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 المؤل ِّف                                                                             

كتور بول جورج مرقص  الد 

 دكتوراه دولة فرنسيَّة في القانون، محاٍم في اإلستئناف. 
  للمحاماةمؤسس مكتب جوستيسيا JUSTICIABeirutConsult : www.justiciabc.com  
 رئيس منّظمة جوستيسيا لإلنماء وحقوق اإلنسان www.justiciadh.org  
 في معهد المحاماة وفي جمعية مصارف المعهد العالي للدراسات المصرفية و  -في جامعة القديس يوسف  أستاذ

 .وفي الجامعة اللبنانية وجامعة الحكمة سابقاً  (AUB) لبنان حاليًا، وفي الجامعة األميركية في بيروت
 رئيس لجنة الدراسات والشؤون المصرفية في نقابة المحامين في بيروت. 
 مستشار لجنة حقوق اإلنسان النيابية. 
 في مجلس النواب اللبناني بدعم من برنامج  منّسق الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان المعّدة من لجنة حقوق اإلنسان

ض السامي لحقوق اإلنسان UNDP األمم المتحدة اإلنمائي    OHCHR.ومكتب المفوَّ
  منّسق في عدد من برامج المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم برئاسة القاضي الدستوري البروفسور أنطوان مسّرة

-9111 (ف ولور مغيزل للديموقراطية وحقوق اإلنسان(، ومستشار تنفيذي لمؤسسة جوز 9111-8002)
9112(. 

  والتحاد المصارف العربية8009مستشار قانوني لبنك بيروت والبالد العربية منذ ، (UAB)  ولبنك فينيسيا منذ
 (.8009 – 9112 سابقاً )، ومستشار قانوني لدى بنك بيبلوس 8092

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائيله عشرات المؤلَّفات ودراسات عديدة مقدمة إلى UNDPوالبنك الدولي ، World 
Bankواالتحاد األوروبي ، EUوالمكتب اإلقليمي لليونيسكو في بيروت ، UNESCO ( "راجع: "صدر للمؤلف

 (.في خاتمة الكتاب
 يركية السفارة األم ،(7/4/8092) حائز دروع وشهادات تقدير من جهات مختلفة منها: اتحاد المصارف العربية

 MEPIالسفارة األميركية في بيروت ،Lebanese State Alumni Community  (8098)في بيروت
Alumni (8098( وزارة الخارجية األميركية ،)معهد الدروس القضائية في ني8007 ،)الواليات المتحدة  – اداڤ

(، نقابة 8001(، مجلس كنائس الشرق األوسط )8007واشنطن ) –(، مركز حّل النزاعات 8007األميركية )
اف الثقافي )8002(، نقابة المحامين في بيروت )8001خبراء المحاسبة المجازين ) (، 8002(، مركز توفيق عسَّ

 (، وقائد الجيش اللبناني8009ية الدائمة في بيروت )(، المحكمة العسكر 8002لجنة الرقابة على المصارف )
(8000). 
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  دائرة االمتثال" جديد المصارف اللبنانية: حاجة أم ترف؟" 

البيئة الديناميكية التي تحكم تطّور المصارف، أن تلتزم هذه األخيرة بعدٍد متناٍم من  تحّتم
التشريعات واألنظمة المحلية والدولية، فكان ال بد من إيجاد آليات وأطر من شأنها تطوير 

  .الممارسات المصرفية الصحيحة

في العمل المصرفي. واالمتثال  Compliance هذا اإلطار، تبرز أهمية اإلمتثال في
يرمي إلى التأكد من التزام المصرف بجميع القوانين واألنظمة والتعليمات واألوامر وقواعد السلوك 
والمعايير والممارسات المصرفية السليمة الصادرة عن السلطات التشريعية والجهات الرقابية 

 .والدولية المحلية

 مموضوع اإلمتثال في المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية مع صدور التعمي تفاعل
تاريخ  99282الذي يتضمن القرار األساسي رقم   9عن مصرف لبنان 982األساسي رقم 

 . Compliance Department"المتعلق بإنشاء "دائرة إمتثال 98/9/8092

ف لبنان على إرساء نظام مصرفي يعمل بكفاءة هذا التعميم في إطار حرص مصر  يندرج
والتزام بالمعايير الدولية، تزامنًا مع تعّهد جمعية المصارف في مناسبات عديدة بالتزام أفضل 

 .على الصعيد المصرفي International Best Practices الممارسات العالمية

 

 

 

                                                           
 .Compliance Departmentالمتعلق بإنشاء "دائرة إمتثال"  98/9/8092تاريخ  99282 يتضمن القرار األساسي رقم 982أساسي رقم تعميم 1 



  دائرة االمتثال" جديد المصارف اللبنانية: حاجة أم ترف؟" 

 اإلمتثال في لبنان مسألة

إنشاء دائرة اإلمتثال في المصارف اللبنانية إلى تأكيد التزام لبنان بالتشريعات  يرمي
السمعة  أخطار في حماية القطاع المصرفي اللبناني من الدولية إضافة إلى ما له من دور المصرفية
 ثاً ُيعت بر حدي 982 وعلى الرغم من أن التعميم رقم .8حوكمة واإلدارة الرشيدة للمصارفوتعزيز ال

في  8000إال أن موضوع اإلمتثال في المصارف والمؤسسات المالية تعود جذوره إلى العام  نسبيًا،
  .لبنان وهو تاليًا ليس أمرًا طارئًا أو حديثًا بعينه

بأنه حصر موضوعه باإلمتثال وألزم المصارف والمؤسسات  982التعميم رقم  يتمّيز
المالية إنشاء دائرة إمتثال. بالمقابل فإن القرارات والتعاميم السابقة الصادرة عن مصرف لبنان 

 .تطّرقت جميعها إلى مسألة اإلمتثال ولكن بشكل تبعي من خالل ربطها بموضوع مصرفي أشمل

الصادر عن مصرف لبنان  92/98/8000تاريخ  77272سي رقم القرار األسا فأشار
والُمعدَّل بموجب  4والمتعلق بـ"الضبط الداخلي والتدقيق الداخلي لدى المصارف والمؤسسات المالية"

إلى وجود جهاز امتثال هو وحدة التحقيق  89/4/80992تاريخ  90707لوسيط رقم القرار ا
من القرار المذكور على مهام وحدة  7من المادة  4حيث نصت الفقرة  ف،الداخلي في المصار 

 "التأكد من التقيد بالقوانين النافذة واألنظمة الصادرة عن مصرف  التدقيق الداخلي التي تشمل:

 

                                                           
طربيه،  الدكتور جوزف لبنان سابقاً  مصارف جمعية ورئيس العربية المصارف التحاد اللجنة التنفيذية رئيس العرب، للمصرفيين الدولي اإلتحاد رئيسمقتطف من كلمة  8 

 الخزانة وزارة عن الصادرة النهائية لبنان والتشريعات تجربة - المالية والمؤسسات المصارف لدى اإلمتثال دائرة" المصرفي المتخصص تحت عنوان  في المنتدى
 .1/8/8092، فندق فينسيا بيروت، "األميركي الضريبي قانون اإلمتثال حول األميركية

المتعلق بالضبط الداخلي والتدقيق  92/98/8000تاريخ  7727)موجه أيضًا للمؤسسات المالية( يتضمن القرار األساسي رقم  77التعميم األساسي للمصارف رقم  2 
 الداخلي لدى المصارف المؤسسات المالية.

ل هذا العنوان بموجب المادة األولى م 4  ( وكان أصاًل : "الرقابة الداخلية لدى المصارف". 824)تعميم وسيط رقم  89/4/8099تاريخ  90707ن القرار الوسيط رقم ُعدِّ
ل عنوان األساسي رقم 89/4/8099تاريخ  90707المادة األولى من القرار الوسيط رقم  بحيث يصبح: " الضبط الداخلي والتدقيق  92/98/8000تاريخ  7727: " ُيعدَّ

 ". خلي لدى المصارف المؤسسات الماليةالدا
 .89/4/8099تاريخ  90707للمصارف والمؤسسات المالية يتضمن القرار الوسيط رقم  824التعميم الوسيط رقم  2 
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  دائرة االمتثال" جديد المصارف اللبنانية: حاجة أم ترف؟" 

تتولى تنفيذ هذه لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في حال عدم وجود وحدة مستقلة 
أما في حال وجود هذه األخيرة فتتولى "الوحدة" التأكد من .  Legal Compliance Unitالمهمة

فاعلية آلية وإجراءات مراقبة القوانين واألنظمة المتبعة من قبل الوحدة المستقلة المنوط بها تنفيذ 
 98/9/80921تاريخ  88992هذه المهمة". وجرى تعديل هذه الفقرة بموجب القرار الوسيط رقم 

 ية آلية" التأكد من فاعل ليصبح دور وحدة التدقيق –دائرة إلتزام  نشاءأي بعد إلزام المصارف إ –
وإجراءات مراقبة القوانين واألنظمة المتبعة من قبل دائرة اإلمتثال". وقد ُمنحت المصارف 

  .9827للتقيد بأحكام التعميم رقم  20/1/8092والمؤسسات المالية لغاية 

ثم ارتبط موضوع اإلمتثال بتشريعات تبييض األموال، فألزمت الفقرة الثانية من المادة 
الصادر عن مصرف لبنان  92/2/8009تاريخ  7292المعّدلة من القرار األساسي رقم  90

 2والمتعلق بـ" نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب"
في لبنان " إنشاء وحدة التحقق من تطبيق اإلجراءات والقوانين واألنظمة  عاملكل مصرف 

 (AML/CFT Compliance Unit) المرعية المتعلقة بمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب
".... 

( 814)تعميم وسيط  89/2/8099تاريخ  90787كذلك أضاف القرار الوسيط رقم  
إلى النظام التي ألزمت  92المادة  1طبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافةالت المتعلق بتعديل النظام

 Compliance أن تقوم بتعيين ضابط امتثالمنها كل مؤسسة صرافة من الفئة "أ" "  8الفقرة 
Officer  تقيّد المؤسسة بالقوانين مرعية اإلجراء وباألنظمة والتوصيات الصادرة عن  قبةبغية مرا 

                                                           
)الضبط الداخلي  92/98/8000تاريخ  7727المتعلق بتعديل القرار األساسي رقم  99288يتضمن القرار الوسيط رقم  98/9/8098تاريخ  298رقم ط وسيالالتعميم  1 

 والتدقيق الداخلي لدى المصارف المؤسسات المالية(.
 للتقيد بأحكام هذا القرار". 20/1/8092: " ُتمنح المصارف والمؤسسات المالية مهلة أقصاها 99288المادة الثانية من القرار الوسيط  7 
المتعلق بـ " نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض األموال وتمويل  92/2/8009ريخ تا 7292القرار األساسي رقم يتضمن  22التعميم األساسي رقم 2 

 (.818)التعميم الوسيط  89/2/8099تاريخ  90728اإلرهاب" معّدل بموجب القرار الوسيط رقم 
 .2الصرافة رقم موضوع التعميم األساسي لمؤسسات  87/1/8009تاريخ  7122مرفق بالقرار األساسي رقم 1 



  االمتثال" جديد المصارف اللبنانية: حاجة أم ترف؟دائرة " 

مصرف لبنان وعن لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة السيما نظام مراقبة 
 ."العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، حيث ينطبق

تاريخ  2084المعّدلة من القرار األساسي رقم  2من المادة  2السياق عينه نصت الفقرة  وفي
أنه يجب على   90وراق النقدية والمعادن الثمينة"المتعلق بـ"عمليات شحن األ 99/9/8008

أو وحدة  Compliance Officer أن تقوم بتعيين ضابط امتثال" الصرافة مؤسسات
مراقبة تقيّد المؤسسة بالقوانين مرعية اإلجراء وباألنظمة  بغية  Compliance Unitامتثال

والتوصيات الصادرة عن مصرف لبنان وعن لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة 
السيما نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، حيث 

 ."ينطبق
 مقارن في القانون ال اإلمتثال

على الصعيد الدولي، كان للجنة بازل حول الرقابة المصرفية الدور األبرز في إطالق 
حول  87/90/8002مفهوم اإلمتثال في المصارف، وشكل المستند اإلستشاري للجنة بازل بتاريخ 

الخطوة األكبر في هذا المجال. وتم ربط مسألة اإلمتثال بالمخاطر  99مسألة اإلمتثال في المصارف
ومخاطر عدم اإلمتثال وتأثيراتها على العمل المصرفي، لذلك سعت المصارف  ليةالتشغي

والمؤسسات المالية إلى تطوير أجهزتها بهدف إطالع مستخدميها بشكل أعمق على األنظمة 
لجنة بازل، فإن مخاطر عدم اإللتزام باتت موضوع  والقوانين وتنظيم مسألة اإلمتثال. وبحسب

  .98المؤسسات قبلإدارة منظمة ومحددة من 

 

                                                           
المتعلق بـ "معلومات عن عمليات شحن األوراق النقدية األجنبية من وإلى لبنان"  99/9/8008تاريخ  2084المتضمن القرار األساسي رقم  21التعميم األساسي رقم 90 

ليصبح "عمليات شحن األوراق الننقدية  2084األساسي ( الذي عدل عنوان القرار 812)التعميم  89/2/8099تاريخ  90781المعّدل بموجب القرار الوسيط رقم 
 والمعادن الثمينة".

11 Consultative Document on the Compliance Function in Banks. 
12 Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk,Basel Committee, February 2003, point 2. 
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 دائرة االمتثال" جديد المصارف اللبنانية: حاجة أم ترف؟" 

 17-08بموجب النظام رقم  9117، فجرى تنظيم مسألة اإلمتثال عام فرنسا أما في
المتعلقة بالتدقيق الداخلي، ذلك أن تطور نشاط الصادر عن لجنة التنظيم المصرفية والمالية 

 المصارف يتطلب تحديد إطار االمتثال ورسم مبادئه، السيما في ما يتعلق بمخاطر عدم اإلمتثال
. وقد بدأ تطبيق اإلمتثال من خالل اعتماد المؤسسات المالية الكبرى مسؤوالً عن نظمةللقوانين واأل

سسة التي ينتمي إليها؛ فهو إما أن يكون مسؤول اإلمتثال تختلف تسميته باختالف المؤ 
 Compliance ، أو ضابط اإلمتثال Responsable de la Conformitéاإلمتثال

Officer...  إليه، ففي بعض المؤسسات تنحصر مهمته باإلشراف  وكلةكما تختلف المهمة الم
ات أخرى ين أنه في مؤسسعلى مسألة تبييض األموال واإللتزام بأخالقية المهنة المصرفية، في ح

تتم إحاطته بفريق عمل لتمكينه من مراقبة عمليات المجموعة المصرفية التابعة للمؤسسة، فيتضمن 
 .92والقوانين مةعمله مراقبة امتثال العمليات لألنظ

فليس ثمة نظام أو تشريع وضعي ينظم اإلمتثال، ذلك أنه بحسب الفكر  سويسرا،أما في  
حتى األجنبية –السويسري، يرتبط اإلمتثال للقوانين بالمبادئ والقيم المصرفية. فاحترام القوانين 

هو عمل طبيعي وال أحد بحاجة لقانون ينص على وجوب احترام القوانين. فضاًل عن  –منها 
اإلمتثال تكّبد المؤسسات وقتًا وجهدًا ومااًل بما من شأنه أن يؤثر سلبًا اعتماد برامج  إنذلك، ف

 .94على العديد من المؤسسات الصغيرة إلى متوسطة الحجم

 ألميركيةالواليات المتحدة اوبعيدًا عن المثالية السويسرية، تعود فكرة دوائر اإلمتثال في 
  على عاتق تقعانت مسؤولية اإلمتثال إلى بدايات ستينيات القرن العشرين، وقبل ذلك الوقت ك

                                                           
13 La fonction de conformité au sein des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, Etude du rapport annuel 

de la Commission bancaire, 2003, p. 163 et s. 
14 Monika Roth, Bien Comprendre la Conformité (compliance), 22/4/2013. www.enylab.ch 
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دون أن يتم تداولها على نحٍو مستقل حين كان يتم إعفاء الشركات  92الدوائر القانونية
 :الحجم من اعتمادها كما تشير نقاشات نص قانون مستشاري اإلستثمار ةالصغير 

 “We would expect smaller advisory firms without conflicting business 
interests to require much simpler policies and procedures than larger 
firms that, for example, have multiple potential conflicts as a result of 
their other lines of business or their affiliations with other financial service 
firms. The preparation of these simpler policies and procedures and their 
administration should be much less burdensome. NASD Rules 3010 (c) 
(3) and 3012 include certain exceptions for firms “limited in size and 
resources”. However, it is critical that, as smaller firms grow and develop 
new products and services, their compliance resources scale 
appropriately.” 16   

 

 

  

                                                           
15 O. Ray Vass, The compliance officer in today’s regulatory environment, practicing law institute: Corporate law and practice 

law course handbook series, broker-dealer Institute (Nov. 12, 1987). 
16 White paper on the Role of Compliance, Securities Industry Association, Compliance and Legal Division, October 2005 p.2. 
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 اإلمتثال في لبنان دائرة
والتي من شأن عدم تطبيقها  97ريعات والقرارات الدولية الملزمةفي لبنان، فألزمت التش أما

يل دور تفع –إن من ناحية العقوبات مالية أو من ناحية السمعة  –التأثير سلبًا على المصارف 
اإلمتثال في المصارف بشكل أوسع من الموضوعات المحدودة كتبييض األموال وتمويل اإلرهاب، 

 99282آلية لإللتزام بالقانون وبالمعايير الدولية على نحٍو عام. لذلك جاء القرار رقم  حليصب
لتنظيم مسألة اإللتزام من خالل إلزام  982المنشور بموجب التعميم  98/9/8092تاريخ 

 Legal المصارف والمؤسسات المالية إنشاء دائرة التزام تقسم إلى وحدتين: وحدة اإلمتثال القانوني
Compliance Unit ومهمتها استشعار المخاطر القانونية والتحوط لها بإتخاذ التدابير الالزمة ،

ومهمتها التحقق من تطبيق   AML Unitلإلحاطة بهذه المخاطر والحد منها، ووحدة التحقق
اإلجراءات والقوانين المتعلقة بمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب كما هي محددة مهامها في 

 .92/2/800992تاريخ  7292ر األساسي رقم القرا
هذا التعميم مّدًا وجذرًا بين مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان قبل أن يبصر  أخذ

النور، وحّتى بين الفاعلين داخل مصرف لبنان عينه، ومع لجنة الرقابة على المصارف، حتى 
بب ما ُأدخل ة المطلوبة بسخرج التعميم بصيغته الحاضرة التي ال تشبه تمامًا الصيغة النموذجي

 االنتقادمن  -رغم ما أدخلته على التعميم من "تلطيف" –لبنانية" لم تْسل م  وصياتعليها من "خص
بسبب األعباء اإلدارية والبشرية التي أتى بها التعميم والتي نعتبرها طبيعية قياسًا على الفوائد 

 .التعميماالستراتيجية على المصارف والقطاع من وراء هذا 
                                                           

 .FATCA الضريبي حول امتثال الحسابات األجنبية كالقانون األميركي97 

تقوم بالمهام المفصلة في  Compliance Department"دائرة إمتثال"  المالية العاملة في لبنان إنشاء : "على المصارف والمؤسسات99282من القرار  9المادة 92 
 المادة الخامسة من هذا القرار وتقسم إلى: 

تقوم باستشعار المخاطر القانونية والتحوط لها وباتخاذ التدابير الالزمة لإلحاطة بهذه المخاطر   Legal Compliance Unitوحدة اإلمتثال القانوني  -
 والحد منها

المحددة  AML/CFT  Complianceمرعية المتعلقة بمكاحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ألنظمة اإلجراءات والقوانين وا وحدة التحقق من تطبيق -
 ."92/2/8009تاريخ  7292مهامها في القرار األساسي رقم 
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رغم التعديالت التي أدخلت على مسودته، حافظ على جوهر  982أن التعميم  واألبرز
وجوده، بأن م ح ض  دائرة اإلمتثال استقاللية تامة عن سائر الوحدات والدوائر في المصرف بما 

يراعى بشأن دائرة اإلمتثال منه على أنه "  8من المادة  9الفقرة  فيها الدائرة القانونية، حيث نصت
أن تكون دائرة اإلمتثال مستقلة استقالالً تاماً عن األعمال واألنشطة األخرى للمصرف أو للمؤسسة 
المالية وعن وحدات المصرف أو المؤسسة المالية كافة، بما فيها وحدة التدقيق الداخلي وعن 

أو  يذيةفلى أن ال يُمنح أي من العاملين لدى دائرة اإلمتثال أية مسؤوليات تنالدائرة القانونية ع
"، ويندرج ذلك في السياق المعتمد دوليًا لدوائر مهام أخرى داخل المصرف أو المؤسسة المالية

 .اإلمتثال بهدف تعزيز استقاللية وأداء الدائرة وتفعيل اإللتزام في المصارف

نص قرار مصرف لبنان على ضرورة وضع نظام يحدد دور هذه الدائرة ومسؤوليتها  كما
بشكل واضح، وأهمية تعزيزها بجهاز بشري مالئم يراعي في تكوينه حجم المصرف أو المؤسسة 
المالية وتنوع أنشطتها وتشعب عملياتها، وأن يتمتع بمؤهالت وخبرات متنوعة وفهم شامل للقوانين 

  .91والمالية يةصرفواألنظمة الم

منح القرار دائرة اإلمتثال الصالحيات الكافية لتتمكن من تنفيذ مهامها وخصوصًا  كذلك،
عند حصول أية تجاوزات على القوانين واألنظمة مرعية اإلجراء. كما منحها حق اإلتصال بأي 

 .مسؤول أو أي إدارة واإلطالع على الملفات والمعلومات الالزمة

 

 

 

                                                           
 من القرار عينه. 8المادة 19 
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مهام دائرة اإلمتثال، إعداد برنامج عمل منسجم مع حجم وطبيعة تعقيدات العمليات  وتشمل
اطر ، إضافة إلى تحديد وتقويم مخاجعة اإلمتثال للقوانين واألنظمةالمصرفية ووضع خطة عمل لمر 

 لمرتبطةاعدم اإلمتثال المرتبطة بنشاط المصرف أو المؤسسة المالية السيما مخاطر عدم اإلمتثال 
 الكتشاف دمات واألنشطة الجديدة والعمل على تقييم مدى فعالية اإلجراءات المتخذة بالخ

 

  دائرة االمتثال" جديد المصارف اللبنانية: حاجة أم ترف؟" 

والتأكد من مدى تقّيد العاملين بالسياسات الموضوعة من خالل إجراء اإلختبارات  التجاوزات،
 .المناسبة

 خالصة

مأسسة موضوع اإلمتثال بموجب قرار مستقل خطوة متقدمة في النظام المصرفي  تشّكل
اللبناني من شأنها أن تساهم في حماية عمل المصارف من خالل بيئة نمو سليمة وقانونية بما 

 .982يندرج في صلب مصلحتها ويتخطى مجّرد اإللزام الناتج عن التعميم 

صرفية والمالية، من حيث تركيبتها، صورًة تمحض دائرة االمتثال، المؤسسات الم كذلك
أقرب إلى النموذجية، في خالل تعاملها مع المصارف المراسلة والمؤسسات الدولية بما يطمئن 

 .هذه األخيرة على نحٍو كبير

فإن وجود دائرة لالمتثال هو في عينه تقّدم كبير ألي مصرف لبناني. أما المكسب  لذلك،
 Effective Complianceي أن تضع المصارف برامج امتثال فاعلالثاني له ففي التنفيذ أي ف

Program  ًموضع التنفيذ الفعلي كي تؤتي هذه الخطوة ثمارها فعال. 

