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 سيما 3/9/1956 تاريخ المصارف سري ة لقانون الخاضعة غير المؤسسات على ،44 القانون من الخامسة المادة تنص  

 تحف كريمة، أحجار ذهب،  حلى،) المرتفعة القيمة ذات السلع وتجار العقارات، ووسطاء القمار، ونوادي التأمين، شركات

 ،(قديمة آثار فنية،

 التالية الخدمات من أي عمالئهم لصالح تنفيذهم أو إعدادهم عند والمحامين العدل وكتاب المجازين المحاسبين ومنهم 

  :معينة موجبات

 

 بها  اإللتزامموجبات خبراء المحاسبة المجازين التي يجب 

 عند تنفيذهم  لصالح عمالئهم خدمات معينة

العقارات وشراء بيع. 

عمليات سيما المنقولة، وغير المنقولة العمالء أموال إدارة 
 .المشترك اإلستثمار وعمليات األموال تكوين

المالية األوراق وحسابات المصرفية الحسابات إدارة.   
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إدارتها أو الشركات بإنشاء الخاصة المساهمات تنظيم. 

تجارية شركات أو فردية مؤسسات وشراء وبيع خاصة، قانونية بنية أية أو معنويين أشخاص إدارة أو إنشاء. 

 التقي د يجب حيث أعاله، المذكورة الخدمات تنفيذهم عند(المعنيين) المجازين المحاسبين من المطلوبة الموجبات - أ

 .القانون هذا تطبيق لغايات "الخاصة التحقيق هيئة" عن تصدر التي والتوصيات التنظيمية بالنصوص

دة 44 القانون من الرابعة المادة في عنها المنصوص وبالموجبات  :أدناه المعد 

ة التحقيق هيئة" تحدده مبلغ قيمتها تفوق التي بالعمليات سجالت مسك1)  ."الخاص 

 بنية أو معنويين أو طبيعيين أشخاصا   كانوا سواء) الدائمين العمالء على الواجبة العناية إجراءات تطبيق2)

 .موثوقة بيانات أو معلومات أو وثائق إلى باإلستناد هويتهم من التحقق لجهة (خاصة قانونية

 سلسلة أو ةالعملي كانت إذا هويتهم من التحقق لجهة العابرين العمالء على الواجبة العناية إجراءات تطبيق3)

 .لبنان مصرف يحدده الذي المبلغ قيمتها تفوق المنفذة العمليات

 

 

 تابع/ خدمات معينة تنفيذهم  لصالح عمالئهم بها عند  اإللتزامخبراء المحاسبة المجازين التي يجب موجبات 
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 تطبيق من تحد   استثناءات أو سقوف أي عن بمعزل وذلك إرهاب، تمويل أو أموال بتبييض شك نشوء عند أو

 .االجراءات هذه

 الحيطة ومبادىء إرهاب تمويل أو لألموال تبييض عمليات وجود احتمال على تدل التي بالمؤشرات األخذ7)

 .المشبوهة العمليات لكشف والحذر

 

 

 

 تابع/ خدمات معينة تنفيذهم  لصالح عمالئهم بها عند  اإللتزامخبراء المحاسبة المجازين التي يجب موجبات 

 منها للتحقق الالزمة الخطوات واتخاذ االقتصادي الحق صاحب هوية تحديد4)

   .موثوقة بيانات أو معلومات أو وثائق  ىإل باالستناد

 .التعامل عالقات ومراجعة المستمرة بالمراقبة القيام5)

 على أعاله 5 الى 1 من البنود في عليها المنصوص االجراءات تطبيق6)

 المعلومات مالءمة أو صحة حول شك نشوء عند ،والعابرين الدائمين العمالء

ح  .عليهم فبالتعر   والمتعلقة عنها المصر 
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أشهر لستة للتمديد قابلة سنة أقصاها لمدة وذلك بها المشتبه العمليات أو/و للحسابات المؤقت اإلحترازي التجميد 

ة إضافية   الخارج، من الواردة المساعدة طلبات خص   ما في واحدة ولمر 

ة إضافية أشهر لثالثة للتمديد قابلة أشهر ستة أقصاها ولمدة    .الداخل من الواردة لإلبالغات بالنسبة واحدة ولمر 

