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 تقرير المتابعة التاسع للجمهورية اللبنانية
 طلب االنتقال من عملية المتابعة إلى التحديث كل عامين

I. :مقدمة 
م  2009اوفم ر  10المت ايل للجم ورية الل اااية )ل ااا( فخ اعتمي االجتماع العام العاشر تقرير التقييم   1

ة العايية وفقًا إلجرا ا  عملية التقييم المت ايل، وقيم ل ااا لعملية المتا ع  واتيجة لما جا  فخ هذا التقرير، اضع
رير المتا عة م، وتق2011ل ااا عييا ما تقارير المتا عة على الاحو التالخ: تقرير المتا عة ا ول فخ اوفم ر 

 ،2014م، وتقرير المتا عة الرا ع فخ اوفم ر 2014م، وتقرير المتا عة الثالث فخ يوايو 2013الثااخ فخ و ريل 
م، وتقرير المتا عة ال ا ع 2015م، وتقرير المتا عة ال ايس فخ اوفم ر 2015وتقرير المتا عة الاامس فخ و ريل 

م  وقي وعرب ل ااا عا تبلعا  لى وا يالر 2016خ اوفم ر م، وتقرير المتا عة الثاما ف2016فخ و ريل 
 االجتماع العام الاامس والعشروا  لى رغ تا فخ الاروج ما عملية المتا عة العايية  لى التحييث كل عاميا 

ي تاي هذا التقرير على  جرا ا  الاروج ما عملية المتا عة المعتمية فخ االجتماع العام الثااخ عشر   2
  تم ر  –م( والتعييال  التخ وقر  على اإلجرا ا  ما االجتماع العام اإللكترواخ )وغ بس 2010)اوفم ر 
 1م(، ويتضما ورفًا وتحلياًل عا التيا ير المتاذة ما ق ل ل ااا فيما يتعل   التوريا  ا  ا ية 2013

ر  ليا وعاله  ويتضما التقرير المرافة  غير ملتزمة وملتزمة جزييًا فخ تقرير التقييم المت ايل المشا 2والريي ية 
اليحة  1ويضًا ورفًا وتحلياًل للتوريا  ا ارى المرافة  ملتزمة جزييًا وو غير ملتزمة  واوري فخ الملح  رقم 
  أهم القواايا والم تايا  المتعلقة  الام مكافحة غ ل ا موال وتمويل اإلرهاب فخ الجم ورية الل اااية 

–جتماع العام فخ اروج اليولة ما عملية المتا عة العايية  ذا كاا ليي ا تتبلب اإلجرا ا  وا يالر اال  3
غ ل ا موال وتمويل اإلرهاب يكوا قي مكا ا ما تب ي   فعال لمكافحة الام-ح ب ما يراه االجتماع العام

عت ار واا لا  يرجة تقا ل يرجة "ملتزمة" وو "ملتزمة  لى حي ك ير" مع ا اذ  اال 2والريي ية 1التوريا  ا  ا ية
 يتم تعييل يرجا  االلتزام ا رلية 

 تورية: 26تم ترايف ل ااا  ملتزم جزييًا وغير ملتزم  مجموع   4

 ملتزمة جزييًا وو غير ملتزمةالتوريا  ا  ا ية المرافة 
  4، خ2، خ13، 5، 1

 التوريا  الريي ية المرافة ملتزمة جزييًا وو غير ملتزمة
 5، خ3، خ1خ

 ى مرافة ملتزمة جزيياً توريا  وار 
 6، خ33، 32، 30، 22، 18، 17، 15، 9

 توريا  وارى مرافة غير ملتزمة 
 9، خ8، خ24، 21، 16، 12، 8، 7، 6

                                                 
 .4، خ2، خ13، 10، 5، 1التوصيات األساسية حسب تصنيف مجموعة العمل المالي هي:  .1

 .5، خ3، خ1، خ40، 36، 35، 26، 23، 4، 3التوصيات الرئيسية حسب تصنيف مجموعة العمل المالي هي:  .2
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ل ااا ل كرتارية المجموعة )ال كرتارية( تقريرًا قيم وكما تقضخ  جرا ا  الاروج ما عملية المتا عة، فقي   5
قرير التقييم المت ايل، و ااً  على ذلم قام  ال كرتارية  إعياي تقرير تحليلخ كاماًل عا التقيم المحرز ماذ اعتماي ت

ملتزم وو ملتزم ل ااا فيما يتعل   التوريا  ا  ا ية والريي ية المرافة  غير  تفريلخ عا التقيم الذي وحرزه
ل ااا  توفير وقام البل ا ، يرها  لى ال لبا  الل اااية مزويًا   عض اال تف ارا  و جزييًا  وقيم  ال كرتارية تقر 

جميع الم تايا  والمعلوما  المبلو ة ما ال كرتارية االل هذه العملية وتم ا اذ   عض التعليقا  المقيمة ما 
 الجم ورية الل اااية 

يية:  ا هذا اإلجرا  ذو ب يعة مكت ية العا كمالحلة عامة لجميع بل ا  الاروج ما عملية المتا عة  6
تفرياًل وشمواًل ما تقرير التقييم المت ايل  ويركز التحليل على التوريا  المرافة  غير ملتزمة  و التالخ ف و وقل

وو ملتزمة جزييًا، و التالخ لا يتم ا تعراض  وى جز  ما الام مكافحة غ ل ا موال وتمويل اإلرهاب  وي تاي 
  ما االلتزام الفاخ للتشريعا  المحلية مع هذا التحليل  لى الالر فخ القواايا واللوايح وغيرها ما المواي للتحق

معايير مجموعة العمل المالخ  ولتقييم ميى  حراز تقيم كاف، يؤاذ  عيا االعت ار الفعالية  لى وقرى حي ممكا 
ا وية االرة وو ا تاتاج  فخ المراجعة المكت ية والورقية وذلم ما االل مراجعة ال يااا  المقيمة ما اليولة  وا 

رير ال يحكم م  قًا على اتايج عمليا  التقييم فخ الم تق ل،  ذ وا ا ت تاي  لى معلوما  لم يتم التحق  فخ هذا التق
 ما ا ميياايًا ولي   شاملة كما هو الحال فخ التقييم المت ايل 

II. والتوصية إلى االجتماع العام أهم المسائل 

 التوصيات األساسية .أ

قااوا مكافحة  قرار لقرور المتعلقة   ذه التورية ما االل  معالجة ووجا ا قام ل اااالتوصية األولى:    7
تاريت  318القااوا رقم  الذي عيل) م24/11/2015الراير  تاريت  44ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب رقم 

تشمل الجرايم العشريا الوارية لالجرايم ا رلية م تو يع قايمة ت ، حيثلمكافحة ت ييض ا موال( 20/4/2011
 أا ا ا رول المايية وو غير المايية، الماقولة وو غير  جية، وتحييي تعريف لألموال غير المشروعةلما افخ 

الماقولة،  ما في ا الوثاي  وو الم تايا  القااواية التخ تث   ح  ملكية تلم ا رول وو وية حرة في ا، الااتجة 
رام فخ وي ما الجرايم ا رلية،  واً  وقع  عا ارتكاب وو محاولة ارتكاب معاقب علي ا قااوايًا وو ما االشت

 تلم الجرايم فخ ل ااا وو فخ اارج ل ااا 

ل ااا  معالجة ووجا القرور المتعلقة   ذه التورية ما االل تعييل قااوا  قام :الخامسةالتوصية   8
ة فخ مجال يث تم  اضاع جميع المؤ  ا  المالية للضوا ب الرقا يمكافحة ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب، ح

لزام  لزام ا  عيم فتح ح ا ا  مج ولة اال م وو مرقمة وو رورية، وا  مكافحة ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب وا 
المؤ  ا  المالية  تحييي الماابر وتقييم ا، وتحييث معلوما  عمالي ا  شكل  اوي والتأكي ما وا ا محيثة 

تعرف على هوية العمال  اليايميا  وا  كااوا وشاارًا وب يعة اشاب العميل، ال موضوع ا تمرار، التعرف على 
العمال  العا ريا فخ حالة كوا اية الواج ة تجاه تب ي   جرا ا  العاب يعييا وو معاوييا وو  اية قااواية اارة، 

العملية وو  ل لة العمليا  المافذة تفو  قيمت ا الم لغ الذي يحييه مررف ل ااا، تحييي هوية راحب الح  
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ترايي  اال تااي  لى وثاي  وو معلوما  وو  يااا  موثوقة، االحتفال  رور عا الم تايا  المتعلقة االق
 العمليا  كافة لمية امس  اوا  على ا قل  عي  اجاز العمليا  وو اات ا  عالقة العمل، القيام  المراق ة 

ال وجوي عمليا  ت ييض لألموال وو الم تمرة ومراجعة عالقا  التعامل، ا اذ  المؤشرا  التخ تيل على احتم
تمويل اإلرهاب وم ايئ الحيبة والحذر لكشف المعامال  المش وهة  كما ولزم القااوا المعيل المرارف، 
والمؤ  ا  المالية، وشركا  اإليجار التمويلخ، والمؤ  ا  التخ ترير  باقا  اإليفا  وو االيتماا، والمؤ  ا  

، ومؤ  ا  الررافة، والشركا  التخ تمارس الو ابة المالية،  لكترواياً اقيية التخ تافذ عمليا  التحويال  ال
وهييا  اال تثمار الجماعخ، ووية مؤ  ا  تاضع لترايص وو لرقا ة مررف ل ااا  التقيي  االلتزاما  المتعلقة 

  اتااذ تيا ير العااية الواج ة  العمال  التخ تم فرض ا  موجب القااوا 

ووجب الام مراق ة العمليا  المالية والمررفية لمكافحة ت ييض ا موال وتمويل  ،    اإلضافة  لى ما   9
اإلرهاب المعيل  اضاع كافة المرارف والمؤ  ا  المالية للضوا ب الرقا ية لمكافحة ت ييض ا موال وتمويل 

لزام ا  اتااذ  جرا ا  العااية الواج ة عاي  قامة عالقة مع العمال ، وحل ر التعامل مع عمال   أ ما  اإلرهاب، وا 
ال وية  كما يلزم الالام المشار  ليا المرارف والمؤ  ا  المالية  التحق  ما  مج ولخرورية وو وهمية وو 

هوية كل ما عمال ها اليايميا والعا ريا، المقيميا وغير المقيميا، وتحييي الغرض ما التعامل وو ما فتح 
قترايي  كما يلزم الالام فخ حال تعذر القيام  إجرا ا  العااية الح اب، ومرير ا موال وراحب الح  اال

الواج ة للعمال  والم تفيييا الحقيقييا  رورة كاملة فيا غخ عيم فتح الح اب وو  ي  التعامل، والالر فخ   الغ 
 "هيية التحقي  الاارة" عا الحالة 

وجا القرور المتعلقة  اإل الغ عا ل ااا و عالجالتوصية الثالثة عشرة والتوصية الخاصة الرابعة:   10
العمليا  المش وهة وذلم  موجب قااوا مكافحة ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب، حيث يلزم كاًل ما المرارف، 

و االيتماا، والمؤ  ا  والمؤ  ا  المالية، وشركا  اإليجار التمويلخ، والمؤ  ا  التخ ترير  باقا  اإليفا  و
  الاقيية  لكتروايًا، ومؤ  ا  الررافة، والشركا  التخ تمارس الو ابة المالية، التخ تافذ عمليا  التحويال

وهييا  اال تثمار الجماعخ، ووية مؤ  ا  تاضع لترايص وو لرقا ة مررف ل ااا، وكذلم ا عمال والم ا 
لعوا علي ا رييس هيية التحقي  الاارة فورًا عا تفاريل العمليا  التخ يب  إ الغ،  غير المالية المحيية

ت ييض وموال وو تمويل  رهاب  كما وا الام مراق ة العمليا  تتعل    ماا  ة قيام م  عمل م، والتخ يشت  وا  أا ا 
المالية والمررفية يلزم المرارف والمؤ  ا  المالية  إ الغ رييس هيية التحقي  الاارة "حاكم مررف ل ااا" 

ة المررفية وو محاولة  جرا ها تتعل   ت ييض وموال وو تمويل فورًا عا وجوي تأكييا  وو شكوم  أا العملي
  رهاب وو وعمال  رها ية وو مالما   رها ية 

قااوا العالج ل ااا ووجا القرور المتعلقة   ذه التورية، حيث قام  إريار التوصية الخاصة الثانية:   11
مكرر ما قااوا  316لاص الماية م والمعيل 2016اوفم ر  3الماشور فخ الجريية الر مية  تاريت  77رقم 

يقوم وو يحاول جريمة تمويل اإلرهاب جريمة تاب   على كل ما العقو ا  الل اااخ، والتخ تاص على اعت ار 
القيام وو يوجا وو يشترم عا قري و أية و يلة، م اشرة وو غير م اشرة،  تمويل كليًا وو جزييًا وو الم اهمة 

ها ية، وو تمويل شاص  رها خ وو المالما  اإلرها ية، وو االعمال المرت بة  تمويل اإلرهاب وو ا عمال اإلر 
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  ا،  ما في ا تقييم وو توفير وو جمع ا موال الماقولة وو غير الماقولة، ما مراير مشروعة وو غير مشروعة، 
لم يتم فخ ل ااا وو فخ ل ااا وو فخ الاارج،  وا  ا تعمل  ا موال وم لم ت تعمل، و وا  تم العمل اإلرها خ وو 

تشمل جريمة تمويل اإلرهاب ال فر، محاولة ال فر، التجايي، التابيب، اإلعياي، التاليم، الت  يل، و  فخ الاارج 
المشاركة، تقييم وو تلقخ التيريب، ووي عمل آار مرت ب   ا  اية القيام  أعمال  رها ية ويوا وا تكوا تلم 

 ا عمال مرت بة  عمل  رها خ محيي 

اتيجة عامة، يمكا القول  ا م توى التزام ل ااا فخ هذه التوريا  يمكا وا يراف  يرجة تقا ل وك  12
 " ملتزم  لى حي ك ير"

 التوصيات الرئيسية .ب

 53 ريار قااوا  ا القرور المتعلقة   ذه التورية ما االلووج : عالج ل اااالتوصية الخاصة األولى  13
والمرايقة على االتفاقية اليولية لقمع  االاضمام  م الذي يقضخ26/11/2015الماشور  الجريية الر مية  تاريت 

قرار لجاة التا ي  الوباية تمويل اإلرهاب،  واتااذ اإلجرا ا  الالزمة لتافيذ االلتزاما  الوارية فخ االتفاقية، وا 
( 2001) 1373( والقرار رقم 1999) 1267لمكافحة تمويل اإلرهاب آلليا  تافيذ قرارا  مجلس ا ما رقم 

 والقرارا  الالحقة 

 عالج ل ااا ووجا القرور المتعلقة  تجميي وموال اإلرها ييا ومرايرت ا، حيث التوصية الخاصة الثالثة:  14
وقر  لجاة التا ي  الوباية لمكافحة تمويل اإلرهاب آلية تافيذ قرارا  مجلس ا ما  شأا تجميي وموال اإلرها ييا 

حييت م لجاة العقو ا  المتعلقة  تاليم القاعية التا عة لألمم المتحية وو غيرها ما ورول ا شااص الذيا 
م( والقرارا  ا ارى ذا  العالقة، وو الذيا تم تحيييهم فخ 1999)1267والماشأة  موجب قرار مجلس ا ما 

م( والقرارا  ا ارى ذا  العالقة  ووضع  جرا ا  معلاة ل حث بل ا  2001)1373 يا  قرار مجلس ا ما 
لغا  تجميي ا موال وو ا رول ا ارى لألشااص وو الكيااا  الذيا تم حذف  حذف و ما  ما القايمة وا 

وفقًا لقرار مجلس  ا تايام، كليًا وو جزييًا، ا موال المجمية  والترايص عا بري  لجاا العقو ا و ما هم ما ا  
 الموافقة، فيما اص االموال قي  الاارة والقرارا  الالحقة والترايص عا بري  هيية التح 1267ا ما رقم 

، على ت ييي الافقا  الضرورية وو ا  ا ية وو على يفع الر وم الم اية 1373المجمية وفقًا لقرار مجلس ا ما 
المعقولة وو على  ياي الافقا  المرت بة  تأميا الايما  القااواية وو على يفع االتعاب او م تحقا  القروض او 

 لم تحقة لرالح مررف او مؤ  ة مالية مقا ل  يارة ا موال المجمية ر وم الايمة ا

تم  معالجة ووجا القرور المتعلقة  التعاوا اليولخ فخ مجال مكافحة التوصية الخاصة الخامسة:   15
ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب،  إريار وزارة العيل اإلجرا ا  القااواية المت عة فيما اص بل ا  الم اعية 

ة، حيث تضما  ا حكام الاارة  التعامل مع بل ا  الم اعية القااواية المت ايلة، وتافيذ القرارا  اليولي
القضايية ا جا ية   وما حيث التب ي ، قام  ال لبا   تقييم الم اعية القضايية فخ عيي ما القضايا، التزامًا 

 ايًا لم يو المعاملة  المثل والمجاملة اليولية ما اليولة  م ايئ القااوا اليولخ العام حول التعاوا اليولخ ا تا
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وكاتيجة عامة، يمكا القول  ا م توى التزام ل ااا فخ هذه التوريا  يمكا وا يراف  يرجة تقا ل   16
 " ملتزم  لى حي ك ير"

 التوصيات األخرى .ج

رار  اروج قام ل ااا  معالجة ووجا القرور المتعلقة  التوريا  ا ارى، وتجير اإلشارة  لى وا اتااذ ق  17
ل ااا ما عملية المتا عة م اخ فخ ا  اس على التوريا  ا  ا ية والريي ية  وال يقيم هذا التقرير تحلياًل 