 



 

 اإلمتثال المستحدثة في المصارف اللبنانية وظيفة

وظيفة االمتثال وتعالج المخاطر المتعّلقة بإخفاق المصرف في اإلمتثال لألنظمة  تحّدد
والضوابط الرقابية ومعايير السلوك والممارسة المهنية السليمة بما يعّرضه لعقوبات وخسائر مالية 

 روبما يؤدي الى اإلضرار بسمعة المصرف، فتقّيم وتقّدم النصح والمشورة وتراقب وترفع التقاري
مجلس اإلدارة واإلدارة العليا التنفيذية. تخضع دائرة االمتثال المنشأة في المصارف اللبنانية  الى

. إاّل أنها تخضع 8092كانون الثاني  98تاريخ  982حديثًا، لتعميم مصرف لبنان األساسي رقم 
عديدة  نأيضًا لمعايير دولية راسخة على اعتبار أن هذه التجربة في المصارف العالمية تعود لسني

 .مضت

 اإلستقاللية

تطبيق اإلمتثال باألنظمة من المستويات العليا في المصرف. ومن أولى ركائز "دائرة  يبدأ
اإلمتثال" تمّتعها باإلستقاللية. وهذا المفهوم ال يعني أن دائرة اإلمتثال، بل ثمة ضرورة لتنمية 

دارة ألخرى ليتسّنى التعّرف على إعالقة تعاون في العمل بين مهام اإلمتثال وبين وحدات العمل ا
 .المخاطر المتعّلقة بعدم اإلمتثال في مراحلها األولى

اإلستقاللية عناصر عدة ترتبط بعضها ببعض على النحو التالي: أن يكون مفهوم  يشمل
لهذه الدائرة كينونة مقّر بها في المصرف، أن ال توكل لمسؤول ومستخدمي دائرة اإلمتثال مهام 

ضهم لتضارب المصالح بين تلك المهام ومهام وظيفة اإلمتثال، أن يتمّتع مسؤول وظيفية تعرّ 
في نطاق القيام بمهامه الوظيفية بصالحية الوصول الى كافة المعلومات، والسجالت،  ثالاإلمت

 .والملفات، والموظفين، وأن تتمّتع بحق التواصل مع مجلس اإلدارة واإلدارة العليا التنفيذية
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 اإلمتثال المستحدثة في المصارف اللبنانية وظيفة

 والصالحي ات المهام
 :مهام اإلمتثال على ما يلي تترّكز

في تقييم مدى فاعلية اإلجراءات المّتخذة لدى المصرف إلكتشاف التجاوزات.  المساهمة .1
على دائرة اإلمتثال المساهمة في تقييم مالءمة سياسة اإلمتثال المعتمدة في المصرف 
والمتابعة الفورّية ألي أوجه قصور يتّم تحديدها، ووضع مقترحات للتعديل عند الضرورة، 

ضع مقترحات التعديل. كما ُتعنى دائرة اإلمتثال بتحديث على و  ةوحّث الدوائر المعنيّ 
مستجّدات األنظمة بسياسة وإجراءات اإلمتثال دوريًا بما يؤدي الى التزام المصرف 

عمليات المصرف ونشاطاته واطالع جميع العاملين في  بمختلفوالتعليمات المتعّلقة 
 .المصرف عليها

تثال المرتبطة بنشاطات المصرف في تحديد وتقييم ودرء مخاطر عدم اإلم المساهمة .2
سّيما مخاطر عدم اإلمتثال المرتبطة بالمنتجات والنشاطات الجديدة، وبوجه خاص ال

المخاطر النظامية ومخاطر السمعة ومخاطر العقوبات المالية. فعلى دائرة اإلمتثال تحديد 
ات الصلة بنشاطات المصرف )مخاطر نظامية، ذ إلمتثالوتوثيق وتقييم مخاطر عدم ا

أو مخاطر سمعة، أو مخاطر إستراتيجية، أو غيرها(، ويشمل ذلك تطوير المنتجات 
الجديدة وممارسات العمل واألنواع الجديدة من األعمال أو عالقات العمالء المزمع إنشاؤها 

قًا في أي ة اإلمتثال مسبأو التغّييرات المادية في طبيعة هذه العالقات. ُيستطلع رأي دائر 
نشاطات أو منتجات جديدة يطرحها المصرف لتقييم المخاطر التي قد تنتج عنها. تقيس 
دائرة اإلمتثال مخاطر عدم اإلمتثال كّميًا ونوعيًا عن طريق مؤّشرات األداء وتستخدم هذه 

ضع و المؤشرات لتحسين تقييم مخاطر عدم اإلمتثال. ويمكن استخدام التقنية كوسيلة ل
مؤشرات األداء من خالل تجميع أو تصفية البيانات التي يمكن أن تكون مؤشرًا على 
مشاكل اإللتزام المحتملة )مثاًل، تزايد عدد شكاوى العمالء، أو تزايد حاالت اإلحتيال، 

 .إلخ(
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في إجراءات التحقيق من التقّيد بالقوانين واألنظمة واإلجراءات والتعليمات  المساهمة .3
الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة أو أية 

 .هيئة مختّصة ذات صفة
بإجراءات التحقق اآليلة الى مكافحة عمليات تبييض األموال وتمويل اإلرهاب  القيام .1

وإيجاد  92/2/8009تاريخ  7292من القرار األساسي رقم  99لى المادة استنادًا إ
اآلليات واألطر التي تكفل مواجهة هذه الجرائم. ُتعنى وحدة التحقق في دائرة اإلمتثال 

بتطبيق قواعد مكافحة عمليات تبييض األموال وتمويل  رفبالتأّكد من إلتزام المص
ينبغي أن يتّم تحديد األهلية النظامية "  (KYC)اإلرهاب، ومبادئ معايير "إعرف عميلك

التي يتعامل من خاللها العمالء )أشخاص طبيعّيون أو معنوّيون( والمستفيدين الحقيقيين، 
رورية ووصف المستندات الض للمخاطر،وتصنيف العمالء وفقًا لمستوى درايتهم وفهمهم 

 .التي يجب الحصول عليها لدعم تصنيف المصرف للعمالء
عدة للبيانات األساسية التي ينبغي العمل من خاللها، وتحديثها بصفة مستمرة، قا إنشاء .5

عبر "الوحدة القانونية" في الدائرة على أن تتضّمن هذه القاعدة جميع القوانين واألنظمة 
 –بما فيها تعاميم مصرف لبنان وقرارات وتوصيات جمعية المصارف  –والتعليمات 

صرفية )وما يتبعها من تعديالت، أو يصدر بعدها من الم نشطةالخاصة بالعمليات واأل
أنظمة وتعليمات(، إضافة إلى قواعد ومعايير السلوك والممارسة المهنية السليمة، نظام 
العمل المعمول به، النظام األساسي للمصرف وأنظمة العمل الداخلي، قرارات الجمعية 

 اسات واإلجراءات والخطط واألحداثالسي ال،العمومية ومجلس إدارة البنك المتعّلقة باإلمتث
وأوراق العمل لإليفاء بمهامها ومسؤولياتها ومواكبة جميع التطّورات التي تطرأ على هذه 
النصوص جميعها واقتراح التعديالت الالزمة على سياسات وإجراءات المصرف بما 

 .ينسجم مع هذه التطّورات
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 اإلمتثال المستحدثة في المصارف اللبنانية وظيفة

من مدى تقّيد العاملين في المصرف بالسياسات الموضوعة من قبل المصرف من  التأّكد .6
خالل إجراء اإلختبارات المناسبة والمراقبة المستمّرة لإللتزام واختباره عن طريق عّينات كافية 

 .ورفع تقارير بشأن الجودة والمالءة
يواجهها المصرف والتعامل معها  اإلدارة العليا على إدارة مخاطر عدم اإلمتثال التي مساعدة .2

بفاعلية. كذلك عليها تقديم المشورة لإلدارة العليا في ما يتعّلق بأنظمة وقواعد ومعايير 
 .اإلمتثال، ويشمل ذلك إفادتها بآخر التطورات التشريعية المحلية والدولية

مصرف عن لتقارير دورية، على األقل نصف سنوية، إلى اإلدارة العليا التنفيذية في ا رفع .3
مهمات التقييم والمتابعة التي ُأنجزت، على أن تتضّمن هذه التقارير الخطوات التصحيحية 
التي تم اتخاذها واقتراحًا بالتوصيات التي تحّد من المخالفات الحاصلة، ورفع تقارير الى 

ين نالتنفيذية وإلى مجلس اإلدارة، حول أية مخالفات أو تجاوزات مهمة للقوا لعليااإلدارة ا
واألنظمة المرعية اإلجراء قد تنجم عنها خطورة على قدر من األهمية أو إجراءات قضائية 
أو جزاءات رقابية  أو خسارة مالية أو فقد أو إساءة للسمعة فور تبّينها. تهدف هذه التقارير 

 ءتنفيذ ما ورد في دليل اإلمتثال ومستوى األدالعلى الجهود المبذولة  المستمرّ إلى اإلشراف 
الذي تّم تحقيقه، وتقييم نشاطات دائرة اإلمتثال، والتعّرف على نقاط الضعف، والجهود 
المبذولة في مجال التدريب. كما يجب أن تتضّمن هذه التقارير بيان مدى امتثال المصرف 

بقواعد ومتطّلبات اإلمتثال، وتبيان أن سياسات وإجراءات العمل محدثة  هوكافة أعماله ودوائر 
 .ستجّدات األنظمة والتعليمات والضوابط واإلرشادات وأن التطبيق العملي يتم وفقًا لهاوفقًا لم

ا متقرير شامل ورفعه إلى رئيس مجلس إدارة المصرف واإلدارة العليا، يتضّمن  إعداد .4
يلي: تقييم مستوى اإلمتثال خالل فترة التقرير، أية تغييرات في مخاطر اإلمتثال قائمة 

صلة مثل مؤشرات األداء، ملّخص عن أية إنتهاكات يتم تحديدها، على مقاييس ذات 
الموصى بها لمواجهة اإلنتهاكات والجدول الزمني  حيةملّخص عن اإلجراءات التصحي

لتنفيذها، اإلجراءات التصحيحية التي تم تنفيذها بالفعل، إحصائيات لعدد المخالفات 
 ونوعها والمخاطر المصاحبة لكل حالة وترتيبها وتصنيفها حسب كل حالة واآلثار المالية 
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ارد البشرية وجودتها، وكفاية المو  تدريبيةوالبرامج الالمخالفات، وغير المالية المترّتبة على 
 .والمعلوماتيةوالمالية واللوجستية 

بإستمرار على توفير بيئة خاصة باإلمتثال في المصرف، ودعم الوعي وبناء  العمل .11
مفهوم أهمية اإلمتثال باألنظمة في المصرف بشكل عام والتقّيد بذلك في أثناء أدائهم 

  .لمهام عملهم من خالل تعميم شرعة األخالق وحسن السلوك وتدريب وتوعية العاملين
ة في المصرف حول مسألة اإلمتثال، بحيث تقوم دائر مهام تثقيف وتوعية العاملين  تنظيم .11

ليل إعداد تعليمات مكتوبة كد فياإلمتثال بمعاونة مديرية الموارد البشرية في المصرف 
اإلمتثال إلرشاد العاملين وأعضاء اإلدارة العليا ومديري الدوائر وسائر المستخدمين الذين 

انين طبيق القراعد حول كيفية تطبيق القو يعتمد عليهم مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في ت
واألنظمة مرعية اإلجراء. كما تقوم دائرة اإلمتثال بإعداد دليل مكتوب موّجه إلى العاملين 
في المصرف من التطبيق المالئم ألنظمة وقواعد ومعايير اإلمتثال، من خالل السياسات 

 ريب على اإلمتثال علىاألخرى. ويجب أن يشتمل برنامج التد اتواإلجراءات والمستند
خطة تلّبي إحتياجات المصرف بصفة مستمرة، وتكون قابلة للتعديل الفوري في حال بروز 
مسائل جديدة أو مالحظات أو تغييرات جوهرية أو مستجّدات ينبغي تغطيتها في األنظمة 

وذلك وفق أساليب تدريب متاحة داخل  ،والتعليمات وعند الحاجة لتكرار عملية التدريب
لمصرف أو خارجه لجميع المستخدمين، وعلى وجه الخصوص الجدد منهم لتعريفهم ا

بمتطّلبات اإلمتثال المتعّلقة بالعمليات المصرفية التي سيقومون بمزاولتها قبل مباشرتهم 
من وقت  مرهمهام عملهم، والمتعاملين منهم مع الزبائن بشكل مباشر الذين ينبغي تذكي

ومنها على سبيل المثال ال الحصر التعليمات المتعّلقة المتطّلبات،  الى آخر ببعض
بمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب والعناية الواجبة واإلبالغ عن العمليات 

 .المشبوهة
في مراجعة النماذج والعقود المستخدمة من جميع الدوائر واألقسام في  المساهمة .12

 للتأّكد وضمان توافقها مع كافة  المصرف، ونماذج ومواد الدعاية واإلعالن والتسويق،
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األنظمة والتعليمات وسياسات المصرف، ومراجعة جميع المنتجات المصرفية الحالية 
 .النظامية لمتطّلباتوالجديدة للتأّكد من استيفائها ا

 دائرة االمتثال رئيس

: مراجعة القوانين واألنظمة وتعاميم 80وحدة االمتثال القانوني بالمهام التالية تضطلع
مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ومقارنتها مع أنظمة المصرف ومع عمله للتأّكد من 
مطابقة هذه األحكام لعمل المصارف، وإعداد جدول بالتعديالت المطلوبة على عمل المصرف 

يًا، ى األمر ورفعه الى رئيس دائرة االمتثال ومراقبة تنفيذه بإشرافه وتحديثه دور فصليًا وكّلما اقتض
ومراجعة العقود والنماذج والمستندات المعمول بها في المصرف واقتراح أي تعديالت عليها، 
والمساعدة في الدورات القانونية والمساهمة في إعدادها وإعطائها، ولفت النظر الى المخالفات 

كّلما اقتضى األمر بموجب كتب إحاالت الى رئيس الدائرة وفي التقارير الفصلية المرفوعة  نونيةالقا
اليه، واإلفادة عن أي مستجدات قانونية أو على صعيد االجتهادات الصادرة عن المحاكم وعن 
اإلدارات العامة والتي تعني عمل المصارف في لبنان أو تلك الصادرة عن سلطات أجنبية تؤّثر 

 .سّيما بالنسبة الى التعامالت مع المصارف المراسلةمل المصارف في لبنان، الع على

اإلمتثال الجيد من اإلدارة العليا تأكيدًا مستمرًا على وجوب تعميم ثقافة مصرفية  يتطّلب
مبنّية على معايير عالية من األمانة والنزاهة المهنّية. كذلك تقع مسؤولية اإلمتثال على عاتق 

 .ةين في المصرف ألنها جزء ال يتجّزأ من أعمال المصرف ومختلف نشاطاته التشغيليّ جميع العامل

من ثقافة المصرف. وإذا سادت "مبادئ اإلمتثال"  أأن يكون اإلمتثال جزءًا ال يتجز  يجب
ثقافة المصرف، فإنه سيتمّكن من التعامل بقدرة وكفاءة مع المخاطر الناجمة عن عدم اإلمتثال، 

 .حّتل هذه المبادئ المكانة األسمى في ثقافة المصرفلذلك يجب أن ت

                                                           
 .92/2/8009تاريخ  7292ساسي رقم لن نتطّرق الى صالحيات ومهام رئيس وحدة التحقق باعتبار أنه منصوص عليها بوضوح في القرار األ 80 
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من جهة. ومن جهة ثانية بالغة األهمّية، يتوّقف نجاح وظيفة االمتثال على وعي  هذا
 ن حيثومحضها الفاعلية الالزمة م اإلدارة العليا التنفيذية للمصرف بحّق وبجّد أهمية هذه المهمة

 طويرتاستخدام العناصر البشرية الكفّية من ذوي الخبرات الرقابية ومّدها بالمتطّلبات اللوجستّية، و 
النظام المعلوماتي ليلّبي حاجات مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، وتوضيح العالقة بين 

بالنسبة الى  982الداخلي، وهو ما أغفله التعميم  دائرة االمتثال ودائرة المخاطر ووحدة التدقيق
رئيس دائرة  ياتالدائرتين األوليين وجاء قاصرًا عنه بالنسبة الى الثالثة، وتعزيز موقع وصالح

االمتثال واستحسان مالحظاته واألخذ بها، وهي أمور ليس ما ُيشير راهنًا الى تحّققها في معظم 
صعيد إنشاء دوائر االمتثال الذي شهدته هذه المصارف منذ  المصارف اللبنانية رغم التطّور على

 .8092العام 
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، نشرت قوانين مالية عدة في الجريدة الرسمية كانت قد أقّرت في ما 81/99/8092بتاريخ 
 سّمي جلسة "تشريع الضرورة" لمجلس النواب، أبرزها: 

 قانون التصريح عن نقل األموال عبر الحدود،  -
 قانون تبادل المعلومات الضريبية، -
قانون مكافحة تبييض األموال وتمويل االرهاب )الصيغة الجديدة للقانون الحالي المعّدل  -

 وتعديالته المتفّرقة(،  80/4/8009تاريخ  292/8009رقم 
تفاقية الدولية لقمع تمويل االرهاب وقانون االجازة للحكومة اللبنانية االنضمام الى اال -

 .1/98/9111الموقعة في نيويورك بتاريخ 
نستعرض في ما يلي أبرز مضامين القوانين المذكورة والتي تعني عمل المصارف بعدما 

، مكتفين بهذا المقدار في هذه 89كّنا طلبنا تصحيح بعض الشوائب فيها قبل صدورها
 بالتحليل في دراسة الحقة في ضوء صدور نصوصهاالدراسة، على أن نعود ونتطّرق إليها 

 التنظيمية عن السلطات اإلدارية والرقابية حسبما هو منصوص عليه في متنها:
 موال عبر الحدود أواًل: قانون التصريح عن نقل ال

ينص قانون التصريح عن نقل األموال عبر الحدود، على وجوب قيام كل شخص عند 
نقله المادي ألموال قابلة للتداول عبر الحدود سواء كانت دخواًل أو خروجًا، أن يصّرح عنها 
للسلطات الجمركية عبر إعطاء معلومات تفصيلية عن كل من يملك األموال القابلة للتداول الجاري 

ريقة استعمالها وطوم بالنقل ومن يستلمها وقيمة األموال ونوعها ومصدرها ووجهة نقلها ومن يق
 من أو ما يوازيها / دوالر أميركي92000اذا كانت قيمة هذه األموال تفوق / ووسيلة النقل،نقلها 

                                                           
 .98/99/8092"النهار"، الصفحة االقتصادية،  89
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 عمالت اخرى. 

ال جميع المعلومات المطلوبة عن تلك األمو يشترط القانون الجديد تعبئة استمارة تتضمن 
الفقرة االولى(. هذه األموال قد تكون أوراقًا نقدية وقطعًا معدنية قيد التداول بالعملة  8)المادة 

اللبنانية أو أي عملة اخرى، أو أسنادًا تجارية وأوراقًا مالية وقيمًا منقولة قابلة للتداول كسندات 
تكن منشأة أو مظّهرة لصالح أو ألمر شخص مسمى، وذلك عن  السحب والشيكات وغيرها اذا لم

 طريق حملها أو شحنها بأية وسيلة شحن أو حتى بإرسالها بالبريد.

عند التحقق من حصول تصريح للسلطات الجمركية عبر تعبئة االستمارات الالزمة أو  
متناع ال االاالفصاح لهذه للسلطات، أو عند الشك في حصول تصريح أو افصاح كاذب، أو بح

عن التصريح او االفصاح، أو حتى بحال االشتباه ان هذه األموال هي أموال غير مشروعة، 
يكون للسلطات الجمركية صالحية طلب معلومات اضافية عن هذه األموال الجاري نقلها، كما 

 ة. يلها صالحية حجز األموال وتنظيم محضر بهذا الشأن وذلك بعد اعالم النيابة العامة التمييز 

وهنا، يكون للنيابة العامة التمييزية في مهلة أقصاها يومين أن تتخذ قرارها في ضوء  
المعطيات المتوافرة لديها، فإما ُتبقي على حجز األموال أو تقرر تحريرها واعالم "هيئة التحقيق 

 ة(. وتدخل في صالحية هيئة التحقيق الخاص2المنظمة )المادة  زالخاصة" فورًا بمحاضر الحج
 ابقًا.والمستندات التي ذكرناها سالولوج المباشر الى التصاريح واالفصاحات والمحاضر والوثائق 

 ثانيًا: قانون تبادل المعلومات الضريبية 
لوزير من الدستور، فأجاز  18ُنشر قانون "تبادل المعلومات الضريبية" استنادًا للمادة 

االنضمام لها، ثنائية كانت أو متعددة األطراف،  أو المال في مجال التعاون الدولي عقد اتفاقيات
 أو باالحتيال الضريبي (tax evasion) بهدف تبادل المعلومات المتعلقة بالتهرب الضريبي 

(tax fraud)  .ضمن أصول تشريعية وشروط محددة 
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م طلب المعلومات المتعلق بالتهرب أو   باالحتيال الضريبي من وزارة المال في البلديقد 

 األجنبي، أو السلطة المسؤولة عن الشؤون الضريبية في هذا البلد، الى وزارة المال في لبنان.
 وُيشترط أن يستند الطلب على المعلومات التالية: 

 حكم مبرم بتجريم المستعلم عنه باالحتيال أو بالتهرب الضريبي، -
 ،وقائع جدية -
 على ارتكاب المستعلم عنه الجرم المذكور في البلد ُمقّدم االستعالم. قرائن دامغة أو -

ويجب أن يتضمن الطلب، معلومات كافية عن حسابات المستعلم عنه المصرفية في  
المصارف العاملة في لبنان. وفي حال كانت هذه المعلومات مشمولة بقانون سرية المصارف، أو 

نقد والتسليف، يحال الطلب المقدم الى "هيئة التحقيق الخاصة" فتتخذ من قانون ال 929بالمادة 
القرار المناسب مع مراعاة األحكام القانونية واالتفاقيات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات المتعلقة 

 بالتهرب أو باالحتيال الضريبي.

طيًا المستعلم عنه خفإذا قررت تزويد الجهة مقدمة االستعالم بالمعلومات الالزمة، تبلغ  
مام مجلس شورى أيوم من تاريخ االبالغ وذلك  92خالل مهلة  اً قرارها، ويعود له أن يقدم اعتراض

الدولة. عندها، يعود لمجلس شورى الدولة بمهلة ثالثة أشهر أن يبت بصحة توافر الشروط 
 المطلوبة. لهيئة تنفيذ االجراءاتالقانونية، وفي حال لم يبت خالل هذه المهلة يعود ل

 ثالثًا: قانون مكافحة تبييض الموال وتمويل االرهاب 

عّرف قانون "مكافحة تبييض األموال وتمويل االرهاب"، الذي حّل محل القانون السابق  
ول الصوتعديالته المتفّرقة، األموال غير المشروعة بأنها  80/4/8009تاريخ  292/8009رقم 

و غير المنقولة، والوثائق والمستندات القانونية التي تثبت حق المادية وغير المادية المنقولة أ
 الملكية على تلك االصول أو على أية حصة فيها. ويجب ان تكون هذه الملكية ناتجة عن 



 لبنانالقوانين المالية المستحدثة في 

التي  –. وأبرز هذه الجرائم ارتكاب أو محاولة ارتكاب جرم سواء حصل داخل او خارج لبنان
 :88هي التالية -جاء القانون الجديد ليتوّسع في تعدادها

 ين اللبنانية.وفقاً للقوان والمؤثرات العقليةو تصنيع او االتجار غير المشروع بالمخدرات أزراعة  -9

عمال المرتبطة بها )السفر، التنظيم، التدريب، عمال االرهابية والالتمويل االرهاب او  -8
 التجنيد ..(.

 .السالح أو بأية وسيلة اخرى  الخطف بقوة -2
 عن طريق عصابات منظمة. خالق واآلداب العامةالحض على الفجور والتعرض لأل -4
 .يلجرائم االفالس االحتيااالحتيال بما فيها  -2
 .حكام قانون الجماركالتهريب وفقًا ل -1
 .تقليد السلع والغش في االتجار بها -7
 .الجوية والبحريةالقرصنة الواقعة على المالحة  -2
 .االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين -1

 .االستغالل الجنسي بما في ذلك االستغالل الجنسي لالطفال -90
 .جرائم البيئة -99
 .االبتزاز -98
 .القتل -92
 ، وغيرها.التهرب الضريبي وفقًا للقوانين اللبنانية -94

    

 

                                                           
، هي الجرائم التي نّص عليها القانون الجديد والتي لم تكن مدرجة في القانون السابق تاريخ boldالجرائم واألحكام القانونية المطبوعة ههنا بالحرف النافر  88 

 وتعديالته. 80/4/8009
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جريمة تبييض الموال هي جريمة مستقلة ت المادة الثانية من القانون على أن وقد نّص 
وال تستلزم االدانة بجرم أصلي، كما أن ادانة الفاعل بالجرم الصلي ال تحول دون مالحقته 

 بجرم تبييض الموال في حال وجود اختالف بالعناصر الجرمية.

 أموال او تمويل ارهاب، يحق لهيئةبأن هذه االموال تتعلق بتبييض  وعند "االشتباه"
التحقيق الخاصة وضع اشارة على القيود والسجالت العائدة ألموال منقولة وغير منقولة، فتبقى 

 أو لحين صدور قرار نهائي. الشبهات"هذه االشارة إما لحين زوال أسباب "

 ابلقمع تمويل االرهرابعًا: قانون االجازة للحكومة اللبنانية االنضمام الى االتفاقية الدولية 

تم توقيع االتفاقية الدولية لقمع تمويل االرهاب في نيويورك، وقد  91/98/9111بتاريخ 
 .90/4/8008دخلت حيز النفاذ بتاريخ 

لكن تم التحفظ على تعريف االرهاب الوارد في الفقرة "ب" من البند االول من المادة  
الثانية من االتفاقية، والتي تنص على انه ي رتكب جريمة بمفهوم هذه االتفاقية، كل شخص يقوم 
بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبارادته، بتقديم أو جمع أموال 

 نها ستستخدم كلياً أو جزئيًا، للقيام بأي عمل آخر يهدف الى التسببأاستخدامها، أو هو يعلم ة بنيّ 
في موت شخص مدني أو أي شخص آخر، أو اصابته بأي جروح بدنية جسيمة، عندما يكون 
هذا الشخص غير مشترك بأعمال عدائية في حال نشوب نزاع مسلح، عندما يكون هذا العمل، 

في سياقه، موجهًا لترويع السكان، أو الرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بحكم طبيعته او 
 بأي عمل أو االمتناع عن القيام به.

 

 



 لبنانالقوانين المالية المستحدثة في 

وتم اعتماد تعريف االرهاب الوارد في المادتين االولى والثانية من االتفاقية العربية  
جيز للحكومة اللبنانية االنضمام أوالتي  88/4/9112بتاريخ  لقاهرةلمكافحة االرهاب الموقعة في ا

. والتعريف الوارد في متن هذه االتفاقية العربية، 29/2/9111تاريخ  27اليها بموجب القانون رقم 
هو التعريف الذي تمّسك به لبنان عندما تحّفظ عن التعريف الوارد في االتفاقية الدولية عند إقراره 

  لها أخيرًا.

فعال كل فعل من أ ولى فيها على تعريف االرهاب على الشكل التالي:"المادة األ فتنص
العنف أو التهديد به أيًا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، 

يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم و 
للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو األمالك العامة أو الخاصة، أو احتاللها أو 

 ".االستيالء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر

ال تعد أي من الجرائم اإلرهابية المشار إليها في "  نأوالمادة الثانية منها تنص على  
 ".اسيةالمادة السابقة من الجرائم السي

*** 
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العالقة بين المصارف على الثقة. وأكثر تحديدًا، في ما خّص عالقة المصارف  تقوم
المحلّية بالمصارف الدولية المراسلة، تفترض هذه األخيرة قيام "شراكة" امتثال في مكافحة تبييض 
األموال وتمويل االرهاب خصوصًا في ميدان التحويالت المجراة في ما بينها. هذا هو المرتجى. 

