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خلصت التوصيات التي خرج بها منتدى إجراءات اإلمتثال ملكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، الذي نظمته نقابة 

خبراء املحاسبة املجازين في لبنان بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاّصة في لبنان وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد 

بيروت، وفي ضوء جلسات العمل  – ESAفي املعهد العالي إلدارة األعمال  2019نيسان  16سعد الحريري يوم الثالثاء في 

 الحوارية توّصل املنتدون إلى إعتماد التوصيات التالية:

في لبنان في حال قيام أي جهة قضائية، بمساءلة خبير املحاسبة املجاز ن الرجوع إلى نقابة خبراء املحاسبة املجازي .1

ومعايير التدقيق الدولية وتحديد  44/2015ق من مدى التزام الخبير بتطبيق القانون واإلحالة إلى لجنة فّنية للتحق

 املسؤولية.

رفع مستوى الوعي وثقافة مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب لدى خبراء املحاسبة املجازين من خالل برامج  .2

 ريعات املحلّية والدولّية لإلمتثال."التوعية" كاملؤتمرات والندوات والدورات التدريبية على القوانين والتش

رفع مستوى الوعي وإجراءات الحيطة والحذر ملكافحة تبييض األموال، لدى خبراء املحاسبة املجازين، وتعزيز الرقابة  .3

 املستمّرة على العمالء عندما يتطلب األمر ذلك.

التي يمكن أن تساهم في تبييض األموال  تفعيل الدور الرقابي والوقائي لخبراء املحاسبة املجازين ملكافحة العمليات .4

وتمويل اإلرهاب من خالل برنامج الرقابة النوعية ومراجعة النظير، وبما يتماش ى مع قوانين مكافحة تبييض األموال 

 (.FATFوتمويل اإلرهاب وتوصيات مجموعة العمل املالي )

ر التكنولوجي واإلستفادة القصوى من .5 ظم  ضرورة مواكبة التشريعات للتطوُّ
ُ
وسائل تقنّية املعلومات لحماية ن

 املعلومات من أي مخاطر تنتج عن الجرائم املالية .

 Risk Based) –( RBAإعتماد خبراء املحاسبة املجازين في تقييم مخاطر العمالء، على النهج القائم  على املخاطر ) .6

Approach) التي تتوافق مع املخاطر التي تم  من خالل تصنيف درجة مخاطرهم واتخاذ إجراءات العناية الواجبة

 تحديدها.

ضرورة التعاون بين نقابة خبراء املحاسبة املجازين والجهات الرقابية لفهم مخاطر وإتجاهات وآليات تبييض األموال  .7

 وتمويل اإلرهاب من خالل تبادل املعلومات والخبرات وتعزيز الُقدرات في هذا املجال.
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بة خبراء املحاسبة املجازين باملواد الالزمة والقواعد اإلرشادّية التي تساعد في مهمة تزويد هيئة التحقيق الخاّصة نقا .8

 اإلمتثال ملكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ،.

للبقاء على بينة من املؤشرات الدولية واملحلية التي قد "هيئة التحقيق الخاّصة"  بين نقابة خبراء املحاسبة و التنسيق  .9

 عمليات تبييض أموال وتمويل ارهاب.تساعد على كشف 

"هيئة التحقيق الخاّصة" وتعزيز التعاون ملتابعة تطورات املعايير الدولية  بين نقابة خبراء املحاسبة و التنسيق  .10

الخاّصة بمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب للمهن غير املالية، وكيفية إعتمادها بموجب القوانين أو املمارسات 

 (.FATF( ال سيما توصيات مجموعة العمل املالي )Best Practicesالفضلى )
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