 تفريليًا  الا  ة للتوريا  ا ارى 

 :الخالصة .د

 جرا ا  المتا عة للالر فخ اروج اليولة ما عملية المتا عة اتااذها  جرا ا  ت مح  ذلم، و التالخ  تشير  18
الام فعال لمكافحة غ ل ا موال وتمويل اإلرهاب قي مكا ا ما تب ي  التوريا  ا يكوا ليى اليولة يجب و

تقا ل يرجة "ملتزمة" وو "ملتزمة  لى حي ك ير" مع ا اذ فخ االعت ار واا لا يتم تعييل   يرجةا  ا ية والريي ية 
لعام  عض المرواة تجاه التوريا  الريي ية  ذا ما يرجا  االلتزام ا رلية  مع اإلشارة  لى واا يتوفر لالجتماع ا

 تم  حراز تقيم ملحول فخ جميع التوريا  والتخ حرل  في ا اليولة على يرجة "ملتزمة جزييًا" وو "غير ملتزمة" 

فخ هذه التوريا  يراف  يرجة  االتزام ل اا يمكا القول  ا م توىف ،ا  ا ية  التوريا فيما يتعل    19
 "  ير"ملتزم  لى حي ك

التوريا  يراف  مجملول  ا م توى التزام ل ااا فخ الريي ية، فيمكا الق  التوريا  يتعل وما فيما   20
 " "ملتزم  لى حي ك ير يرجة 

في ا ل ااا على يرجة التزام غير ملتزمة وو ملتزمة جزييًا، وما فيما يتعل   التوريا  ا ارى التخ حرل   21
 " "ملتزم  لى حي ك يرشكل عام فخ هذه التوريا  يقا ل يرجة ل ااا   التزامفيمكا القول  ا م توى 

الفعالية، وفاي  ال لبا  الل اااية  ريور حكم واحي فخ جريمة متعلقة  تمويل اإلرهاب يتعل   ش   وفيما  22
كمة الع كرية اليايمة م، وما زال  المح2016حكم فخ عام  16م، و2015وحكام فخ عام  6م، و2014فخ عام 

حكم فخ قضية  2017وقي رير فخ العام قضية تمويل  رهاب فخ ريي  ريار وحكام  شأا ا   15تالر فخ 
مكافحة ت ييض االموال  318ما القااوا رقم  3ااتالس اموال عامة قضى  تجريم المت ميا  جااية الماية 

وا الايا ة ل اااية المعيل و جاح  عض مواي قااوا العقو ا  الل اااخ، وتل ر االحرا ا  المقيمة ما ال لبا  ال
م تم االيعا  فخ 2014العامة التمييزية قرر  المالحقة القضايية فخ عيي ما قضايا غ ل ا موال، ففخ عام 

ل ااا وقي قيم قضية   15م تم االيعا  فخ 2016م، وفخ عام 2015قضية فخ عام  15قضية، و 11
ما ماتلف القباعا  )المرارف،  لاارةالتخ تلقت ا هيية التحقي  ا حراييا  عا المعامال  المش وهة 

 شركا  التأميا، مؤ  ا  الو ابة المالية، شركا  تحويل ا موال، مؤ  ا  الررافة، المؤ  ا  المالية(
 معاملة  789حيث  لغ مجموع ا  30/11/2016ولغاية  2014االل الفترة الممتية ما العام 
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فيمكا  ية وا عمال والم ا غير المالية المحيية،الج ا  الرقا ية على المؤ  ا  المال فعاليةو اروص   23
القول  ا ل ااا اتاذ ابوا  رامية لتح يا وتفعيل م توى الرقا ة على المؤ  ا  المالية، ما حيث عيي 
الجوال  التفتيشية على قباع المرارف، والمؤ  ا  المالية، وشركا  التأميا، وشركا  الررافة، وشركا  

الو ابة المالية، وذلم فخ مجال مكافحة غ ل ا موال وتمويل اإلرهاب  كما ووقع  تحويل ا موال، ومؤ  ا  
 لبا  الرقا ة عييًا ما العقو ا  على عيي ما المؤ  ا  المالية لعيم التزام ا  أالمة مكافحة غ ل ا موال 

 وتمويل اإلرهاب 

على  "يرجة "ملتزم  لى حي ك يرالتزام ل ااا  التوريا  ا  ا ية يقا ل لذلم، و ما وا م توى  واتيجة  24
على ا قل، فقي يرى االجتماع الريي ية يقا ل يرجة التزام "ملتزم  لى حي ك ير"   التوريا ا قل، وم توى االلتزام 

 العام الموافقة على بلب ل ااا الاروج ما عملية المتا عة  لى عملية التحييث كل عاميا 

III. نظرة عامة عن الجمهورية اللبنانية 
 عن التطورات الرئيسية منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل نظرة .أ

تقرير التقييم المت ايل، قام ل ااا   ذل الج وي لتافيذ ابة العمل الموضوعة ال تيفا  متبل ا   اعتمايماذ   25
فم ر االلتزام  المعايير اليولية لمكافحة غ ل ا موال وتمويل اإلرهاب، حيث وقر المجلس الايا خ الل اااخ فخ او 

لمكافحة ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب،  شكل يعالج عيي ك ير ما ووجا القرور  44رقم  القااوام 2015
)الترريح عا اقل ا موال ع ر الحيوي( والماشور  42المت قية على ل ااا،  لى جااب  ريار القااوا رقم 

م، والذي يجيز للحكومة الل اااية 2015 ر اوفم 53م،  لى جااب القااوا رقم 2015 الجريية الر مية فخ اوفم ر 
ريار الاايب العام ا  م  و 1999يي م ر  9االاضمام  لى االتفاقية اليولية لقمع تمويل اإلرهاب الموقعة  تاريت 

م، الذي يبلب فيا ما جميع قضاة الايا ا  العامة 2015فخ يي م ر 115ليى محكمة التمييز التعميم رقم 
ا فعال المذكورة فخ التعميم  جرم تمويل اإلرهاب   لى جااب ياول آلية تافيذ قرار  التشيي فخ مالحقة مرتك خ

 2001/ 1373والقرارا  الالحقة، وآلية تب ي  قرار مجلس ا ما رقم  1267/1999مجلس ا ما رقم 
اية لمكافحة تمويل والقرارا  الالحقة حيز التافيذ فخ ل ااا اعت ارًا ما تاريت  قرارهما ما ق ل لجاة التا ي  الوب

مكرر ما  316الذي عيل الماية  27/10/2016تاريت  77م، والقااوا رقم 2015يي م ر  10اإلرهاب فخ 
 قااوا العقو ا  الل اااخ المتعلقة  تجريم تمويل اإلرهاب 

 اإلطار القانوني والتنظيمي .ب
تاريت  44قااوا رقم اا على الافحة غ ل ا موال وتمويل اإلرهاب فخ ل ايرتكز اإلبار القااواخ لالام مك  26
م المتعل   مكافحة ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب، والذي تم  قراره ما المجلس الايا خ الل اااخ 24/11/2015

  ا   م، ويعت ر القااوا الراير هو االرة الج وي التخ قام13/11/2015فخ جل تا التشريعية الماعقية  تاريت 
 مراجعة وتقييم الم   قيامام، ما االل 2009اعتماي تقرير التقييم المت ايل فخ عام ل ااا االل الفترة التخ تل  

مكافحة غ ل ا موال وتمويل اإلرهاب التخ تمثل  فخ عملية مراجعة وتعييل قااوا مكافحة ت ييض ا موال رقم 
عياي القااوا الج20/04/2001تاريت  318 حة غ ل ا موال ييي وف  متبل ا  المعايير اليولية لمكافم، وا 
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م، وما جية تقييم 2012الت لح الرايرة عا مجموعة العمل المالخ )فاتف(  فخ ف راير  وااتشاروتمويل اإلرهاب 
االلتزام الفاخ  توريا  مجموعة العمل المالخ وفعالية الم مكافحة غ ل ا موال وتمويل اإلرهاب الرايرة فخ 

الجرايم م قايمة  2015( ل اة 44موال وتمويل اإلرهاب رقم  )وتضما قااوا مكافحة ت ييض ا م  2013ف راير 
)مثل ا تزاز ا موال، واالتجار فخ ال شر  حيى وعشريا جريمة ورلية  المتضماة ا رلية لجريمة ت ييض ا موال

عب فخ يب والقرراة، والمتاجرة الياالية والتالوت ريب الم اجريا، واال تغالل الجا خ، والف اي والرشوة، والت ر 
، وتجريم محاولة ارتكاب جريمة ت ييض ا موال، وتشييي عقو ة الغرامة عاي اإليااة فخ ارتكاب جريمة ا  وا (

ضافة  تجريم جييية مرت بة  تمويل اإلرهاب لج ة تمويل ال فر والتاليم والتيريب  ووجات ييض ا موال، وا 
ووحكام تتعل   ماح هيية التحقي  الاارة ااتراص تلقخ والتجايي وتجريم تمويل ا فراي وو المالما  اإلرها ية، 

جرا  التحقيقا  فخ العمليا  التخ يشت ا فخ ارت اب ا  جرايم تمويل اإلرهاب،  اإلضافة  لى البلب  ال الغا  وا 
ما ا شااص والج ا  المعاية الر مية والاارة اتااذ اإلجرا ا  الالزمة لماع التررف  أموال ماقولة وو غير 

لة عايية لأل ما  الميرجة، وو التخ تيرج على اللوايح الوباية التخ تريرها ال لبا  الل اااية الماترة وو ماقو 
لزام ا شااص والج ا   وية لوايح وارى تعمم ا  موضوع اإلرهاب وتمويل اإلرهاب وا عمال المرت بة   م، وا 

المقيم ما ق ل ال يية،  اإلضافة  لى  يراج المعاية والر مية والقباع الااص  أا ت تجيب يوا تأاير للبلب 
ا عمال والم ا غير المالية المحيية ضما القباعا  المااب ة  أحكام القااوا فيما يتعل   العااية الواج ة، 
وتو يع ابا  اإللزام  اإل الغ عا العمليا  المش وهة والعمليا  التخ يشت ا ارت اب ا  تمويل اإلرهاب ما ق ل 

 غة   الج ا  الم ل

 42م القااوا رقم 13/11/2015المجلس الايا خ الل اااخ فخ جل تا التشريعية الماعقية  تاريت  وقركما   27
م، ويتضما القااوا وحكامًا اارة متعلقة  تب ي  24/11/2015اقل ا موال ع ر الحيوي( تاريت  عا)الترريح 

ع ر الحيوي، حيث يلزم جميع ا شااص  الامخ الترريح )اإلقرار( واإلفراح عا ا موال القا لة للتياول
 الترريح عا ا موال الماقولة ع ر الحيوي )ياواًل وو اروجًا( لل لبا  الجمركية  وفخ حاال  م تثااة ما 

الحي المعيا للترريح وو و واجب الترريح يمكا االكتفا   اإلفراح عا ا موال فخ حالة اقل ا  لى الاارج، 
كما تضما القااوا رالحية بلب معلوما   ضافية عا ا موال   ر ومريكخولف يوال 15000اإلفراح ي لغ 

الماقولة فخ حالة الترريح وو اإلفراح الكاذب، وعقو ا  على الترريح وو اإلفراح الكاذب واالمتااع عا 
   /اإلفراحالترريح

مية  تاريت )اشر فخ الجريية الر  53 اإلضافة  لى ما    ، فقي ورير ل ااا القااوا المعجل رقم   28
م( القاضخ  اإلجازة للحكومة الل اااية االاضمام  لى االتفاقية اليولية لقمع تمويل اإلرهاب الموقعة 26/11/2015

 م 09/12/1999فخ ايويورم  تاريت 

م يفيي فيا وا آلية 2015يي م ر  11/ص تاريت 1861كما ورير يولة رييس مجلس الوزرا  كتا ا رقم   29
 1373والقرارا  الالحقة، وآلية تشمل تب ي  قرار مجلس ا ما رقم  1267/1999رقم  تافيذ قرار مجلس ا ما

والقرارا  الالحقة، قي يالتا حيز التافيذ فخ ل ااا اعت ارًا ما تاريت  قرارهما ما ق ل لجاة التا ي   2001/
 م 2015يي م ر  10الوباية لمكافحة تمويل اإلرهاب  تاريت 
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م والموجا  لى المرارف 2015يي م ر 22تاريت  136ميم ا  ا خ رقم كما ورير مررف ل ااا التع  30
والمؤ  ا  المالية و اير المؤ  ا  الااضعة لترايص وو لرقا ة مررف ل ااا المرف   ا القرار ا  ا خ 

 1988( ورقم 1999) 1267م المتعل   تب ي  قرارا  مجلس ا ما رقم 2015يي م ر  22تاريت  12147
 ( والقرارا  الالحقة 2011) 1989( ورقم 2011)

م الموجا  لى 2015يي م ر 22تاريت  19ما ج ة وارى، ورير  هيية التحقي  الاارة اإلعالم رقم   31
لى 2015اوفم ر 24تاريت  44المؤ  ا  والج ا  المعاية المشار  لي ا فخ الماية الاام ة ما القااوا رقم  م وا 

لى  هييا  اال تثمار الجماعخ حول تب ي  قرارا  مجلس ا ما رقم الشركا  التخ تتعابى الو ابة المالية وا 
 ( والقرارا  الالحقة  2011) 1989( ورقم 2011) 1988( ورقم 1999) 1267

م المتضما القرار الو يب 30/6/2015(  تاريت 393ورير مررف ل ااا التعميم الو يب رقم )هذا و   32
م المتعل   العمليا  المالية والمررفية 2000مارس  20وتاريت  7548رقم  ا  ا خلتعييل القرار  12018رقم 

التخ تقوم  عمليا  التحويل الاقيية  الو ايل  - الو ايل اإللكترواية، حيث تضما التعميم  لزام المؤ  ا  
 التحق  ما هوية الز ايا وعااويا م  اال تااي  لى وثاي  ر مية، وم م  جال  اارة  العمليا   -اإللكترواية 

( يوالر ومريكخ وو ما يعايلا، واالحتفال  رور عا الوثاي  الر مية 000 10فو  قيمة كل ما ا م لغ )التخ ت
وعا الم تايا  المتعلقة  العمليا  التخ تفو  هذا الم لغ وو ما يعايلا لمية ال تقل عا امس  اوا ، ووضع 

يليل وياى على: و( وضع  الام ض ب ياالخ فعال لمكافحة ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب يشتمل كحي
 جرا ا  كاٍف وفعال لمكافحة ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب يتضما  جرا ا  العااية الواج ة المبلو ة تجاه 
العمال  التخ تتكرر عمليات م وتفو  م لغ معيا، ب( تعييا ضا ب امتثال على وا ياضع  ا تمرار ليورا  

معلوماتية لمراق ة العمليا ، ي( قيام ضا ب االمتثال  إعياي تقارير تيري ية فخ هذا المجال، ج( اعتماي  رامج 
وعا ميى التقيي  اإلجرا ا  المبلو ة، على وا تشمل تقاريره  يورية عا مراق ة العمليا  ترتكز على الماابر

معة المتعلقة للمعلوما  المج يم مركزية ممكااةويضًا ميى التزام الوكال  الثااوييا  اإلجرا ا  وا المة، ه( تال
 عمليا  ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب تتضما على ا قل، ا  ما  التخ تعمم ما ق ل هيية التحقي  الاارة 

 وا  ما  الم لغ عا ا ما ق ل المؤ  ة المعاية  لى ال يية المذكورة وتحييث ا  رورة م تمرة 

م، والمتعل  2014  تم ر 11تاريت  11850إريار القرار الو يب رقم ل ااا المركزي   مررفكما قام   33
 تعييل  عض مواي الام مراق ة العمليا  المالية والمررفية لمكافحة ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب الراير فخ 

م ؤول عا مراق ة العمليا  فخ كل ما فروع المررف،   تعييام، لج ة ا ت يال الفقرة المتعلقة  2001عام 
مراقب العمليا  فخ  القرار الشروب المبلو ة لشغر هذا المارب وم ؤوليا  ليكوا غير ميير الفرع، ويحيي

الفروع،  اإلضافة  لى  لزام الج ا  الااضعة للالام  تشكيل مرالح ضما " وحية التحق " للتأكي ما تب ي  
 ا لج ة معايير مراق ة العمليا  فخ المركز الريي خ وفروع  يرو ، والفروع ا ارى فخ ل ااا التخ تشرف علي

 17كما ورير  هيية التحقي  الاارة اإلعالم رقم  التزام ا  قواعي مكافحة ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب 
م الموّجا للمرارف والمؤ  ا  المالية و اير المؤ  ا  الملزمة  اإل الغ عا عمليا  16/9/2014تاريت 
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  ا  المالية تع ية اموذج "اإل الغ اب يقضخ  البلب ما المرارف والمؤ ت ييض ا موال وتمويل اإلره
ر الا  لى "ال يية" مرفقًا  ا  اير الم تايا  المبلو ة E-STR) المش وهةاإللكترواخ عا العملية   (" وا 

IV. استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات األساسية 

 درجة االلتزام )ملتزمة جزئيًا( –التوصية األولى .أ

 د تعريف للممتلكات:وجه القصور األول: عدم وجو  -
(  شأا 44عالج ل ااا وجا القرور المتعل    ذه الم ألة ما االل الماية ا ولى ما القااوا رقم )  34

ا موال غير المشروعة   عرف م التخ24/11/2015وتمويل اإلرهاب الراير  تاريت  ا موالمكافحة ت ييض 
لماقولة  ما في ا الوثاي  وو الم تايا  القااواية التخ  أا ا: ا رول المايية وو غير المايية الماقولة وو غير ا