بين المصارف المراسلة والمصارف المحلية تشوبها أيضاً هواجس متبادلة راهنًا: فبينما  قةلعاللكن ا
تخشى المصارف الدولية المراسلة قيام عمالء المصارف المحلية بعمليات تبييض األموال، تخشى 

 ةتفعر هذه األخيرة قطع المصارف المراسلة عالقتها معها سواء ألسباب تتعّلق بمخاطر االمتثال الم
أو بسبب مخاطر التعامل مع المصرف ( (de-risking في البالد حيث المصارف المحلية

  .المحلي بعينه

 :تتحّسب المصارف المراسلة لألمور التالية وبالعموم،

: تأخذ المصارف المراسلة في عين االعتبار، التخاذ قرار مغادرة السوق البلد مخاطر .1
المحلي أو البقاء فيه، المخاطر السيادية للدولة ومخاطر تصنيف العمالء واألسواق 
المصرفية التي تتعامل معها المصارف المحلية. فعلى سبيل المثال، في حالة لبنان، 

ات المصرفية من لبنان هي على التوالي: الوالي التحويالتإن البالد التي تّتجه إليها 
المتحدة األميركية، اإلمارات العربية المتحدة، والصين. وبالعكس، فإن اإلمارات تأتي 

 .في طليعة البالد التي ُترسل منها التحويالت إلى لبنان

تدرس المصارف المراسلة المخاطر السيادية. ذلك أن عددًا من المصارف  وبالفعل،
 العربية قد غادرت دواًل مثل االمارات JP Morgan Chase  لة مثال مصرفالمراس
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 Standardوكذلك فعل مصرف ستاندارد شارترد) المتحدة ودول أوروبا الشرقية 
Chartered Bank هذا المصرف األخير حسابات وكذلك أقفل  .بالنسبة لهذه األخيرة

  .82التجزئة في اإلمارات وهون كونغ
ع بما في ذلك االطال درجة وفاعلية النظام الرقابي الذي يخضع له المصرف: تحديد .2

على مضمون التقارير التي يصدرها البنك الدولي، صندوق النقد الدولي والمنظمات 
وقوانينها بالمعايير الدولية عن مدى امتثال الدول  FATF-GAFI الدولية مثل

 .لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب
لذلك تتشّدد المصارف المراسلة  التجارة الدولية تفوق مخاطر المدفوعات: مخاطر .3

أكثر منها في ميدان  trade transactions في ميدان التحويالت التجارية
ون إمرار عملياتهم في ؛ فمبّيضو األموال غالبًا ما يتوخّ payments المدفوعات

 شحن بضاعة وهمية وفواتير ئقاألولى أكثر منها في الثانية، وذلك عن طريق وثا
جدير ذكره أن التزوير . over priced وُمبالغ بها falsified invoices مزّورة

أضحى ينافس المخدرات كمصدر من مصادر تبييض األموال، إذ أن عائداتها 
 .التبييضأصبحت تشكل نحو ربع عائدات 

التي يمكن أن تكون أقل من عشرة  -كما تنظر المصارف، وبمعزل عن قيمة المبالغ
في مدى "المالءمة"، أي تناسب التحويل  -أو خمسة عشر آالف دوالر أميركي

المالي إلى بلد معّين مع التجارة التي يتقنها أهل البلد: فتجارة االلكترونيات مع الصين 
  .مثالً  كرانياكذلك مع أو مفهومة. بينما هي ليست 

تشّدد المصارف المراسلة في عالقتها بالمصارف المحلية، على الوجهة األخيرة  كذلك،
لمعرفة ما إذا كانت إلى بلد تحت العقوبات )مثاًل، إلى   final destinationللعملية
  (.بواسطة اإلمارات العربية المتحدةإيران 

                                                           
فالسبب مرّده أساسًا  خيرة،المصارف المراسلة دول أميركا الالتينية ودواًل مثل االمارات العربية المتحدة عالية المخاطر ألسباب مختلفة. بالنسبة لهذه الدولة األتعتبر 82 

 التعامل مع الصّرافين وشيوع االعتمادات المستندية.
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هذه المصارف على أن ال يكون مصدر الحوالة أو غايتها بلدًا تحت العقوبات  دوتشدّ 
 passing) كالسودان مثاًل. بينما ليس ما يمنع من المرور من من خالل هذه البالد

through .) مريبةوثمة تساؤالت انطالقًا من ظواهر anomalies apparentes 
مثاًل: لماذا لم يتم استخدام مسار  لهكتساؤ ) تؤدي إلى شكوك لدى المصرف المراسل

؟! هل يعقل تسديد فواتير تكنولوجيا أو shorter route أقصر مدًى لتنفيذ التحويل
 ؟!(برمجّيات مستوردة من أوزباكستان

المراقبون عمومًا، والمصارف يتوّقف  :Fraud عمليات الغش  والقرصنة مخاطر .1
المراسلة خصوصًا، عند حادثة التحويالت المصرفية غير المشروعة إلى كازينوهات 
في الفليبين التي وقع ضحيتها المصرف المركزي في بنغالدش وألحقت به خسارة 

من حسابه في المصرف  ةنحو مئة مليون دوالر أميركي بواسطة سويفت مزور 
ميركي. وهذا إن دّل على شيء، فعلى حنكة مبّيضي األموال االحتياطي الفدرالي األ

 .ومعرفتهم بالنظام المالي والمصرفي وطرق التحويالت ونظمها وقدرتهم على خرقها

هنا نستن تج أنه على المصارف تضع برنامج خاص لمكافحة الغش  والقرصنة،  من
قع للحؤول دون أن ت إضافة الى التأكد من تطبيق مبدأ العناية الواجبة على عمالئها

 .ضحي ة لعمليات االحتيال

تعتمد المصارف المراسلة على معرفة المصارف  المصرف المحلي عمالءه: معرفة .5
المحلية لعمالئها حّق المعرفة استنادًا إلى بطاقة مفّصلة الستمارة "إعرف عميلك"، 
 ومطابقتها مع مقتضيات التحويالت المصرفية وبيان العالقة بين اآلمر بالتحويل

issuer/donneur d’ordre مر وعلى دوريًا )كلما لزم األ حديثهاوالمستفيد، وت
 األقل سنوياً للعمالء عاليي المخاطر/سنتان للعمالء متوّسطي المخاطر/وثالث سنين 
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للعمالء مخفوضي المخاطر(. فنحو نصف الحاالت المشبوهة تكتشفها المصارف 
  .لإلبالغومن هنا التعويل على دورها كمصدر 

لعمالء المصارف المحلية بالقيام بعملياتهم المصرفية من خالل ما يعرف  السماح .6
تقوم بعض المصارف بمنح عمالئها  :Payable-Through-Accountلـبا

 بما في ذلك -خدمات مصرفية خاصة تتيح لهم إجراء معامالتهم الخاصة مباشرة 
لي المصرف المح حسابمن خالل  -إرسال التحويالت البرقية، إيداع وسحب الودائع 

لدى المصرف المراسل. وبذلك يصبح لدى عمالء المصرف المحلي القدرة على 
ألموال المودعة لدى المصرف المراسل. في هذه الحاالت، قد تمتنع التحكم مباشرًة با

المصارف المراسلة عن القيام بأية تحاويل مرتبطة بالمصارف التي تمنح عمالءها 
 .هذا النوع من الخدمات

ورما ب -هي، بحسب ما تعتمده المصارف المراسلة: ميانمار تحت العقوبات: البالد .2
من الحكومة(، كوبا، إيران، كوريا الشمالية، السودان )باستثناء العمليات المجازة 

)وليس جنوب السودان، كما يلتبس على البعض( وسوريا. أما بالد أخرى، مثل 
 .الدفيا، فالتحاويل منها وإليها غالبًا ما ترجعها المصارف المراسلة

أن لما وذلك طا المصارف المراسلة ال زالت هي عينها بالنسبة لكوبا وإيران: سياسة .3
العقوبات األساسية لم ترفع وأتت التسوية جزئية. فبعد رفع العقوبات الدولية رسميًا 
عن إيران )باستثناء ما يّتصل بدعم "االرهاب" و"انتهاك" حقوق االنسان( وبعد أن 

ارف بإمكان المصحاجاتهم إلى الخبرات المحلية، أصبح  نكان االيرانيون قد أعربوا ع
ة من األسواق الناشئة والخبرات االيرانية في مجال الطاقة المحلية اليوم االستفاد

 .والزراعة واستخدام التكنولوجيا

 22اربت ق -رغم فتور العالقات تاريخياً  -وقعت عقودًا مع فرنسا وإيطاليا  إيران
مليار دوالر. والمصارف اإليرانية عانت الحصار سنينًا طويلة، وهي تاليًا بحاجة إلى 
خبرات المصارف المحلية. فهل بوسع هذه األخيرة التعاون من منظور االمتثال 

 القانوني؟
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 اعد االمتثال في تعاملها مع المصارف المحليةالمصارف المراسلة لقو  مقاربة
عوائق قانونية أمام المصارف المحلية وال حاجة لتشريعات جديدة، إنما لدراسة  ال

جادة للمصارف المحلية إلمكانات التمويل والتحويالت المصرفية دون إقالق 
راقبة مالمصارف األميركية والغربية المراسلة لهذه المصارف. ذلك أن تعليمات مكتب 

ال زالت تنّص على استمرار المؤسسات  ميركيةاألصول األجنبية في وزارة الخزانة األ
المالية األجنبية في عدم التعامل بعمليات متعّلقة بإيران بالدوالر األميركي عبر 
المؤسسات المالية األميركية، على اعتبار أن األشخاص األميركيين ال يزالون ممنوعين 

الخدمات أو التكنولوجيا إلى إيران مباشرًة أو غير مباشرًة، بما في من تصدير السلع و 
ذلك الخدمات المالية بالدوالر األميركي أو حتى بسواه من العمالت، باستثناء العمليات 

 .المعفاة أو المرّخصة
يّتبع المصرف المراسل سياسة المجموعة  : Groupمجموعة" المصرف المراسل" .4

لذلك مثاًل فإن المصرف ال يحصر معايير التعامل بنظام  التي يتبع إليها المصرف.
  .ن االعتبار األنظمة القانونية التي يتواجد في ظّلهايقانوني معين بل يأخذ بع

تمسك المصارف المراسلة، نتيجة تجميع     اللوائح الداخلية للمصارف المراسلة: .11
من المتعّثرين معلومات من مصادر مختلفة، لوائح خاصة بعشرات آالف األسماء 

والمعلن إفالسهم وذوي المخاطر العالية. وتعّزز هذه اللوائح تبادل المعلومات بين 
إال أن المصارف .  Cross referencingالمصارف المراسلة وهو ما يسّمى

المراسلة تمتنع عن توزيع اللوائح الداخلية التي تعتمدها، إلى المصارف المحلية، 
خشيتها من تسّربها لعمالء هذه المصارف األخيرة التي لسببين رئيسيين: األول هو 

يمكن أن يكونوا مدرجين عليها، والثاني هو لتفادي أي مراجعة قانونية بوجهها من 
 .العمالء المذكورين
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المصارف المراسلة تطّبق نظام  نظام العقوبات دون االعتداد بالعملة: تطبيق .11
العقوبات األميركية على نحٍو مطلق بصرف النظر عن العملة )ولو كانت باليورو أو 

 .بسواها من العمالت(

*** 

ُتحسد المصارف المراسلة على وضعها. فهي تخشى العقوبات الدولية وخصوصًا  ال
ذج امها راهنًا بمحاولة توحيد نمااألميركية، شأنها شأن المصارف المحلية. ال يعفيها من ذلك قي

 .األسئلة التي تتوّجه بها إلى المصارف المحلية بموجب نموذج يصدر عن مجموعة وولسبرغ

أن بعض هذه المصارف الدولية المراسلة مّمن تعّرض لعقوبات سابقة، يمكث  حتى
  !المحّققون في مكاتبها للتحّقق من حسن أدائها العمل

يستخدم ) استقطبت مثل هذه المصارف آالف العاملين في دائرة االمتثال والملحقين بها لقد
 (.1000نحو  HSBC عامل امتثال بينما يستخدم 8200ستاندارد شارترد نحو 

على الصعيد الدولي العام. أما في بيروت، التي تعتبرها المصارف المراسلة عالية  هذا
كامل ورّبما هي األكثر امتثااًل في الشرق األوسط ... بشهادة المخاطر، فالمصارف فيها تمتثل بال

 ambitiousالمصارف المراسلة نفسها! لكن المصارف المراسلة تعتبر بيروت أيضاً سوقاً طموحاً 
market   رار األسواق البريطانية وسان فرنسيسكو وغيرها.... وتالياً تقتضي إدارة مخاطره على غِّ

 .جهدًا خاصاً 
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د  الدولة:خارج نطاق  حدود القانون الميركي تمد 
Extraterritorialité du Droit Américain 

لعل النظام القضائي األميركي هو األشهر عالميًا في فرض قوانينه الداخلية خارج إطار 
لم تنفك السلطات األميركية تفرض  8000فمنذ العام  دولته سواء على مواطنيه أم على األجانب.

الذي استحدث مؤخرًا تحت   FATCAرقابتها في األسواق العالمية بشتى الطرق، ولعّل قانون 
 عنوان اإللتزام الضريبي، ما هو إال مثال عن تدخل السلطات األميركية في العمليات المالية.

ر السلطات األميركية تدّخلها كي تبر مثاًل، ، BNP Paribasفي قضية مصرف ف 
وسلطتها على فرض عقوبات على المصرف، اعتبرت بأن العمليات التي تتم بالدوالر األميركي 

وإن تّمت بين دولتين أجنبيتين، تقع تحت رقابتها كونه يجب أن يتم  –وهي عملتها الوطنية   –
ية تعتبر السلطات األميرك تسويتها عن طريق المقاصة من خالل النظام األميركي. وبهذا األمر

من  %20أن لها حق رقابة على جميع العمليات التي تتم بعملة الدوالر األميركي )وهي تشّكل 
العمليات في العالم( وأن لها الحق أن تعرف من هو المستفيد النهائي منها وهذا ما يمّهد الطريق 

 ي قانونًا ينطبق على جميع دوللجعل قانونها الداخل –نظرًا لقدرتها في مجال المعلوماتية  –
 84العالم.

يعتبر البعض أن توّسع الرقابة األميركية لهذه الدرجة يشّكل نوعًا من القيود أمام حرية 
التجارة والتبادل، كون الواليات المتحدة تصبح طرفًا في جميع العمليات المالية التي تتم بعملتها 

الشأن. فتحت ذريعة مكافحة اإلرهاب وتبييض دون أن يكون لألطراف المتعاقدين أي قول بهذا 
على حساب الدول األخرى بموجب ما ُيعرف  ت الواليات المتحدة تبسط سيادتهااألموال، بات

 .Power Grabبالـ

، اعتبر المصرف بأنه لم يرتكب أي خطأ BNP Paribasفمثاًل في قضية مصرف 
ركية إن بالمقابل اعتبرت السلطات األميكونه جرى احترام كل من القوانين الفرنسية والسويسرية. 

 القانون  من شأنها جعلتسوية العمليات في الداخل األميركي كونها كانت تتم بالدوالر األميركي 

                                                           
24 Charles GAVE, « A propos de l’affaire BNP et de mes certitudes», précité. 
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واستنادًا إلى ذلك، كان ال بد للمصرف أن يعلم بأن العمليات التي  .األميركي واجب التطبيق
 82 يجريها هي عمليات غير قانونية.

 في اإللتزام والمخاطر

تتخطى جدلية امتداد القانون  BNP Paribasإن مسألة اإللتزام في قضية مصرف 
متابعة أية  8007األميركي عبر القارات؛ إذ سبق ومنعت اإلدارة العامة للمصرف منذ العام 

 81عمليات مع الدول المعنية بالحظر األميركي.

كذلك تنّبهت دائرة اإللتزام في المصرف إلى العمليات غير القانونية التي يجريها وحذرت 
المصرف بوجود تسعة مصارف عربية على الئحتها تقوم فقط بعمليات إدارة  8002منذ العام 

تصفية بالدوالر لصالح مصارف سودانية وأن هذه الممارسات تشكل التفافًا على الحظر األميركي 
على السودان بالتعامل بالدوالر. كما أن دائرة اإللتزام في الفرع السويسري للمصرف أبدت تحفظاتها 

إال  في المصرف على العمليات التي تتم مع ولصالح العمالء السودانيين. أمام أعلى اإلداريين
ن جوابًا عند المسؤولين في المصرف الذيبحسب المعلومات المنشورة أن هذه التحذيرات لم تلق  

 87 أصروا على متابعة العمليات.

، ليطرح هذا الموضوع مسألة فاعلية دائرة اإلمتثال في المصارف. فعلى صعيد اإلمتثا
 تختلف وتتنوع مسؤوليات دائرة اإلمتثال داخل كل مصرف حسب عمله وهيكله التنظيمي، إاّل أّن 

 

                                                           
59www.lacrisedesannees2010.com/article-affaire-bnp-de-la-delinquance-a-la-complicite-politique-applaudie-
123915687.html 
26  Affaire BNP Paribas: l’illustration de la domination du pouvoir politique sur le pouvoir économique, 4/7/2014, 

http://lespoir.jimdo.com/2014/07/04/affaire-bnp-paribas-l-illustration-de-la-domination-du-pouvoir-politique-sur-le-
pouvoir-%C3%A9conomique/ 

27  DEVLIN BARRETT, CHRISTOPHER M. MATTHEWS and ANDREW R. JOHNSON (with the contribution of Charles 
Levinson): “BNP Paribas Draws Record Fine for 'Tour de Fraud”,The Wall Street Journal, June 30, 2014, published on: 
http://online.wsj.com/articles/bnp-agrees-to-pay-over-8-8-billion-to-settle-sanctions-probe-1404160117 
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كتحديد  82هناك مجموعة من المسؤوليات األساسية التي ُتعتبر من صلب عمل دائرة اإلمتثال
وقياس وتقييم ومتابعة مخاطر عدم اإللتزام، وتطبيق قواعد مكافحة عمليات تبييض األموال وتمويل 
اإلرهاب، واإلبالغ فورًا عن حاالت اإلشتباه بتبييض األموال وتمويل اإلرهاب إنفاذًا لنص المبدأ 

لى ض اإلمتثال عالسابع من مبادئ تكوين إدارات اإلمتثال كما حددته لجنة بازل. كذلك، يفر 
المصارف التي تختار تنفيذ أعمالها في بلدان معينة اإللتزام بجميع األنظمة والتعليمات المحلية 
المطبقة في تلك البلدان وأن يكون لكل مصرف إجراءات مطبقة ومستحدثة لتحديد وتقييم المخاطر 

الشركات  ضيفة من قبلالمحتملة أو المتزايدة على سمعة المصرف بشأن نشاطه في البلدان المست
 . 81أو الفروع التابعة

إال أّن اإلدارة العليا  BNP Paribasوإن كانت وظيفة اإلمتثال فاعلة في قضية مصرف 
 لم تعنيها مسألة اإللتزام بالقوانين أمام الربح الذي كانت تجنيه من العمليات التي أجرتها.

بين المخاطر  BNP Paribasأما على صعيد المخاطر، فيجمع سلوك مصرف 
التشغيلية والمخاطر القانونية، وُيسلَّط الضوء حاليًا على دائرة المخاطر في ظل العقوبة الباهظة 
التي يواجهها المصرف وإن كانت موارده اإلحتياطية تكفي إليفائها دون التأثير على أرباحه. 

ارة الفادحة الخس فضاًل عن ذلك، فإنه يتحتم على المصرف إيجاد طرق بديلة تساهم في تغطية
 التداول بالدوالر لمدة من الزمن.التي سيتكبدها على إثر منعه من 

 

 

 

                                                           
28 White paper on the role of compliance, securities industry association, compliance and legal division, October 2005, Under 

the overall direction of the Executive Committee of the SIA’s Compliance and Legal Division, this White Paper was developed 
by a working group comprised of members of the Division’s Executive Committee, a member of the SIA’s Self-Regulation 
and Supervisory Practices Committee and Gerald Baker, a consultant to the Division, in multiple meetings and discussions 
that took place during the first five months of this year. In addition to the significant time and effort supplied by our Division 
and its membership, we wish to acknowledge the valuable assistance provided by Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, outside 
counsel for this matter. 

 . 8002ن األول مؤسسة النقد العربي السعودي، المملكة العربية السعودية، دليل االلتزام باألنظمة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، كانو 81 



- 37 - 
 

د  الدولةخارج نطاق  حدود القانون الميركي تمد 

 خالصة
 يورد أحد الخبراء: BNP Paribasفي التعليق على العقوبات المفروضة على مصرف 

 “ the settlement comes as the U.S. Justice department is eager 
to prove no financial institution is “too big for jail” or so large that 
punishing a bank for misconduct could hurt the broader economy ”30 

 
 مستمرًا على وجوب أن تسود المصرفب من اإلدارة العليا تأكيدًا اإلمتثال الجيد يتطلّ ف

 .ثقافة مبنية على معايير عالية من األمانة والنزاهة المهنية
  

                                                           
30 BNP Paribas Draws Record Fine for 'Tour de Fraud”, The Wall Street Journal, June 30, 2014, Pre-cited. 
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دول العالم ومنها الواليات المتحدة األميركية العديد من التهديدات ألمنها القومي.  تواجه
وتتراوح هذه التهديدات ما بين السلوك العدواني التقليدي الذي تمارسه الحكومات األجنبية واإلرهاب 

 .وانتشار األسلحة، وصواًل إلى الهجمات االلكترونية
فاعلة التي تشكل مثل هذه التهديدات، متنوعة أن التهديدات، ومعها الجهات ال وبما

 على غرار اً ومتعّددة، فإن الطريقة التي ترّد بها الواليات المتحدة يفترض أن تكون كذلك أيض
، وأبرز أداة تنفيذية لذلك هي مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة 29العقوبات االقتصادية

 .OFAC األميركية خزينةال
 :قبة الصول الجنبيةمكتب مرا دور -1

العقوبات  (OFAC) مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة الخزينة األميركية يدير
االقتصادية والتجارية وينفذها باالستنادًا إلى السياسة الخارجية األميركية وأهداف األمن القومي 

أسلحة  ارالمخدرات الدوليين، وانتشضّد البلدان واألنظمة األجنبية المستهدفة واإلرهابيين ومهربي 
الدمار الشامل، وغير ذلك من األخطار التي تهدد األمن القومي و/أو السياسة الخارجية و/أو 

 .28االقتصاد في الواليات المتحدة
، فضاًل عن السلطة 22بموجب سلطات الطوارئ الوطنية الرئاسية  OFACمكتب يعمل

وابط على المعامالت وتجميد األصول الخاضعة الممنوحة بموجب تشريعات محّددة، لفرض ض
 .للواليات القضائية األميركية

 
 
 

 
                                                           
31 I N S I D E T H E M I N D S Protecting the Homeland: Balancing National Security and Individual Privacy Interests 
Leading Lawyers Weigh National Security Concerns and the Rights of Citizens Erich C. Ferrari Principal Ferrari & Associates 
PC   
32 U.S. Department of Treasury- https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Office-of-Foreign-
Assets-Control.aspx 

مستوى لرئيس الواليات المتحدة األميركية عندما يدخل البيت األبيض صالحيات على المستويين الداخلي والخارجي. على ا 9727منح الدستور األميركي الصادر عام 22 
البالد ويعلن  رئ فيالرئيس األميركي هو المسؤول األول عن السلطة التنفيذية للحكومة االتحادية، والقائد األعلى للقوات المسلحة، وهو من يفرض حالة الطوا الداخلي

 التعبئة في حاالت الضرورة.
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 :(OFAC) مكتب مراقبة الصول الجنبية التابع لوزارة الخزينة الميركية تأسيس -2

دخول الصين في الحرب  ، بعد9120رسميًا في كانون األول  OFAC تأسيس تم
الكورية، عندما أعلن الرئيس ترومان حالة طوارئ وطنية وأوقفت جميع األصول الصينية والكورية 

 .الشمالية الخاضعة للوالية األميركية

، 9298يعود الى ما قبل حرب  ريخ طويل في التعامل مع العقوباتوزارة الخزينة تا لدى
حيث أشرف وزير الخزينة غاالتين على تطبيق العقوبات المفروضة على بريطانيا العظمى 
لمضايقة البحارة األميركيين. خالل الحرب األهلية، وافق الكونغرس على قانون يحظر التعامل 

وجب ظام الترخيص بمودعا إلى مصادرة البضائع موضوعها هذه المعامالت، وقدم ن طانيا،مع بري
 .القواعد واألنظمة التي تديرها الخزانة

مكتب مراقبة األموال األجنبية الذي أنشئ في بداية الحرب العالمية الثانية  OFAC خلفت
. وقد أدير هذا البرنامج من قبل وزير الخزينة طوال 9140بعد الغزو األلماني للنرويج في عام 

 ةهو الحيلولة دون استخدام النازية لحيازات البلدان المحتلّ  الحرب. وكان الغرض المبدئي للمركز
من النقد األجنبي واألوراق المالية ومنع االستيالء على األموال التي تعود إلى تلك البلدان. وتم 
تمديد هذه الضوابط فيما بعد لحماية أصول البلدان األخرى التي تعرضت للغزو. بعد أن دخلت 

االقتصادية  ربدورًا قياديًا في الح  OFACالحرب العالمية الثانية، لعبت الواليات المتحدة رسمياً 
 .ضد قوى المحور من خالل حجب أصول العدو وحظر التجارة الخارجية والمعامالت المالية