من الواردة والمعلومات والخامسة، الرابعة المادتين في إليهم المشار المعنيين من الواردة المعلومات وحفظ جمع 

 .العالم في نظيراتها مع وتبادلها مجم عة معلومات وأية األجنبية، أو اللبنانية الرسمية السلطات

 

 اإلجراءات التي تقوم بها هيئة التحقيق الخاصة
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 عليها المنصوص بالموجبات بالتقي د 44 القانون في المعنيين قيام من التحق ق 

 والمحاسبين المحامين بإستثناء إليه باإلستناد الصادرة التنظيمية وبالنصوص

 .العدل وكت اب المجازين

 ة هذه تناط  من بكل   ،القانون هذا من 17 المادة من الثانية الفقرة في جاء كما المهم 

 .والمحامين المجازين المحاسبة خبراء ونقابتي العدل وزارة

 إليهم المشار للمعنيين القانون هذا أحكام بتطبيق المتعلقة التنظيمية النصوص إصدار 

 .كافة المعنية للجهات توصيات وإصدار الخامسة المادة في

 

 :تابع/ اإلجراءات التي تقوم بها هيئة التحقيق الخاصة
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المتابعة قيد بها المشتبه الحسابات إبقاء (Traceable). 

الخصوص بهذا جديدة معطيات أي ضوء في وذلك تتخذه قرار أي عن كل ي أو جزئي بشكل الرجوع "الهيئة" لـ. 

 

 :تابع/ اإلجراءات التي تقوم بها هيئة التحقيق الخاصة

 منتدى إجراءات اإلمتثال لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

    : التالي تقرير حق التدقيق إجراء بعد بالهيئة، ُيحصر

المعني ة العمليات أو للحسابات النهائي التجميد.   

ة القضائية المراجع لصالح المصرفية السري ة رفع أو/و  الهيئة ولصالح المختص 

 .بها المشتبه العمليات أو الحسابات عن رئيسها، بشخص العليا المصرفية
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 : "للهيئة" إضافية صالحيات

   :بالتالي الحق للهيئة

 موضوع هي األموال هذه بأن تفيد منقولة، غير أو منقولة ألموال العائدة والسجالت، القيود على إشارة وضع (أ

 ،"الهيئة" قبل من تحقيق

 .بشأنها نهائي قرار صدور لحين أو الشبهات أسباب زوال لحين قائمة االشارة هذه وتبقى  

   

 

 :تابع/ اإلجراءات التي تقوم بها هيئة التحقيق الخاصة

 منتدى إجراءات اإلمتثال لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

 يتعلق ما في احترازية إجراءات اتخاذ التمييزي العام النائب من تطلب أن (ب

 سجالت أو قيود أية بشأنها يوجد ال التي المنقولة وغير المنقولة  موالألبا

 .بشأنها نهائي قضائي قرار صدور لحين وذلك بها، فالتصر   تقييد بهدف

 تمويل أو أموال بتبييض تتعلق األموال هذه بأن االشتباه حال في وذلك    

 أو/و للحسابات المؤقت االحترازي التجميد فترة طيلة أو/و إرهاب،

 .بها المشتبه للعمليات
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هذا من والخامسة الرابعة المادتين في إليهم المشار المعنيين على ،44/2015 القانون من السابعة المادة أشارت 

دة باألنشطة تتعل ق عمالئهم لصالح معامالت تنفيذهم أو إعدادهم عند المجازين، المحاسبين فيهم بمن القانون،  في المعد 

   .الخامسة المادة

الفوري اإلبالغ (Reporting) ة، العمليات تفاصيل عن "الخاصة التحقيق هيئة" لرئيس  محاولة جرت التي أو المنفذ 

 .إرهاب تمويل أو أموال بتبييض تتعل ق أنها ُيشتبه والتي تنفيذها

 

 موجبات اإلبالغ عند وجود الشبهة حول 

 عمليات لتبييض األموال أو تمويل اإلرهاب  

 أموال تبييض عملية بوجود الشك أو الشبهة وجود حال في وبالتالي)