تث   ح  ملكية تلم ا رول وو وية حرة في ا، الااتجة عا ارتكاب وو محاولة ارتكاب معاقب علي ا قااوايًا وو 
 . لم الجرايم فخ ل ااا وو فخ اارج ل اااما االشترام فخ وي ما الجرايم ا رلية،  واً  وقع  ت

ثاني: عدم تمكن السلطات عمليًا من إثبات عدم ضرورة وجود اإلدانة في الجرم األصلي وجه القصور ال -
 إلثبات أن المال غير مشروع:

الراير  44عالج ل ااا وجا القرور المتعل    ذه الم ألة ما االل الماية الثااية ما القااوا رقم    35
رهاب الذي اص على وا جريمة ت ييض  مكافحة ت ييض ا موال وتمويل اإل المتعل م 24/11/2015 تاريت 

ا موال هخ جريمة م تقلة وال ت تلزم اإليااة  جرم ورلخ، كما وا  يااة الفاعل  الجرم ا رلخ ال يحول يوا 
مالحقتا  جرم ت ييض ا موال فخ حال وجوي ااتالف  العاارر الجرمية  وتب يقًا ل ذا المف وم فإا غال ية 

يض ا موال تم االيعا    ا ما ق ل الايا ا  العامة الماترة  الرغم ما عيم وجوي المالحقا  الجزايية  شأا ت ي
 وحكام  اإليااة  الجرم ا رلخ  شأا ا 

 وجه القصور الثالث: عدم شمول الجرائم األصلية على جميع الجرائم العشرين حسب المنهجية: -
ما االل تعييل القايمة ال ا قة فخ قام ل ااا  تو يع ابا  الجرايم ا رلية لجريمة ت ييض ا موال    36

على واا يقري  44الماية ا ولى ما القااوا رقم  تاصوتمويل اإلرهاب حيث  ا موالقااوا مكافحة ت ييض 
ماقولة،  ما في ا الوثاي  وو ال غير ا موال غير المشروعة ا رول المايية وو غير المايية، الماقولة وو 

ح  ملكية تلم ا رول وو وية حرة في ا، الااتجة عا ارتكاب وو محاول ارتكاب  الم تايا  القااواية التخ تث  
فعاًل معاق ًا عليا وو ما االشترام فخ وي ما الجرايم اآلتية  واً  حرل  هذه الجرايم فخ ل ااا وو اارجا، حيث 

جيول ي يا امتياي  اص القااوا المعيل على تحييي قايمة  الجرايم ا رلية لجريمة غ ل ا موال، وفيما يلخ
تكوا جميع  ابا  الجرايم ا رلية فخ القااوا الل اااخ لجميع الفيا  العشريا ح ب ما جية التقييم،  ذ يجب وا 

 الفيا  العشريا مجرمة: 
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 (: قائمة الجرائم األصلية لجريمة غسل األموال، والمواد المجرمة لها في القوانين اللبنانية1جدول رقم)
 المواد القانونية التي تجرم الفعل/ األفعال داة التشريعيةاأل الفئة  رقم
زراعة وو ترايع وو  1

اإلتجار غير المشروع 
 المايرا  والمؤثرا  

 العقلية 

تاريت  673القااوا رقم 
16/03/1998 

 150-125المواي 

المشاركة فخ جمعيا   2
غير مشروعة  قري 
ارتكاب الجاايا  

 والجاح

 559ولغاية  554، والمواي 336و 335المايتاا  ااخ قااوا العقو ا  الل ا

اإلرهاب  ما يشمل  3
 تمويل اإلرهاب 

 قااوا العقو ا  الل اااخ 
وقااوا اإلرهاب تاريت 

11/1/1958 

 مكرر ما قااوا العقو ا   316الماية 
  ما قااوا اإلرهاب 8-1المواي 

اإلتجار غير المشروع  4
  ا  لحة

 137رقم  اشتراعخ مر وم
 12/06/1959تاريت 

 وما يلي ا  72الفرل ال ايس، الماية 

الابف  قوة ال الح  5
 وو  أي و يلة وارى

 570و 569المايتاا  قااوا العقو ا  الل اااخ 

ا تغالل المعلوما   6
فشا  ا  رار وعرقلة  وا 
حرية ال يوع  المزايية 
والمضار ا  غير 

 المشروعة

تاريت  160قااوا رقم 
اوا وقا 17/8/2011

 العقو ا  الل اااخ 

 17/8/2011تاريت  160ما القااوا رقم  6الماية 
 686و 685و 684و 581و 580و 579المواي 

 ما قااوا العقو ا  الل اااخ 
 

الحض على الفجور  7
والتعرض لألاال  

 واآلياب العامة

  534 – 523المواي  قااوا العقو ا  الل اااخ 

  الل اااخ قااوا العقو ا الف اي والرشوة 8
وقااوا اإلثرا  غير 

تاريت  154المشروع رقم 
27/11/1999 

ما قااوا  378-371والمواي  366-351المواي 
 العقو ا  الل اااخ 

 ما قااوا اإلثرا  غير المشروع  6الماية 

ال رقة وا  ا ة االيتماا  9
 واالاتالس

  676-670والمواي  641- 635المواي  قااوا العقو ا  الل اااخ 

  698-689والمواي  660-655المواي  قااوا العقو ا  الل اااخ اإلحتيال وجرايم  10
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 اإلفالس االحتيالخ
تزوير الم تايا   11

 وتزييف العملة
 472-437المواي  قااوا العقو ا  الل اااخ 

 قااوا الجمارم  الت ريب 12
تاريت  4461)مر وم رقم 

15/12/2000 ) 

  432-421المواي 

ال لع والغش فخ تقليي  13
 االتجار   ا

قااوا العقو ا  الل اااخ 
وقااوا حماية الم ت لم 

تاريت  659رقم 
04/02/2005  

ما قااوا  706-701والمواي  683-682المايتاا 
 العقو ا  الل اااخ 

 ما قااوا حماية الم ت لم  117-105المواي 

القرراة الواقعة على  14
المالحة الجوية 

 وال حرية

  643-641المواي  عقو ا  الل اااخقااوا ال

اإلتجار  ال شر  15
 وت ريب الم اجريا

 682و 681رقم  ااالقااوا
 24/8/2005تاريت 

 قااوا العقو ا  الل اااخ 

 ما قااوا العقو ا  الل اااخ  669-668المايتاا 
اللذاا يجيزاا للحكومة  682و 681القااوااا رقم 

افحة ت ريب  لى  روتوكول مك االاضمامالل اااية 
لى  الم اجريا عا بري  ال ر وال حر والجو وا 
 روتوكول ماع وقمع ومعاق ة اإلتجار  ا شااص 

ا مم  التفاقيةو اارة الا ا  وا بفال، الُمّكمالا 
 المتحية لمكافحة الجريمة المالمة ع ر الوباية  

 تغالل الجا خ، اال 16
 ما فخ ذلم اإل تغالل 

 الجا خ لألبفال

 لعقو ا  الل اااخ قااوا ا
 

ما  534-523والمواي  520و 506و 505المواي 
  قااوا العقو ا  الل اااخ

قااوا حماية ال يية رقم  جرايم ال يية 17
تاريت  444
29/7/2002 

  65- 58العقو ا ، المواي  –الفرل الرا ع 

  650الماية  قااوا العقو ا  الل اااخ اال تزاز 18
والمواي  563و 562والمايتاا  553-547المواي    الل اااخقااوا العقو ا القتل 19

564-568 
 156رقم  اشتراعخمر وم  الت رب الضري خ 20

  16/9/1983تاريت 
 2و1المايتاا 
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 وجه القصور الرابع: عدم تجريم محاولة غسل األموال: -
( التخ ار  44اوا رقم )رور المتعل    ذه التورية ما االل الماية الثالثة ما القاعالج ل ااا وجا الق  37

على معاق ة كل ما وقيم وو حاول اإلقيام وو حرض وو  ّ ل وو تيال وو اشترم فخ عمليا  ت ييض ا موال 
 لى   ع  اوا  و غرامة ال تزيي عا مثلخ الم لغ موضوع عملية الت ييض  و ااً  على هذا  ثالث الح س ما 

 المتمثل فخ عيم تجريم محاولة غ ل ا موال  الاص فإا القااوا الل اااخ قي عالج وجا القرور

 درجة االلتزام )ملتزمة جزئيًا( –التوصية الخامسة .ب

وجه القصور األول: عدم وجود نص يلزم المصارف بتوفير سجالت أصحاب الحسابات المرقمة للمسؤول  -
 لسجالت:عن مراقبة االلتزام بصفة منهجية دون إخضاعه إلى إجراءات قد تحد من اطالعه على هذه ا

عالج ل ااا وجا القرور المتعل    ذه التورية ما االل الام مراق ة العمليا  المالية والمررفية   38
المتعلقة  م ام  2فقرة رقم  11اإلرهاب المعيل الذي اص رراحًة فخ الماية رقم  وتمويللمكافحة ت ييض ا موال 

( ياال consolidatedة للعميل على و اس مجمع )وحية التحق  على: "مراق ة الح ا ا  كافة، والعمليا  العايي
واارج الميزااية، ليى المركز الريي خ وجميع الفروع فخ ل ااا والاارج، للتأكي ما وا ا تتاا ب مع المعلوما  

 الموجوية فخ واموذج معرفة العمال  ووية معلوما  وارى ليى المررف" 

ي يوجب االلتزام بإجراءات العناية الواجبة فيما وجه القصور الثاني: عدم وجود تشريع أساسي أو ثانو  -
 يتعلق بالتحويالت البرقية العارضة:

عالج ل ااا وجا القرور المتعل    ذه الم ألة ما االل الام مراق ة العمليا  المالية والمررفية لمكافحة   39
  جرا ا  ا تعتميو وتمويل اإلرهاب المعيل فخ مايتا الثالثة التخ ووج   على المرارف  ا موالت ييض 
 عمالي ا ما هوية كل الح ا ا  مع تب ي   جرا ا  العااية الواج ة المتمثلة فخ التحق  ما لفتح واضحة

اليايميا)  وا  كااوا اشاارًا ب يعية وو معاوية وو  اية قااواية اارة( والتحق  ما هويت م  اال تااي  لى وثاي  
وو  ل لة العمليا   عا ريا والتحق  ما هويت م  ذا كاا  العمليةو العمال  ال وو معلوما  وو  يااا  موثوقة

المقيميا وتحييي الغرض  وغير التحق  ما هوية المقيميا، المافذة تفو  قيمت ا الم لغ الذي يحييه مررف ل ااا
االقترايي ومرير ا موال ومراق ة العمليا   الح  لتعامل وو ما فتح الح اب واوع وي ما ما وراحبا ما
"  و موجب التشريع عمليات تحويل األموال بالوسائل اإللكترونيةاآلتية: )   (  فخ الحاال  شكل م تمر، ال يما 

 وجا القرور  ما يتف  مع التوريا  عالج ل ااا قي  المشار  ليا يكوا

المتعلقة مستوى الحّدي للقيام بإجراءات العناية الواجبة بالنسبة للعمليات وجه القصور الثالث: ارتفاع ال -
 بأقساط التأمين على الحياة:

 شأا مكافحة ت ييض ا موال  44القااوا رقم ما االل   ذه التورية  ةوجا القرور المتعلقعالج ل ااا   40
يلزم فخ مايتا الاام ة المؤ  ا  غير الااضعة لقااوا  رية المرارف  يما شركا  الذي وتمويل اإلرهاب 

تب يقًا  حكام هذا القااوا،  اإلضافة  لى االلتزام  الموج ا  التحقي  الاارة هيية  التأميا التقيي  ما يرير عا 
تاريت  21عالم رقم اإل ما ذا  القااوا  كما ورير  هيية التحقي  الاارة الرا عةالوارية فخ الماية 
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 لتأميا يما شركا  ا 44الموجا  لى الج ا  المشار الي ا فخ الماية الاام ة ما القااوا رقم  9/9/2016
 والذي ياص على التالخ:

   العااية الواج ة على العمال  اليايميا ) وا  كااوا وشاارًا ب يعييا وو معاوييا وو  اية   جرا ا تب ي
قااواية اارة( لج ة التحق  ما هويت م  اال تااي  لى وثاي  وو معلوما  وو  يااا  موثوقة، كما وتحييي 

لابوا  الالزمة للتحق  ما ا  اال تااي  لى وثاي  وو معلوما  وو هوية راحب الح  االقترايي واتااذ ا
 KYC) يااا  موثوقة، كما والحرول كحي وياى على المعلوما  المحيية فخ ااموذج معرفة العميل 

Form)  المرف    ذا االعالم وذلم  الا  ة لعقوي الضماا على الحياة ال يما تلم المرت بة  تكويا رؤوس
 اال تثمار  االموال ووحيا 

  1التأكي ما التزام و با  ووكال  التأميا المعتمييا تب ي   جرا ا  العااية الواج ة المشار  لي ا فخ ال اي 
  وعاله 

القيام بواجب التحقق من هوية العمالء بمبلغ العملية غموض فيما يتعلق بربط وجه القصور الرابع:  -
 )المؤسسات غير الخاضعة لسرية المصارف(:آالف دوالرًا أمريكيًا من عدمه  10عندما يفوق 

الاام ة ما القااوا رقم  وجا القرور المتعل    ذه التورية، حيث ولزم  الماية عالج ل ااا  شكل ك ير  41
اوا  رية المرارف  التقيي  الموج ا  الوارية فخ الماية الرا عة ما ذا  المؤ  ا  غير الااضعة لقا 44

على وجوب تب ي   جرا ا  العااية الواج ة على العمال  اليايميا لج ة التحق  القااوا، وار  الماية الرا عة 
 ذا كاا  العملية ما هويات م، وتب ي   جرا ا  العااية الواج ة على العمال  العا ريا لج ة التحق  ما هويات م 

وفقًا  ليا تحييي الم لغ وو  ل لة العمليا  المافذة تفو  قيمت ا الم لغ الذي يحييه مررف ل ااا، الذي يا غخ ع
  القااوا حكام هذا 

تشريع أولي أو ثانوي لشركات الوساطة المالية والتأجير القصور الخامس: غياب التزام بمقتضى  وجه -
 :التمويلي والتأمين والصّرافة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة في الحاالت التالية

  تتم المعامالت في عملية واحدة أو عمليات متعددة إجراء معامالت عارضة تفوق الحد المعين عندما
 تبدو مرتبطة مع بعضها البعض: 

  إجراء معامالت عارضة في صورة تحويالت برقية في الحاالت التي تغطيها التوصية الخاصة السابعة
 )بالنسبة لشركات الصرافة(:

 ية إعفاءات أو حدود وجود اشتباه في حدوث عملية تبييض أموال أو تمويل إرهاب بغض النظر عن أ
  معينة مشار إليها في أماكن أخرى ضمن توصيات مجموعة العمل المالي:

 :وجود شكوك بشأن دقة أو كفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقًا بخصوص تحديد الهوية 
ووج    التخ 44عالج ل ااا وجا القرور المتعل    ذه التورية ما االل الماية الرا عة ما القااوا رقم   42
المرارف والمؤ  ا  المالية وشركا  االيجار التمويلخ والمؤ  ا  التخ ترير وتروج  باقا  االيفا  وو  على
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االيتماا والمؤ  ا  التخ تتعابى التحاويل الاقيية  لكتروايًا ومؤ  ا  الررافة والشركا  التخ تتعابى الو ابة 
ضع لترايص وو لرقا ة مررف ل ااا التقيي  الموج ا  وهييا  اال تثمار الجماعخ ووية مؤ  ا  تا المالية

 -2    "المعيية ويااه و الاروص التاليمية التخ ترير عا مررف ل ااا لغايا  تب ي  وحكام هذا القااوا: 
تب ي   جرا ا  العااية الواج ة على العمال  العا ريا لج ة التحق  ما هويت م  ذا كاا  العملية وو  ل لة 

 "افذة تفو  قيمت ا الم لغ الذي يحييه مررف ل اااالعمليا  الم

المعيل للالام التب يقخ لقااوا  21/05/2011تاريت  264كما رير تعميم مررف ل ااا الو يب رقم   43
على كل مؤ  ة ررافة ما الفية "و" اا تتقيي  الشروب ماا على " 15تاليم م اة الررافة  حيث تاص الماية 

 القواايا  المؤ  ة تقّيي (  غية مراق ةCompliance officerييا ضا ب امتثال )وا تقوم  تعالتالية: )   ( 
الرقا ة على المرارف وعا هيية  وعا لجاة و ا المة والتوريا  الرايرة عا مررف ل ااا اإلجرا المرعية 

، يل اإلرهابالسيما نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض األموال وتمو التحقي  الاارة 
" و التالخ فإا الماية الثالثة ما الام مراق ة العمليا  المالية والمررفية لمكافحة ت ييض ا موال حيث ياب   

 لوجا القرور الثااخ ما هذه التورية، تاب   على مؤ  ا  الررافة  المعالجةوتمويل اإلرهاب، 

المرارف والمؤ  ا  المالية وشركا   على: "على 44وقي ار  الماية الرا عة ما القااوا رقم  هذا  44
اإليجار التمويلخ والمؤ  ا  التخ ترير وتروج  باقا  اإليفا  وو االيتماا والمؤ  ا  التخ تتعابى التحاويل 
الاقيية  لكتروايًا ومؤ  ا  الررافة والشركا  التخ تتعابى الو ابة المالية وهييا  اال تثمار الجماعخ ووية 

وو لرقا ة مررف ل ااا التقيي  الموج ا  المحيية ويااه و الاروص التاليمية التخ مؤ  ا  تاضع لترايص 
علي ا فخ تب ي  االجرا ا  الماروص  -6ترير عا مررف ل ااا لغايا  تب ي  وحكام هذا القااوا: )   ( 