صالحية إصدار قرار حظر على  OFACبالسلطة المفوضة من الرئيس، أصبح لـ عمالً 
جازة التعامل مع األشخاص المحظورين، إجراء تحقيقات ممتلكات أحزاب بلدان معّينة، منع أو إ

 .في انتهاكات العقوبات، وفرض عقوبات على األشخاص الذين انتهكوا تلك العقوبات

 مكتب مراقبة الصول الجنبية في الواليات المت حدة الميركية دور



األميركي دورًا مهمًا في تعزيز أهداف األمن القومي  OFAC على ذلك، تلعب وعالوةً 
 .24لناحية بذل جهود في توعية المؤسسات المالية وغيرها والحرص على االمتثال للعقوبات

 :مكتب مراقبة الصول الجنبية قرارات -2
ناتجة عن مشاورات مع مختلف الوكاالت األميركية، بما  OFACالصادرة عن الـ القرارات

منظمة  OFAC ووزارة العدل. ال تعتبرفي ذلك تلك المرتبطة بالبيت األبيض، ووزارة الخارجية، 
 .Law Enforcement Agency مستقلة أو قائمة بذاتها، بل هي وكالة إلنفاذ القوانين

وراء إصدار عقوبات بحجب التعامل مع بلد، أو شركة، أو أي مجموعة، أو فرد  الهدف
ي ئدة إليه فهو الحؤول دون وصول الشخص المعين إلى النظام المالي األميركي واألصول العا

 .الواليات المتحدة، ومنعه من االستفادة من السلع، والخدمات، والتكنولوجيا، واالستثمار
عملية تشاور واستعراض مشتركة بين الوكاالت، حيث تقوم مختلف الوكاالت  ثّمة

األميركية بتوفير المعلومات والمعطيات التي تؤدي الى اتخاذ القرار في ما إذا كان ينبغي أو ال 
شمول الشخص المعني في الئحة األشخاص المحظر التعامل معها. هذا رغم التحّفظات والجدال 

اليوم حول مدى فاعلية التعاون بين الوكاالت المذكورة التي تتنافس في ما بينها  نطنالقائم في واش
 .بمقدار ما تتعاون 

جبه حفيًا تعلن بمو أو، في بعض الحاالت، وزارة الخارجية األميركية، بيانًا ص OFAC تصدر
أسماء األشخاص المعّينين، كما ويتم نشر إعالن في السجل الفدرالي. ويحدد البيان الصحفي 

الى  OFAC األشخاص المعينين وأساس الصالحية الذي بموجبه تم إدراجهم في الالئحة. تعمد
ة وقائم( Specially Designated Nationals) عن األشخاص المدرجين لوماتتحديث المع

الشخص المحظور، وأية ، بما في ذلك إسم (Blocked Persons List) األشخاص المحظورين
 .22أسماء مستعارة معروفة، وأرقام جوازت سفر، وعناوين معروفة، وما إلى ذلك

وسائر  OFAC العديد من القوانين، واألوامر التنفيذية، واللوائح التي تستمد منها ثّمة
العقوبات السلطة لفرض العقوبات. ثالثة قوانين هي بمثابة األساس الوكاالت المعنية بفرض 
  :التشريعي لمعظم العقوبات

                                                           
34  U.S. Department of Teasury- https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Office-of-Foreign-
Assets-Control.aspx 
35 I N S I D E T H E M I N D S Protecting the Homeland: Balancing National Security and Individual Privacy Interests Leading 
Lawyers Weigh National Security Concerns and the Rights of Citizens Erich C. Ferrari Principal Ferrari & Associates PC. 
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  International Emergency): قانون القوى االقتصادية الطارئة الدوليةأوالً 
Economic Powers Act)36: 

هذا القانون للرئيس إعالن حالة طوارئ وطنية في حال نشوء تهديد غير عادي  يأذن
 .للواليات المتحدة األميركية غالبًا ما يتأتى عن دولٍة أجنبية

ويسمح للرئيس وضع حظر على الممتلكات الخاضعة للواليات المتحدة، وعلى وجه  كما
دام و/أو نقل و/أو سحب و/أو استيراد التحديد التحقيق و/أو منع أي حيازة و/أو حجب و/أو استخ

و/أو تصدير و/أو التعامل و/أو ممارسة أي حق و/أو سلطة و/أو امتيازات فيما يتعلق بالمعامالت 
على أية ممتلكات تعود ملكيتها الى أي دولة أجنبية و/أو أحد مواطنيها فيها مصلحة  طوي التي تن

 .والية الواليات المتحدةمن أي شخص و/أو في ما يتعلق بأي ممتلكات تخضع ل

العقوبات األطراف المشاركة في األنشطة التي تضر باألمن القومي للواليات  تشمل
المتحدة، فضاًل عن تلك التي تقّرر تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو غير ذلك من 

المعنّية. وكل من أشكال الدعم أو السلع أو الخدمات ألي نشاط مشابه، أو نيابة عن األطراف 
 .هذه تشمل األشخاص الذين يمتلكهم أو يسيطر عليهم الطرف المعين لتعيينقواعد ا

لتقديم الدعم المالي  SDN سبيل المثال، كانت ثّمة حاالت تم فيها تعيين شبكات وعلى
 ةللمنظمات تبّين الحقًا أنه تم استخدامها لتمويل بعض األنشطة الشائنة. وقد أثيرت هذه المسأل
 عفي قضايا وحاالت عّدة، بما في ذلك وكالة اإلغاثة األميركية اإلسالمية، إذ أن األموال المتبرّ 

بها يمكن استخدامها لتمويل أنشطة غير مشروعة بغض النظر عن نية المانحين. ويرجع ذلك 
إلى أنه عندما يتم جمع األموال ألغراض مشروعة يمكن تحويلها إلى أغراض أخرى شائنة دون 

 .علم أو إرادة من المانحين

                                                           
36 United States Code Annotated Title 50: War and National Defense. Chapter 35: International Emergency Economic Powers 
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/ieepa.pdf    
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  Foreign Narcotics): قانون تعيين مدمني المخدرات الجانبثانياً 
Designation Act)32: 

قانون آخر يمّكن الحكومة األميركية من فرض عقوبات على األفراد والكيانات. هذا  هو
، ولذلك IEEPA القانون قد وضع على مثال التطبيق الناجح لبرنامج عقوبات القائم على قانون 

فهو يركز على فرض عقوبات على تهديد محّدد لألمن  -لديهما العديد من الخصائص المشتركة 
المخدرات الدولية ويهدف هذا القانون بشكل خاص الى وضع عقوبات على  - يركالقومي األمي

  ."األشخاص الذين "يلعبون دورًا هامًا في التجارة الدولية للمخدرات" و"التجار الكبار األجانب

تهريب المخدرات، كما هو معّرف في القانون، إنتاج و/أو توزيع و/أو بيع و/أو  ويشمل
تمويل و/أو نقل أي مخدرات غير مشروعة أو التآمر مع اآلخرين أو مساعدتهم على القيام بذلك. 

 كمهربين هامين للمخدرات األجنبية بموجب هذا القانون في قائمة SDNيتم تحديد أسماء الـ
OFAC - ثل الـم ماً تما SDNالمعينين في إطار برنامج العقوبات القائم على برنامجIEEPA  .

وعالوًة على ذلك، ال يجوز لألشخاص المدرجين التعامل بالممتلكات المحظورة، وال أي تعامل 
 .، إال في ظروف محدودة للغايةSDNمع الـ

  Antiterrorist and)1446: قانون مكافحة اإلرهاب واإلعدام الفعلي لعام ثالثاً 
Effective Death Penalty Act)33: 

د   (FTO) هذا القانون وزير الخارجية تعيين كيان كمنظمة إرهابية أجنبية يخول إذا و ج 
( المنظمة تمارس نشاطًا إرهابيًا أو لديها القدرة والنية 8( المنظمة من جنسية أجنبية؛ 9أن: 

إلرهابي يهدد أمن رعايا الواليات المتحدة أو األمن ( النشاط ا2للمشاركة في نشاط إرهابي؛ و
  المتحدة.للواليات  لقوميا

 

                                                           
37 OFAC Office of Foreign Assets Control- Narcotic Sanctions Program 
https://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Documents/drugs.pdf   
38 Cornell University Law School - Legal information institute - Antiterrorist and Effective Death Penalty Act of 1996 (AEDPA) 
https://www.law.cornell.edu/wex/antiterrorist_and_effective_death_penalty_act_of_1996_aedpa 
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التي  ةيالمؤسسات المال ی( عل9: ةيسيثالث عواقب رئ FTOمنظمة ضمن الـ ةيلتسم إن
غير مؤهل  FTO( أي أجنبي يعمل كممثل لـ8األموال؛ أن تجّمد تلك  FTOبحيازتها أموال الـ

( فرض 2للحصول على تأشيرات الدخول وبذلك يحّظر عليه الدخول الى الواليات المتحدة؛ و
، أو يْقدم على FTO شخص يقّدم عن قصد دعمًا ماديًا أو مواردًا إلى يعقوبات جنائية على أ

 .التآمر للقيام بذلك

 :SDN الخروج من قائمة كيفية -1

أن تبدأ معظم  جبي، ولكن OFACالخاصة بـ SDN طرق عدة للخروج من قائمة هناك
 .21OFACجهود اإلزالة بتقديم طلب "إعادة النظر اإلداري" الى الـ

لألشخاص المدرجين االعتراض عن طريق "إعادة النظر اإلداري" في ادراجهم و/أو  يمكن
ينطبق اإلجراء . OFACالخاصة بـ SDN طلب إزالتهم عن الالئحة، أو حذف إسمهم عن قائمة

عينه بصرف النظر عن النظام األساسي الذي تم التذرع به لتعيين الشخص المعني. وقد يتضمن 
 وستندت عليها الخزينة للتعيين، أأو األدلة التي تدحض األسس التي ا لحججطلب إعادة النظر ا

على الشخص المعّين أن يثّبت أن تؤكد أن الظروف التي أدت إلى التعيين لم تعد سارية. أي 
األسباب التي استندت إليها الخزينة في تعيينه لم تكن صحيحة أو لم تعد صحيحة. وبعد ذلك 

األجنبية بمراجعة طلب إعادة النظر وإبالغ القرار خطّياً إلى األشخاص  وليقوم مكتب مراقبة األص
ظم طب. يتم شطب الكيانات في معالمدرجين. إذا تم رفضه، يمكن للشخص إعادة تقديم طلب الش

 .األحيان عندما تكون قادرة على تقديم معلومات تظهر تغييرًا في الظروف
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39  OFAC SDN List Removal Resource Page - Frequently Asked Questions About OFAC SDN List Removal 
https://ofaclawyer.net/how-to-get-off-ofac-sdn-list/   



 یالتي يمكن لها عدم الموافقة عل OFACيجوز للشخص المعّين أن يطلب االجتماع بالـ
 ، يقّدم مكتب مراقبة األصول األجنبيةوبعد مراجعتها، في حال الموافقة اجراء مثل هذا االجتماع.

قرارًا خطيًا إلى الشخص المعني. ونظرًا لعدم وجود مهلة نهائية لعمل المكتب، يتعين على 
في بعض األحيان االنتظار لسنوات قبل معرفة ما إذا كان سيتم ازالة إسمهم عن  المدرجين

 .40القائمة

من خالل تسوية تفاوضية مع مكتب مراقبة  SDNوسيلة أخرى للخروج من قائمة الـ هناك
األصول األجنبية والوكاالت الفدرالية األخرى. وينطوي ذلك عادًة على التعاون مع أجهزة إنفاذ 

ي تحقيق جنائي، والتفاوض بشأن شروط حذف اإلسم من القائمة، أو المساهمة في جمع القانون ف
 .االستخبارية التي تقوم بها الواليات المتحدة تالمعلوما

وضع خطة فاعلة وإجراء تحقيق واقعي معّمق. وخالفًا  SDNالخروج من قائمة الـ يتطلب
ول خص الذي عّينه مكتب مراقبة األصللمدعى عليه في قضية جنائية، ال قرينة على براءة الش
 .األجنبية بحيث يجب على الشخص المدرج إظهار براءته

حذف إسم الشخص المعّين من القائمة، يبقى اللجوء الوحيد هو  OFAC رفضت إذا
  .49دعوى قضائية أمام المحكمة الفدرالية وهي عملية مكلفة وتستغرق وقتًا طويالً  إقامة

واسعة لناحة فرض عقوبات اقتصادية على كل فرد  OFACحين تبقى صالحيات الـ وفي
أو كيان تعتبره فاعاًل أو مشاركًا في أعمال إرهابية، عمد الكونغرس األميركي إلى إصدار قانون 

 .يعاقب كل ممول أو عضو أو كيان تابع لحزب الله 8092عام 

 :زب اللهحالجديدة على  العقوبات -5

ال شك فيه أن العقوبات األميركية قد وصلت في معظم األحيان الى أهدافها بحيث  مما
، أّكد أدام 8091أيار  82الخناق على األفراد أو الكينات المعاقبة، ففي تصريح له تاريخ  ضّيقت

زب حسكريتير وزارة الخزينة األميركية أن الحكومة األميركية تعتقد أن " Adam Szubin سزوبين
                                                           
40 T H E O F A C L I S T Due process challenges in designation and delisting. Lawyers’ committee for civil rights of the San 
Francisco Bay Area https://www.lccr.com/wp-content/uploads/The-OFAC-List-2014-FINAL.pdf 
41  Meta OFAC: Appeals And Renewed SDN Requests For Reconsideration – Eric Ferrari – Sanction Law 
https://sanctionlaw.com/meta-ofac-appeals-and-renewed-sdn-requests-for-reconsideration/   
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يوم هو في أسوأ حالة مادية كان عليها منذ عقود. وهذا ليس مجرد تقدير من الحكومة ال هالل
األميركية، إنما أيضًا تقدير من حلفائنا من جميع أنحاء العالم بما في ذلك في الشرق األوسط 

 ن والذين يشاركوننا مخاوفنا من حزب الله... مما يعني أن جهودنا المستمرة في نطاق إنفاذ القانو 
طاق العقوبات وفي مجاالت أخرى تؤتي ثماراً لناحية الضغط على حزب الله، فلذلك يجب أن ون

  .48"دنضاعف تلك الجهو 
حت عنوان تالجديدة القانون الجديد في صيغته  راهناً الكونغرس األميركي  أصدر وعليه

 ويرمي الى توسيع نطاق الئحة« 8097تعديالت مرسوم حظر التمويل الدولي لحزب الله »
كّل شخص أجنبي يقرر وزير الخزينة أو وزير الخارجية أو وزير »األشخاص المعاقبين لتشمل 

ي للمؤسسات الت« أنه يساعد أو يرعى أو يقّدم دعمًا ماليًا، ماديًا أو تكنولوجياً  طنياألمن الو 
كل شخص أجنبي يقرر الرئيس أنه ضالع في نشاطات جمع أموال "يحظر التعامل معها، كما و

  ".التجنيد لمصلحة حزب اللهأو 
غير مقبول في الواليات المتحدة وممنوع من الحصول »وينص التعديل على اعتبار  كما

ر كّل شخص يعرف وزي« على تأشيرة دخول أو أي أوراق تخّوله الدخول إلى األراضي األميركية
 .الخارجية أو وزير األمن القومي بأنه مرتبط بالنشاطات المذكورة سابقاً 

 مكافأة ألي ضابط أو موظف"نص على صالحية جديدة لوزير الخزينة تخّوله دفع  لككذ
في حكومة أجنبية أو في أي جهة أو وكالة تابعة لها إذا قّدم في أثناء تأدية وظيفته الرسمية 

 . "معلومات مرتبطة بأي شكل حول أعمال يقوم بها حزب الله

 :الرئيس ترامب في مكافحة االرهاب خط ة-6
خّطة إدارة الرئيس ترامب لتضييق الخناق المالي على خصومه عبر قطع ومصادرة  ترمي

الدعم المالي الذي يحصلون عليه، بما في ذلك التحويالت المالية ومكافحة تبييض األموال 
والعائدات المالية واالتجار بالبشر ومبيعات اآلثار والتحف التاريخية المسروقة وغيرها من الموارد 

 .ى األخر 

                                                           
42 Testimony of Acting Under Secretary for Terrorist and Financial Intelligence Adam J. Szubin before the House Committee 
on Foreign Affairs  https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0466.aspx   
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السياق عينه تعمد الوكاالت األميركية الى السعي إلرساء شفافية مالية واقتصادية  في
تامة بين الحكومات والوكاالت بهدف الحّد من الجرائم المالية إن كانت تبييض األموال أو تمويل 

 .االرهاب
عقدت اللجنة الفرعية المعنية باإلرهاب والتمويل غير مثاًل، ، 8097نيسان  87 ففي

القانوني التابعة لمجلس النواب جلسة إستماع بعنوان "حماية النظام المالي من تمويل اإلرهاب". 
، (FinCen) وقد حضر الجلسة السيد جمال الهندي، القائم بأعمال مدير شبكة إنفاذ الجرائم المالية

 التالية: الموضوعاتكية؛ ناقش الحضور ر يل عن وزارة الخزينة األموممث

( التحّديات 2( تبادل المعلومات؛ و)8( جمع وتحليل ونشر بيانات قانون السرية المصرفية؛ )9) 
  .42الجديدة والمتطورة في مجال تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

لما ذكرته اللجنة الفرعية، كانت المالحظات الرئيسية في جلسة االستماع هي  ووفقاً 
 :كالتالي

كما أن خطر اإلرهاب يتطور باستمرار، ينتشر، ويتضخم، كذلك هو الحال بالنسبة  أواًل،
الى مصادر التمويل غير المشروع وتبييض األموال التي تقوم عليها الجماعات اإلرهابية 

 .اإلجرامية في جميع أنحاء العالم العصاباتو 

من الضروري التنسيق بطريقة أفضل في تبادل المعلومات بين الوكاالت الحكومية  ثانيًا،
ن الحكومة والمؤسسات المالية وبين المصارف من أجل تعطيل تمويل اإلرهابيين وتبييض بيو 

 .كيينر ياألموال والحفاظ على سالمة األم

كية والكونغرس مواصلة تقييم فاعلية األدوات المتاحة ر ية األمعلى وزارة الخزين ثالثًا،
لمكافحة التمويل غير المشروع وتحسين القدرة على حرمان اإلرهابيين والعصابات اإلجرامية من 

  .44الموارد التي يحتاجونها للقيام بأعمالهم الشريرة
                                                           
43 House Subcommittee Explores Ways to Safeguard Financial System from Terrorist Financing Buckley Sandler 
44 Congressional Hearing on Terrorist Finance Probes Bank Secrecy Act Data Processing Effectiveness, Lack of Beneficial 
Ownership Transparency, and Potential BSA and Patriot Act Amendments http://masspointpllc.com/wp-
content/uploads/Congressional-Hearing-BSA-Data-Collection-and-Processing-Effectiveness.MassPointPLLC.pdf 
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ناحية أخرى، في ما يتعّلق بجمع وتحليل ونشر بيانات قانون السرية المصرفية، ورّدًا  من
 حول وضع برنامج تحديث تكنولوجيا المعلومات في 42على سؤال من الرئيس ستيف بيرس

FinCenالسيد الهندي أن الوكالة أكملت بنجاح عملية متعّددة السنوات لتحديث كيفية  ، ذكر
األدوات الكافية   FinCenقانون السرية المصرفية. كما وأّكد أن لدى اناتبيجمع وتحليل ونشر 

 .والموظفين لتحليل ونشر جميع بيانات السرية المصرفية التي تتلقاها

السيد الهندي أن تعزيز تبادل المعلومات عبر هذه المؤسسات المختلفة من شأنه  أضاف
 FinCEN ية لمكافحة التمويل غير المشروع، وأنأن يحقق "المزيد من الفاعلية" في الجهود العالم

تعمل باستمرار على إنشاء وتعزيز آليات لتبادل المعلومات على مستوى العالم، والتعامل مع 
 الشركاء الدوليين في اتخاذ الخطوات الالزمة لبناء أنظمة لمكافحة تبييض األموال  ودعموتشجيع 
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وتمويل اإلرهاب والجرائم المالية األخرى، كما وأّكد أن المعلومات التي تّم جمعها خالل العام 
الماضي قّدمت "بيانات قّيمة تساعد في إنفاذ القانون، وتعمل على إبالغ الجهود المستقبلية 

 .41ي"في القطاع العقار تبييض األموال  معالجةل
*** 

دورًا  OFAC حين باتت ترتكز قوة ومكانة كل بلٍد على أهميته االقتصادية، تلعب في
من قبلها  ّددةالمحمهّمًا في فرض عقوبات تضّيق الخناق وتضغط على األفراد والبلدان والكيانات 

نظام العقوبات فعتمدة دوليًا األميركي هو العملة الرئيسية المفتدفعها الى التفاوض. وكون الدوالر 
سالحًا فّتاكًا بيد الواليات المتحدة األميركية التي استطاعت من خالله إخضاع كل تعامل بالدوالر 

 .األميركي لمراقبتها

                                                           
 8099ام ع منذاألميركي في الكونغرس  مكسيكويو االنتخابية الثانية لن الممثل األمريكي لمنطقة وهوستيفان إدوارد بيرس رجل أعمال أمريكي وسياسي  45 

46 Congressional records https://www.congress.gov/congressional-record/2017/04/27/daily-digest 



 
 وسائر القضايا الحديثة والسلطات الميركية: BNP Paribasقضية 

 العبر القانونية المستخلصة ودروس االمتثال

والسلطات األميركية على خلفية اتهام  BNP Paribasتتفاعل منذ فترة قضية مصرف 
هذه األخيرة المصرف بالقيام بتعامالت مصرفية تخالف الحظر األميركي المفروض على كل من 

 السودان وإيران وكوبا.

تركت هذه القضية سلسلة تجاذبات ديبلوماسية وسياسية واقتصادية بين كل من فرنسا 
والواليات المتحدة األميركية، إضافة إلى تساؤالت تخّطت إطار العالقات الثنائية بين البلدين 

 extension لتشمل التنظيم المالي العالمي ومسألة توّسع القانون األميركي إلى خارج حدود دولته
du droit Américain en dehors de ses frontièresوحدود  ، إضافة إلى حرية التبادل

في المصارف. كما أرخت بظاللها الثقيلة على المصارف العربية واللبنانية خصوصًا مع متثال اال
 لقانون األميركي المسّمى "منع النشاطلما طرأ بعدها من تطّورات على مستوى التقّدم في إقرار 

اللبنانية  Stars Group Holdingعقوبات على شركة المالي الدولي لحزب الله" مرورًا بال
 في قبرص. FBMEداعيات اتهام مصرف وت

 في وقائع القضية

إلت ّف على عقوبات  BNP Paribasبحسب اتهام السلطات األميركية، فإن مصرف 
السودان وإيران وكوبا عندما قام بعمليات تجارية متعلقة بالحظر األميركي المفروض على كل من 

 المعلومات المتعلقة بالتحويالت اإللكترونية بالدوالر إخفاءنفطية مع السودان وإيران وقام ب
ميع العمليات جلهذه العمليات عن النظام المصرفي األميركي الذي من خالله تتم تسوية  األميركيين

 .47بالدوالر األميركي

 
 

                                                           
 .97/1/8094بنك باريبا الفرنسي يسلم المحققين األميركيين كل الملفات التى تغطي تعامالته مع السودان وإيران، رويترز،  47 
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 وسائر القضايا الحديثة والسلطات الميركية BNP Paribasقضية 

المصرف كانت بطبيعة الحال تمر عبر فرع المصرف وهذه الدفعات التي كان يجريها 
في الواليات المتحدة الذي لم يكن يعرف الوجهة األخيرة لهذه األموال التي يتم دفعها، كونها كانت 
تمر من خالل حساب ثانوي في الفرع السويسري للمصرف حيث نظام السرية المصرفية. وتعّمد 

إلى  ذلكب في التحويالت التي كان يجريها وأوعز عدم ذكر إسم السودان حسب اإلتهام، المصرف
مستخدميه الذين يجرون تلك العمليات، كي ال يتم لفت نظر الفرع في نيويورك إلى وجهة تلك 

  42األموال.

وقد تناولت عمليات المصرف التمويل بالدوالر األميركي لتجارة النفط بالسودان بين عامي 
نظام األميركي عقوبات على الحكومة في الخرطوم بعد فترة طويلة من فرض ال 8001و 8008

، حيث جرى إدراج الخرطوم على قائمة 9121اإلسالميون عام منذ اإلنقالب العسكري الذي أجراه 
وهو ما مّهد لفرض عقوبات اقتصادية تشمل حظر جميع أنواع  9112الدول الراعية لإلرهاب عام 

بسبب انتهاكات لحقوق اإلنسان، ومددت الواليات  9117التعامل التجاري والمالي بين البلدين في 
 8007.41المتحدة هذه العقوبات عام 

 الحظر الميركي

لطات الطوارئ قانون س تلقي الواليات المتحدة الحظر على الدول أو المنظمات استناداً إلى
 International Emergency Economic Powers Act( IEEPA)الدولية اإلقتصادية

وهو قانون يجيز للرئيس األميركي تنظيم التجارة بعد إعالن حالة الطوارئ  9177الصادر عام 
 20ردًا على أي خطر غير إعتيادي وطارئ يأتي من مصدر أجنبي.