 برفض اإلكتفاء عدم المجاز المحاسبة خبير على إرهاب، تمويل أو

ة،  .(اإلبالغ موجب عليه يترتب بل المهم 
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تفاصيل عن فورا   ”الهيئة“ رئيس إبالغ أيضا،  القانون هذا من الرابعة بالمادة المعنيين المراقبة مفوضي على 

لعون التي العمليات  .إرهاب تمويل أو أموال تبييض تخفي بأنها يشتبهون والتي بعملهم، قيامهم عند عليها يط 

الهيئة لرئيس اإلبالغ موجب المصارف على الرقابة لجنة لدى المراقبين على كما. 

ر  الحادية المادة بموجب لديهم والموظفين العاملين على كما اإلبالغ، بموجب الُملَزمين المجازين المحاسبين على ُيحظ 

 :التالي 44/2015 القانون من عشر

هيئة" لـ صلة ذات معلومات أو مشبوهة عملية عن إبالغ بتقديم النية أو تقديم، عن كان ألي اإليحاء أو اإلفادة 

 .”الخاص التحقيق

حساباتهم أو عملياتهم في بالتدقيق أو العمالء عن باإلستعالم "الهيئة" قيام عن أو. 

 

 تابع/ اإلرهاب لتبييض األموال أو تمويل عمليات موجبات اإلبالغ عند وجود الشبهة حول 
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تلقيها بعد أو ،44 القانون من السابعة المادة في إليهم المشار المعنيين من المعلومات تلقيها بعد "الهيئة" تجتمع 

 .األجنبية أو اللبنانية الرسمية السلطات من المعلومات

قرارا   "الهيئة" تتخذ المعروضة، الحالة عن المتوفرة المعلومات وتحليل تقييم بعد :  

العلم بأخذ إما، 

العمليات أو الحسابات في التدقيق خالل من بشأنها الالزم التحقيق بإجراء أو،   

بها المشتبه موالاأل من قالتحق   أو.  

  مفوضي بين من تعينه من أو ،العام أمينها بواسطة أو أعضائها من تنتدبه من بواسطة بتحقيقاتها "الهيئة" تقوم

 بسرية المتعلق القانون بأحكام تجاهه يعت د أن ودون بالسرية التقيد شرط بمهامه هؤالء من كل ويقوم ،المراقبة

 .المصارف

السادسة المادة من 4و 3و 2 البنود حكامأ) لمهامها وفقا   قراراتها "الهيئة" تتخذ والتحليل، التدقيق أعمال استكمال بعد 

 .(القانون هذا من

 "الهيئة"حقُّق التي تقوم بها تال جراءاتإ

 44/2015بموجب المادة الثامنة من القانون  
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بمنع االستمرار طلب تقرير أو/و نهائية بصورة تجميدها أو/و المعنية الحسابات عن المصرفية السرية رفع تقرير عند 

  ،باألموال التصرف

العليا المصرفية الهيئة والى ،التمييزي العام النائب من كل إلى قرارها عن األصل طبق نسخة "الهيئة" ترسل 

   .خارجية أو محلية القرار بهذا المعنية الجهات والى العالقة صاحب والى ،رئيسها بشخص

طريقه عن المعلومات وردت الذي المرجع بواسطة واما مباشرة إما وذلك. 

 تابع/ 44/2015بموجب المادة الثامنة من القانون   "الهيئة"حقُّق التي تقوم بها تال جراءاتإ

وعدم األوراق حفظ التمييز محكمة لدى العام النائب قرر حال في 

 األموال وسائر المجمدة الحسابات تعتبر العامة بالدعوى السير

   ،"الخاصة التحقيق هيئة" إلى الحفظ قرار إبالغ ويجري ،محررة

والتجميد المصرفية السرية رفع على بقيتُ  أن “للهيئة” يجوز الو 

 والجهات المصارف فورا   تبلغ أن وعليها ،باألموال التصرف ومنع

   .بذلك األخرى المعنية
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أو حكم صدور حال في كما ،االتهامية الهيئة عن أو التحقيق قاضي عن المحاكمة بمنع مبرم قرار صدور حال وفي 

 : بها التصرف الممنوع واالموال المجمدة الحسابات أصحاب بحق بالبراءة أو التعقبات بإبطال مبرم قرار

التحقيق هيئة" الى الصادر القرار أو الحكم عن نسخة إبالغ ويجري ،رةمحر   واالموال الحسابات تصبح 

 .التمييز محكمة لدى العام النائب بواسطة "الخاصة

بذلك االخرى المعنية والجهات المصارف الى القرار أو الحكم تبلغ أن "الهيئة" وعلى. 