معلوما  وعاله على العمال  اليايميا والعا ريا عاي اشو  شم حول رحة وو مال مة ال 5الى  1ال اوي ما 
المرّرح عا ا والمتعلقة  التعرف علي م، وو عاي اشو  شم  ت ييض وموال وو تمويل  رهاب، وذلم  معزل عا وي 
 قوف وو ا تثاا ا  تحي ما تب ي  هذه اإلجرا ا "  وعليا فإا ل ااا قي ولزم المرارف والمؤ  ا  المالية 

 مكافحة ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب  موجب قااوا  4و 3 إجرا  العااية الواج ة فخ الحالتيا 

أولي أو ثانوي لشركات الوساطة المالية والتأجير وجه القصور السادس: غياب إلزام بمقتضى تشريع  -
إذا أي شخص يدعي أنه يعمل نيابة عن شخص آخر هو  ممابالتحقق  التمويلي والتأمين والصّرافة

يته والتحقق منها، واتخاذ خطوات معقولة للحصول شخص مصرح له القيام بذلك فعال مع التعرف على هو 
 على بيانات كافية للتحقق من هوية الشخص اآلخر:

ما الام مراق ة العمليا  المالية والمررفية لمكافحة ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب  4ار  الماية   45
 راحب  أا العميل فاي ذا و وو االقترايي الح  راحب ليس العميل المررف، فخ حالة الشم  أا علىعلى: "
)الم تفيي  االقترايي الح  راحب فيا يحيي ترريحًا ابياً  العميل ما يبلب ثالث، وا برف هو الح 

 هذا عا  ا اة يحتفل ووا المالخ عا وضعا ومعلوما  ومكاا  قامتا وم اتا وش رتا ا ما الفعلخ( وال يما
" ووفقًا ل ذا الاص فإا 3ما الماية  5فخ ال اي  وعا هوية راحب الح  االقترايي للمية المذكورة  الترريح
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المرارف والمؤ  ا  المالية ملزمة  التحق  ما وا العميل مررح لا القيام  العمل ايا ة عا شاص آار، 
وملزمة ويضًا  التعرف على هويتا والتحق  ما ا، والتحق  ما هوية الشاص اآلار )المايب( ويأتخ الاص 

 رية الاام ة متوافقًا مع متبل ا  التو 

 درجة االلتزام )ملتزمة جزئيًا( – عشرةالتوصية الثالثة  .ج

تعريف األموال غير المشروعة متحصالت جميع الجرائم األصلية العشرين  يشمللم وجه القصور األول:  -
 .المنصوص عليها في التوصيات

مشرع الل اااخ لابا      الحييث عا قيام ال لبا  الل اااية  معالجة هذه الم ألة ما االل تو يع ال  46
غ ل ا موال  حيث تشمل الجرايم ا رلية العشريا الوارية فخ الما جية، و ذلم يكوا  لجريمةالجرايم ا رلية 
 التورية   المتعل    ذه وجا القرور معالجة ل ااا قي ا تكمل

غض النظر عن مبلغ محاوالت إجراء العمليات المشبوهة بعن ال يوجد إلزام باإلبالغ القصور الثاني:  وجه -
 .العملية

تضما التعييل لالام مراق ة العمليا  المالية والمررفية لمكافحة ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب فخ    47
 التحقي  "هيية لة ريي اً   رفتا مررف ل ااا حاكم  تقييم  الغ  االشت اه  لىمايتا الاام ة على  لزام المرارف 

العملية المررفية وو محاولة  جرا ها تتعل   ت ييض وموال وو   أا شكوم وو تأكييا  ليي ا  ذا كاا  الاارة"
"، وي ري هذا اإللتزام على جميع المؤ  ا  المالية العاملة  رها ية وو مالما   رها ية وعمالتمويل  رهاب وو 

روص التشريعية فخ ل ااا  و التالخ فإا كافة المرارف والمؤ  ا  المالية العاملة فخ ل ااا ملزمة  موجب الا
المذكورة  اإل الغ عا محاوال   جرا  العمليا  المش وهة  الا  ة لجرايم اإلرهاب وو جرايم تمويل اإلرهاب  غض 

 الالر عا م لغ العملية   و ذلم يكوا ل ااا قي عالج وجا القرور المتعل    ذه التورية  

غ في حال وجود أو شكوك بأن األموال وجه القصور الثالث: ال يوجد نص صريح في القانون على اإلبال -
التي تتوفر بشأنها أسباب معقولة لالشتباه في أنها ستستخدم ألغراض اإلرهاب أو األعمال اإلرهابية أو 

 من جانب منظمات إرهابية أو ممولي اإلرهاب.

 الرابع: تركز اإلبالغ في قطاع المصارف مما يشير إلى قلة فعالية النظام. القصوروجه  -
يل الام مراق ة العمليا  المالية والمررفية لمكافحة ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب  حيث ور ح تم تعي  48

ورًا  لى حاكم مررف ل ااا  رفتا ريي ًا ل " هيية التحقي  : "على المررف وا ي لغ ف5ياص رراحًة فخ الماية 
 جرا ها تتعل   ت ييض وموال وو  لةالاارة "  ذا كاا  لييا تأكييا  وو شكوم  أا العملية المررفية وو محاو 

علمًا  أا هذا الالام يب   ويضًا على المؤ  ا  المالية  ."وو وعمال  رها ية وو مالما   رها ية  رهابتمويل 
تاص رراحًة: "تب   وحكام هذا الالام على المؤ  ا  المالية العاملة فخ ل ااا"  كما وواا  14حيث وا الماية 

ما الالام التب يقخ لقااوا تاليم م اة الررافة  ويالحل ما  15افة  موجب الماية يب   على مؤ  ا  الرر 
 اإلحراييا  المقيمة ما ل ااا ا تمرار تركز اإل الغ فخ قباع المرارف 
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 درجة االلتزام )ملتزمة جزئيًا( – الثانيةالخاصة  التوصية .د

 أو جمع األموالاألول: عدم وضوح تضمين فعل التمويل على صور توفير  القصوروجه  -

الثاني: اقتصار نطاق جريمة تمويل اإلرهاب على تمويل اإلرهاب أو األعمال اإلرهابية أو  القصوروجه  -
 المنظمات اإلرهابية

الثالث: عدم وجود تعريف لألموال مع تحديد إمكانية أن تكون من مصدر مشروع أو غير  القصوروجه  -
 مشروع

تمويل اإلرهاب في حال تم تمويل إرهاب أو عمل إرهابي أو وجه القصور الرابع: عدم تطبيق جريمة  -
 منظمة إرهابية خارج لبنان

 لفعالية في ظل عدم وجود إحصائياتالخامس: صعوبة تقدير ا القصوروجه  -

الماشور فخ الجريية الر مية  77قااوا رقم  ل ااا ووجا القرور المتعلقة   ذه التورية  ما االل عالج   49
المتعلقة  تمويل  الل اااخ مكرر ما قااوا العقو ا  316تعييل الماية رقم  م  شأا2016اوفم ر  3 تاريت 

قري و أية و يلة،  عااإلرهاب حيث ور ح  تاص على "كل ما يقوم وو يحاول القيام وو يوجا وو يشترم 
ها ية، وو تمويل م اشرة وو غير م اشرة،  تمويل كليًا وو جزييًا، وو الم اهمة  تمويل اإلرهاب وو ا عمال اإلر 

 شاص  رها خ وو المالما  اإلرها ية، وو ا عمال المرت بة في ا،  ما في ا تقييم وو توفير وو جمع ا موال
الماقولة وو غير الماقولة، ما مراير مشروعة وو غير مشروعة، فخ ل ااا وو فخ الاارج،  وا  ا تعمل  

لم يتم، فخ ل ااا وو فخ الاارج  تشمل جريمة تمويل اإلرهاب  ا موال وم لم ت تعمل، و وا  تم العمل اإلرها خ وو
ال فر، محاولة ال فر، التجايي، التابيب، اإلعياي، التاليم، الت  يل، المشاركة، تقييم وو تلقخ التيريب، ووي 

كما عمل آار مرت ب   ا  اية القيام  أعمال  رها ية ويوا وا تكوا تلم ا عمال مرت بة  عمل  رها خ محيي"  
 24/11/2015 شأا مكافحة ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب تاريت  44الماية الثالثة ما القااوا رقم ار  

عاقب كل ما وقيم وو حاول اإلقيام وو حرض وو   ل وو تيال وو اشترم فخ عمليا  تمويل اإلرهاب على واا ي
ا هذا القااوا: "تمويل اإلرهاب وو ا عمال م 4وو ا عمال المرت بة   ا )المذكورة فخ الماية ا ولى الفقرة 

   ( وو تمويل ا فراي وو المالما  التجايي -التيريب  –التاليم  –اإلرها ية وا عمال المرت بة   ا )ال فر 
ضماًا ما قااوا  222لغاية  212مكرر والمواي  316اإلرها ية"  العقو ا  الماروص علي ا فخ الماية 

 العقو ا  

  تعريف ا موال، فقي     التوضيح  أا ل ااا قام  تعييل تعريف ا موال  حيث تشتملفيما يتعل  و   50
ا موال المتأتية ما مرير مشروع وو غير مشروع، كما وا القااوا الل اااخ يجرم تمويل اإلرهاب  واً  وقع 

 الفعل اإلرها خ وم لم يقع، فخ ل ااا وو فخ الاارج 
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ال كرتارية  إحرايية عا ا حكام الرايرة  شأا قضايا تتعل   تمويل   اإلضافة  لى ما    ، زوي ل ااا  51
وحكام فخ عام  5م، و2014اإلرهاب، حيث رير حكم واحي فخ جريمة متعلقة  تمويل اإلرهاب فخ عام 

م، وتذكر ال لبا  الل اااية وا المحكمة الع كرية اليايمة ما زال  تالر فخ 2016عام  فخحكم  16م، و2015
 مويل  رهاب فخ ريي  ريار وحكام  شأا ا قضية ت 15

 درجة االلتزام )غير ملتزمة( –التوصية الخاصة الرابعة .ه

ال يوجد نص في القانون على اإلبالغ في حال وجود أو شكوك بأن األموال األول:  القصوروجه  -
 هاب.ستستخدم ألغراض اإلرهاب أو األعمال اإلرهابية أو من جانب منظمات إرهابية أو ممولي اإلر 

 ال يوجد إلزام باإلبالغ عن محاوالت إجراء العمليات المشبوهة.الثاني:  القصوروجه  -

 شأا مكافحة ت ييض ا موال وتمويل  44ما القااوا رقم  7تّم  معالجة ووجا القرور فخ الماية   52
 )المرارفاإلرهاب التخ تاص على واا يقتضخ على المعاييا المشار  لي م فخ المايتيا الرا عة والاام ة 

والمؤ  ا  المالية وشركا  اإليجار التمويلخ والمؤ  ا  التخ ترير وتروج  باقا  اإليفا  وو االيتماا 
والمؤ  ا  التخ تتعابى التحاويل الاقيية  لكتروايًا ومؤ  ا  الررافة والشركا  التخ تتعابى الو ابة المالية 

والمؤ  ا  غير الااضعة وو لرقا ة مررف ل ااا، وهييا  اال تثمار الجماعخ ووية مؤ  ا  تاضع لترايص 
م  يما شركا  التأميا واوايي القمار وتجار وو با  03/09/1956لقااوا  رية المرارف الراير  تاريت 

العقارا  وتجار ال لع ذا  القيمة المرتفعة( ما هذا القااوا،   الغ رييس "ال يية" فورًا عا تفاريل العمليا  
خ يشت  وا  أا ا تتعل   ت ييض وموال وو  تمويل  رهاب، وهاام م اعخ ر  محاولة تافيذها والتالمافذة وو التخ ج

 اإلضافة واضحة ما اقا تخ المحاميا ) يرو  وبرا لس( لإل راع  إريار آلية اإل الغ عا العمليا  المش وهة  
مايتا  فخ ا موال وتمويل اإلرهابالام مراق ة العمليا  المالية والمررفية لمكافحة ت ييض   لى ما    ، تضما

 ذا  الاارة" التحقي  "هيية لة ريي اً   رفتا مررف ل ااا حاكم  لى فوراً  ي لغ وا المررف علىالاام ة على "
العملية المررفية وو محاولة  جرا ها تتعل   ت ييض وموال وو تمويل  رهاب وو   أا شكوم وو تأكييا  لييا كاا 

" كما وا الالام المذكور ياب   ويضًا على المؤ  ا  المالية كما وري فخ    رها يةوعمال  رها ية وو مالما
مايتا الرا عة عشرة "تب   وحكام هذا الالام على المؤ  ا  المالية العاملة فخ ل ااا"  و التالخ فإا كافة 

ة  اإل الغ عا المرارف والمؤ  ا  المالية العاملة فخ ل ااا ملزمة  موجب الاروص التشريعية المذكور 
 محاوال   جرا  العمليا  التخ يشت ا تعلق ا  تمويل اإلرهاب وو وعمال  رها ية وو مالما   رها ية 

V. استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات الرئيسية 

 درجة االلتزام )ملتزمة جزئيًا( –التوصية الخاصة األولى .أ

لى اتفاقية األمم المتحدة لقمع تمويل اإلرهاب لعام االنضمام والمصادقة عاألول: عدم  القصوروجه  -
1999. 



  التاسع للجمهورية اللبنانية المتابعةير تقر
 

18 

 

 53القااوا رقم  13/11/2015وقر المجلس الايا خ الل اااخ فخ جل تا التشريعية الماعقية  تاريت   53
)اإلجازة للحكومة الل اااية االاضمام  لى االتفاقية اليولية لقمع تمويل اإلرهاب الموقعة فخ ايويورم  تاريت 

الذي يجيز للحكومة الل اااية االاضمام  لى االتفاقية اليولية لقمع تمويل  24/11/2015( تاريت 9/12/1999
 م 10/4/2002  حيز التافيذ  تاريت والتخ يال 9/12/1999 تاريت  ايويورماإلرهاب الموقعة فخ 

الواردة في  الثاني: عدم وجود قوانين أو لوائح أو تدابير أخرى الزمة لتغطية المتطلبات القصوروجه  -
 اإلرهاب. تمويل وقمع منع قرارات مجلس األمن بشأن

 م اآلليتيا التاليتيا: 10/12/2015الوباية لمكافحة تمويل اإلرهاب  تاريت  التا ي وقر  لجاة   54

  والقرارا  الالحقة 1999/ 1267آلية لتافيذ قرار مجلس ا ما رقم 
  ا  الالحقةوالقرار  1373/2001آلية تب ي  قرار مجلس ا ما رقم 
موجا  لى المرارف  22/12/2015تاريت  136كما ورير مررف ل ااا التعميم ا  ا خ رقم   55

والمؤ  ا  المالية و اير المؤ  ا  الااضعة لترايص وو لرقا ة مررف ل ااا المرف   ا القرار ا  ا خ 
 1988رقم ( و 1999) 1267المتعل   تب ي  قرارا  مجلس ا ما رقم  22/12/2015تاريت  12147

 ( والقرارا  الالحقة 2011) 1989( ورقم 2011)

الموجا  لى المؤ  ا   22/12/2015تاريت  19ورير  هيية التحقي  الاارة اإلعالم رقم  كما  56
لى الشركا  التخ 24/11/2015تاريت  44والج ا  المعاية المشار  لي ا فخ الماية الاام ة ما القااوا رقم  م وا 

لى هييا  اال تثمار الجماعخ حول تب ي  قرارا  مجلس ا ما رقم الو ابة المالي تتعابى ( 1999) 1267ة وا 
 ( والقرارا  الالحقة 2011) 1989( ورقم 2011) 1988ورقم 

عالم هيية التحقي  الاارة رقم  136 اإلضافة  لى ما    ، ووجب كل ما تعميم مررف ل ااا رقم    57 وا 
ا القيام  ا تمرار  مراجعة وي تحييث يتم على الموقع اإللكترواخ البلب ما المعايي وعالهالمشار  لي ما  19

( فخ ما يتعل   ا  ما  المحيية والميرجة على اللوايح الرايرة  موجب UNSC Websiteلمجلس ا ما  )
( والقرارا  الالحقة 2011) 1989( ورقم 2011) 1988( ورقم 1999) 1267قرارا  مجلس ا ما رقم 

روص و/وو اللوايح الرايرة عا لجاا العقو ا  الاارة، والقيام تلقاييًا وفورًا يوا تأاير ويوا المتعلقة   ذا الا
 ا    اذار  تجميي ا موال وو الح ا ا  وو العمليا  وو ا رول ا ارى العايية ل ذه ا  ما  فور  يراج ا وذلم 

يتم تزويي "هيية التحقي  الاارة"  فخ حال وجي   أي شكل كاا )م اشر وو غير م اشر، مشترم   (، على وا
  اعة  ما يفيي وا ا قام   ذلم و المعلوما  المتوفرة ليي ا   ذا الاروص  48واالل م لة وقراها 

 درجة االلتزام )ملتزمة جزئيًا( – الخاصة الثالثة التوصية .ب

ألشخاص الواردة عدم وجود نظام قانوني يحكم إجراءات تجميد األموال والممتلكات لاألول:  القصوروجه  -
 .1267أسمائهم بموجب قرار مجلس األمن 
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لغاء تجميد الثاني:  القصوروجه  - عدم وجود إجراءات معلنة لبحث طلبات حذف أسماء من القائمة وا 
 األموال أو األصول األخرى لألشخاص أو الكيانات الذين حذفت أسماؤهم في حينه.

عدم وجود آلية مالئمة تحدد إجراءات للترخيص باستخدام األموال أو األصول الثالث:  القصوروجه  -
والتي تقرر أن هذا االستخدام ضروري لتغطية  1267األخرى التي جمدت بموجب قرار مجلس األمن 

 نفقات أساسية، أو دفع أنواع معينة من الرسوم، أو نفقات ورسوم خدمات أو نفقات غير عادية.