                                                           
48 Charles GAVE, « A propos de l’affaire BNP et de mes certitudes», 8/6/2014, www.institutdeslibertes.org 
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50 The International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), Title II of Pub.L. 95–223, 91 Stat. 1626, enacted October 28, 
1977, is a United States federal law authorizing the President to regulate commerce after declaring a national emergency 
in response to any unusual and extraordinary threat to the United States which has a foreign source. 

http://www.law.cornell.edu/jureeka/index.php?doc=USPubLaws&cong=95&no=223
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Statutes_at_Large
http://www.gpo.gov/fdsys/granule/STATUTE-91/STATUTE-91-Pg1626/content-detail.html
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_federal_law
http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_United_States
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، أصدر الرئيس األميركي آنذاك 8009أيلول  99بموجب هذا القانون، وبعد هجمات 
لتجميد أصول المنظمات اإلرهابية. وقد فّوض الرئيس  92884جورج بوش األمر التنفيذي رقم 

سلطة التجميد للسلطات الفيدرالية التي تديرها وزارة الخزينة األميركية. وفي شهر تشرين األول 
عزز من  الذي USA PATRIOT Actأصدر الكونغرس األميركي قانون  8009من العام 

تجميد األصول حتى أثناء مرحلة  ( لتجميد األصول بحيث أجازIEEPA)فاعلية أحكام قانون 
 Office of Foreignاإلستجواب. وقد أعطى هذا التعديل لمكتب مراقبة األصول األجنبية

Assets Control دون ضرورة إثبات خطأ الشخص الذي يتم تجميد  سلطة تجميد األصول
 29أصوله.

 28األشخاص المحظورين كالتالي: (IEEPA)يصنف قانون   
 ،(9114األشخاص الضالعون أو الذين يدعمون تخصيب أسلحة دمار شامل )منذ العام  -
 (، 9112األشخاص المتورطون بتجارة المخدرات الدولية )منذ العام  -
 (،9112بتقويض عملية السالم في الشرق األوسط )منذ العام اإلرهابيون الذين يهددون  -
 (،8009المتطرفون في جمهورية مقدونيا وغرب البلقان )منذ العام  -
األشخاص الذين يدعمون أو يهددون بارتكاب اإلرهاب بما فيهم المنتمون لتنظيم القاعدة  -

 (،8009)منذ العام 
 (،8002العام  المسؤولون السابقون في حزب البعث العراقي )منذ -
شركاء شارلز تايلور واألشخاص الذين استنفذوا بشكل غير قانوني الثروات في ليبيريا  -

 (،8004)منذ العام 
 (،8001األشخاص المساهمون في النزاع في ساحل العاج )منذ العام  -
 (،8001األشخاص المساهمون في النزاع في الكونغو )منذ العام  -
 (8007ستقرار في العراق بواسطة العنف )منذ العام األشخاص الذين يهددون جهود اإل -
 ،(8099األشخاص المتورطين في المنظمات الدولية اإلجرامية )منذ العام  -
 .(8099المسؤولون في حكومة معمر القذافي في ليبيا )منذ العام  -

                                                           
51  Kindhearts v. Geithner, 647 F. Supp. 2d 857, 866, ND Ohio 2009. 
52 U.S. Treasury, Office of Foreign Asset Control, Sanctions Programs and Country Information 
   http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx 

http://en.wikipedia.org/wiki/USA_PATRIOT_Act
http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Foreign_Assets_Control
http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Foreign_Assets_Control
http://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_Foreign_Assets_Control
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
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 22الحالية الدول التالية:وحاليًا تشمل الئحة الحظر 
تاريخ أزمة الديبلوماسيين المخطوفين والحقًا التهامات تتعلق  9171إيران: منذ العام  -

 ،برعاية اإلرهاب
 ،لقمع المعارضة الديموقراطية 9117مينمار: منذ العام  -
 ،النتهاكات حقوق اإلنسان ورعاية اإلرهاب 9117السودان: منذ العام  -
بسبب أزمة شبه  8094لمنع تصدير أسلحة نووية، وفي العام  8000روسيا: منذ العام  -

 ،جزيرة القرم
 ،بسبب تقويض السلطات الديموقراطية 8002زيمبابوي: منذ العام  -
 ،لرعاية اإلرهاب وتاليًا النتهاكات حقوق اإلنسان 8002سوريا: منذ العام  -
 ،بسبب تقويض المؤسسات الديموقراطية 8001بيالروسيا: منذ العام  -
 .لخطر تخصيب أسلحة من خالل مواد قابلة لإلنشطار 8002يا الشمالية: منذ العام كور  -

 القضائية الميركيةوالسوابق العقوبات 

القضاء األميركي  مؤسسة إقتصادية تتم معاقبتها من أول  BNP Paribasليس مصرف
 لمخالفته حظرًا مفروضًا من السلطات األميركية.

بدفع   .Fokker Services B.Vالهولندية لخدمات الطيرانسبق أن قبلت شركت فوكر 
عندما  مليون دوالر لخرقها العقوبات األمريكية على كل من إيران والسودان 88تسوية قيمتها 

نتاجها أُعيد إغيار للسودان، إما ُأنتِّج ت أو  صّدرت بطريقة غير مباشرة أو أعادت تصدير قطع
كي وتحتاج إلى رخصة للتصدير بحسب القوانين ر يأمفى الواليات المتحدة أو أن مصدرها 

 كية.ر ياألم
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النتهاكه  8098الياباني أن دفع غرامة عام   Mitsubishi UFGكما سبق لمصرف
 . يران والسودان وميانمار وكوباإالعقوبات األميركية على 
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العقوبات األميركية لتشمل المصارف البريطانية حيث وافق المصرف كذلك امتدت 
مليون دوالر لوزارة  887 قيمتها على دفع غرامة Standard Chartered Bank البريطاني

العدل األميركية، النتهاكه قانون الطوارئ اإلقتصادية الدولية، بتحويله ماليين الدوالرات بصورة 
غير قانونية عبر النظام المصرفي األمريكي لصالح دول تحت العقوبات فى الفترة ما بين عامي 

يار دوالر بتاريخ مل 9,1 قيمتها بدفع غرامة HSBCكما ُألزم مصرف . 8007و 8009
لتورطه فى غسيل أموال تجار مخدرات وفي تعامالت غير مشروعة مع دول  92/98/8092

 24تحت العقوبات، من بينها السودان وإيران.

 FinCEN 22وحديثًا صنفت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابع لوزارة الخزينة األميركية 
سة أجنبية تتعاطى تبييض األموال كمؤس FBME Bank Ltdرال للشرق األوسط يدفمصرف 

في إطار جهود هذه الشبكة التخاذ  USA PATRIOT Actمن قانون   299سندًا ألحكام القسم 
التي تنتج عن تطوير السالح  أقصى التدابير ضد المؤسسات المالية التي تسّهل تبييض األموال

الواليات المتحدة األميركية أو اإلرهاب أو المجرمين األجانب المنتمين إلى منظمات تصنفهم 
 منظمات "إرهابية".

فهو ليس فقط العقوبة المالية الباهظة   BNP Paribas،إال أن الجديد في قضية مصرف
 مليون دوالر 940مليار دوالر أميركي إضافة إلى  2,2221التي يقتضي عليه دفعها والبالغة 

سنوات والتي يقتضي عليه خاللها أميركي كغرامة، بل حظره من التعامل بالدوالر لمدة خمس 
   21تحسين أنظمة وإجراءات اإلمتثال لديه.
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55 Financial Crimes Enforcement Network. 
56  BNP Paribas Pleads Guilty In Manhattan Federal Court To Conspiring To Violate U.S. Economic Sanctions,  July 9, 2014, 

published on: http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/July14/BNPPpleaPR.php 
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عن طريق مكافحة تبييض الموال وتمويل اإلرهاب: عالَم تنص  التوجيهات  اإلمتثال
 ؟FinCENالجديدة لــــ

تنامي عمليات تبييض األموال وتمويل اإلرهاب على الصعيد العالمي، وإستفادة  مع
عصابات التبييض من الثغر الموجودة في بعض القوانين واألنظمة المحلية والبرامج المعلوماتية، 

هة تحديات نفسه بمواج  -الذي يشكل جبهة التحدي األبرز لهذه العمليات -يجد القطاع المصرفي
عما يمكن أن تعّرضه هذه العمليات لعقوبات محلية ودولية إضافة إلى مخاطر  الً خطيرة، فض

 .عدة أبرزها مخاطر السمعة
أجل مكافحة هذه العمليات، طّور القطاع المصرفي إجراءات التحقق والتدقيق في  فمن

المصارف من طريق تفعيل دور مجموعات االمتثال في المصارف وإرساء اجراءات تنبيهية. ذلك 
القصور في إنفاذ بعض قواعد مكافحة تبييض األموال أثبت كيف أن الثقافة المعتمدة في  أن

 .27المصرف تنعكس على درجة امتثاله
 الموال والمخاطر تبييض

مكافحة تبييض األموال بني على التعامل مع المخاطر. وتختلف كل مؤسسة مالية  نظام
ا، النتشارها وطبيعة الخدمات التي تسديه ومصرفية في مخاطرها عن سواها من المؤسسات تبعاً 

وشرائح عمالئها وإجراءاتها الداخلية. من شأن هذه االختالفات، أن تحول دون اعتماد نهج موحد، 
المعتمد في مصرف معين لمواجهة مخاطر محددة قد ال يتالءم مع نهج مصرف  لنهجحيث أن ا

 .بطة بتبييض األموالآخر يواجه مخاطر مختلفة وإن كانت مخاطر المصرفين مرت
تقوم كل مؤسسة بإرساء ممارساتها ومنتجاتها والمخاطر الخاصة بها، وبوضع  ولذلك

برنامج خاص بمخاطرها دون أن ينفي ذلك وجود أسس مشتركة يقتضي اإلنطالق منها لمكافحة 
تبييض األموال وهي التي تناولتها لجنة بازل ومختلف المؤتمرات واألدبيات المتعلقة بمكافحة 

اإلرهاب والتي تشدد على أهمية تطوير أسس التعرف إلى العمالء الجدد  مويلتبييض األموال وت
  .22ومراقبة حسابات العمالء القدامى لرصد أي عمليات مشبوهة تثير الريبة

                                                           
57 Advisory to U.S Financial Institutions on promoting a culture of compliance, 11/8/2014, www.fincen,gov. 
58 Remarks of Jennifer Shasky Calvery, Director of FinCEN during the 2014 mid atlantic AML conference, Washington D.C. 
12/8/2014. Published on http://www.fincen.gov/news_room/speech/pdf/20140812.pdf 
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عّرض تناحية أخرى، فإن المصرف الذي يخفق في تحقيق مستوى الرقابة المطلوب ي من
البريطاني الذي جرى تغريمه  Standard Chartered لعقوبات كما حصل أخيرًا مع مصرف

مليون دوالر من الهيئات المنظمة لعمل المصارف إضافة إلى فرض قيود على تعامله  200بقيمة 
عن مراقبة تبييض األموال على النحو المناسب، باعتبار أّن أنظمة  بالدوالر وذلك بسبب تخلفه

المصرف لم تفلح في عملية التقصي أو التحرك حيال عدد كبير من التحويالت المالية التي 
"تتضمن مخاطر كبيرة محتملة" كان يجب أن تلفت انتباهها. وقد تعّهد المصرف تبعاً لذلك بتفعيل 

  .21اء اإلمتثال بغية اإلحاطة بعمليات تبييض األموال والكشف عنهاأد سينأجهزته الرقابية لتح
 

 الميركية التجربة
ضمان اإلمتثال، جرت محاوالت من بعض المصارف في الواليات المتحدة إللغاء  بهدف

 Money servicesالمرتبطة بالتعامل مع مؤسسات الخدمات المالية De-risking المخاطر
businesses المصارف بإقفال الحسابات العائدة لهذه المؤسسات نظرًا للمخاطر ، بحيث قامت

المرتبطة بهذا النوع من العمالء وعدم ثبوت التزامها بمتطلبات مكافحة تبييض األموال. فضاًل 
عن أّن كلفة إبقاء هذه الحسابات في حال ثبت تورط المؤسسة بتبييض األموال تفوق فوائد بقاءها، 

ّرط من عقوبات ُتفرض على المصرف من الجهات الرقابية األميركية مع ما يرافق هذا التو 
  .والعالمية

أن هذه الممارسة القاضية بإلغاء المخاطر ليست سليمة علميًا وتجاريًا، السيما على  إال
صعيد القطاع المصرفي القائم على استقطاب العمالء والتعامل مع مخاطرهم. فليس وجود مخاطر 

وبالتأكيد " unbankable" مالء بعينه سبباً كافياً للخروج من التعامل المصرفيمرتبطة بعدد من الع
ليس من شأنه أن يجعل فئة كاملة من العمالء خارج إطار التعامل المصرفي. فالمصارف كما 

 سائر المؤسسات المالية يجب أن تكون لديها االمكانية 
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59  Dominic Rushe, Standard Chartered fined $300m by US financial watchdog, The Guardian, 20/8/2014. 
http://www.theguardian.com/business/2014/aug/20/standard-chartered-fined-300m-money-laundering-compliance 
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على إدارة العالقات مع العمالء الذين يشكلون مخاطر عالية. فنظام مكافحة تبييض األموال ال 
المالي، كونه يستحيل القضاء على جميع المخاطر  ميرمي إلى وقف األعمال المشروعة في النظا

التي تتعرض لها المؤسسات المالية السيما في القطاع المصرفي، بل يجب إفساح المجال أمام 
المؤسسات المالية التي تلتزم األنظمة لتستفيد من الخدمات المصرفية والتركيز على فهم المخاطر 

اد الخدمات المالية تلعب دورًا حيويًا في اإلقتص سساتؤ المطبقة وإدارتها على النحو المناسب. فم
عبر توفير خدمات مالية قيمة، السيما لألفراد الذين قد ال يكون من السهل وصولهم إلى القطاع 

 .المصرفي الرسمي
بالتعاون مع الوكاالت FinCEN  سبق للشبكة األميركية لمكافحة الجرائم المالية وقد

توجيهاً مشتركاً لمساعدة المؤسسات المصرفية والمالية على تقييم  المصرفية المختصة أن أصدرت
المخاطر والحّد منها. ويشدد هذا التوجيه على أهمية وتنوع الخدمات التي تسديها مؤسسات 

إال أنه ينص على أهمية أن تلتزم المصارف بتطبيق متطلبات أحكام السرية  مالية،الخدمات ال
ؤسسات واإلحتفاظ بالسجالت والبيانات. وقد اعتبرت هذه المصرفية بشأن حسابات هذه الم

التوجيهات أن مؤسسات الخدمات المالية تلعب دورًا بارزاً في تطبيق نظام مكافحة تبييض األموال 
عملية  410,000من الكشف عن  8092المشبوهة، إذ تمّكنت عام  عملياتواإلبالغ عن ال

 .ات المالية لإليداععملية من المؤسس 792,000مشبوهة مقارنة مع 
 

 Reporting  اإلمتثال في مكافحة تبييض الموال: اإلبالغ أولوية
 

مهمة اإلبالغ عن العمليات المشبوهة حسب األدبيات األميركية من أهم وظائف  تعتبر
 :اإلمتثال ألسباٍب عديدة

تشكل عملية اإلبالغ عن العمليات المشبوهة المدخل لبدء التحقيقات لما تلعبه من  أواًل،
دوٍر في مساعدة جهاز مكافحة الجرائم المالية على كشف أية مخالفة للقوانين والقبض على 

 .الفاعلين
تساهم عملية اإلبالغ في التوسع في التحقيق من خالل المساعدة على كشف  ثانيًا،

 نوا غير معلومين، فضاًل عن أنها تساهم في الكشف عن عالقات مالية سريةهويات أشخاص كا
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ومعلومات كالعناوين أو أرقام الهواتف التي تظهر ارتباط  أشخاص غير مشتبه بهم 
 .إرهابيةبأعمال مشبوهة أو 

تساعد عملية اإلبالغ على تبادل المعلومات عالميًا، مما من شأنه أن يسّهل تطبيق  ثالثًا،
 Complianceفي اإلمتثال نظام اإلمتثال على الصعيد الدولي ويرسي نوعًا من الشراكة

Partnership بين مختلف المصارف. وعلى هذا النحو مثاًل قامت مجموعة Egmont  بتطوير
 Financial Intelligence وحدة إخبار مالية 941المعلومات بين  بادلعد على تآلية تسا
Units. 

تساهم عملية اإلبالغ عن العمليات المشبوهة في تحديد العالقات، وأنماط عمل  رابعًا،
العميل، إذ أّن التقارير الصادرة تساعد على كشف العمالء ذوي األعمال غير الشرعية والشبكة 

وتاليًا التمكن من فرض عقوبات عليهم وتعطيل األعمال غير المشروعة لتلك المرتبطة بهم 
 .الشبكة

 التوجيهات الميركية الجديدة مضمون 
حسب األدبيات األميركية، يساهم تعاون المصارف مع شبكة مكافحة الجرائم المالية  دائماً 

على إدارة المخاطر واعتماد في إرساء ثقافة امتثال تساعد  FinCEN في وزارة الخزينة األميركية
الشفافية في عالقتها مع النظام المالي األميركي من خالل مساعدة هذا النظام في الكشف عن 

المشبوهين وإقصائهم عن هذا النظام السيما، أخيرًا، عبر التركيز على مراقبة العمليات  عمالءال
 ة أو لترتيب وضعيات قانونيةوالشركات المؤّسسة ألغراض محاسبي cash transactions النقدية

والتي هي ليست بالضرورة غير مشروعة لكنها جديرة shell companies معّقدة والمعروفة بـ
، والتي أجرت عليها شبكة مكافحة الجرائم المالية Due diligence العناية الواجبة راءاتبإج

، Enhanced Due Diligence (EDD) تطويرًا في اآلونة األخيرة بحيث أصبحت تسّمى
من أسهم/حصص الشركة أو  %82قضى في ما قضى به بالتحّري عن كل من يحوز أكثر من 

  .حق اإلدارة فيها
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، أصدرت الشبكة الئحة محدثة 2/2/8094ما يتعّلق بمستوى تعاون الدول، فبتاريخ  وفي
بأسماء الدول الخاضعة للمتابعة في مجال تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، دون أن تأتي على 

 .ذكر لبنان

تصنيف الدول بحسب درجة امتثالها وفاعلية إجراءاتها في مكافحة تبييض األموال.  ويتم
ال تزال كل  FATF إلى تقرير مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة تبييض األموال فإستناداً 

 Jurisdictions subject to FATF'sمن إيران وكوريا الشماية تخضعان لعقوبات إقتصادية
call for countermeasures . 

 Jurisdictions subjectالجيريا، إكوادور، إندونيسيا وميانمار فتم تصنيفها تحت أما
to Enhanced Due Diligence  . ،كما أنه تم تعديل تصنيف البلدان التالية: إثيوبيا، باكستان

 Improving Global AML/CFTسوريا، تركيا واليمن الى دول قامت بتطوير اجراءاتها وتسّمى
Compliance  تبييض األموال مكافحة أن قامت بتعزيز وتحسين اإلجراءات في مجال عدب. 

، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزينة تقريرًا 99/2/8094 وبتاريخ
إرشاديًا يتعلق بالتدابير الجنائية والمدنية المرتبطة بالقصور المتصلة بنظام السرية المصرفية 
ومكافحة تبييض األموال. وتناول هذا التقرير توصيات عامة بخصوص الممارسات الفضلى في 

 .لنظام السرية المصرفية ومكافحة تبييض األموال متثالمجال اإل

 :هذا التقرير ست توصيات تساعد على تفعيل ثقافة اإلمتثال من خالل وتضّمن

 جهود اإلمتثال المبذولة من إدارة المصرف،  دعم .9
من عدم االستهانة بالمخاطر المرتبطة بنظام السرية المصرفية ومكافحة تبييض  التأكد .8

 ب مصالح الربحية عليها، األموال وتغلي
مختلف أقسام المصرف مع دائرة اإلمتثال وتبادل المعلومات التي تساعد في  تواصل .2

 عملية مكافحة تبييض األموال، 
 توفير الموارد الالزمة لعمل دائرة اإلمتثال،  ضمان .4



برنامج إمتثال فاعل مع الحرص على فحص فاعليته من فريق عمل مستقل  وضع .2
 وذات كفاءة، 

على فهم اإلدارة العامة ومستخدمي المصرف أهمية لنظام السرية المصرفية  والحرص .1
ومكافحة تبييض األموال وكيفية استخدام التقارير المرتبطة بمكافحة تبييض 

  .10األموال
قامت شبكة مكافحة الجرائم المالية أخيرًا بإصدار مذكرة تتضمن اقتراحات ترمي  كذلك،

وتحدد واجبات المؤسسات المالية في هذا اإلطار  Due Diligence بةإلى تفعيل العناية الواج
 .مما يساعد على توحيد عملية العناية الواجبة في القطاع المالي

-الرغم من أن المصارف اللبنانية غير ملزمة قانونًا باتباع تلك التوجيهات الجديدة وعلى
 .القديمة، إال أنه من الضروري أن تكون مدركة لمضمونها وعواقب عدم اإللتزام بها

 غنّي عن ذكر ما قامت به وحدة مكافحة الجرائم المالية أخيرًا من إدراج اسم مصرف
FBME 19ب مكافحة األصول األجنبيةفي قبرص على قوائم مكت -OFAC   دون المصرف

وذلك بسبب لجوء عدد من عمالء المصرف إلى تنفيذ عمليات عبر  -الشقيق فدرال بنك لبنان
بتبييض األموال وتمويل اإلرهاب بينما تغاضى عنها  ترتبطالمصرف، اعتبرت الوحدة أنها 

لوحدة أنه ا واإلبالغ عنها. كما اعتبرت االمصرف ولم يقم بواجب التدقيق الالزم بشأنها ليتم كشفه
ال يمكن غض النظر عن مؤسسات مالية أجنبية تسعى لإلفادة من تعامالت النظام المالي 

رقابة السلطات المختصة وتسّهل عمليات غير مشروعة  مناألميركي في حين أنها تجهد لإلفالت 
 :على المستوى الدولي
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60  Advisory to U.S. Financial Institutions on Promoting a Culture of Compliance. 
http://www.fincen.gov/statutes_regs/guidance/pdf/FIN-2014-A007.pdf 
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 “FinCEN will not turn blind eye to foreign financial institutions seeking to 
operate in the U.S financial system while taking active steps to evade 
oversight by their regulatory authority and facilitate illicit activity, 
globally”62.    

وفي سياق متصل انطلقت في الواليات المتحدة محاكمة البنك العربي في فرعه في بيروت  
بتهم تتعلق بتمويل اإلرهاب السيما تلك المتصلة بتمويل حركة حماس ومختلف نشاطاتها 

ن(، ارجبة في الحركة أسامة حمداواإلحتفاظ بحسابات لناشطين فيها )حساب مسؤول العالقات الخ
هذه الدعوى هي أنه أقيمت من مواطنين أميركيين تعرضوا لضرر من جراء  فيإال أن الفريد 

العمليات الفدائية أو التفجيرات التي نفذتها حركة حماس، مما من شأنه أن يوفر وسيلة إضافية 
 .للضحايا التفجيرات اإلرهابية للمطالبة بالتعويض عن هذه األعما

وبعيدًا عن مدلوالت هذه القضايا من حيث المضمون، من المفيد التذكير بأن السلطات  
 :األميركية المعنية بالمالحقة

سلطة واحدة بل سلطات متعددة. وتاليًا يقتضي التمييز بين السلطات المولجة  ليست -
 .بالقضايا المذكورة أعاله

جيدأ، أقلها السلطات من غير المحاكم، أن المّس بالقطاع المصرفي اللبناني بما  تعي -
هو عصب االقتصاد يعني انهيارًا للبنان الذي يعيش ظروفًا داخلية صعبة في محيط 
ليس أقل تعقيدًا. لكنها ملزمة في الوقت عينه بمكافحة اإلرهاب. ومن ذلك حسب القانون 

لله الذي يشكل العبًا أساسيًا في لبنان. ولذلك هي توازن ا باألميركي مكافحة تمويل حز 
 .بين االعتبارين بدقة بالغة

 
 
 

 
 

                                                           
62 Remarks of Jennifer Shasky Calvery, Director of FinCEN during the 2014 mid atlantic AML conference, Washington D.C. 
12/8/2014. Published on http://www.fincen.gov/news_room/speech/pdf/20140812.pdf 

http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTQwODEyLjM0OTY2NTUxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE0MDgxMi4zNDk2NjU1MSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE2OTM0Nzg1JmVtYWlsaWQ9aW5mb0BqdXN0aWNpYWJjLmNvbSZ1c2VyaWQ9aW5mb0BqdXN0aWNpYWJjLmNvbSZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://www.fincen.gov/news_room/speech/pdf/20140812.pdf
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 خالصة

عصر العولمة المصرفية، باتت ثقافة اإلمتثال ركيزة أساسية في سلوكيات العمل  في
المصرفي، تعّززها وسائل منهجية حديثة ومتطورة في كشف عمليات مكافحة تبييض األموال 

 .وتمويل اإلرهاب

أنه إذا كان اإلمتثال من بديهيات العمل المصرفي الحديث، فإنه ال يخلو من الكلفة  إال
ة التي تترتب على عاتق المصرف بهدف ضمان اإلمتثال األمثل، من الجهاز البشري اإلضافي

 .12إلى تقنيات اإلمتثال اللوجستية وغيرها

 ، إضافة إلى األحكام المتعلقة بتبييض األموالKYC ساهمت إجراءات إعرف عميلك فقد
AML  إلى جعل من المصارف ترفض إجراء عمليات معينة لديها، كما أدت  %12إلى جعل

من المصارف أن اإلمتثال  %49,02من المصارف تقفل حسابات مراسلة لديها. فاعتبرت  29%
أكثر بكثير من األعوام السابقة، حسب غرفة  8092المالي عام  دلأدى إلى انحسار عمليات التبا

 . 14ICCالتجارة العالمية

ذه المرة الحكومات هوبهدف التخفيف من كلفة االمتثال، بادرت المصارف أنفسها وليس   
 12KYC Exchangeإلى سابقة إنشاء شبكة لتبادل المعلومات في ما بينها حول الزبائن

Network   يتم تشغيلها عبر المواقع اإللكترونية المعروفة، بما يمّثل وسيلة إضافية غير مكلفة
مصرفية ة الوسهلة اإلستعمال. لكن هذه الوسيلة المستحدثة تحتاج إلى دراسة أدّق لجهة السري

 .والفاعلية المتوخاة من ورائها
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63  Kimberley Long, Rising compliance costs rupturing banks' trade finance relationships, 
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64 ICC releases Global survey 2014: Rethinking Trade and Finance. 
65 www.kyc-exchange.net 
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 :السؤال، بعد الحديث عن كل هذه التقنيات، هو التالي يبقى
تتمّكن السطات األميركية رغم جهودها وعقوباتها الكثيرة من غلبة مبيضي األموال  هل

 أو، باألحرى، ممّولي اإلرهاب )إذ هي قّلما تأبه لمكافحة تبييض األموال(؟ الجواب بالنفي طبعًا. 