 

 تابع/ 44/2015بموجب المادة الثامنة من القانون   "الهيئة"حقُّق التي تقوم بها تال جراءاتإ
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  قبلها من المنتدبين أو والعاملين وأعضائها "الخاصة التحقيق هيئة" رئيس من كل يتمتع ،عشر الثانية للمادة إستنادا 

 عملهم، نطاق ضمن بالحصانة

منهم أي بقيام تتعلقان جزائية أو مدنية مسؤولية بأي مالحقته أو أحدهم على أو عليهم اإلدعاء يجوز ال بحيث 

   بمهامه،

السرية إفشاء بحال إال   3/9/1956 بتاريخ الصادر المصارف سري ة قانون قي عنها المنصوص الجرائم ومنها 

   .المصرفية

 

 الحصانة التي يتمتع بها المعنيون 

 44/2015من القانون 

الرابعة المادتين في إليهم والمشار المجازين، المحاسبة خبراء من (المعنيون) يتمتع كما 

 الملقاة الموجبات تنفيذهم عند ذاتها بالحصانة المراقبة ومفوضي 44 القانون من والخامسة

   .”الهيئة" قرارات بموجب أو القانون هذا بموجب عاتقهم على

التي العمليات تفاصيل عن "الهيئة" بإبالغ نية، بحسن قيامهم عند خاص وبشكل 

 .إرهاب تمويل أو أموال بتبييض تتعل ق بأنها يشتبهون
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القانون، هذا من عشرة الثالثة المادة بموجب  

ها وبغرامة سنة إلى شهرين من بالحبس يعاقب  من كل العقوبتين، هاتين بإحدى أو لبنانية ليرة مليون مئة األقصى حد 

   .القانون هذا من عشر والحادية  والعاشرة والسابعة والخامسة الرابعة المواد أحكام يخالف

 

 

 

 

* للمصرف المعطاة تسهيالت تخفيض - ب  | .التنبيه -أ :(اإلدارية العقوبات من).9/5/1967 تاريخ 28/67 للقانون وفقا   معدلة 208 لمادةا. 

 .المصارف الئحة من الشطب - هـ  | مؤقت مدير تعيين - د   | المهنة سةرمما في العمليات ببعض القيام منع - ج |

 44/2015العقوبات في حال مخالفة أحكام القانون 

المادة في عليها المنصوص اإلدارية العقوبات تطبيق دون تقدم ما يحول وال  

 المادة في إليهم المشار للمعنيين بالنسبة والتسليف النقد قانون من *208

 .الرابعة

 أو القوانين سائر في عليها المنصوص العقوبات تطبيق دون يحول ال كما 

 .44 القانون من الخامسة المادة في إليهم المشار للمعنيين بالنسبة األنظمة

 منتدى إجراءات اإلمتثال لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب
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وأن القانون، هذا لتطبيق الصادرة التنظيمية النصوص أحكام تخالف التي الجهات إلى تنبيها   توجه أن "الهيئة" لــ 

 .ألوضاعها تصحيحا   تتخذها التي التدابير عن منها منتظمة تقارير تطلب

 سلطات ومراسلة الرابعة المادة في المعنيين خص فيما العليا المصرفية الهيئة إلى الجهات هذه إحالة يمكنها كما 

 .الخامسة المادة في المعنيين المخالفين بشأن اإلشراف أو الوصاية

أحكام لتطبيق الصادرة التنظيمية بالنصوص تقيدهم لعدم إليها المحالين على مالية غرامة فرض العليا المصرفية للهيئة 