وجود قوانين فعالة لتجميد األموال أو األصول األخرى اإلرهابية لألشخاص  عدم: الرابع القصوروجه  -
 .1373المحددين بموجب القرار 

( الفقرة 6( فخ الماية )44ل ااا ووجا القرور المتعلقة   ذه التورية، حيث تضما القااوا رقم ) عالج  58
عاية الر مية والاارة  اتااذ ( الاص على رالحية قيام ال يية  البلب ما ا شااص والج ا  الم5)

ما  الميرجة وو التخ تيرج على العايية لأل  ا موال الماقولة وغير الماقولة اإلجرا ا  الالزمة لماع التررف 
اللوايح الوباية التخ تريرها ال لبا  الل اااية الماترة وو وية لوايح وارى تعمم ا  موضوع اإلرهاب وتمويل 

ة   م، وعلى ا شااص والج ا  المعاية الر مية والاارة وا ت تجيب يوا وي اإلرهاب وا عمال المرت ب
لقااوا و ا ًا لل يية  البلب ما ا شااص والج ا  المعاية الر مية والاارة تأاير ل ذا البلب  و التالخ ووجي ا

ررف  ا موال  ماع التررف فخ ا موال الماقولة وغير الماقولة، حيث اص القااوا على اإللزام  ةماع الت
الماقولة وو غير الماقولة العايية لأل ما  الميرجة وو التخ تيرج على اللوايح الوباية وو وية لوايح وارى تعمم ا 

 ال لبا  الل اااية الماترة حول اإلرهاب وتمويل اإلرهاب وا عمال المرت بة   ا 

ية لمكافحة تمويل اإلرهاب  تاريت وارى، فقي ووضح  اآللية الرايرة عا لجاة التا ي  الوبا ج ةوما   59
والقرارا  الالحقة، مرجعية ا  ما   1267/1999م فخ شأا تب ي  قرار مجلس ا ما رقم 2015يي م ر  10

الميرجة وو اللوايح ا ارى التخ تعمم ا ال لبا  الل اااية الماترة،  اعت ارها القوايم الرايرة ما ق ل مجلس 
، فل يية التحقي  الاارة وا 1373وما فيما يتعل   تافيذ قرار مجلس ا ما رقم   1267ا ما وفقًا لقراره رقم 

تبلب ما ا شااص والج ا  المعاية الر مية والاارة  ماع التررف فخ ا موال العايية لأل ما  التخ تيرج 
ا لجاة التا ي  على اللوايح الوباية التخ تريرها ال لبا  الل اااية الماترة  وقي ووضح  اآللية الرايرة ع

 1373/2001م حول تب ي  قرار مجلس ا ما رقم 2015يي م ر  10الوباية لمكافحة تمويل اإلرهاب  تاريت 
والقرارا  الالحقة، الج ة التخ تقوم  ترايف ا شااص الميرجيا على الاليحة الوباية وهخ الايا ة العامة 

اليحة هخ المييرية العامة لقوى ا ما الياالخ كما هو التمييزية، فخ حيا وا الج ة التخ تقوم  إريار هذه ال
واري فخ ال اب ا ول ال اي "ثالث ًا" وال اي "اامس ًا"  وما الج ة التخ تقوم  التجميي وماع التررف  ا موال 

  44ما القااوا رقم  6ما الماية  5و 3الماقولة وغير الماقولة ف خ هيية التحقي  الاارة وذلم  موجب ال اييا 
كما ووضح  اآللية الرايرة  جرا ا  اإليراج  شكل يشمل البل ا  الاارة  التجميي ما ق ل يول وارى، وميى 

هؤال  ا شااص  شكل كامل وو  شكل مشترم وو يمتلك ا شمول "ماع التررف" لألموال وا رول ا ارى التخ 
ا عة االلتزام   ذه الماية، وكيفية معاق ة   ا  رورة م اشرة وو غير م اشرة،  اإلضافة تيا ير مت واالتخ يتحكم
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الماالفيا ل ذا المتبلب  موجب قااوا مكافحة ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب   اإلضافة  لى وضع  جرا ا  
لغا  تجميي ا موال وو ا رول ا ارى لألشااص وو الكيااا   معلاة ل حث بل ا  حذف و ما  ما القايمة وا 

قي جرى اشر اليحة وباية  16/12/2015وقي وفاي  ال لبا   لى واا و تاريت  حياا فخ الذيا حذف  و ماؤهم 
م  وقي وفاي  1373/2001 أ ما  وشااص تماشيًا مع آلية اإليراج التخ اعتمي  لتافيذ قرار مجلس ا ما رقم 

يحة الوباية الماشورة شارًا على الال 26ال لبا  الل اااية واا ا تاايًا  لى اآللية المذكورة تم لتارياا  يراج 
  www.isf.gov.lbعلى الموقع اإللكترواخ العايي للمييرية العامة لقوى ا ما الياالخ 

 درجة االلتزام )ملتزمة جزئيًا( – الخامسة الخاصةالتوصية  .ج

جراءات مالئمة لالستجابة ا وجوداألول: عدم  القصوروجه  - لسريعة والفعالة لطلبات المساعدة قوانين وا 
القانونية المتبادلة المقدمة من بلدان أجنبية والتي تتعلق بتحديد أو تجميد أو ضبط أو مصادرة الممتلكات 
المغسولة أو التي اتجهت النية إلى غسلها، ومتحصالت غسل األموال، واألصول المستخدمة أو التي 

رهاب، وكذلك الوسائط المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم اتجهت النية إلى استخدامها في تمويل اإل 
 ومصادرة ممتلكات ذات قيمة مناظرة:

يتمكن فريق التقييم من االطالع على مدى فعالية تقديم المساعدة القانونية وفي جه القصور الثاني: لم و  -
 الوقت المناسب:

يرتكز  ليولخ مع اليول ا ارى حيثفخ   يل تعزيز  جرا ا  التعاوا ا م مة قام ل ااا  اتااذ ابوا   60
وحكام ا ذاتية و التخ تتضما فرواًل اارة  التعاوا اليولخ و المعاهيا  اليولية التخ راي  علي ا  ل ااا على

ثاايية ا براف، وكل ا المتعيية او العلى العييي ما االتفاقيا  اليولية ل ااا التب ي  فخ هذا المجال، كما يرتكز 
معاهية  ةيوغياب   وفخ ما قااوا ورول المحاكما  المياية الل اااخ 2محلخ وفقا للماية ا تعت ر  مثا ة قااو 

ا ل ااا يحرص على اال تجا ة لبلب الم اعية التزامًا ماا  م ايئ إيولية تر ب اليولة بال ة الم اعية  ل ااا، ف
 المجاملة اليولية القااوا اليولخ العام حول التعاوا اليولخ ال يما م يو المعاملة  المثل و 

ما ق ل وزارة  جرا ا  القااواية المت عةاإل م2016و ريل  14 تاريت  وزارة العيل رير و  ضافًة  لى ذلم،  61
وتضما  هذه اإلجرا ا  عييًا ما ا حكام ا  ا ية:  اليولية  لم اعية القااوايةا العيل فيما اص بل ا 

مت ايلة مع الج ا  ا جا ية فخ مجال ا ترياي ا موال المتحرلة عا ا حكام المتعلقة  تقييم الم اعية القااواية ال
الف اي وو ت ييض ا موال وو تمويل اإلرهاب، وبل ا  الم اعية القااواية المت ايلة مع الج ا  ا جا ية فخ مجال 

ول تحييي وو تجميي وو ض ب وو مرايرة الممتلكا  الم يضة وو التخ اتج   الاية  لى ت ييض ا، وا ر
الم تايمة وو التخ اتج   الاية  لى ا تايام ا فخ تمويل اإلرهاب، وكذلم الو ايب الم تايمة فخ ارتكاب تلم 
الجرايم ومرايرة ممتلكا  ذا  قيمة ماالرة، وعلى تقييم الم اعية القااواية فخ الوق  الماا ب، واعتماي ترتي ا  

 واضحة لتا ي   جرا ا  الض ب والمرايرة 

http://www.isf.gov.lb/
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 المالخ ا اروحية اإل)قااة فعالة للتعاوا القضايخ اليولخ وهخ  لى ذلم، وفاي  ال لبا   وجوي اإلضافة    62
م مة جمع وحفل المعلوما   44وقي وااب   ا القااوا رقم   با ع قضايخذا  هيية م تقلة   اعت ارها (الل اااية

 ايخ للح ا ا  و/او العمليا  وح  وضع الوارية ما ال لبا  الر مية الل اااية وا جا ية وح  تقرير التجميي الا
 شارة على القيوي وال جال  العايية  موال ماقولة وغير ماقولة تفيي  أا هذه االموال هخ موضوع تحقي  ما 
ق ل ا وت قى هذه االشارة قايمة لحيا زوال ا  اب الش  ا  او ريور قرار ا ايخ  شأا ا   وقي ارتكز  هيية 

حية االا ار المالخ الل اااية على احكام قااوا مكافحة ت ييض االموال وتمويل التحقي  الاارة  رفت ا و 
كل ما الا ايية  شأا ا لمرايرت ا وال تريايها الى  تجميي ا موال ل اوا   ااتلار ريور االحكاماالرهاب ل

وال المجمية يوا اقتباع ، حيث وعاي  ال لبا  الل اااية االمو تراليا والعرا  والواليا  المتحية االمريكية وتواس
 وية م الغ لرالح ا كما تشترب  عض اليول فخ هذا اإلبار 

 وجود لبس فيما يتعلق بوجوب ازدواجية التجريم في طلبات المساعدة: وجه القصور الثالث:  -

 لم اعية القااوايةا الرايرة ما وزارة العيل فيما اص بل ا لقااواية ا اإلجرا ا ار  الفقرة الرا عة ما   63
م على "التأكيي على عيم وجوب اشتراب ازيواجية التجريم فخ بل ا  2016و ريل  14اليولية الرايرة  تاريت 

 الم اعية" 

عدم وجود ترتيبات واضحة لتنسيق إجراءات الضبط والمصادرة بين لبنان والبلدان الرابع:  القصوروجه  -
 األخرى:

يا  اليولية واإلقليمية الثاايية فخ مجاال  مكافحة قام ل ااا  االاضمام والمرايقة على عيي ما االتفاق  64
الجريمة  ما فخ ذلم جرايم ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب،  اإلضافة  لى االتفاقيا  ومذكرا  التفاهم التخ تالم 
موضوع التعاوا والتا ي  ا ماخ  يا ل ااا وغيره ما اليول، لتعزيز ا يوا  الالزمة لمكافحة الجريمة وتعقب 

 تحرالت ا، ومرايرت ا، وتأبير و س التعاوا مع اليول ا ارى م

النظر في إمكانية إنشاء صندوق لألصول المصادرة تودع فيه الممتلكات الخامس: عدم  القصوروجه  -
المصادرة جميعها أو جزء منها قصد استخدامها ألغراض جهات إنفاذ القوانين أو الرعاية الصحية أو 

 األغراض المالئمة:التعليم أو غير ذلك من 

لم يفي ل ااا  الالر فخ  اشا  رايو  لألرول المرايرة  وتجير اإلشارة  لى الماية الرا عة عشرة ما   65
)مكافحة ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب( التخ تاص على واا تراير لمرلحة اليولة ا موال  44القااوا رقم 

خ وا ا متعلقة  جريمة ت ييض وموال وو تمويل  رهاب وو الماقولة وغير الماقولة التخ يث    موجب حكم ا اي
محّرلة  اتيجت ا ما لم يث   ورحا  ا، قضاييًا، حقوق م الشرعية  شأا ا  تررف االموال التخ جر  مرايرت ا 

 ضما الافقا  العامة وذلم ما االل فتح اعتمايا  لرالح ال لبا  كافة وما  يا ا ال لبا  ا ماية 
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يتم النظر في الترخيص في تقسيم الممتلكات المصادرة بين لبنان وبين الدول دس: لم السا القصوروجه  -
األخرى في حالة ما إذا كانت المصادرة ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن إجراءات منسقة في 

 مجال إنفاذ القوانين إذ أّن الممتلكات والعائدات الجرمية تتم مصادرتها لمصلحة الخزينة.

)مكافحة ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب( على ااا يمكا  44عشرة ما القااوا رقم  الرا عةماية تاص ال  66
اقت ام ا موال التخ جر  مرايرت ا مع يول وارى عايما تكوا المرايرة ااتجة  رورة م اشرة عا تحقيقا  وو 

 ا ية المعاية تعاوا ماّ   جرى  يا ال لبا  الل اااية المعاية و يا الج ة وو الج ا  ا ج

VI. استعراض للتدابير المتخذة فيما يتعلق بالتوصيات األخرى المصنفة ملتزمة جزئيًا أو غير ملتزمة 

 درجة االلتزام )غير ملتزمة( –السادسة التوصية  .أ

ل ااا ووجا القرور المتعلقة   ذل العااية الواج ة فخ التعامل مع ا شااص المعرضيا  يا يًا،   عالج  67
التا عة ما الام مراق ة العمليا  المالية والمررفية حيث ووج   على المرارف وضع تيا ير  ما االل الماية

جرا ا  للمراق ة ترتكز على الماابر فيما يتعل   ا شااص المعرضيا  يا يًا والعمال  والعمليا  المرافة  وا 
ية حول وهمية التشيي فخ المراق ة  يرجة "ماابر عالية"، واتااذ التيا ير واإلجرا ا  المتمثلة فخ: زياية التوع

عباي ا  ال يما تحييي مرير ثروت م، الحرول مال  ، اال تحرال على معلوما  وكثر تفرياًل عا العا ولويةوا 
على الموافقا  اإليارية الالزمة التخ تتاا ب ويرجة الماابر للتعامل وو ا تمرار التعامل مع العمال  وتافيذ 

ورية للعالقة مع العمال ،  جرا  مقاراة م تمرة مع الترايف المشا ا المعتمي ووضع العمليا ،  جرا  مراجعة ي
 الام ماا ب لتحييي ما  ذا كاا العميل ا جا خ شارًا معرضًا  يا يًا  

( 14يب   ويضًا على المؤ  ا  المالية ما االل اص الماية ) المشار  لياووفاي  ال لبا   أا الالام   68
على مؤ  ا   وحكام الالام على المؤ  ا  المالية العاملة فخ ل ااا، ويب   ويضاً التخ تاص على تب ي  

 ( ما الالام التب يقخ لقااوا تاليم م اة الررافة  15) المايةالررافة  موجب 

م للج ا  9/9/2016(  تاريت 21 اإلضافة  لى ما    ، ورير  هيية التحقي  الاارة اإلعالم رقم )  69
وال  يما شركا  التأميا الذي ووجب علي ا  24/11/2015الراير  تاريت  44اوا رقم المشار  لي ا فخ القا

والتيا ير الالزمة لماع  و  ا تغالل التبورا  التكاولوجية فخ ت ييض ا موال وو تمويل اإلرهاب  اإلجرا ا اتااذ 
لة مررفية  والتقيي وعاي التعامل مع عمال  ذوي ماابر مرتفعة، وكذلم ا مر فخ حال اشو  عالقا  مرا 

  التعاميم واإلعالما  الرايرة عا مررف ل ااا وعا هيية التحقي  الاارة ضما هذا اإلبار  

 االلتزام )غير ملتزمة( درجة –التوصية السابعة .ب
ة لمكافح والمررفية المالية العمليا  مراق ة القرور   ذه التورية، حيث تم تعييل الام ووجاعالج ل ااا   70

عاي  قامة عالقا   المررف، على: "2ل وتمويل اإلرهاب  حيث ور ح ياص رراحًة فخ الماية ا موا ت ييض
وذلم ا تاايًا  لى وثاي  ث وتية  فعلياً  وجوياً  لا ليس مررفًا روريًا ووا مع مررف مرا ل اارجخ، التأكي ما واا
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ح اة وهو ااضع لرقا ة علي ا،  اإلضافة  لى كواا ال يتعامل مع مرارف رورية ويتمتع   معة  ي تحرل
 جيية ويعتمي ضوا ب كافية وفعالة لمكافحة ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب 

 المررف تب ي  اإلجرا ا  التالية: ، ووجب على    اإلضافًة  لى ما   71

  اال تحرال على موافقة اإليارة التافيذية العليا ق ل  قامة عالقا  مع مرارف مرا لة 
 مررف ا جا خ الذي يتعامل معاالتث   ما ب يعة اشاب ال“Respondent Bank”. 
 م ؤولية كل ما المررف والمررف ا جا خ الذي يتعامل معا تحييي“Respondent Bank” 

 Payable“المفتوحة لييا ما ق ل المرارف ا جا ية المرا لة  اليفع  الا  ة لح ا ا  ال يما
Through Accounts” العمال  على التعرف  يااا  تقييم ىعل والتأكي ما قيرة هذه ا ايرة 

 ".البلب عاي المعاييا

ماا تاص رراحًة: "تب    14كما وا هذا الالام يب   ويضًا على المؤ  ا  المالية حيث وا الماية   72
المالية العاملة فخ ل ااا"  كما وواا يب   على مؤ  ا  الررافة  موجب  المؤ  ا وحكام هذا الالام على 

 لام التب يقخ لقااوا تاليم م اة الررافة  ما الا 15الماية 

( المتعلق بعالقة المصارف 10965)القرار األساسي رقم 126تم إصدار التعميم األساسي رقم  كما
على المرارف والمؤ  ا  المالية العاملة فخ " ين الذي ينص على ما يلي:لوالمؤسسات المالية مع المراس

ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب ال  يما  لمكافحةلعمليا  المالية والمررفية ل ااا التشيي فخ تب ي  الام مراق ة ا
( ما االل مرارف وو مؤ  ا  Cross –Border الا  ة للعمال  الذيا يبل وا تافيذ عمليا  عا رة للحيوي )

 مالية مرا لة وذلم ما االل:
 حب الح  االقترايي اعتماي المقار ة الم اية على الماابر والتحق  ما هوية العمال  ورا

واال تحرال على المعلوما  المبلو ة ووضع  جرا ا  لمراق ة العمليا  والح ا ا  العايية ل م  شكل 
 م تمر 

  تحييث مركزية المعلوما  المجمعة الماشأة ليي ا والمتعلقة  عمليا  ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب
 وذلم  ما يتاا ب مع وحكام هذا القرار 

 بالع كامل على القواايا وا المة المب قة على مرا لي ا فخ الاارج ووا تتعامل مع م  وا تكوا على 
وفقًا للقواايا وا المة واإلجرا ا  والعقو ا  والتقيييا  المقررة ما ق ل المالما  اليولية الشرعية وو 

وقرى يرجا  اليقة  ما ق ل ال لبا  ال يايية فخ  الي هؤال  المرا ليا، وعلي ا فخ هذا اإلبار اعتماي
 والحيبة والحذر للتأكي ما راحب الح  االقترايي للعمليا  التخ تقوم   ا 

  مراق ة عمليا  اليفع المافذة على ح ا ا  مفتوحة ليى مرارف مرا لة(Transactions Payable 
Through Accounts)   ييا العااية الواج ة المعززة على العمال  المعا جرا ا  والتشيي فخ تب ي" 

على مفوضخ المراق ة التحق  ما تقيي المرارف والمؤ  ا  المالية وار  الماية الثااية ماا على "  73
 أحكام هذا القرار وتضميا التقرير الذي يعيواا  اروص  جرا ا  مراق ة العمليا  المالية والمررفية لمكافحة 
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جرا ا  المت عة واتايج المراجعة التخ ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب، معلوما  مفرلة حول التحق  ما اإل
  "اروص يجروا ا ومالحلات م   ذا ال

الموجا  لى الج ا  المشار  9/9/2016تاريت  21وورير  هيية التحقي  الاارة ويضًا اإلعالم رقم   74
 اذ"اتا الذي ياص على  يما شركا  التأميا 24/11/2015تاريت  44 لي ا فخ الماية الاام ة ما القااوا رقم 

جرا ا  والتيا ير الالزمة لماع  و  ا تغالل التبورا  التكاولوجية فخ ت ييض ا موال وو تمويل اإلرهاب وعاي اإل
  و التالخ التقيي وكذلك األمر في حال نشوء عالقات مراسلة مصرفيةالتعامل مع عمال  ذوي ماابر مرتفعة، 

 لتحقي  الاارة ضما هذا اإلبار" ا التعاميم واإلعالما  الرايرة عا مررف ل ااا وعا هيية 

وعليا فإا القااوا الل اااخ يلزم المؤ  ا  المالية التخ ليي ا عالقا  مرا لة مررفية ع ر الحيوي  اتااذ   75
اإلجرا ا  المتعلقة   ذه العالقا  و ح ا ا  اليفع المرا لة فخ حال تضما  العالقة مع ال اوم المرا لة 

 ما يعالج وجا القرور ال ا   فخ تب ي  التورية ال ا عة االحتفال  مثل تلم الح ا ا ، م

 )غير ملتزمة( االلتزامدرجة  –الثامنة التوصية .ج

ا موال وتمويل اإلرهاب  حيث ور ح  ت ييض لمكافحة والمررفية المالية العمليا  مراق ة تم تعييل الام  76
فية لماع  و  ا تغالل التبورا  المرارف )   ( وا تتاذ تيا ير كا علىعلى: " 8فخ الماية  رراحةً ياص 

 التكاولوجية فخ ت ييض ا موال وو تمويل اإلرهاب "

ماا على: "تب   وحكام  14 أا هذا الالام يب   ويضًا على المؤ  ا  المالية حيث ار  الماية  علماً   77
 15وجب الماية على المؤ  ا  المالية العاملة فخ ل ااا"  كما وواا يب   على مؤ  ا  الررافة  م الالامهذا 

 ما الالام التب يقخ لقااوا تاليم م اة الررافة 

الموجا  لى المرارف  30/6/2015تاريت  393كما ورير مررف ل ااا التعميم الو يب رقم   78
والمؤ  ا  التخ تمارس العمليا  المالية والمررفية  الو ايل اإللكترواية المرف   ا القرار  الماليةوالمؤ  ا  
 30/3/2000تاريت  7548المتعل   تعييل القرار ا  ا خ رقم  30/6/2015تاريت  12018الو يب رقم 

 المتعل   العمليا  المالية والمررفية  الو ايل اإللكترواية الذي يحلر ما يلخ:

 العمليا  المررفية  وا بة ا ج زة اإللكترواية والثا تة  يا ز ايا مرارف ماتلفة  ال لتلقخ القيام  -1
   يل المررفية ما العميل وذلم ضما الشروب المحيية فيابل ا  التحاو 

  ( ما وي كاا والتعامل   ا  أي شكل ما ا شكالElectronic Moneyالاقوي اإللكترواية )  ريار -2

تاريت  418والتعميم الو يب رقم  24/3/2016تاريت  415كما ورير مررف ل ااا التعميم الو يب رقم   79
رف والمؤ  ا  المالية والمؤ  ا  والشركا  الل اااية وا جا ية المراص الموج يا  لى المرا 22/4/2016
 10/6/1999تاريت  7299 باقا   يفا  وو يفع وو ايتماا المتعلقيا  تعييل القرار ا  ا خ رقم   إريارل ا 



  التاسع للجمهورية اللبنانية المتابعةير تقر
 

25 

 

ااية مكرر حيث ور ح  الماية الث 63)الرراف اآللخ و باقا  االيتماا والوفا ( المرف   التعميم ا  ا خ رقم 
"يحلر على المرارف والمؤ  ا  المريرة ل باقا  االيتماا والوفا ،  ريار وو ترويج  ماا على الشكل التالخ:
 ( "Prepaid Cards باقا  م  قة اليفع )

الموجا  لى الج ا  المشار  09/09/2016تاريت  21هيية التحقي  الاارة اإلعالم رقم  ورير كما   80
يبلب فيا ما هذه   يما شركا  التأميا 24/11/2015تاريت  44ما القااوا رقم   لي ا فخ الماية الاام ة

اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لمنع سوء استغالل التطورات التكنولوجية في تبييض األموال أو الج ا  "
مرا لة وعاي التعامل مع عمال  ذوي ماابر مرتفعة، وكذلم ا مر فخ حال اشو  عالقا  تمويل اإلرهاب 

مررفية  و التالخ التقيي  التعاميم واإلعالما  الرايرة عا مررف ل ااا وعا هيية التحقي  الاارة ضما هذا 
 اإلبار" 

 )ملتزمة جزئيًا( االلتزامدرجة  –التاسعة  التوصية .د

 فحةلمكا والمررفية المالية العمليا  مراق ة ل ااا وجا القرور المتعل    ذه التورية  تعييل الام عالج  81
 المولف على فخ حال التحق  ما هوية العميلالثالثة  ا موال وتمويل اإلرهاب،  حيث ووج   الماية  ت ييض
 على ترييقًا ر مياً  المرا لة، بري  عا تتم العملية كاا   ذا )   (العميل  ما يبلب  تافيذ العملية وا المولج
 العميل هوية التحق  ما وو التوقيع على المرايقة كاويم م تقلة  موجب  فاية وو ذات ا الوثيقة على التوقيع
 ما وو فروعا وو وحي للمررف تمثيلخ مكتب ما وو تا ع وو مررف مرا ل بري  عا الاارج فخ المقيم

المعتمية على وا يكوا ااضعًا لرقا ة جيية ويعتمي  جرا ا  كافية  تواقيعا ما مبا قة التث   يمكا آار مررف
ض ا موال وتمويل اإلرهاب وشرب اا تكوا وول عملية على الح اب رايرة ما ح اب وفعالة لمكافحة ت يي

 ا م العميل ليى مررف ااضع ويضا لرقا ة جيية ويعتمي ضوا ب كافية وفعالة لمكافحة ت ييض ا موال وتمويل 
 برف ثالثعا رحة ال يااا  وو المعلوما  عاي اعتمايه على  الااتجة يتحمل المررف الم ؤولية .اإلرهاب
 ما ا  والتحق  العمال  هوية على للتعرف

 وعا وم اتا،  قامتا مكاا وعاواا الكامل العميل، ال يما ا ما يحتفل  معلوما  عا على المررف وا  82
  قفال  عي ا قل على  اوا  امس تقيم لمية مما للتحق  اعتمي  التخ الوثاي  جميع عا و ا ت المالخ، وضعا
  عي ا قل على  اوا  امس العمل وعا جميع الم تايا  المتعلقة  العمليا  كافة لمية  ا ا  عالقة وو الح اب
 ".العملية  اجاز

 موضوع وعا ووج ت ا ا موال مرير عا العميل ما ي تعلم وا المررف على يتوجب: "7فخ الماية   83
 :التالية ارايصال على العملية تابوي عايما وذلم االقترايي، الح  وراحب الم تفيي وهوية العملية

 اللروف هذه يقير وا المررف وعلى التعقيي، ما اعتيايية غير لروف فخ العمليةهذه  تجري وا (و
 .اللاهرة غايت ا  لى  الالر ويضاً   ل وب يعت ا، العملية اوع  لى  الالر فقب ليس
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  يا التفاو     ب اروراً  مشروعًا، وو هيفاً  اقترايياً  م رراً  ل ا ليس وكأا ت يو هذه العملية وا (ب
 .وو شاريتا عاياتا و يا  يا ا حتى وو للعميل الم اخ العملية والاشاب

وا يكوا وحي برفخ العملية ما رعايا يول وو مقيمُا فخ يول ال تب   توريا  مجموعة العمل  ( 
 المالخ وو تب ق ا  شكل غير كاٍف "

تاص رراحًة: "تب    14ماية علمًا  أا هذا الالام يب   ويضًا على المؤ  ا  المالية حيث وا ال  84
المالية العاملة فخ ل ااا"  كما وواا يب   على مؤ  ا  الررافة  موجب  المؤ  ا وحكام هذا الالام على 

 ما الالام التب يقخ لقااوا تاليم م اة الررافة  15الماية 

ا جميع بل   هيية التحقي  الاارة م 2017و 2016كما ذكر  ال لبا  الل اااية واا االل عامخ   85
المرارف والمؤ  ا  المالية ومؤ  ا  الررافة وشركا  تحويل ا موال وشركا  التأميا العاملة فخ ل ااا 

الررافة التخ حلر المررف المركزي العراقخ التعامل مع ا وذلم  ما الرت اب ا  مؤ  ا عيم التعامل مع 
ما لوجويها فخ مااب  تح   يبرتا  وقي تم البلب م ا المرارف والمؤ  ا  المذكورة  فاية  تاليم ياعش وا 

  هيية التحقي  الاارة عا وية ح ا ا  وو عمليا  حرل  مع وي ما المؤ  ا  التخ يحلر التعامل مع ا 

توزيع تقرير مجموعة العمل المالخ )حول رري عمليا   م2016اا جرى االل العام وشارة الى اإل وتجير  86
على المؤ  ا  المعاية ما مرارف ومؤ  ا  مالية ومؤ  ا  تمويل االرهاب والمؤشرا  اليالة علي ا( 

موال لالبالع على المعلوما  الوارية فيا وما  يا ا تلم المتعلقة  الفقرة الماررة ررافة ومؤ  ا  تحويل ا 
ذا  الماابر المرتفعة لج ة اليول المرافة ما ق ل المجموعة  أا ليي ا قرور وثغرا  فخ الم مكافحة لليول 
 االموال وتمويل اإلرهاب  ت ييض

 درجة االلتزام )غير ملتزمة( –عشرةالثانية  التوصية .ه

معالجة ووجا القرور فخ هذه التورية فخ مشروع تعييل قااوا مكافحة ت ييض ا موال وتمويل  تّم   87
الماية الاام ة ماا على  لزام المؤ  ا  غير الااضعة لقااوا  رية المرارف الراير  ار اإلرهاب، حيث 

 يما اوايي القمار، وتجار وو با  العقارا ، وتجار ال لع ذا  القيمة المرتفعة )حلى،  3/9/1956 تاريت 
وحجار كريمة، ذهب، تحف فاية، آثار قييمة(،  م م  جال   العمليةا  التةةةخ تفو  قيمت ا م لغ تحييه هيية 

ويتوجب عليهم التقيد بالموجبات ا القااوا، التحقي  الاارة )"ال يية"(، الماشأة  موجب الماية ال اي ة ما هذ
و الاروص التاليمية و التوريا  التخ ترير عا "ال يية" لغايا  تب ي   المنصوص عليها في المادة الرابعة

 وحكام هذا القااوا 

كما تلزم الماية الاام ة المحا  يا المجازيا وكتاب العيل تب ي  هذه الموج ا  عاي  عيايهم وو تافيذهم   88
 الح عمالي م وي ما الايما  التالية:لر

   يع وشرا  العقارا  
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  يارة وموال العمال  الماقولة وغير الماقولة  يما عمليا  تكويا ا موال وعمليا  اال تثمار 
 المشترم 

  يارة الح ا ا  المررفية وح ا ا  ا ورا  المالية  
  تاليم الم اهما  الاارة  إاشا  الشركا  وو  يارت ا 
   وو  يارة وشااص معاوييا وو وية  اية قااواية اارة، و يع وشرا  مؤ  ا  فريية وو  اشا

 شركا  تجارية 

 ما القااوا ف خ كالتالخ: 4وفخ شأا الموج ا  الماروص علي ا فخ الماية   89

  تب ي   جرا ا  العااية الواج ة على العمال  اليايميا ) وا  كااوا وشاارًا ب يعييا وو
ااواية اارة( لج ة التحق  ما هويت م  اال تااي  لى وثاي  وو معلوما  وو معاوييا وو  اية ق

  يااا  موثوقة 
   تب ي   جرا ا  العااية الواج ة على العمال  العا ريا لج ة التحق  ما هويت م  ذا كاا

 العملية وو  ل لة العمليا  المافذة تفو  قيمت ا الم لغ الذي يحييه مررف ل ااا 
 ب الح  االقترايي واتااذ الابوا  الالزمة للتحق  ما ا  اال تااي  لى تحييي هوية راح

 وثاي  وو معلوما  وو  يااا  موثوقة 
  االحتفال  رور عا الم تايا  المتعلقة  العمليا  كافة و المعلوما  وو  ال يااا  وو  رور

العمليا  وو  عا الوثاي  المتعلقة   وية المتعامليا لمية امس  اوا  على ا قل  عي  اجاز
 اات ا  عالقة التعامل، وي ما وبول 

  القيام  المراق ة الم تمرة ومراجعة عالقا  التعامل 
  وعاله على العمال  اليايميا  5الى  1تب ي  اإلجرا ا  الماروص علي ا فخ ال اوي ما

والعا ريا عاي اشو  شم حول رحة وو مال مة المعلوما  المرّرح عا ا والمتعلقة  التعرف 
علي م، وو عاي اشو  شم  ت ييض وموال وو تمويل  رهاب، وذلم  معزل عا وي  قوف وو 

 ا تثاا ا  تحي ما تب ي  هذه اإلجرا ا  
  ا اذ  المؤشرا  التخ تيل على احتمال وجوي عمليا  ت ييض لألموال وو تمويل  رهاب

 وم ايئ الحيبة والحذر لكشف العمليا  المش وهة 

ية وا الموج ا  المشار  لي ا وعاله والموج ة  لى قباع ا عمال والم ا غير المالية وترى ال لبا  الل ااا  90
المحيية كافية فخ ضو  اتايج تقييم ماابر ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب، وال توجي حاجة حاليًا إلريار 

المالخ التخ تاص  تاليمية الى هذا القباع، ا تاايًا  لى التورية ا ولى الرايرة عا مجموعة العمل اروص
على واا يمكا لليول وا ت مح  تيا ير م  بة ل عض توريا  مجموعة العمل المالخ شرب وا تكوا الماابر 

 فخ القباع المعاخ ماافضة 
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 االلتزام )ملتزمة جزئيًا( درجة –عشرةالخامسة  التوصية .و

ير عا هيية التحقي  الرا 21ل ااا ووجا القرور المت قية ل ذه التورية، حيث اص اإلعالم  عالج  91
م ال 24/11/2015تاريت  44الاارة على واجب الج ا  المشار  لي ا فخ الماية الاام ة ما القااوا رقم 

،  لى وضع الام ض ب ياالخ فاعل لمكافحة ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب، م ياًا ووجا التأميا يما شركا  
تيري ية م تمرة ويعي تقارير يورية ترفع  لى اإليارة، عا  هذا الالام وما ا تعييا ضا ب امتثال ياضع ليورا 

مراق ة العمليا  ترتكز على م يو الماابر وعا ميى التقيي  اإلجرا ا  المبلو ة وغيرها ما ا وجا الاارة   ذا 
 الالام 

 االلتزام )غير ملتزمة( درجة –السادسة عشرة التوصية .ز

التورية ما االل  لزام ا عمال والم ا غير المالية  ووجا القرور المتعلقة   ذهمعلم  ل اااعالج   92
المحيية  إ الغ ال يية عاي االشت اه فخ وو توفر و  اب معقولة لالشت اه فخ المتحرال  وو المعامال  وو الشروع 
فخ عمليا  غ ل ا موال وو تمويل اإلرهاب، وشمول الحماية القااواية لألعمال الم اية والم ا غير المالية 