يكفي أن نعرف أن عائدات هذه المكافحة تكمن في الغرامات على المصارف أكثر منها 
من األموال المصادرة التي تكاد ال ُتذكر. على سبيل المثال، يثور التساؤل: أين  يبكثير مّما ه

أموال الرئيس الليبي السابق معّمر القذافي ومثله طغاة آخرين ُأطيح بهم؟ والجواب بسيط: لم ُيعثر 
 .عليها

فالنقاش الدائر في واشنطن هو حول مدى فاعلية االجراءات التي التي تقوم بها  لذلك
طات األميركية المختلفة لمكافحة تمويل اإلرهاب ومدى التعاون بينها. لكن في خضّم هذا السل

النقاش، تستمر هذه السلطات في لعب دورها من حيث إصدار كّم هائل من القيود على عمل 
حول العالم ليس لضبط أموال اإلرهاب فحسب، بل أيضًا وخصوصًا لرفع  المؤسساتالمصارف و 

  congressional hearings لها عند أي محطة مساءلة في الكونغرسالمسؤولية عن كاه
 !بالقول إذذاك: هذه هي الخطوات والتدابير التي اتخذناها

 

  

 

 

 

 

 



 

GATCA وFATCAالخلفي ة، المفهوم والتطبيق : 

هّزت العالم فضيحة "أوراق بنما" بعد أن كشفت عن تهريب كبار رجال األعمال وشركات 
ومشاهير ثروات طائلة إلى جّنات ضريبية، وسّلطت األضواء على آفة التهرب  متعددة الجنسيات

الضريبي التي تحرم موازنات الدول أموااًل طائلة سنويًا، مّما ساهم في تشجيع السلطات المالية 
والضريبية العالمية على اتخاذ القرار لعولمة تجربة قانون اإلمتثال الضريبي األميركي للحسابات 

وهو نظام اإلمتثال   GATCAليسنُّوا تشريعًا دوليًا أكثر شمولية تحت مسمى  FATCAاألجنبية
الضريبي على الحسابات العالمية، موضوعه تبادل المعلومات الضريبية بين الدول الموقعة، من 

 خالل مؤسساتها المالية، لردع التهرب من دفع الضرائب.

لحد على طلب محّدد ولم يظهر فاعلية كبيرة لبينما كان تبادل المعلومات يتّم سابقًا بناًء 
ليوسع آلية التبادل ويعززها GATCA من التهرب الضريبي حيث كان ُيرفض غالبًا، جاء نظام 

 فيجعلها تلقائية دون حاجة في كل مّرة لموافقة الحكومات المنضوية، لضمان فاعلية أكبر.

قارنته مع لجديد وآلية تطبيقه بعد مسوف نستعرض أواًل الخلفّية واألسس القانونية للنظام ا
 لنرى الحقًا إيجابيات تبني هذا النظام رغم بعض المساوئ. FATCAقانون 

 الخلفيَّة .1

، the convention)تنبثق األسس القانونية إلمكانية تبادل المعلومات من "اإلتفاقية" )
 convention on mutual)وهي إتفاقية بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية

administrative assistance in tax matters)  جماعي بين منظمة جهد التي جاءت ثمرة
، والتي عّدلت بناًء على 9122والمجلس األوروبي في عام  OECDالتعاون والتنمية اإلقتصادية 

لتصبح أكثر مالءمًة للمعايير الدولية  8090في عام   G20 الدول العشرين" طلب "مجموعة
ادل المعلومات عند الطلب، والتي فتح مجال التوقيع عليها أمام الدول في األول من حزيران لتب

8099 . 
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GATCA وFATCAالخلفي ة، المفهوم والتطبيق : 

  CRSأصدرت مجموعة العشرين خالل اجتماعها في أوستراليا خطة الـ 8094في أيلول 
(common reporting standards أو معايير اإلبالغ ) 8092المشتركة. وفي شهر تموز ،

لتصبح أداة  من "اإلتفاقية" 1دولة على إتفاقية التبادل التلقائي المرتكز على المادة  22وقعت 
تبادل متعددة األطراف، تمتاز بامتدادها العالمي وشموليتها لتضّم في صفوف الموقعين عليها 

 والمستفيدين من بنودها الدول النامية أيضًا.
المعايير إلى الحصول على معلومات من المؤسسات المالية لتتبادلها مع ترمي هذه 

السلطات األخرى على أساس سنوي وقد حددت المعلومات المالية موضوع التبادل ونوع المؤسسات 
 المالية الملزمة باالبالغ والمكلفين الخاضعين لالتفاقية، واآللية المفروضة لجمع المعلومات.

 GATCAو  FATCAبين  .2

األميركي نجد أوجه شبه كثيرة لجهة استناد  FATCA مع قانون  GATCAبمقارنة نظام  
إلى مبدأ التصّدي للتهّرب الضريبي، والتباع النهج االستراتيجي عينه بإلزام الوديع، أي  النظامين

 المؤسسات المالية والمصرفية، إعطاء المعلومات المتعلقة بالعمالء.

، FATCAأساسًا، وخالفاً لقانون  اّتساع عبوره للحدود واعتمادهولكنه يبقى مختلفاً لناحية  
على نحٍو تلقائي ون تبادل المعلومات بموجبه يحصل على مكان سكن صاحب األموال، ولك

وتبادلي، ولكونه يتناول شريحة أكبر من المعنيين. إضافًة إلى اعتماده منهجية مؤسسية ترتكز 
يادة الدول الموقعة وقوانينها المحلية وحرٍص على إقناع على العالقات بين الدول مع احترام س

العدد األكبر من الدول باإلنضمام إلى حملة مكافحة التهرب الضريبي. بينما يرتكز تطبيق قانون 
FATCA  على اإلتفاق الموقع بين مصلحة الضرائب األميركية(IRS)  والسلطة المختصة في

لمالية مباشرًة كما هي الحال في لبنان، دون المرور كل بلد أو بين هذه المصلحة والمؤسسات ا
 بالحكومات أو بالمصارف المركزية للدول. 

من نقاط اإلختالف بين النظامين أيضًا، عملية التبادل ذات النفع المشترك بين الدول  
حيث يكون تبادل  FATCA، خالفًا لما هو الحال مع قانون GATCAاألطراف بموجب 



إال إذا كان ثمة إتفاقية تكّرس مبدأ المعاملة بالمثل  IRSواحد لمصلحة الـ المعلومات من جانب
 الطريق أمام تبّني مشروع أكثر  FATCAتربط الواليات المتحدة بالدول المعنية. وقد مّهد قانون 

GATCA وFATCAالخلفي ة، المفهوم والتطبيق : 
صّا في القانون شبه جاهزة خصو شمولية في إطار دولي أوسع بحيث أصبحت البنى التحتية لهذا 

الدول التي عمدت إلى تطبيق القانون األميركي. كما وضعت منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية 
آلية ولو غير مكتملة لتسهيل عملية تبادل المعلومات التلقائي. وال بّد من اإلشارة إلى أن نظام 

GATCA  لن يحّل محل قانونFATCA  ليتناول العدد األكبر من الدول. إنما جاء يوسع النطاق 

 FATCA GATCA                      
 التصدي للتهرب الضريبي التصدي للتهرب الضريبي الموضوع

 دولة 10تصريح ألكثر من  تصريح فقط للواليات المتحدة النطاق
 وفقًا إلقامة العميل وتكليفه الضريبي وفقًا لجنسية العميل المعيار

 شريحة أكبر شريحة محددة المعنيون 
 ال ينطبق على حّد مالي معّين ينطبق على حّد مالي معّين السقف
 بل عقوبات تقليدية ال يوجد قطع أو حجز المبلغ أو حجزو/ العالقة قطع العواقب
 W8-W9 CRS /I-E-CP النماذج

 

 في تطبيق النظام الجديد .3

المؤسسات المالية ملزمة باالفصاح عن (، تكون CRSوفقًا لمعايير التقارير المشتركة )
الحسابات بحسب بلد التكليف الضريبي لألفراد والشركات، من خالل جمع المعلومات المطلوبة 
المتعلقة بالعمالء عند فتح حسابات جديدة أو االستثمار بالمنتجات المالية أو عند حدوث تغيير 

ومات الواردة فيها على مسؤولية في الظروف المالية بموجب إفادة شخصية تكون صحة المعل
(. تنطبق هذه المعاملة على العمالء كافة من أفراد وشركات حتى Self-Certificationالمكّلف )

المقيمين في بلد اإليداع ولكن في هذه الحالة، لن تدرج أسماؤهم في خانة المصنفين الواجب 
 لضريبية. ( إلى السلطات اReportable person or entityالتصريح عنهم )
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GATCA وFATCAالخلفي ة، المفهوم والتطبيق : 
 

 

  

 مراجعة          تحديد                  من خالل               بهدف          

بهدف تسهيل عملية تطبيق هذا القانون صاغت الـلجنة اإلستشارية لمنظمة التعاون 
11BIAC  نماذج تدليلية موحدة لمضمون اإلفادة الشخصية وجعلتها متاحة لجميع المعنيين على

 االلكتروني.  17AEOIموقع الـ 

 بما فيها فرنسا وألمانيا GATCAدولة إتفاقية لتطبيق نظام  900وّقعت أكثر من 
عملية تبادل المعلومات في مطلع العام  تبدأ اجراءاتوبريطانيا والهند وكوريا الجنوبية حيث 

 .8092، ومن المتوقع أن تسير على خطاها دول أخرى إبتداءّا من العام 8097
 

 لبنان والنظام الجديد .1
ع  لبنان تحت الضوء مع دوّي فضيحة "أوراق بنما" وورود أسماء شركات أوف شور  وضِّ

 يملكها لبنانيون في جّنات ضريبية وانتشار تقارير دولية أشارت إلى إمكانية إدراج إسم لبنان 

                                                           
66 - Business Industry Advisory Committee to the OECD:  
www.uscib.org/business-industry-advisory-committee-to-the-oecd-biac-ud-760 
 An international business network with a global membership 
 A trusted partner to the OECD and other international institutions 
 An officially recognized business voice to the OECD with over 50 years of experience conveying business 

perspectives and expertise to policymakers on a broad range of global economic governance and policy issues. 
 Access to high-level OECD meetings, forums, and discussions on leading matters that impact businesses globally. 
 provide expertise to the OECD and governments for competitive economies 

www.oecd.org  
67 - Automatic Exchange of Information portal provides a comprehensive overview of the work the OECD and the Global 
Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes in the area of the automatic exchange of 
information, in particular with respect to the Common Reporting Standard. 
https://www.oecd.org/tax/transparency/automatic-exchange-of-information 

المؤسسة المالية 

 الملزمة باإلبالغ
الحسابات الواجب 

 اإلفصاح عنها

 

كافة 

 الحسابات

جمع 

 المعلومات

 التبليغ

http://www.oecd.org/


 
 

GATCA وFATCAالخلفي ة، المفهوم والتطبيق : 

ريبية السابع على الئحة المالذات الض على الئحة الجّنات الضريبية، خصوصًا أنه يعتبر البلد
 (، رغم تحّفظنا عن ذلك. Financial Secrecy Indexبحسب مؤشر السرية المالية )

في تقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وعن أمينها العام أنجيل غاريا 
Angel Gurria راحل ي قدمًا إلى ماعُتبِّر لبنان من الدول التي ستواجه الصعوبة األكبر للمض

لجهة توقيع االتفاقية ضمن المهل المحددة خصوصًا لوجود  GATCAمتقدمة من تطبيق نظام 
 وغيرها من العوائق. 2/1/9121قانون سرية المصارف تاريخ 

حفاظًا على سمعة لبنان على الساحة الدولية، وعلى االستقرار المالي واالقتصادي  
جنبية للمصارف اللبنانية وتراجع نسبة تدفق األموال إلى ولتفادي مقاطعة بعض المصارف األ

لبنان، كان ال بد للسلطات اللبنانية وبتشجيع من مصرف لبنان وجمعية المصارف، من استدراك 
األمر وتأكيد عزمها على التقيد بالمعايير واألنظمة الدولية تماشيًا مع الشفافية المطلوبة في 

 خالل تطبيق معايير دولية خصوصاً تلك المتعلقة بمكافحة التهربالعالقات المصرفية والمالية من 
       (CRS).  الضريبي ومنها معايير التقارير المشتركة

اإلنضمام إلى المنتدى الدولي عن الشفافية وتبادل  8002أعلن لبنان تعّهده في العام  
ون والتنمية الخاضع إلشراف منظمة التعا Global Forumالمعلومات لألغراض الدولية 

قديم معلومات تومات التلقائي، والتزام المصارف اإلقتصادية، والتزامه القوانين الدولية لتبادل المعل
  .8092وذلك إبتداءًا من العام  GATCAمالية عن الحسابات لديها إلى الدول تطبيقّا لنظام 

لية العمليات الماتخفيف المخاطر على في تكون الدولة اللبنانية قد ساهمت وبذلك، 
وحّدت من عمليات تمويل اإلرهاب وتبييض األموال وعززت اإليرادات الضريبية من خالل 

 اإلّطالع على التحركات المالية للمكلفين خارج أراضي الدولة.
لتبادل  84/99/8092الصادر في  42وقام مجلس النواب اللبناني بسّن القانون رقم 

 بموضوع مكافحة تبييض األموال وتمويل 44/8092رقم المعلومات الضريبية، والقانون 
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GATCA وFATCAالخلفي ة، المفهوم والتطبيق : 
المعني بالتصريح عن األموال عبر الحدود والتي كنا قد تحدثنا  48/8092اإلرهاب والقانون رقم  

 .12عنها في دراسات سابقة
حول تبادل المعلومات لغايات  87/90/8091تاريخ  22أقر القانون المعجل رقم كما 

، يهدف إلى تطبيق وتنفيذ أحكام أي اتفاقية تتعلق بتبادل المعلومات لغايات ضريبيةضريبية، الذي 
الموقعة والمبرمة وفقاً لألصول وإلزام الجهات المختصة بإعطاء المعلومات المطلوبة تنفيذاً ألحكام 

  .االتفاقية تلك

بدأت ورش العمل التحضيرية بين مصرف لبنان والسلطة الضريبية المختصة ووزارة المال 
وخبراء ماليين وممثلي المصارف بالتعاون مع ممثلي منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لتطبيق 

إلى القانون الجديد ضمن المهل المحددة. كما أصدر مصرف لبنان تعميمًا أساسيًا موجه 
متعلقًا بتبادل المعلومات  2/02/8091تاريخ  98201قرار رقم  922المؤسسات المالية  رقم 

يدعو فيه المصارف  الضريبية المشمولة بالسرية المصرفية تماشيًا مع المعايير الدولية،
 ، على مسؤوليتها،ـة المناســـــــــبةاتخـــــــــاذ االجـــــــــراءات االداريـــــــــة والتقنيــــــــ والمؤسسات المالية إلى

لتزويـد هيئــة التحقيـق الخاصــة بالمعلومــات التـي تطلبهــا السـلطات االجنبيــة المعنيــة حـــــول 
ـــار ـحســـــابات بعـــــض المقيمـــــين فـــــي بلـــــدانها وذلـــــك مـــــن وزارة الماليـــــة اللبنانيـــــة وضــــمن اط

حـــــول   (Forum Global)تبــــادل المعلومــــات الضــــرائبية تطبيقــــًا لتوصــــيات المنتــــدى العــــالمي
 ـاديةـالشـــــفافية وتبـــــادل المعلومـــــات ألغـــــراض ضـــــريبية ومنظمــــــــة التعــــــــاون والتنميــــــــة االقتصــــــ

ـــــًا لآلليـة التنظيميــــــــة التي ستضعها لهذه الغاية هيئة التحقيق الخاصة بالتنسيق مع مصرف ووفقـــ
 .لبنان

                                                           
 : 24-29، ص8091النشرة الشهرية جمعية مصارف لبنان، نيسان راجع مقاالتنا في:  12 

    Lebanon’s compliance and constraints  
 :22-22، ص8092جمعية المصارف لبنان، تشرين الثاني لالنشرة الشهرية 

 جديد القوانين المالية المستحدثة في جلسة "تشريع الضرورة".



 

 

GATCA وFATCAالخلفي ة، المفهوم والتطبيق : 

وتاله تعميم مصرف  7/7/8097 تاريخ 9088صدر المرسوم رقم  8097وفي العام 
( من الفقرة "سادسًا" من القانون المعّجل 2البند )الذي قام بتحديد طريقة تطبيق  921لبنان رقم 

تاريخ  9220والمرسوم  المتعّلق بتبادل المعلومات لغايات ضريبية 87/90/8091تاريخ  22رقم 
في حاالت  22الذي نص على اإلجراءات المتعّلقة بتطبيق أحكام القانون رقم  4/90/8097

 .تبادل المعلومات بناًء لطلب

5 .GATCA والسرية المصرفية 

وهنا من البديهي السؤال عن مصير السرية المصرفية التي يمتاز بها القطاع المصرفي 
 في لبنان.

الذي يقضي باإلفصاح عن حسابات المكلفين بحسب البلد الضريبي،  GATCAبتبني 
لة أولى حفي جدار السرية المصرفية بعد خرقها في مر ة جديد ثغرةتكون الدولة اللبنانية قد أحدثت 

وتعديالته( ولضرورة التصريح  8009نيسان  80لضرورة مكافحة جريمة تبييض األموال )قانون 
 عن المكلفين المفروضة بموجب قانون فاتكا األميركي في مرحلة ثانية.

بموجب النظام الجديد، ترفع السرية عن جميع حسابات غير المقيمين المفتوحة لدى 
لضريبية المذكورة. ولكن مفاعيل هذه السرية تبقى سارية على المصارف اللبنانية للغايات ا

 الحسابات المصرفية العائدة إلى المكلفين من األفراد والشركات المقيمين في لبنان.

وترتكز  GATCAاألساس القانوني لمعايير التقارير المشتركة أو نظام  11تعتبر "اإلتفاقية"
تبادلة تنّص على ضرورة إبقائها سرّية ومحصورة إلى قواعد صارمة حول خصوصية المعلومات الم

 غير الغاية التي أعطيت من أجلها.بالجهة التي أعطيت إليها وتحظر استعمالها ل

                                                           
 11 “The Convention” وقد أشرنا إليها في القسم المتعلق بـ"األسس القانونية لنظام  .هي إتفاقية بشأن المساعدة الضريبية“GATCA. 
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" المتعلق بحفظ keeping it safe" 70نشرت منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية دليل
لتلقي المعلومات وحمايتها، مشددة على ضرورة تمتع الجهة المختصة  خصوصية المعلومات

 باألطر القانونية وبالكفاءة المهنية المطلوبة لضمان الخصوصية والسرية في التعامل.
GATCA وFATCAالخلفي ة، المفهوم والتطبيق : 

 . في إيجابيات النظام الجديد6

 إفادة كبيرة للبنان.  GATCAمن منظار آخر، وكما يرى البعض، قد يكون لتطبيق  
 

الموجودة خارج نطاق األراضي اللبنانية تقّدر بمليارات الدوالرات. هذا فثروة اللبنانيين 
ير غنية لصالح الخزينة نتيجة التهرب مؤشر عن قيمة المبالغ التي قد تحّصلها الدولة اللبنا

المشروع من الضريبة في ما لو عملت جديًا على تطبيق النظام الجديد واإلستفادة من أحكامه 
الية. ومن المفترض أن تلعب العقوبات المفروضة في القانون الجديد على تحقيقًا لسياستها الم

 التهرب الضريبي دورًا استباقيًا فتحّث على اإلفصاح عن اإليرادات قبل أن يتم اإلبالغ عنها.

، هذا الموضوع، متحدثًا عن ضرورة اعتماد لبنان FFAتناول جان رياشي، مدير شركة 
ابقة لصدور القانون بهدف استقطاب األموال وتعبئة الخزينة العفو الضريبي عن السنوات الس

 .79وتفاديًا لتعرض المكلفين لعقوبات بمفعول رجعي

من إيجابيات هذا القانون أيضًا انعكاسه اإليجابي على الوضع اإلقتصادي ككّل بتشجيع 
ارف األجنبية مصاللبنانيين المقيمين في الخارج على اإلقامة في لبنان، وعلى تحويل أموالهم من ال

واستثمارها من خالل المصارف اللبنانية التي تتمتع بالسرية المصرفية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى 
 تدّفق أموال هائلة إلى لبنان وإلى زيادة واردات الخزينة. 

                                                           
70 The OECD guide on the Protection of Confidentiality of Information Exchange for Tax Purposes www.oecd.org. 
71 Le Commerce du Levant, Novembre 2016: L’échange automatique d’informations, un défi et une opportunité pour le 
Liban, p.88-89.  

http://www.oecd.org/


كسالح ذو حدين، يحّد من نظام السرية المصرفية من جهة لكنه  GATCAيظهر قانون 
 لالقتصاد اللبناني من جهة ثانية. يشكل فرصة انتعاش وازدهار

 . إنضمام  سويسرا2 
كان لسويسرا تحفظات حيال هذا القانون لتناقضه مع قانون السرية المصرفية الذي يشكل 

 ضغط الالركن األساسي لنظامها اإلقتصادي. ورغم هذا التناقض خلصت إلى الرضوخ نتيجة 
 

 
GATCA وFATCAالخلفي ة، المفهوم والتطبيق : 

الذي مارسته المفوضية األوروبية على بلدان الالئحة الرمادية التي حددتها منظمة التعاون والتنمية 
 اإلقتصادية.

أعلنت سويسرا عن استعدادها قبول تبادل المعلومات حول العمالء المصرفيين في العام 
  78ectThe RUBIK Projبعد أن كانت قد شّرعت إجراءات جديدة تحت مسّمى اتفاقية  8094

تسمح لسويسرا الحفاظ على سريتها المصرفية في محاولة للتمّلص من المعايير الدولية المفروضة 
 . OECDمن منظمة الـ

تختار سويسرا عن طريق السلطة التشريعية، الدول الشريكة لها في التبادل التلقائي 
لة بالمثل مبدأ المعامللمعلومات، بتوقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم مشتركة مع هذه الدول تتضمن 

وقد أصّرت على ضرورة إفصاح المؤسسات المالية عن المعلومات إلى الهيئات الضريبية لتقوم 
بدورها بإرسالها إلى الهيئات الضريبية في الدول األخرى الشريكة كي تبقى المعلومات محصورة 

 بهذه الهيئات رغم الطابع المعنوي لهذا اإلجراء.
*** 

وواضحة وتحديد  لتنمية والتعاون اإلقتصادي وضع آلية تطبيق متكاملةيبقى على منظمة ا
لتهرب الضريبي اجم العقوبات التي قد تنزل بالدول غير المتعاونة وإاّل فستكون الجهود المبذولة لل

قاصرة، والعمل على ضّم العدد األكبر من الدول إلى اتفاقية التبادل التلقائي بما فيها الواليات 
تي لم تبد حتى الساعة أي استعداد للتوقيع واإلفصاح عن الحسابات واألموال العائدة المتحدة ال

                                                           
ابات مصرفية في تح حسمبادرة سويسرية لعقد إتفاق جبائي مع كل من بريطانيا وألمانيا  يرمي إلى ردع التهرب الضريبي في هذه البلدان دون ردع المكّلفين من ف78

 لسويسرية.ف اسويسرا. وذلك مع الحفاظ على السرية المصرفية وحماية الخصوصية الشخصية من خالل إقتطاع ضريبة إبرائية مسبقًا من الحسابات لدى المصار 
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 على FATCAلغير المقيمين الموجودة ضمن نطاقها وهي التي فرضت عمليًا بموجب قانون 
 معظم الدول التصريح عن المكلفين غير المقيمين على أراضيها إلى مصلحة الضرائب األميركية.

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
 تحديث اإلطار القانوني لعمل المصارف
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 الرقابة المصرفية في لبنان 
 ومدى توافقها مع معايير لجنة بازل

ضربت عددًا من الدول  متكّررةتزامن تطور األسواق المالية العالمية مع أزماٍت مالية 
النامية والمتقدمة على السواء وأّثرت سلبًا على أسواقها المالية وعلى إقتصاداتها. وتبّين أن سوء 
اإلدارة وقصور الرقابة المصرفية ساهما في هذا اإلنهيار اإلقتصادي والمالي بسبب تزايد المخاطر 

 تفاقمت أزمة الديون الخارجية للدول المصرفية وعلى رأسها المخاطر الناتجة عن اإلئتمان، حيث
النامية وتزايدت نسبة الديون المتعّثرة لدى المصارف وأحجامها وصعوبة تحصيلها مما أدى إلى 

 .72تعّثر المصارف
لهذه األسباب، كان ال بد من نهوض قطاع مصرفي قوي قادر على تخصيص الموارد 

 مانية. فجرى بين الدول الصناعية العشرةالمالية لخدمة األغراض التنموية وخفض المخاطر اإلئت
)الواليات المتحدة األميركية، كندا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، السويد، سويسرا، اليابان، 

في مدينة بازل  9122اللوكسمبور(، تأسيس لجنة بازل للرقابة المصرفية مع نهاية العام 
 السويسرية.