   ،القانون هذا

  .لبنان مصرف لصالح الغرامات هذه وتستوفى لألجور، الرسمي االدنى الحد ضعف مايتي عن تزيد ال أن على  -

 تابع/ 44/2015العقوبات في حال مخالفة أحكام القانون 
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 بالمعايير الدولية  اإللتزامأهمية 

 وبقانون مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

 منتدى إجراءات اإلمتثال لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب



April 16, 2019 
 

20 

 المحلي، الجانب على تقتصر ال واألنظمة القوانين من لمجموعة المالية والمؤسسات المصارف تخضع   

 وتبادل اإلرهاب وتمويل األموال تبييض لمكافحة إتخاذها الواجب اإلجراءات يتناول دولي طابع له اليوم أغلبها أن بل

ب لمكافحة المعلومات  .الضريبي التهرُّ

 

 منتدى إجراءات اإلمتثال لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

 
 للمعايير الدولية  اإلمتثالبتطبيق قواعد  لإللتزاماألسباب الموجبة 

 
 لبنان مصارف جمعية / المركزي اإلحصاء إدارة : المصدر *

 المصارف ودائع من %68.51 جدا ، عالية بدرجة مدولر اللبناني اإلقتصاد إن 

رة اللبنانية ل وهو ،*2018 تموز نهاية في بالدوالر محر   عشر منذ األعلى المعد 

رة والتسليفات القروض من %70 من وأكثر سنوات،  .*بالدوالر أيضا   محر 

 رة لبنان مصرف لدى المصرفي القطاع موجودات من %55 عن يزيد ما  محر 

فة بالدوالر  .العالمية المصارف لدى (%90 من أكثر) بمعظمها، وموظ 
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ل  شريك أكبر الصين مع حتى بالدوالر وصادراتها بوارداتها الخارجي ة لبنان تجارة أساسي بشكل المصارف تمو 

 .للبنان تجاري

 األفراد ولكل الطوائف  لكل تعود القطاع ودائع ومغتربين، مقيمين اللبنانيين، مد خرات لكل جامعا   المصرفي القطاع 

خرات تملك التي األُسر ولكل  .وسائلة نقدية مد 

مليار 53.4 البالغ اإلجمالي المحلي الناتج أضعاف 3.5 حوالي تشك ل دوالر مليار 177.2 البالغة الودائع حجم 

  ،2018* تموز لنهاية دوالر مليار 236.3 بحدود موجودات وحجم دوالر

 منتدى إجراءات اإلمتثال لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

 

 : تابع/ الدولية للمعايير  اإلمتثالبتطبيق قواعد  لإللتزاماألسباب الموجبة 

 
 لبنان مصارف جمعية / المركزي اإلحصاء إدارة : المصدر *

82 في مصرفا   183 مع مراسلة عالقات لبنان في العاملة المصارف تقيم 

 .وبالعكس الدول باقي مع المالية العمليات تسه ل العالم حول مدينة
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األميركية المراسلة المصارف وعبر األميركي، بالدوالر تتم والمالية المصرفية العمليات معظم. 

مع ومنتظمة وموثوقة متينة عالقات يستدعي العالمية األسواق مع اللبنانية المدفوعات تمويل في الدوالر إستعمال 

 .األميركية المراسلة المصارف

المالي القطاع لعمل الزم شرط بل حيوية، مسألة هي األميركية المصارف مع المراسلة عالقات إستمرارية 

 .العالم مع والمصرفي

ة اللبنانية والنُظم للقوانين ويخضع واضح إلتزام هو المالية الدولية بالمعايير لبنان إلتزام  .44/2015 القانون وبخاص 

 

 منتدى إجراءات اإلمتثال لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

 

 : تابع/ الدولية للمعايير  اإلمتثالبتطبيق قواعد  لإللتزاماألسباب الموجبة 
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 منتدى إجراءات اإلمتثال لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

1 2 
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الشبهة موضوع المعنية المؤسسة او بالشخص تتعلق عامة معلومات 

 منتدى إجراءات اإلمتثال لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

3 4 
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 منتدى إجراءات اإلمتثال لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب
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Thank You 
Hicham El-Moukammal 
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