حيية والعامليا   ا عاي اإل الغ عا شكوم  اية ح اة، وحلر اإلفراح )التا يا( عا تقييم وو الاية عا   الغ الم
م 30/09/2016كما ورير  وزارة العيل  تاريت عا عملية مش وهة وو معلوما  ذا  رلة لل يية  ي كايا  

ل  موج ا  قااوا مكافحة ت ييض ا موال اإلجرا ا  المعتمية ما ق ل ا والمتعلقة  التحق  ما تقيي كتاب العي
تعمالا حاليًا على  ريار آلية اإل الغ عا  ، كما وا اقا تخ المحاميا ) يرو  وبرا لس(وتمويل اإلرهاب

 العمليا  المش وهة 

م موج ا  تب ي  القااوا 05/10/2016كما ورير  اقا ة ا را  المحا  ة المجازيا فخ ل ااا  تاريت   93
 اشا  لجاة امتثال لمكافحة ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب ليى الاقا ة  تتضما 24/11/2015 تاريت 44رقم 

جرا ا  وتيا ير رقا ة ياالية لمكافحة غ ل ا موال وتمويل اإلرهاب   معاية  اتااذ  يا ا  وا 

رة على تلم القباعا  لم ترير وية تعليما  تتضما المبال ة  المتبل ا  الاا المشرفة ال وا الج ا    94
عالقا  العمل والعمليا  التخ تتم مع وشااص ما اليول وو فخ اليول التخ ال تب   توريا   مع التعامل 

مجموعة العمل المالخ وو ال تب ق ا  يرجة كافية  ووفاي  ال لبا  الل اااية وا الج ا  المشرفة على تلم 
 القباعا  تعمل حاليًا على  ريار التعليما  الالزمة  

 االلتزام )ملتزمة جزئيًا( درجة –ابعة عشرةالس التوصية .ح

ل ااا وجا القرور المتعل    ذه التورية ما االل ماح الج ا  الرقا ية  لبة فرض تيا ير  عالج  95
وجزا ا   يارية على المؤ  ا  المالية وا عمال والم ا غير المالية لعيم التزام ا  أحكام هذا القااوا، حيث 

 الح س ما (  شأا مكافحة ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب على العقاب 44قم )ما القااوا ر  13ار  الماية 
 اة و غرامة حّيها ا قرى مية مليوا ليرة ل اااية وو  إحيى هاتيا العقو تيا كل ما ياالف وحكام ش ريا  لى 

 المواي الرا عة والاام ة وال ا عة والعاشرة والحايية عشرة ما هذا القااوا 
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ة التحقي  الاارة الرالحية فخ وا توجا تا ي ًا  لى الج ا  التخ تاالف وحكام كما وعبي  هيي  96
الاروص التاليمية الرايرة لتب ي  وحكام هذا القااوا، ووا تبلب تقارير ماتلمة ما ا عا التيا ير التخ تتاذها 

المعاييا فخ الماية  ترحيحًا  وضاع ا، كما يمكا ا  حالة هذه الج ا   لى ال يية المررفية العليا فيما اص
 الرا عة ومرا لة  لبا  الوراية وو اإلشراف  شأا الماالفيا المعاييا فخ الماية الاام ة 

كذلم وعبي  ال يية المررفية العليا الح  فخ فرض غرامة مالية على المحاليا  لي ا لعيم تقييهم   97
عا مايتخ ضعف الحي ا ياى الر مخ  الرايرة لتب ي  وحكام هذا القااوا على وال تزيي التاليمية الاروص 

 لألجور، وت توفى هذه الغراما  لرالح مررف ل ااا 

ما قااوا الاقي  208وال يحول ما تقيم يوا تب ي  العقو ا  اإليارية الماروص علي ا فخ الماية   98
الماروص علي ا  المشار  لي م فخ الماية الرا عة، كما ال يحول يوا تب ي  العقو ا  للمعايياوالت ليف  الا  ة 

 فخ  اير القواايا وو ا المة  الا  ة للمعاييا المشار  لي م فخ الماية الاام ة 

جا  شاماًل و التالخ فإا  44ما القااوا رقم  13 اإلضافة  لى ما    ، وفاي  ال لبا   أا اص الماية   99
ر مؤ  ة مالية وو ميير  حيى مجلس اإليارة وو فخ اإليارة التافيذية وو اإلشراف وو ميي فخمعاق ة عضوًا 

ا عمال والم ا غير المالية، تحييه التحقيقا  ذا  الرلة كما تحيي ويضًا م ؤولية الشاص الذي ارتكب 
المذكور وعاله،  44ما القااوا رقم  13الماية   ضافة  لى اصالماالفة، تم ييًا لفرض العقو ة الماا  ة  شأاا  

ا موال وتمويل اإلرهاب المرف   القرار  ت ييض لمكافحة والمررفية المالية  العمليا مراق ة فقي تم تعييل الام
لج ة  اشا  "لجاة مكافحة ت ييض  83موضوع التعميم ا  ا خ رقم  18/5/2001تاريت  7818ا  ا خ رقم 

( على وا يتم AML/CFT Board Committeeمن بين أعضاء مجلس اإلدارة )ا موال وتمويل اإلرهاب" 
رييس ل ذه اللجاة ما  يا هؤال  ا عضا  ووا يكوا م تقاًل ويتمتع  الا را  العملية الضرورية  و التالخ  تعييا

 فإا م ؤولية وعضا  مجلس اإليارة ور ح  وكثر وضوحًا  موضوع مكافحة ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب 

 االلتزام )ملتزمة جزئيًا( درجة –الثامنة عشرة التوصية .ط

ا موال وتمويل  ت ييض لمكافحة والمررفية المالية العمليا  مراق ة وجا القرور  تعييل الامعالج ل ااا و  100
ور ح ياص رراحًة على  لزام المرارف والمؤ  ا  المالية التخ يمكا وا تكوا ل ا عالقا    حيثاإلرهاب 

ووا م لي وا مرارف  مررفية مع  اوم مرا لة  التث   ما هوية واشاب مرا لي ا للتأكي ما وجويهم الفعلخ
رورية ا تاايًا  لى وثاي  ث وتية، والتحق  ويضًا ما عيم تعامل مرا لي ا مع مرارف رورية، وووجب على 
المرارف تب ي  عييًا ما اإلجرا ا  المتمثلة فخ: الحرول على موافقة اإليارة التافيذية العليا ق ل  قامة 

ب المررف ا جا خ الذي يتعامل معا، وتحييي م ؤولية كل مرا لة، التث   ما ب يعة اشا مرارفعالقا  مع 
ما المررف والمررف ا جا خ الذي يتعامل معا ال يما  الا  ة لح ا ا  اليفع المفتوحة لييا ما ق ل 

 المرارف ا جا ية المرا لة والتأكي ما قيرت ا على تقييم  يااا  التعرف على العمال  المعاييا عاي البلب  
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 درجة االلتزام )غير ملتزمة( –واحدة والعشرينالتوصية ال .ي

 والمررفية المالية العمليا  مراق ة عالج ل ااا معلم ووجا القرور المتعلقة   ذه التورية  تعييل الام  101
 المررف على يتوجبعلى " 7ا موال وتمويل اإلرهاب  حيث ور ح ياص رراحًة فخ الماية  ت ييض لمكافحة

 الح  وراحب الم تفيي وهوية العملية موضوع وعا ووج ت ا ا موال يرمر عا العميل ما ي تعلم وا
 :التالية الارايص على العملية تابوي عايما وذلم االقترايي،

 هذه يقير وا المررف وعلى التعقيي، ما اعتيايية غير لروف فخ العمليةهذه  تجري وا 
 .اللاهرة غايت ا  لى لالر ا ويضاً   ل وب يعت ا، العملية اوع  لى  الالر فقب ليس اللروف

 التفاو     ب اروراً  مشروعًا، هيفاً  وو اقترايياً  م رراً  ل ا ليس وكأا ت يو هذه العملية وا 
 .شاريتا وو عاياتا و يا  يا ا حتى وو للعميل الم اخ والاشاب العملية  يا

 وعة أن يكون أحد طرفي العملية من رعايا دول أو مقيمُا في دول ال تطبق توصيات مجم
  "العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف  

تاص رراحًة: "تب   وحكام هذا  14علمًا  أا هذا الالام يب   ويضًا على المؤ  ا  المالية حيث وا الماية 
ما  15الالام على المؤ  ا  المالية العاملة فخ ل ااا"  كما وواا يب   على مؤ  ا  الررافة  موجب الماية 

لقااوا تاليم م اة الررافة  و المًة إلبالع المؤ  ا  المالية على موابا الضعف لليول ذا  الالام التب يقخ 
 الماابر المرتفعة فما الماليم  يجاي  جرا ا  فعالة لذلم الغرض 

كما يجرى عاي الحاجة  بالع المرارف والمؤ  ا  المالية وغيرها ما المؤ  ا  على موابا الضعف   102
ييض االموال واارة تلم المتعلقة  تمويل االرهاب، وقي     اا تم  االشارة الى هذا المتعلقة  الم مكافحة ت 

 وعاله  86ا مر كما هو م يا فخ الفقرة 

 درجة االلتزام )ملتزمة جزئيًا( –التوصية الثانية والعشرون .ك

 مكافحةل والمررفية المالية العمليا  مراق ة عالج ل ااا وجا القرور  شكل ك ير وذلم  تعييل الام  103
 اللبنانية المصارف "على فروع: 12فخ الماية اإلرهاب  حيث ور ح ياص رراحًة  وتمويلا موال  ت ييض
النظام وفي حال تعذر ذلك نتيجة  هذا في عليها المنصوص اإلجراءات أدنى، اعتماد، كحد الخارج في العاملة

الفرع، على المصرف إعالم "هيئة  وجود انمك في بها الملزمة المعمول واألنظمة أحكام القوانين مع تعارضها
  "التحقيق الخاصة" بذلك

تاص رراحًة: "تب    14علمًا  أا هذا الالام يب   ويضًا على المؤ  ا  المالية حيث وا الماية   104
المالية العاملة فخ ل ااا"  كما وواا يب   على مؤ  ا  الررافة  موجب  المؤ  ا وحكام هذا الالام على 

 ا الالام التب يقخ لقااوا تاليم م اة الررافة م 15الماية 
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فروع المرارف الل اااية ومؤ  ات ا المالية على  لزام اص الام مراق ة العمليا  المالية والمررفية كما ي  105
 تب ي   جرا ا  الالام، وا  الغ هيية التحقي  الاارة فخ حال تعذر ذلم لتعارض ا مع وحكام العاملة  الاارج 

توزيع تقرير مجموعة العمل المالخ )حول رري عمليا   2016، هذا وقي تم االل العام المضيفة قواايا اليولة
 ا  تمويل االرهاب والمؤشرا  اليالة علي ا( على المؤ  ا  المعاية ما مرارف ومؤ  ا  مالية ومؤ 

لقة  الفقرة الماررة لالبالع على المعلوما  الوارية فيا وما  يا ا تلم المتع موالررافة ومؤ  ا  تحويل ا 
لليول ذا  الماابر المرتفعة لج ة اليول المرافة ما ق ل المجموعة  أا ليي ا قرور وثغرا  فخ الم مكافحة 

 ت ييض االموال وتمويل اإلرهاب 

 درجة االلتزام )غير ملتزمة( –التوصية الرابعة والعشرون .ل

لتزام  الموج ا  الماروص علي ا فخ عالج ل ااا ووجا القرور المتعلقة   ذه التورية ما االل اال  106
القااوا و الاروص التاليمية والتوريا  التخ ترير عا هيية التحقي  الاارة  وتتولى ال يية متا عة التزام 

ا غير المالية المحيية )تجار العقارا ، اوايي القمار، تجار ال لع ذا  القيمة المرتفعة(  عض ا عمال والم 
لي م  موجب القااوا واللوايح الرايرة ما ق ل ال يية، وتحييي وزارة العيل واقا ة المحاميا ع المفروضة االلتزاما  

فخ  يرو  وبرا لس واقا ة المحا  يا المجازيا ك لبة ماترة فخ متا عة التزام المحاميا، والمحا  يا، وكتاب 
ما القااوا رالحية قيام تلم الج ا  العيل  التزامات م المفروضة  القااوا، واللوايح الرايرة ما ق ل م  كما تض

 فرض عقو ا  على المؤ  ا  الملزمة  القااوا عاي عيم االلتزام  ويتوقع ما وزارة العيل واقا ة المحاميا 
 والمحا  يا وا تقوم  توفير اآلليا  والمواري الماا  ة لضماا متا عة التزام الج ا  الااضعة لمتبل ا  القااوا 

 )ملتزمة جزئيًا( االلتزامرجة د –الثالثون التوصية .م

              ذكر  ال لبا  الل اااية واا تم  زياية عيي عاارر المييرية العامة لقوى ا ما الياالخ  حوالخ  107
والتقاية  واللوج تيةما العيي الحالخ( وتم تاريص المواري ال شرية  %30ي حوالخ و)/ عارر 30 000/

عة للمييرية وما  يا ا مكتب مكافحة الجرايم ال امة واالرهاب وفرع المعلوما   الالزمة الى االق ام والمكاتب التا 
وقي اضع عاارر هذه المكاتب ليورا  تيري ية متاررة فخ ل ااا وفخ الاارج، وما  يا ا ورش عمل لتيريب 

 مجموعة اوا معوتأهيل المقيميا التخ وقامت ا مجموعة العمل المالخ لمابقة الشر  االو ب وشمال افريقيا  التع
 اليولخ، وقي شارم  عض م فخ تقييم يولة تواس وموريتاايا   وال ام اليولخ الاقي ورايو  المالخ العمل

عالوًة على ما تقيم، ليى االج زة االماية الل اااية الا رة الكافية فخ مكافحة االرهاب وتمويلا، وهخ ت عى   108
حالت م ومام القضا   لى تب ي  ا ما الوقايخ ما االل تحييي ومالحقة  الش كا  االرها ية وتوقيف عااررها وا 

 الماتص، ما يف ر عيي االحكام الرايرة فخ جرايم تمويل االرهاب 

-وتجير االشارة الى ااا تم ا تحياث ق م متارص  مكافحة تمويل االرهاب ليى مييرية الماا را     109
  ما الياالخ المييرية العامة لقوى ا-وليى فرع المعلوما  ،قياية الجيش
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ما مجلس  22/9/2010تاريت  10787/2010بلب المجلس ا على للجمارم  موجب الكتاب رقم   110
افيرًا، وترى ال لبا  الل اااية وا تبويع هذه العاارر قي ي مح  تعزيز قوام مفرزة مكافحة  500الوزرا  تبويع 

قضى  الموافقة على بلب مجلس االعلى كما رير قرار عا مقام مجلس الوزرا    ت ييض ا موال فخ الجمارم 
افير، ويجري العمل على تبويع م لتوزيع م، وفقًا لمتبل ا  ولحاجا  العمل، على  400للجمارم لج ة تبويع 

  "شع ة مكافحة المايرا  ومكافحة ت ييض ا موالالمكاتب المعاية وما  يا ا 

ليورا  تيري ية  هيية التحقي  الاارةمولفخ  وفاي  ال لبا  الل اااية  أاا تم  اضاع العييي ما  111
 ياال ل ااا واارجا، وزوي  ال كرتارية  إحراييا  جا   كما يلخ: ررةمتا

  مولف ما هيية التحقي  الاارة فخ عشر يورا   15م: اشترم 2016فخ الر ع ا ول ما عام
ة، والتحليل تيري ية، حول مواضيع مكافحة غ ل ا موال، وتمويل اإلرهاب، والجرايم اإللكترواي

 اال تراتيجخ 

  يورا   7مولف ما هيية التحقي  الاارة فخ  15م: اشترم وكثر ما 2016فخ الر ع الثااخ ما عام
 تيري ية، وورشا  عمل حول مواضيع مكافحة غ ل ا موال وتمويل اإلرهاب والمواضيع ذا  الرلة 

  الاارة فخ    يورا  تيري ية  مولف ما هيية التحقي  17م: اشترم 2016فخ الر ع الثالث ما عام
 فخ مواضيع مكافحة غ ل ا موال وتمويل اإلرهاب 

  يورة تيري ية،  15مولف ما هيية التحقي  الاارة فخ  25م: اشترم 2016فخ الر ع الرا ع ما عام
 وورشا  عمل متعلقة  مكافحة غ ل ا موال وتمويل اإلرهاب 

 ملتزمة جزئيًا(االلتزام ) درجة –والثالثون الثانيةالتوصية  .ن

ذكر ل ااا  أا معلم المعلوما  المبلو ة متوفرة فخ  جال  الايا ا  العامة والمحاكم والمييرية العامة   112
فخ وزارة العيل، وفخ هذا ال يا  تعمل وزارة العيل على مشروع مكااة المحاكم  التعاوا مع مكتب وزير اليولة 

 لى  ياال  يااا  ملفا  اليعاوى فخ  ورو خ  وي يف هذا المشروعلشؤوا التامية اإليارية  تمويل ما االتحاي ا 
الحوا يب وتوثي  جميع المعلوما  التفريلية المتعلقة   ا لت  يل متا عة  ير اليعاوى  رورة فعالة وا تاالص 

عياي تقارير و يااا   حرايية لتقييم ا للمراجع القضايية عاي الحاجة ل ا   معلوما   ارور ا، وا 

يتم  اشا  ش كة موحية تؤيي  لى ر ب قرور العيل والمحاكم  إيارا  اليولة ا ارى، لتأميا  كما  وف  113
 القضايية   رعة وفعالية ووماا عالخ  ال يااا ت ايل 