رة أن الوضع النقدي مستقر، والليض سالمة " وفي ضوء تصريح حاكم مصرف لبنان ريا
 21اللبنانية عملة ثابتة، وموجودات مصرف لبنان من العمالت األجنبية ارتفعت إلى أكثر من 

نانية طبيعية والليرة اللب أن الحركة في أسواق القطعألخير " ، ال سّيما تصريحه ا74"مليار دوالر
رار لبنان احتياطاً مرتفعاً وإرادة مستمرة بالحفاظ على اإلستقمستقرّة، وتعلم األسواق أن لدى مصرف 

في األسعار عامًة وسعر صرف الليرة اللبنانية خاصةً. مصارفنا سليمة وهي تنمو بشكل جيد، 
. لقد تجاوز %2.1بينما زادت تسليفاتها بنسبة  %2فقد ارتفعت الودائع بنسبة سنوية تفوق الــ

 صر وقبرص، وال نتوّقع أّي سلبيات على مصارفنا حتى لوساءت قطاعنا المصرفي أزمة سورية وم
                                                           

 .8092بول مرقص، مقال تعّثر الديون، منشور في نشرة جمعية المصارف،  72 
 leb.gov.lb-www.nna، 8092أيار  1الوكالة الوطنية لإلعالم،  74 

 

http://www.nna-leb.gov.lb/


 الرقابة المصرفية في لبنان
، سوف نتطّرق في ما يلي إلى التعريف بالمبادئ األساسية للرقابة 72"األمور في هذه الدول

المصرفية التي أعّدتها لجنة بازل للرقابة المصرفية وإلقاء الضوء على ما تّم تطبيقه وتنفيذه من 
 ومقارنتها بتلك المطّبقة في المصارف اللبنانية. 71هذه المبادئ األساسية للرقابة المصرفية الفاعلة

 
 مفهوم الرقابة المالية وآلياتها

على الرغم من اختالف أنظمة الرقابة في دول العالم، إالّ أنه توجد أهداف مشتركة للرقابة 
 المصرفية.

ام المصرفية في الرغبة في الحفاظ على إستقرار النظيكمن الهدف األول واألساسي للرقابة 
المالي والمصرفي، ويتضّمن ذلك تجّنب مخاطر إفالس المصارف من خالل اإلشراف على 
ممارسات المؤسسات المصرفية، وضمان عدم تعّثرها حمايًة للنظام المصرفي والنظام المالي 

ة بإدارة الموجودات والمطلوبات في ككّل. كما يتضّمن أيضًا وضع القواعد والتعليمات الخاص
 المصارف سواء بالنسبة إلى العمليات المحلية أو الدولية.

أما الهدف الثاني فهو ضمان كفاءة عمل الجهاز المصرفي، ويتّم ذلك من خالل الرقابة 
على الحسابات والمستندات الخاصة بالمصارف للتأّكد من جودة األصول وتجّنب تعرضها 

م العمليات الداخلية بالمصارف وتحليل العناصر المالية الرئيسية وتوافق عمليات للمخاطر، وتقيي
المصارف مع ااُلطر العامة للقوانين الموضوعة، وتقييم الوضع المالي للمصارف للتأّكد من قدرتها 
على الوفاء بالتزاماتها، بهدف الحفاظ على تمويل بعض األنشطة اإلقتصادية والمؤسسات الحيوية 

 امة والتي ال يستطيع القطاع الخاص تدبير تمويلها بالكامل.واله

 

 
                                                           

في مجّمع "إده  8092 – 8098للعام الجامعي  AUTتصريح حاكم مصرف لبنان رياض سالمة خالل احتفال تخريج طالب الجامعة األميركية للتكنولوجيا  72 
 .8092ايلول  1، جريدة الديار، ساندز" السياحي في جبيل

 71 http://www.bis.org/publ/bcbs230.pdf 
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 الرقابة المصرفية في لبنان
كذلك ترمي الرقابة المصرفية إلى حماية المودعين، ويتّم ذلك من خالل تدخل السلطات 
الرقابية لفرض سيطرتها وإتخاذ اإلجراءات المناسبة لتفادي المخاطر المحتملة التي قد تتعّرض 

 .77األصول
وحيث ال بد من تأطير أهداف الرقابة المصرفية واإلتفاق على معايير موّحدة بشأنها بين 
الدول، جاءت مقترحات لجنة بازل التي تّم اعتمادها وتطويرها مع تطور متطّلبات السوق المالي 

 في العالم.
وقبل الدخول في تعداد مبادئ الرقابة المصرفية، نشير إلى أن الممارسة المهنية ألعمال 

، الرقابة الداخلية Primary Controlالرقابة حّددت مستويات الرقابة بأربعة هي: الرقابة األولية 
Internal Control  دارة أو إمثل أمان إدارة التكنولوجيا أو الرقابة والمحاسبة المالية أو المخاطر

 External، ومفّوضو المراقبة أو المدقق الخارجيInternal Auditالفروع، التدقيق الداخلي 
Auditors ثم تأتي الرقابة من السلطات الرقابية مثل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على ،
 المصارف.

 
 72المبادئ الساسية للرقابة المصرفية الفاعلة

قابة في المصارف من خالل تعزيز اإلدارة الداخلية تتمحور المبادئ هذه حول تفعيل الر 
 فيها ةحسن إدارة المخاطر:

أن يتضّمن نظام الرقابة المصرفية الفاعل مسؤوليات وأهدافًا واضحة المبدأ الول: 
 ومحّددة لكل هيئة تشارك في الرقابة على المصارف.

أن تضمن كل من هذه الهيئات إستقاللية العمل وتأمين الموارد الكافية  المبدأ الثاني:
 والحماية القانونية للمدققين.

 
                                                           

 .8001تشرين األول  89 – 80عمر شريقي، مداخلة بعنوان: دور وأهمية الحوكمة في استقرار النظام المصرفي،  77 
http://www.uni-ecosetif.com/seminars/financialcrisis/49.pdf 

78 The Core principles for effective Banking Supervision are the de facto minimum standard for sound prudential regulation 
and supervision of banks and banking systems. Originally issued by the Basel Committee on Banking Supervision (the 
committee) in 1997. 



 

 الرقابة المصرفية في لبنان
 

على القوانين واألنظمة أن توّفر إطار عمل للتعاون مع السلطات المحلية  المبدأ الثالث:
 والمدققين الخارجيين.

المسموح بها للمؤّسسات المرّخصة والخاضعة للرقابة  تحديد النشاطات المبدأ الرابع:
 المصرفية، بكل وضوح، وضبط استعمال عبارة "مصرف" إلى أقصى حّد ممكن.

أن يكون لسلطة الترخيص الحق في وضع المعايير ورفض طلبات  المبدأ الخامس:
 المؤّسسات التي ال تلّبي المعايير الموضوعة.

أن يكون للسلطة الرقابية الحق في دراسة الطلبات النتعّلقة بتملك أسهم  المبدأ السادس:
المؤّسسات المصرفية أو تركيزها أو نقلها أو سيطرة أطراف أخرى عليها الموافقة على 

 ذلك أو الرفض.
أن يكون لدى السلطة الرقابية صالحية وضع المعايير المناسبة لمراجعة  المبدأ السابع:

عمليات التمّلك الكبيرة أو اإلستثمارات التي يقوم بها المصرف والتأّكد من أن المؤّسسات 
والمنشآت المنتسبة للمصرف ال تعّرضه إلى أخطار غير ضرورية أو تعوق الرقابة 

  الفاعلة.
 فهوم المقاربة الرقابية.يتعّلق بم المبدأ الثامن:
 أن يستخدم المدقق مجموعة األدوات والتقنيات لتحقيق المقاربة الرقابية. المبدأ التاسع:
ق جمع ومراجعة وتحليل التقارير التي ترّده من المصرف وأن على المدقّ  المبدأ العاشر:

 ء منيتأّكد من صّحة هذه التقارير من داخل المصرف أو من خالل اإلستعانة بخبرا
 الخارج.

أن تتوافر للسلطة الرقابية وأن توضع تحت تصّرفها تدابير رقابية  المبدأ الحادي عشر:
 كافية إلّتخاذ اإلجراءات التصحيحية في الوقت المناسب.

أن تتمّت السلطة الرقابية بقدرة على مراقبة المجموعة المصرفية المبدأ الثاني عشر: 
 وذلك على أساس موّحد.
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 لمصرفية في لبنانالرقابة ا
 

على السلطة الرقابية أن تطلب من المصارف األجنبية العاملة ضمن المبدأ الثالث عشر: 
نطاق إشرافها أن تمارس في عملياتها المحلية، المقاييس العالية ضمن نطاق إشرافها أن 
تمارس في عملياتها المحلية، وأن تتوافر لهذه السلطة صالحية تبادل المعلومات التي 
تحتاج إليها السلطة الرقابية في البلد المضيف لهذه المصارف وذلك لغرض القيام بالرقابة 

 الموّحدة.
على السلطة الرقابية أن تتأّكد من أن المصارف تضع سياسات  المبدأ الرابع عشر:

وإجراءات وقواعد مالئمة لتقييم نوعية األصول وكفاية مخّصصات واحتياطات خسائر 
 ارف تتقّيد بهذه السياسات والقواعد واإلجراءات.القروض وأن المص

على السلطة الرقابية أن تتأّكد من أّن لدى المصارف إجراءات  المبدأ الخامس عشر:
 عمل شاملة وفاعلة إلدارة المخاطر.

على السلطة الرقابية وضع حّد أدنى لمتطلبات رأس المال بما  المبدأ السادس عشر:
ها المصرف، وأن تحّدد مكّونات رأس مال المصرف آخدًة يعكس األخطار التي يتعّرض ل

في اإلعتبار قدرة المصرف على احتواء الخسائر. أما بالنسبة إلى المصارف العاملة على 
المستوى الدولي، فيجب أاّل تقّل هذه المتطلبات عن تلك التي وردت في إتفاق بازل بشأن 

 رأس المال.
الرقابية من أن لدى المصارف أنظمة فاعلة تقيس  ان تتاكد السلطة المبدأ السابع عشر:

 وترصد مخاطر السوق بدقة وتضبطها بشكل مناسب.
أن تقتنع السلطة الرقابية بأن لدى المصارف سياسات وإجراءات  المبدأ الثامن عشر:

مناسبة لتحديد ومتابعة وضبط المخاطر المحلية ومخاطر تحويل األموال في عمليات 
 اإلقراض.

على السلطة الرقابية وضع حدود معقولة للحّد من تعّرض المصارف  التاسع عشر:المبدأ 
لخطر ائتماني لمقترضين منفردين أو لمجموعة من المقترضين ذوي إرتباط وثيق )ذوي 

 العالقة(.



 الرقابة المصرفية في لبنان
على السلطة الرقابية أن تشترط على المصارف إقراض الشركات  المبدأ العشرون:

، وان تتّم مراقبة هذه (on arm’s-length)ترابطة واألفراد على أساس حّر ونزيه الم
التسهيالت اإلئتمانية بصورة فاعلة، وأن تتّخذ التدابير المناسبة لضبط األخطار والحّد 

 منها.
أن تقتنع السلطة الرقابية بأن لدى المصارف أنظمة معلومات  المبدأ الحادي والعشرون:

 طر التحاويل في معامات اإلقراض واإلستثمار الدولّيين.لرصد وتقييم مخا
على السلطة الرقابية أن تتأّكد من أّن لدى المصارف إجراءات  المبدأ الثاني والعشرون:

 عمل فاعلة إلدارة المخاطر.
على السلطة الرقابية أن تتأّكد من أن لدى المصارف أنظمة  المبدأ الثالث والعشرون:

 وتقييم ومراقبة مخاطر أسعار الفائدة في الوقت المناسب.فاعلة لتحديد وقياس 
على السلطة الرقابية تعيين حجم السيولة لدى المصارف. ترمي  المبدأ الرابع والعشرون:

هذه اإلستراتيجية إلى تمكين المصارف من إدارة مخاطر السيولة وتكافؤها مع حجم 
 السيولة المحّدد من السلطة الرقابية.

أن يكون لدى السلطة الرقابية صالحية وضع المعايير لضمان  عشر: المبدأ الخامس
 تفادي المخاطر التشغيلية.

على السلطة الرقابية أن تتأكد من ان المصارف تضع ضوابط  المبدأ السادس عشر:
رقابة داخلية تتناسب وطبيعة وحجم نشاطاتها المالية، على أن تشمل هذه الضوابط: 

الحيات والمسؤوليات، والفصل بين الوظائف التي تنتج ترتيبات واضحة لتفويض الص
عنها التزامات على المصرف وصرف األموال، وأساليب تسجيل الموجودات والغرامات 
)المطلوبات(، والتسويات بين هذه العمليات، وحماية موجودات المصرف، ووظائف 

عليمات قبة تطبيق التالتدقيق الداخلي والخارجي، وأخيرًا إنشاء دائرة امتثال تتوّلى مرا
إلختبار مدى التقّيد بهذه الضوابط وبالقوانين واألنظمة األخرى. وهذا ما شرعت به 

 982المصارف اللبنانية راهنًا تطبيقًا للتعميم األساسي الصادر عن مصرف لبنان رقم 
 .20/1/8092في مهلة مبدئية انتهت بتاريخ 
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 الرقابة المصرفية في لبنان
على السلطة الرقابية أن تتأكد من أن كل مصرف يحتفظ  والعشرون:المبدأ السابع 

بسجالت صحيحة معّدة وفقًا لسياسات وممارسات محاسبية متكاملة، تمّكنها من تكوين 
رأي حقيقي وصحيح عن الوضع المالي للمصرف وربحية نشاطه وأن تتأّكد من أّن 

 يحة مركزه المالي.المصرف يقوم بنشر بياناته المالية التي تعكس بصورة صح
أن تتوافر للسلطة الرقابية وسائل للحصول على التقارير الدورية  المبدأ الثامن والعشرون:

واإلحصائيات الواردة من المصارف على مستوى كل وحدة وعلى مستوى موّحد 
(consolidate) .وأن تعمل على دراسة وتحليل هذه التقارير واإلحصائيات 

على السلطة الرقابية أن تتأّكد من أن المصارف لديها سياسات  والعشرون:المبدأ التاسع 
 know your)عرف عميلك " ة بما في ذلك قواعد صارمة لــ" إ وأساليب وإجراءات فاعل

customer-KYC) .تعّزز المعايير األخالقية والمهنية العالية في القطاع المالي 
 

 إتفاقيات بازل
 1بازل 

على جوانب عّدة،  9122" لعام  9األولى أو ما ُيعرف بــ " بازل  تنطوي إتفاقية بازل
فهي ترّكز على المخاطر اإلئتمانية حيث ترمي إلى احتساب الحدود الدنيا لرأس المال مع األخذ 
بعين اإلعتبار المخاطر اإلئتمانية، إاّل أّنه في هذه اإلتفاقية لم يشمل معيار كفاية رأس المال 

خرى التي قد تتعّرض لها المصارف كمخاطر سعر الفائدة ومخاطر سعر مواجهة المخاطر األ
 اوراق المالية.9الصرف ومخاطر اإلستثمار في ال

كذلك جرى التركيز في هذه اإلتفاقية على نوعية األصول ومستوى المخّصصات التي 
 ال يجب تكوينها لألصول أو الديون المشكوك في تحصيلها وغيرها من المخّصصات، ذلك ألنه

يجوز أن يفوق معيار رأس المال لدى المصرف الحّد األدنى المقّرر في حين ال تتوافر لديه 
المخصصات الكافية. وفي الوقت عينه يجب تأمين كفاية المخصصات أواًل ثم يأتي بعد ذلك 

 تطبيق معيار كفاية رأس المال.
 
 



 الرقابة المصرفية في لبنان
 2بازل 

بعض التعديالت لتطوير أسلوب حساب معّدل كفاية رأس ثم قامت لجنة بازل بإجراء 
في توسيع قاعدة  9111المال. وقد تمثلت المقترحات الجديدة التي تّم اإلعالن عنها في أيلول 

 وإطار رأس المال بما يضمن تحقيق األهداف التالية:
 المزيد من معدالت األمان والتوازن وسالمة ومتابعة النظام المالي العالمي. -9
يم التساوي والتوازن في المنافسة بين المصارف ذات النشاط الدولي وضمن تكافؤ تدع -8

 األنظمة والتشريعات.
إدراج العديد من المخاطر وإيجاد نماذج اختبار جديدة أكثر مالءمة للتطبيق في  -2

 .71البنوك على مستوياتها كافة

كانون الثاني  91 وضمانًا لتحقيق تلك األهداف، أرست لجنة بازل للرقابة المصرفية في
مقترح " إتفاق بازل الجديد لكفاية رأس المال ". على أن يتم تنفيذ تلك المعايير عام  8009
. وذلك من أجل تالفي قصور المعايير السابقة. وتقوم المعايير الجديدة على أساس تعديل 8002

من  %2ورفعه ليصبح في حدود  (Minimum Requirements)الحّد األدنى لرأس المال 
مجموع أصولها الخطرة بهدف تدعيم المالءة المالية للجهاز المصرفي على مستوى العالم. كذلك 
ألزم اإلعالن الجديد الدول األعضاء في لجنة بازل على توحيد طرق الرقابة من المصارف 

 المركزية وإيجاد المناخ المنسب لإلئتمان لضمان تفعيل الرقابة على مخاطره.

ير إلى إرساء المزيد من معدالت األمان وسالمة ومتانة النظام المالي وترمي هذه المعاي
العالمي، وتحقيق العدالة في المنافسة وتدعيم التساوي والتوازن في المنافسة بين المصارف ذات 
النشاط الدولي وضمان تكافؤ األنظمة والتشريعات وعدم التعارض بين األهداف السياسية 

منهج أكثر شمولية لمعالجة المخاطر من خالل إدراج العديد من واألهداف العامة، وإدخال 
وإيجاد نماذج اختبار جديدة أكثر مالءمة للتطبيق في  –التي لم تكن متضّمنة سابقًا  –المخاطر 

المصارف على جميع مستوياتها لتحقيق درجة أكبر من التناسب يبن رأس مال المصرف وأصوله 
 الخطرة، على أن يقترن ذلك يتدعيم فاعلية الدور الرقابي للمصارف المركزية والسلطات 

                                                           
 www.arablawinfo.comماجدة أحمد شبلي، الرقابة المصرفية في ظل التحوالت اإلقتصادية العالمية ومعايير لجنة بازل،  71 
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ح المصارف عن مقدار أكبر من المعلومات بشأن إلتزامها بمعايير كفاية رأس النقدية وأهمية إفصا

 المال.
وقد أّكد خبراء المصارف أن المعايير المصرفية التي ألقّرتها " بازل " سيكون لها صدى 

ها بعض ئتمانية التي شابكبير في خفض المخاطر اإلئتمانية وإعادة اإلنضباط إللى السياسة اال
 لسنوات القليلة األخيرة، والتي كان من نتيجتها ظاهرة التعثر المصرفي.العيوب خالل ا

جاء نتيجة األزمة المالية العالمية التي حصلت في  2شارة هنا إلى أن بازل ن اإلوال بّد م
 .8001 – 8002العامين 

 3بازل 

رقابة المصرفية أن رؤساء مصارف مركزية ومسؤولين أيلول، أعلنت لجنة بازل لل 98في 
دولة من اإلقتصادات الرائدة في العالم. وافقوا على سّن قواعد أكثر  87في الهيئات التنظيمية من 

صرامة بشأن إدارة المصارف في محاولة لجعل هذه الصناعة أكثر قدرة على مواجهة األزمات، 
هي "  2". فإتفاقية " بازل 2وهي عبارة عن حزمة جديدة من المعايير التنظيمية ُسّميت " بازل

بحيث أنها تسّهل وتقوي رأس المال. وُتدخل العناصر  9وبازل 8إتفاقية مكّملة إلتفاقيتي بازل
اإلحترازية الكلية في إطار العمل الرقابي، وتقّدم قواعد نوعية جديدة بشأن اإلدارة الرشيدة وهيكلية 

ك وتحسين مجالس اإلدارة وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وحماية المستهل
 اإلشراف والرقابة.

ومن المعايير التي تّم اعتمادها في هذا المجال: إلزام المصارف باإلحتفاظ بمقدار من 
رأس المال الممتاز ُيعرف بإسم رأسمال أساسي، وهو من المستوى األول ويتألف من رأس المال 

تكتنفها المخاطر بزيادة  على األقل من أصولها التي %4.2المدفوع واألرباح المحتفظ بها ويعادل 
". كذلك ألزمت المعايير الجديدة  8قية " بازلابحسب إتف %8عن النسبة الحالية والمقّدرة بــ 

األصول،  من %8.2المصارف تكوين احتياطي جديد منفصل يتألف من أسهم عادية ويعادل 
 لية زمات المستقبأي أن المصارف يجب أن تزيد رأس المال الممتاز الذي تحتفظ به لمواجهة األ
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يمكن  %7، وفي حالة إنخفاض نسبة األموال اإلحتياطية عن %7إلى ثالثة أضعاف ليبلغ نسبة 
للسلطات المالية أن تفرض قيوداً على توزيع المصارف لألرباح على المساهمين أو منح المكافآت 

وقد تصل إلى  8092لتطبيق هذه المعايير تبدأ من عام المالية لمستخدميها. إاّل أن المدة الزمنية 
 زمة للتقّيد بها.الالتدابير الللمصارف إّتخاذ جمبع اإلجراءات و  مما يتيح 8091عام 

 ةوبموجب اإلتفاقية الجديدة، ستحتفظ المصارف بنوع من اإلحتياطي لمواجهة اآلثار السلبي
من رأس المال األساسي  %8.2وح بين صفر وقتصادية بنسبة تراالمترّتبة على حركة الدورة اإل

)حقوق المساهمين(، مع توافر حّد أدنى من مصادر التمويل المستقرة لدى المصارف، وذلك 
داء دورها في منح اإلئتمان واإلستثمار جنبًا إلى جنب، مع توافر نسب آلضمان عدم تأّثرها ب

 .20اماتها تجاه العمالءمحّددة من السيولة لضمان قدرة المصارف على الوفاء بإلتز 

تعتمد لجنة بازل متابعة مدى تطبيق تلك المبادئ من جانب الدول المختلفة ال سّيما في 
اإلقتصادات الناشئة. كما أعلن صندوق النقد الدولي أن الحفاظ على سالمة الجهاز المصرفي 

 .29يجب أن يتبّوأ مقدمة أهداف السلطات المصرفي في العالم

 واتفاقيات بازل المصارف اللبنانية

تجدر اإلشارة أواًل إلى أت لجنة بازل األولى هي لجنة إستشارية فنية ال تستند إلى أية إتفاقية 
دولية. وعليه، فإن مقّررات هذه اللجنة أو توصياتها لم تكن تتمّتع بأية صفة قانونية أو إلزامية، 

ية والدول دولإاّل أنها إكتسبت مع الوقت قيمة كبيرة. وفي هذا السياق، تلجأ بعض المنظمات ال
إلى ربط مساعدتها المالية للدول األخرى بمدى إحترام هذه األخيرة لتلك القواعد والمعايير. كذلك 
تتضّمن برامج اإلصالح المالي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في كثير من األحوال شروطًا 

 ن قواعدمى المصارف وغيرها بإلزام الدول بإتباع القواعد والمعايير الدولية في مجال الرقابة عل
 من قواعد ومعايير اإلدارة السليمة. لذلك يمكن القول أن القواعد التي اصدرتها لجنة بازل تتمّتع 

 

                                                           
 الكويت، السلسلة الخامسة، العدد الخامس.    –نشرة توعية يصدرها معهد الدراسات المصرفية  20 

 

81  IIF, Roundtable on supervision in Emerging Market Economies, The In statute of International Finance, Inc, Washington 
DC, September 1997, P. 51. 
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بنوع من اإللزام المعنوي الذي يترافق في معظم األحوال مع كلفة إقتصادية عند عدم اإلنصياع 
 .28لها

المصرفي اللبناني الدعامة األساسية لإلقتصاد الوطني وبات أحد أهم الجسور يشّكل القطاع 
للتمّدد اإلقتصادي الخارجي، كما أصبح شريكاً فاعالً في منظومة القطاع المصرفي العالمي لجهة 

لمصارف فإن ا. بناًء عليه، إلتزامه بالمعايير الدولية وبالقرارات الصادرة عن المراجع الدولية
المخاطر التي قد تتعّرض لها من جّراء عدم إلتزامها بأي و  تدرك حجم المخاطر الدولية اللبنانية

قرار صادر عن مراجع دولية أو تدابير صادرة عن دول لها نفوذ كبير على النظام المالي العالمي. 
 للذلك، فهي ملتزمة بالمعايير المحاسبية الدولية ومعايير التدقيق العالمية ومقّررات لجنة باز 

الدولية، وقد أكسبها هذا األمر ثقة المراجع الدولية ومّكنها من اإلحتفاظ بنسب ومؤشرات لمواجهة 
الصدمات، فإلتزام المعايير الدولية هو في صلب إهتمامات القطاع المصرفي ومصرف لبنان. 