واا تم االات ا  ما  اجاز اإلجرا ا  التحضيرية وا  رام مشروع اتفاقية التمويل الماترة  كما وفاي ل ااا  114
م شركة متاررة لوضع الموارفا  الوليفية والتقاية التفريلية لل رامج المعلوماتية الشروب إللزا يفتروتحضير 

 وللش كة والتج يزا  المعلوماتية الماتلفة 
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وفاي مجلس القضا  ا على  أا مشروع مكااة المحاكم الممّول ما ق ل االتحاي االورو خ قي ور ح  كما    115
ية  يااا  ور ب ا  ش كة  يااا  قرر العيل فخ  يرو  وش كة فخ مراحلا الا ايية  عيما تم  اشا  وتج يز قاع

 يااا  قرر العيل فخ جييية المتا وش كة  يااا  محكمة جواية، ما ما شأاا ت  يل ت ايل ال يااا ، وجمع 
يتضح وا اليولة قي قبع  شوبًا بوياًل اإلحراييا ، وقي شارف العمل فخ ال راامج االلكترواخ على االات ا   و 

  على اإلحراييا  فخ الم تق ل الحرولاي قاعية  يااا  ما شأا ا ت  يل إلعي

وفيما يتعل   اإلحراييا ، وفر  ال لبا  الل اااية عييًا ما اإلحراييا  المرت بة  عيي ما جوااب   116
الام مكافحة ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب، والتخ تل ر توفر معلوما   حرايية مفيية، وارورًا فيما 

 تقارير العمليا  المش وهة، وبل ا  الم اعية الرايرة والوارية، واإلحاال  التلقايية، والزيارا  التفتيشية  يتعل 
 المتعلقة  مكافحة ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب 

ما اإلحراييا  التخ حرل  علي ا ال لبا  المعاية فخ   يل تب ي  هذ التورية،  اً قيم ل ااا عيي  117
 وهخ كالتالخ:

 ر العمليات المشبوهة التي تلقتها هيئة التحقيق الخاصة من المؤسسات الملزمة باإلبالغتقاري -

 2016/11/30لغاية  2015 2014 الجهة
 305 178 149 مرارف

 0 4 4 مؤ  ا  مالية
 10 25 23 شركا  تحويل وموال

 0 1 2 شركا  الررافة
 0 0 1 شركا  تأميا

 0 1 0 مؤ  ا  الو ابة المالية
 0 79 0 خ المراق ةمفوض

 2 1 4 لجاة الرقا ة على المرارف
 317 289 183 المجموع

 تقارير العمليات المشبوهة التي تلقتها هيئة التحقيق الخاصة وتم تحليلها وتوزيعها -

 العمليات المشبوهة عامال
 التخ تم توزيع ا التخ تم تحليل ا عييها  

2014 183 183 18 
2015 289 289 34 
 71 317 317 2016/11/30لغاية 

 123 789 789 المجموع
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في قضايا تمت احالتها الى النيابة العامة هيئة التحقيق الخاصة قبل  منأرصدة الحسابات المجمدة  -
 التمييزية

 األموال المجمدة  عامال
 الم الغ  اليوالر االميركخ القضاياعيي   

2014 13 489 680 92  
2015 32 897 227 6  
4 619 112 22 2016/11/30لغاية   

103 527 498 67 المجموع  

 قرارات الحفظ والمالحقة الصادرة عن النيابة العامة التمييزية في قضايا متعلقة بتبييض أموال -

 العام
 قرارات

 المالحقة الحفظ
2014 3 11 
2015 6 15 
2016 1 15 

صة بشأن تبييض األموال والجرائم األصلية طلبات المساعدة التي تقدمت بها أو تلقتها هيئة التحقيق الخا -
 وتمويل اإلرهاب

 طلبات المساعدة عامال
 الوارية ما وحيا  اليرة البل ا  التخ تقيم    ا الوحية  
 قيي التافيذ المرفوضة *    المافذة عييها عيي اإليجا ا  الم تلمة عييها  

2014 34 33 53 50 3 0 
2015 59 58 75 70 5 0 
لغاية 
2016/11/30 88 73 80 53 5 22 

 22 13 173 208 164 181 المجموع
 *بل ا  ال ت توفخ معايير  يغموا 

 

 

 



  التاسع للجمهورية اللبنانية المتابعةير تقر
 

35 

 

 اإلحاالت التلقائية التي تقدمت بها هيئة التحقيق الخاصة إلى وحدات اإلخبار المالي النظيرة -

 عدد اإلحاالت التلقائية عامال
    

2014 2 
2015 15 
 82 2016/11/30لغاية 
 99 جموعالم

 عمليات التفتيش الميداني المرتبطة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب -

 عدد عمليات التفتيش المؤسسة
  2014 2015 2016 

 22 22 30 مرارف
 14 17 23 مؤ  ا  مالية
 22 28 14 شركا  تأميا
 119 130 58 شركا  ررافة

 0 7 0 شركا  تحويل ا موال
 7 3 7 مؤ  ا  و ابة مالية

 184 207 132 المجموع
 م، و حب رارة مؤ  ة مالية واحية 30/11/2016م و2014كتاب تا يا  يا عام  14كما تم توجيا 

طلبات المساعدة التي تلقتها هيئة التحقيق الخاصة )بصفتها سلطة رقابية( بشأن تبييض األموال وتمويل  -
 اإلرهاب

 

 قابيةطلبات المساعدة الواردة من هيئات ر  عامال   
 قيي التافيذ المرفوضة     المافذة عييها   
 2014 5 4 *1 0 
 2015 2 2 0 0 
 7 1** 4 12 2016/11/30لغاية  
           
 7 2 10 19 المجموع 
 *لعيم الرالحية 

 **عيم كفاية المعلوما  الوارية
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 االموال والجرائم المالية االستنابات القضائية التي تقدمت بها السلطات اللبنانية في قضايا تبييض -

 قيد التنفيذ نفذت الموضوع العام

2015 

  ت ييي وت ريب واحتيال وا تزاز

X 

 بلب معلوما  فخ قضية قرراة وتزوير و رقة اموال 
 بلب معلوما  فخ قضية  رقة وااتالس وقرراة الكترواية

 قرراة و رقة اموال ع ر االاترا 

2016 

 ضية جرايم قرراة معلوماتية واحتيال و رقة اموال ع ر االاترا بلب معلوما  فخ ق
 بلب معلوما  فخ قضية احتيال و رقة وتزوير

 بلب معلوما  واجرا  تحقي  فخ قضية قرراة وتزوير و رقة اموال ع ر االاترا 
 بلب معلوما  واجرا  تحقي  فخ قضية تزوير واحتيال و رقة وت ييض اموال

X 
 

 معلوما  فخ قضية قرراة  ريي الكترواخ واحتيال بلب

هذا وقي زوي ل ااا ال كرتارية  أعياي اال تاا ا  القضايية التخ تلقت ا ال لبا  الل اااية فخ قضايا ت ييض   118
بل ا  ا تاا ة ما امس يول، وكل ا تم تافيذها، وفخ عام  5م تلقى ل ااا 2014وموال وجرايم مالية، ففخ عام 

 9بل ا  ما  10م وري  لل ااا 2016بل ا  ما    يول، تم تافيذها كل ا، وفخ عام  7قى ل ااا م تل2015
 بل ا  قيي التافيذ  3يول، افذ ما ا   عة بل ا  وما زال  

كم واحي فخ جريمة متعلقة وفخ شأا ا حكام الرايرة فخ قضايا تمويل اإلرهاب وفاي ل ااا  ريور ح  119
م، وما زال  المحكمة 2016حكم فخ عام  16م، و2015وحكام فخ عام  6، وم2014 تمويل اإلرهاب فخ عام 

م 2017وقي رير فخ العام قضية تمويل  رهاب فخ ريي  ريار وحكام  شأا ا   15الع كرية اليايمة تالر فخ 
مكافحة  318ما القااوا رقم  3حكم فخ قضية ااتالس وموال عامة قضى  تجريم المت ميا  جااية الماية 

ا موال المعيل و جاح  عض مواي قااوا العقو ا  الل اااخ  وول ر  اإلحرا ا  المقيمة ما ال لبا   ت ييض
م 2014وا الايا ة العامة التمييزية قرر  المالحقة القضايية فخ عيي ما قضايا غ ل ا موال، ففخ عام الل اااية 

  قضية 15تم االيعا  فخ م 2016م، وفخ عام 2015قضية فخ عام  15قضية، و 11تم االيعا  فخ 

بل ا  ت ليم مجرميا ما  9وفيما يتعل   بل ا  ت ليم المجرميا، قيم ل ااا  حراييا  ت يا وا ا تلق    120
يولة فخ عام  11بلب ما  13م، وتلق  2015يول فخ عام  4بل ا  ما  5، وتلق  2014فخ عام  يول 6

 لمذكورة م  علمًا واا تم تافيذ كافة بل ا  ت ليم المجرميا ا2016

 درجة االلتزام )ملتزمة جزئيًا( –التوصية الثالثة والثالثون .س

 ومكااة تبوير على اإليارية، تعمل التامية وزارة مع ال لبا  الل اااية وا وزارة العيل،  التعاوا وفاي   121
 لال جال  المذكورة  ال ج ر ب   يف  تافيذه الوزارة شرع  المحافلا  وقي ماتلف فخ التجارية ال جال 
 ال جال   يرو  تشمل كل ما تتضماا قاعية معلوما  مركزية فخ  يرو  ا مر الذي ياشئ فخ التجاري
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 عيم ما تحي التخ والتيا ير ضوا بالمحافلا   كما وشار ل ااا  لى الرعو ا  فخ  ريار ال فخ التجارية
 وال القااواية الاروص على إلياال تعييال  ا موال، حيث يحتاج غ ل عمليا  فخ لحامل ا ا   م ا تغالل

ل ذه   .المكت  ة الحقو  على القواايا والمحافلة رجعية عيم التأكيي على م ييخ مع ال رّي، التجارة قااوا  يما
 وال حث لحامل ا  ا   م  الاروص المتعلقة الالر إلعاية ماترة العيل الل اااية  اشا  لجاة وزارة الغاية ت حث

 ا موال  غ ل عمليا  فخ ا تغالل ا واي الحؤول  مكااية ميى فخ

) لغا  ا   م لحاملا وا   م  مر( واشر  الجريية  75يذكر ل ااا وا ال لبا  الل اااية ورير  القااوا   122
م الذي يحلر على الشركا   ريار و  م لحاملا وو  مر، وا ت يال ما رير 03/10/2016الر مية  تاريت 

التعميم الو يب  ال لبا  الل اااية عيل كما  وتعييل والمت ا ا  ا ية وفقًا لذلم ما ا ق ل القااوا  أ  م ا مية، 
المالية ومؤ  ا  الررافة وشركا  اإليجار  والمؤ  ا الموجا  لى المرارف  29/2/2016تاريت  411رقم 

مشتركة التمويلخ  حيث ور ح يحلر علي ا القيام  عمليا  مررفية وو مالية مع الشركا  وو الراايي  ال
لال تثمار التخ تكوا و  م ا وو حرر ا كليًا وو جزييًا لحامل ا، وو مملوكة  رفة م اشرة وو غير م اشرة ما 

 ق ل شركا  وو راايي  مشتركة لال تثمار و  م ا وو حرر ا كليًا وو جزييًا لحاملا 

 درجة االلتزام )ملتزم جزئيًا( –التوصية الخاصة السادسة  .ع

 والمررفية المالية العمليا  مراق ة رور المتعل    ذه التورية ما االل الامل ااا وجا الق عالج  123
ا موال وتمويل اإلرهاب الذي ور ح ياب   رراحًة على مؤ  ا  الررافة، كما وا الالام  ت ييض لمكافحة

الرايرة عا  م اة الررافة يلزم مؤ  ا  الررافة ما الفية "و" على االلتزام  التوريا  تاليمالتب يقخ لقااوا 
مررف ل ااا وعا لجاة الرقا ة على المرارف وعا هيية التحقي  الاارة، ال  يما الام مراق ة العمليا  
المالية والمررفية، وما ا وضع  جرا ا  كافية وفعالة لمكافحة ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب، وتعييا ضا ب 

اضاعاامتثال،  ل، والتأكي  شكل يوري ما مؤهال  العامليا ليي ا  ا تمرار ليورا  تيري ية   ذا المجا وا 
ورفات م ا االقية   ضافة  لى مكااة المعلوما  المجمعة المتعلقة  ت ييض ا موال وتمويل اإلرهاب تتضما 

 على ا قل ا  ما  المعممة ما هيية التحقي  الاارة 

 درجة االلتزام )غير ملتزمة( – الثامنةالتوصية الخاصة  .ف

ورير وزير الياالية وال لييا  فخ ل ااا قرار رقم الجة وجا القرور المتعل    ذه التورية، فخ   يل مع  124
يقضخ  تأليف لجاة تتولى  عياي مشروع تعييل قااوا الجمعيا  ليتواف  مع  19/10/2010تاريت  1776

ما  8و 7مايتيا التورية الاارة الثاماة  ووعي  هذه اللجاة مشروعًا بل    موج ا الموافقة على تعييل ال
 لى  16/8/2011 تاريت وور ل هذا البلب  9/10/1962تاريت  10830القااوا الراير  موجب المر وم رقم 

 مجلس الوزرا  
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و الالر  لى اإلجرا ا  التخ اتاذها ل ااا لمعالجة ووجا القرور، يتضح قيام ال لبا   الرفع لمجلس   125
الجمعيا ،  ال واا لم تتم اإلشارة  لى وا مشروع التعييل يغبخ  ما قااوا 8و 7الوزرا   مشروع تعييل المايتيا 

 التورية اارة الثاماة كافة  فخووجا القرور 

 درجة االلتزام )غير ملتزمة( –الخاصة التاسعة التوصية .ص

عالج ل ااا معلم ووجا القرور المتعلقة   ذه التورية ما االل قااوا الترريح عا اقل ا موال ع ر   126
م، 24/11/2015(   شأا الترريح عا اقل ا موال ع ر الحيوي الراير  تاريت 42معجل رقم ) الحيوي قااوا

حيث يلزم القااوا ا شااص  الترريح اروجًا وو ياواًل عا العمال  وا يوا  المالية القا لة للتياول لحامل ا 
( يوالر ومريكخ وو ما 000 15التخ  حوزت م، وو يشرعوا فخ اقل ا ماييًا ع ر الحيوي، وحيي القااوا م لغ )

ما العمال  ا ارى كحي الترريح عا العمال  التخ يتم حمل ا شاريًا وو  وا بة حقي ة وو  أي  يعايل ا
و يلة وارى وو عا بري  شحا ا  وا بة م توعب وو  أي و يلة شحا وارى وو عا بري   ر ال ا  ال ريي  

ل وا يوا  المالية وف  حاال  ا تثاايية ترير وفقًا لقرار يرير كما يمكا وا يتم االكتفا   اإلفراح عا ا موا
ما المجلس ا على للجمارم  وياص القااوا على  عبا  ال لبا  الجمركية رالحية تفتيش ا شااص 

،  اإلضافة  لى رالحية ال لبا  المفرح وو المررح عا ا ومعاياة ومتعت م للتحق  ما رحة المعلوما 
علوما   ضافية تتعل   مرير العمال  وو ا يوا  المالية عاي التحق  وو الشم فخ حالة الجمركية فخ بلب م

الترريح وو اإلفراح الكاذب وو فخ حالة االمتااع عا الترريح وو اإلفراح وو فخ حالة االشت اه  أا ا موال 
 المعيل  318/2001الجاري اقل ا هخ وموال غير مشروعة  ح ب مف وم الماية ا ولى ما القااوا رقم 

 ضافة  لى ذلم، ياص القااوا على قيام ال لبا  الجمركية  إاشا  لقاعية معلوما  الكترواية    127
 موارفا  وماا و رية ضرورية لحفل ال يااا  والمعلوما  التخ تحرل  علي ا ال لبا   حيث يكوا ل يية 

التراريح واإلفراحا  والمحاضر والوثاي   الل اااية  مكااية الياول الم اشر ل ا لالبالع على الاارةالتحقي  
والم تايا  المحفولة في ا  كما ياص القااوا على قيام ال لبا  الجمركية فخ حالة االشت اه فخ ماهية العمال  
وو ا يوا  المالية وو وا ا متحرال  متعلقة  أموال غير مشروعة  ح ب مف وم الماية ا ولى ما القااوا رقم 

وو  ذا كاا اإلفراح كاذ ًا وو عاي االمتااع عا تقييم المعلوما  المبلو ة وا يقوم  حجز  المعيل 318/2001
العمال  وو ا يوا  المالية وتاليم محضر  ذلم  عي  عالم الايا ة العامة التمييزية التخ يعوي ل ا اتااذ القرار 

حالة المعلوما  المتعلقة الماا ب  شأا اال تمرارية فخ حجز ا موال وو تحريرها االل م لة وقراه ا يوماا، وا 
  تلم الحاال   لى هيية التحقي  الاارة، وا  الغ ال يية  القرار المتاذ 

وما فيما يتعل   العقو ا ، فيعاقب القااوا ما يقوم  تقييم ترريح وو  فراح كاذب وو االمتااع عا تقييم   128
ا ليرة يوا وا يحول ذلم ما المالحقة الجزايية الترريح وو اإلفراح  غرامة مالية ال تتعيى م لغ عشرة ماليي

 المعيل  318/2001وفقًا  حكام القااوا رقم 
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الذي حيي  125/2016م عا المجلس ا على للجمارم القرار رقم 26/11/2016كما رير  تاريت   129
ره والمرف  م وفقًا لآللية المرفقة  قرا24/11/2015تاريت  42 موج ا ورول تب ي  وحكام القااوا المعجل رقم 

 ما هذا القااوا  2  ا واموذج الترريح المشار  ليا فخ الماية 