 .22وتلتقي المصارف اللبنانية في هذا اإلطار مع الجهود الدولية المبذولة لهذه الغاية

اّتبعت السلطات النقدية في لبنان منذ إتفاقية بازل األولى ثم بازل الثانية وأخيرًا  لك،لذ
بازل الثالثة نهجًا يقضي بإعتماد المعايير الدولية لكفاية الرساميل التي تضّمنتها هذه اإلتفاقيات 

به  يصووضعها موضع التنفيذ في حّيٍز زمنٍي غالبًا ما يكون أقصر وأقسى مما تفرضه أو تو 
. ويعود ذلك، من جهة، إلى البيئة العالية ومتعّددة المخاطر التي تعمل فيها المصارف 24لجنة بازل

اللبنانية، ومن جهة ثانية، إلى حجم مطلوبات وموجودات المصارف في لبنان بالدوالر بنسبة هامة 
 ارفالمص يعجم(. ويعود أخيراً الحرص على سرعة التنفيذ إلى 8098مع نهاية العام  %14جداً )

 
 

                                                           
 نشرة معهد الدراسات المصرفية المذكورة، العدد الرابع. 28 
 .8098أيلول  81عدنان القصار، إحترام المعايير الدولية في صلب اهتمامات القطاع المصرفي، جريدة السفير،  22 
 .8092آب  ،20784قبل المهلة الرسمية"، الجمهورية، العدد  2"سالمة: مصارفنا بدأت تطبيق بازل  24 
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على  بناءً  ة.العاملة في لبنان تعمل على صعيد دولي وتقيم عالقات مراسلة مع المصارف العالمي
 .من اإللتزام بمعايير الصناعة المصرفية العالميةا ال بد له، ذلك

المنهج المعياري " اعتمدت المصارف اللبنانية 8ما يتعلق بتطبيق معايير إتفاقية "بازل ففي
بداًل من المقاربات المتطورة التي تبين الحقًا أنه لم يتم اختبارها كما يلزم  ،الحتساب المخاطر

 .والتي عانت من جرائها مصارف كبيرة في بلدان عديدة من نقص في رأس المال

فإن القطاع المصرفي في لبنان لديه كفاية أموال خاصة مريحة تتخطى  ،السياق عينه وفي
" والتي تستعد الدول األوروبية والواليات المتحدة الى اعتمادها 2النسب التي أقرتها لجنة "بازل

 ةيولديه كذال حاليًا سيولة فوق المعدل الذي تتطلع الى بلوغه الصناعة المصرفية العالم .رسمياً 
" 2وفقاً وفقاً ل"بازل %90المصارف اللبنانية أصبحت تتمتع بمالءة تتعدى  .8092م بدئاً من العا

 .%7في حين أن ثمة دواًل عدة لم تستطع بلوغ نسبة 

فان المصارف وبتشجيع من الجمعية ومن مصرف  ،تقرير لجمعية مصارف لبنان بحسب
ادة رساميلهل اضافة منها لتقوية زي %72لبنان تخصص الجزء األكبر من أرباحها أي حوالي 

وذلك تدعيمًا لقدرتها على مواجهة أي  ،احتياطات حرة لمخاطر مستقبلية غير محددة الى تكوين
قد ينشأ نتيجة األوضاع األقليمية والدولية الصعبة. فال تضطر  قبلطارئ محتمل ففي المست

 .المصارف عندئذ ألن تلجأ الى اصدار أدوات رأسمالية مكلفة
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من قانون التجارة ما أجمع عليه الفقه بأّن الحساب  812استخلص المشترع في المادة  
بين شخصين تستدعي أحوالهما أن يتبادال تسليم األموال، يتفقان بموجبه على  عقدالجاري هو 

واحد،  ث يتألف منها حسابتحويل مالهما من الديون إلى بنود بسيطة للتسليف والتسلف، بحي
 .22هذا الحساب دينًا مستحقًا ومهيًأ لألداء قفلويصبح الرصيد النهائي وحده عند 

أو  مصرفاً " دون اإلشارة إلى كون أحدهما شخصينعينها كلمة " 812وردت في المادة 
 .يةالمصرف. تبعًا لذلك ليس من الضروري أن يكون الحساب الجاري من العمليات 21أقّله تاجراً 

قد  ،فيجوز لتاجرين، ال يكون أحدهما مصرفًا، توقيع عقد فتح حساب جاٍر بينهما. وأكثر من ذلك
يفتح هذا الحساب بين شخصين ليس ألي منهما صفة التاجر. وما يعزز ذلك هو إدراج المشترع 

 .27الحساب الجاري تحت باب مستقل عن العمليات المصرفية
 خاصتان هما: الغاية من الحساب )اإلدخال( ونتيجته )القفل(. ُتستنتج من التعريف أعاله  

الديون واندماجها فيه بحيث تفقد إذذاك صفاتها  إدخالإنَّ الغاية من الحساب الجاري هي 
وهذا . (Indivisibilité des opérations)الخاصة وكيانها الذاتي وتصبح غير قابلة للتجزئة 

من قانون التجارة واستقّرت عليه إجتهادات المحاكم  202و 812ما قضت به أحكام المادتين 
 اللبنانية أيضًا:

  
                                                           

 
، وتمييز فرنسي في ما يتعلق بخصائص الحساب الجاري 112، ص 9112نشرة قضائية ، 8/2/9112تمييز لبناني في ما يتعلق بضرورة توقيع عقد فتح حساب،  22

 Cass. Civ., 25/1/1955, JCPG 1955, II- 8547 Bisوهما اإلدخال والقفل: 
« De fait toute créance certaine, liquide et exigible se fond avec les autres créances dans un solde fluctuant et provisoire. 
Par cette fusion, la créance est payée et n’a donc pas à faire l’objet d’un règlement quelconque: c’est là l’effet du règlement 
du compte courtant. »  

 وهذا ما أشار إليه ريبير وروبلو: 21 
« Mais cela ne signifie pas qu’une telle convention ne puisse être passée qu’avec une banque. Deux commerçants 
pourraient être en compte courant pour leur fourniture réciproque. La jurisprudence admet qu’un notaire ou un agent de 
change peuvent être en compte courant avec leur client. Il faudrait aussi admettre qu’une personne non commerçante 
puisse être en compte courant avec son banquier. » Ripert et Roblot, Traité de droit commercial, Tome 2, LGDJ 2000, no. 
2319. 
87  FABIA et SAFA, Code de commerce annoté, Volume II, article 298, note no. 11. 
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"... إن غاية الحساب الجاري هي إدماج جميع الديون في حساب واحد بحيث ال يبقى 

 وقفيندما من ديون قائمة بذاتها بل هناك حساب تضمحل فيه جميع الديون وهذا الحساب ع
 22تظهر نتيجته ويعود عندئذ لصاحب الرصيد أن يطالب اآلخر بفرقه."

 :يعني قفل الحساب وقف سيره نهائيًا وتصفيته. يتّم ذلك عند حدوث أحد األمرين التاليين 
حلول األجل المتفق عليه عند فتح الحساب أو تحقُّق أحد األسباب القانونية التي تؤدي إلى انتهاء 

 العقد. 
وإذا كان العقد غير محّدد المدة، فلكل من الفريقين أن يضع حدًا له بعد إنذار الفريق 

 اآلخر. 

الذي  Arrêtيتخذ طابعًا نهائيًا عن وقفه المؤقت  الذي Clôtureيختلف قفل الحساب 
 أشهر مثاًل(. 2يتّم بصورة دورية أثناء سير الحساب )كل 

 الجاري واإلشكاليات التي يطرحها.ولذلك يتناول بحثنا الحاضر قفل الحساب 

 أسباب قفل الحساب الجاري 
 من قانون التجارة على ما يلي: 201تنص المادة 

" ينتهي العقد في الوقت المعيّن بمقتضى اإلتفاق وإن لم يتفق على األجل ينتهي العقد  
 ".بحسب إرادة الفريقين وينتهي أيضاً بوفاة أحدهما أو بفقدانه األهلية أو بإفالسه

 نعرض تباعًا حاالت وأسباب قفل الحساب الجاري:

 حلول األجل: .1

ينتهي ويقفل الحساب بانتهاء مدته عندما يكون مفتوحاً باتفاق الفريقين لمدة محددة، بحيث 
 ال يحق ألحدهما أن يفسخ العقد بإرادته المنفردة إاّل في حال وجود أسباب اضطرارية معلَّلة لذلك.

 
 إرادة أحد الفريقين: .2

  حساب الجاري من جانب واحد.ال قفل مصرفال يجوز للعميل أو

                                                           
 .890، ص 9والمصنف في اإلجتهاد التجاري، ج  84، ص 20، دعوى حجار/ماضي، حاتم ج 92/1/9121تاريخ  9899منفرد مدني في بيروت، رقم  22 
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 وفعاًل،

المصرف، ومع اإلعتداد بعقد فتح الحساب الجاري محدد المدة الذي كما  لعميليحق ل
رط دون حاجة إلى بيان السبب، ش قفله،سنعود إليه الحقًا، فسخ عقد فتح الحساب الجاري أي 

اإلنذار المسبق للفريق اآلخر وعدم إساءة استعمال الحق تجنبًا إللحاق الضرر بهذا الفريق كأن 
يأتي الفسخ على نحو مفاجىء حتى ال يعتبر الفريق الفاسخ مسؤوالً وملتزماً بالتعويض عن الضرر 

هلة ميل كتاب قفل الحساب الجاري قبل متجاه الفريق اآلخر. ولذلك تعمد المصارف إلى إبالغ الع
 التي ُتقاس عادًة باأليام القليلة.  Délai raisonnableمعقولة 

 وفاة أحد الفريقين أو فقدانه األهلية: .3
يمكن فتح حساب جاٍر بين شخصين طبيعيين من غير التجار كما أسلفنا اإلشارة إليه 

كما  -. أّما إذا كان أحد الفريقين مصرفًا . وينتهي الحساب بوفاة أحدهما21في مقدمة هذا المقال
والفريق اآلخر شخصًا طبيعيًا، فال يستطيع ورثة العميل المتوفى اإلبقاء على  -هو الحال غالبًا 

تشغيل الحساب الذي ُيصّفى وينقل رصيده إلى حساب آخر لحين توزيع األموال بينهم كل حسب 
 حصته اإلرثية. 

)ألسباب تختلف عن فقدان األهلية بسبب اإلفالس( فال وإذا فقد صاحب الحساب أهليته 
 يحق ألحد تحريك الحساب إالّ من ثبتت صفته كقّيم على أموال فاقد األهلية بموجب حكم قضائي.

وإذا كان الفريق اآلخر أي العميل شخصاً معنويًا، يعتبر الحّل بالنسبة لهذا األخير معاداًل 
األهلية، ويؤدي إلى انحالل عقد الحساب الجاري. ولكن وطالما لوفاة الشخص الطبيعي أو فقدانه 

وألجل حاجات التصفية حصرًا،  10أّن الشخصية المعنوية تستمر بعد حّلها أثناء فترة التصفية
 فيكون بوسع المصفي تشغيل الحساب الجاري في حدود هذه الحاجات.

 
 

                                                           
 .880، ص9، ج 9117والمصنف في اإلجتهاد التجاري  82، ص20، دعوى حاشر/ضومط، حاتم ج 29/98/9121تاريخ  907تمييز، الغرفة الثانية المدنية، رقم  21 

، رقم 82، ص 9، ج 8، موسوعة القانون المصرفي اللبناني: األحكام القضائية، مجلد 92/9/9124تاريخ  9911وبالمعنى عينه: منفرد مدني في بيروت، رقم 
8082. 

90 FABIA et SAFA, Code de commerce annoté, articles 305 et 306 du code de commerce libanais, note no. 32. 
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 الفريقين: إفالس أحد .1

ينتهي عقد الحساب الجاري بإفالس أحد الفريقين. ويعتمد تاريخ إشهار اإلفالس من أجل 
 تحديد تاريخ قفل الحساب وإجراء عمليات التصفية. 

إنما قد ال ينتهي عقد الحساب الجاري عند توقيع الصلح. ويجب التمييز هنا بين حالتين 
 وهما: توقيع الصلح قبل إعالن اإلفالس أو بعده. 

إنَّ توقيع عقد الصلح بعد إعالن اإلفالس ليس من شأنه أن يحيي عقد الحساب الجاري، 
يؤدي إلى عدم اعتبار عقد الحساب الجاري منتٍه  19في حين أن توقيع عقد الصلح اإلحتياطي

 اإلحتياطي.  حكمًا إاّل إذا أدرج خالف ذلك في عقد الصلح

 مفاعيل قفل الحساب الجاري واإلشكاليات المطروحة

تنحصر نتائج قفل الحساب الجاري بثالثة مفاعيل، أّولهما وقف التعامل به نهائياً وثانيهما  
 ائدة قانونية أو تعاقدية من جهة، وفائدة عادية أو مركبة من جهة أخرى.التصفية، وثالثهما إنتاج ف

 وقف التعامل بالحساب الجاري نهائيًا وتصفيته. أواًل: 

قتضي أن بحيث ي توقُّف جميع العمليات المتعلقة بمدفوعاتهيترتب على قفل الحساب  
 تدخل أي نفدة جديدة في حساب جاٍر جديد. 

ول استخالص الجمع العام بين الصإّن التصفية هي إظهار الرصيد النهائي للحساب بعد  
. وال تظهر صفة دائن أو مدين 12أو مقابلة الدينين، الدائن والمدين، في حساٍب واحد، 18والخصوم

 العقد إاّل نتيجة قفل الحساب. بالنسبة لفريقيّ 
 
 

                                                           
 يجّنب طالب الصلح إشهار إفالسه ويمنعه تاليًا من فقدان األهلية.وقيع عقد الصلح اإلحتياطي إنَّ ت 19
 .292، ص 9111ناصيف، الياس، الكامل في قانون التجارة، عملّيات المصارف، الجزء الثالث، عويدات للطباعة والنشر،  18
 .891، ص 8009، دعوى تفليسة بدارو/بنك عودة ش.م.ل.، العدل، 98/8/8009، تاريخ 20بداية جبل لبنان، الغرفة الثانية المدنية، رقم  12
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، تاريخ 4يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة اإلبتدائية في بيروت، الغرفة اإلفالسية، رقم 

حيث جاء  424، ص 924، دعوى تفليسة سلهب/بنك مبكو، منشور في حاتم ج 97/9/9122
 ما يلي:

"... وإنه لو لم يكن الحساب الجاري قد أقفل بصورة فعلية لما تمّكن المصرف المدعى 
ة وضع المفلس إذا كان دائناً أو مديناً نتيجة الحساب، ألنه استنادًا إلى مبدأ عدم عليه من معرف

تجزئة الحساب الجاري ال يمكن اعتبار وجود دائن أو مدين بالنسبة لطرفّي الحساب إاّل بعد 
 إقفاله،..."     

ة . وهذا ما يأتلف مع أحكام المادديناً مستحق الداءيعتبر الدين الناجم عن قفل الحساب 
"ال يعّد أحد من قانون التجارة التي تنص على ما يلي:  204والعبارة األولى من المادة  812

 202. إاّل أّن أحكام المادة 14الفريقين دائناً أو مديوناً للفريق اآلخر قبل ختام الحساب الجاري..."
... إّن إيقاف هذا القانون عينه التي تنص على: "من  204وأحكام العبارة الثانية من المادة 

الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العالقات القانونية بينهما وهو الذي تنشأ عنه حتمًا المقاصة 
تفيدان معنًا  ،اإلجمالية لجميع بنود الحساب من تسليف واستالف وهو الذي يعيّن الدائن والمديون"

 ي.لدين واتصافه بصفتّي الثابت واألكيد عند وقف الحساب الجار مختلفًا جدًا يتأتى عن استحقاق ا
 202و 204انقسم الفقهاء وانحاز البعض منهم إلى المعنى المؤّيد من ثنائي المادتين 

 : 812و 204وانحاز البعض اآلخر إلى المعنى المؤيد من ثنائي المادتين 
)العبارة األولى( من  204و 812فأشار التوجه الفقهي األول إلى التناقض بين المادتين 

من جهة أخرى، وأبدى هذا التوجه أنه يجب تطبيق  202)العبارة الثانية( و 204جهة، والمادتين 
على الرصيد النهائي الذي يظهر نتيجة قفل الحساب وليس على  202الفقرة األولى من المادة 

. أما التوّجه الفقهي 12سيةالرصيد الذي ينقل بعد توقف دوري، مستندًا بذلك إلى إجتهادات فرن
 حقوق  مبدئياً إذ أّن قفل الحساب برأيه هو الذي يحدد  202الثاني فانتقد هذا التفسير للمادة 

                                                           
. 9002ص  9112والنشرة القضائية  97ص  12، دعوى نجار/طراد ومخزومي، حاتم ج 9/7/9112تاريخ  9919محكمة اإلستئناف المدنية في بيروت، رقم  14

، دعوى بنك بيروت والبالد العربية ش.م.ل./عبد الرحيم، صادر في اإلجتهاد 81/1/9111، تاريخ 9887معنى عينه: بداية بيروت، الغرفة الثالثة التجارية، رقم وبال
 .911، ص 819فقرة  ،9111المنشورات الحقوقية صادر، المقارن، الحساب الجاري، 

95 FABIA et SAFA, Code de commerce annoté, articles 305 et 306 du code de commerce libanais, notes no. 6 ets. 
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في حال وقوع وقف للحساب قبل تاريخ قفله  لكناألطراف ويجعل الدين أكيدًا ومستحق األداء؛ 

 .11يكون لهذا الوقف المفاعيل عينها التي يرتبها قفل الحساب -وهو أمٌر غالبًا ما يحدث –
هذا اإلنقسام الفقهي على إجتهادات المحاكم وقد ظهرت نتائج هذا اإلنقسام جليًا انسحب 
 في مسألة الفوائد.

 قانونية أو تعاقدية، وفائدة عادية أو مركبة. المفعول الثالث: إنتاج فائدة ثانيًا:
 تطرح مسألة قفل الحساب الجاري مصير عمولة المصرف والفوائد. 

يتوقف المصرف عند قفل الحساب وتصفيته عن استيفاء عمولته إذ يزول عندها المبرر 
 . 17القانوني لتطبيقها

ق جميع المحاكم تتفإاّل أن فائدة الحساب المتوجبة تبقى موضوع اختالف. فإن كانت 
 . 12على أّن رصيد الحساب ينتج فوائدًا إاّل أّنها ال تتفق على معدل هذه الفوائد

ففي حال أدرج الفريقان بنداً يحدد معدل الفائدة الذي يطبق على الرصيد النهائي للحساب، 
 .11ت عتبر المحاكم بأنَّ العميل ملزم بهذا المعدل
 202و 204دة في العقد، فإّن تناقض أحكام المادتين أّما في حال عدم تحديد معدل الفائ

من القانون عينه كما أسلفنا عرضه في ما  204و 812من قانون التجارة مع أحكام المادتين 
يتعلق بتحديد الرصيد الصافي ومستحق األداء، يؤدي إلى اختالف المحاكم على تحديد المعدل 

هيأ يجة التوقيف الدوري يعتبر دينًا مستحقًا ومالواجب التطبيق. ذلك أّن الرصيد الذي يظهر نت
 المذكورة، بحيث تطبق عليه فائدة بالمعدل القانوني في حين أّن الرصيد  202األداء سندًا للمادة 

 
                                                           
96  Emile TYAN, Droit commercial, Tome I, Ed. Librairies Antoine, 1968, Beyrouth, pp.1018-1020. 

، غير منشور، جمال دانيال/البنك اللبناني السويسري ش.م.ل.: 8/8/8001، تاريخ 2/8002المحكمة اإلبتدائية في بيروت، الغرفة الثالثة، تجارية، قرار تمهيدي رقم  17
 مسكه أو أعمال نفذها له،" حيث أّن العمولة هي المقابل الذي يتقاضاه المصرف من العميل لقاء الخدمات التي يؤديها له بمناسبة فتح الحساب و 

سبق  توحيث إّن ما يبرر تقاضي المصرف لعمولة خالل سريان الحساب الجاري يمسي دون سبب بعد تاريخ اإلقفال حتى في حال فتح حساب لتسوية عمليا
 للمصرف أن تقاضى عنها عمولة. "

عدد  8008، دعوى مونس/بنك مصر لبنان ش.م.ل.، العدل، 1/7/8009خ تاري 114وفي المعنى عينه: منفرد مدني في بيروت )الرئيس القاضي بيضا(، رقم 
 .412، ص 8-2

، دعوى بنك 91/2/9118، تاريخ 1يراجع بهذا المعنى: محكمة إستئناف جبل لبنان، الغرفة المدنية الثالثة، رقم  أجاز اإلجتهاد بأن تكون هذه الفائدة فائدة تجارية. 12
 .22، ص 9، عدد 9118بيروت والبالد العربية ش.م.ل./عازار، نشرة قضائية، 

، دعوى مطر/بنك 84/1/8002، تاريخ 892الثالثة التجارية، رقم  محكمة إبتدائية، بيروت، الغرفة دون سقف. يراجع بهذا المعنى:كما أجاز أن تكون هذه الفائدة 
 .998، ص 970، فقرة 8002صادر في اإلجتهاد المقارن، الحساب الجاري، المنشورات الحقوقية صادر، مصر لبنان ش.م.ل.، 

 . 24، ص 9117، العدل، 1/98/9112بيروت،   11
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 204و 812الذي يظهر نتيجة قفل الحساب يعتبر دينًا مستحقًا ومهيأ األداء سندًا للمادتين 

 )العبارة األولى( المذكورتين. 
المذكورة بين حالتين: الحالة التي  202مّيز اإلجتهاد استنادًا لما تقدم وعماًل بنص المادة 

الة التي ال اآلجال الملحوظة، والحتتابع فيها العمليات بعد توقيف الحساب الجاري وتصفيته في 
 تتابع فيها العمليات الستنتاج أواًل وقف أو قفل الحساب، وثانيًا معدل الفائدة المطبق.

ففي حالة تدوير نتيجة تصفية الحساب ومتابعة العمليات تكون النتيجة المستخلصة دوريًا 
لعمليات نه في حالة عدم متابعة امؤقتة وتنتج الفوائد بالمعدل الملحوظ للحساب الجاري. في حين أ

بالحساب الجاري وعدم تدوير النتيجة المستخلصة بعد توقيف الحساب وتصفيته، يقفل هذا 
 .900الحساب عندئٍذ وتكون النتيجة المستخلصة نهائية وتنتج الفوائد بالمعدل القانوني

رت المحاكم سكوت الفريقين عن تحديد معدل معيَّن للفائدة، على أنهما فقا ضمنيًا ات فسَّ
من قانون التجارة، بتسعة بالمئة  827على تطبيق المعدل القانوني الذي نصت عليه المادة 

" ينتج الرصيد النهائي المستحق من القانون عينه  202(، حيث أّنه عماًل بأحكام المادة 1%)
م في حال عداألداء فائدة على المعدل المعيّن في الحساب الجاري وإاّل على المعدل القانوني 

 .وجود اتفاق بهذا الخصوص"
تهادًا ، فإنه من المتفق عليه فقهًا واجطريقة احتساب الفائدة بعد تاريخ القفلأما لناحية 

أّن الدين، مستحق األداء بتاريخ القفل، يمسي في ذلك التاريخ دينًا عاديًا خاضعًا ألحكام القانون 
جيز ال تالمتعلقة باإلنتظام العام والتي  ات والعقودمن قانون الموجب 263للمادة العادي وتحديدًا 

 إاّل في حالتّي اإلتفاق الالحق المنشأ بعد اإلستحقاق أو بإقامة دعوى، شرط أن  تركيب الفائدة

 

 

                                                           
 على ما يلي: 202نصت المادة   900

 في آجال اإلستحقاق المعينة بمقتضى العقد أو بحسب العرف المحلي وإالّ ففي نهاية كل ستة أشهر." يوقف الحساب ويصفى 
صيد إلى حساب جديد هذا الر  ويؤلف الرصيد الباقي ديناً صافياً ومستحق اآلداء ينتج إبتداءً من يوم التصفية فائدة على المعّدل المعيّن في الحساب الجاري إذا نقل

 ل القانوني."وإاّل فعلى المعد
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العادات بالقواعد و تكون الفوائد المستحقة عائدة لمدة ال تقل عن ستة أشهر، وذلك مع اإلحتفاظ 

 .909المختصة بالتجارة

 يراجع بهذا المعنى:
المحكمة اإلبتدائية في بيروت، الغرفة الثالثة، الناظرة في الدعاوى التجارية، )الرئيس 

 : 8/8/8001، تاريخ 2/8002القاضي مزهر(، تمهيدي، رقم 
التالي ن بوحيث لم يثبت للمحكمة وجود مثل هكذا عادة في المجال المصرفي فال يمك" 

أي ) تقاضي فائدة مركبة بعد تاريخ اإلقفال إاّل في حال توافر إحدى الحالتين المذكورتين أعاله
شرط الستة  )أي ووفقًا للشرط المومى إليه أعالهإتفاق الفريقين بعد اإلستحقاق أو بإقامة دعوى( 

 أشهر(. " 

م النويري، سة القاضي ميسفي حين أّن محكمة اإلستئناف في بيروت، الغرفة التاسعة، برئا
 مذكور أعاله، أشارت إلى ما يلي: عند النظر في استئناف حكم المحكمة اإلبتدائية ال

وبعد أن لحظت أنه ال يجوز ضّم الفائدة م.ع.(  712)أي المادة  أن المادة المذكورة" 
 إلى رأس المال إالّ "بإقامة دعوى أم بمقتضى عقد منشأ بعد اإلستحقاق" أوجدت إستثناء بتعلق 

"بالقواعد والعادات المختصة بالتجارة" أي أن المشترع منح التجار الحرية الكاملة في هذا المجال 
 وهذا هو المبدأ السائد في عالمهم.

ًا لكون النزاع الراهن عالقًا بين تاجرين يكون من الجائز قانونًا اإلتفاق على وحيث نظر 
ضمّ الفائدة إلى رأس المال حتى بعد إقفال الحساب الجاري وفقاً لألسس المحددة من قبل طرفيّ 

 الحساب المذكور ما يقتضي معه رّد إدالءات المستأنف المخالفة لهذه الوجهة."
ة أو بين تطبيق الفائدة القانونية أو التعاقدي قين معيار التمييزتعتبر إرادة الفريلذلك 

 إحتساب فائدة عادية أو فائدة مركبة وطريقة احتساب هذه األخيرة ومدتها. لذلك ألزمت المحاكم 
                                                           
101 Christian GAVALDA et Jean STOUFFLET, Droit bancaire, Ed. Litec 1992, n. 327, p. 149: « La capitalisation des 

intérêts admise pendant le fonctionnement du compte courant à chaque arrêté périodique n’est plus possible après 
clôture qu’aux conditions définies à l’article 1145 C.civ. » 

م.ع. وكذلك األمر في القانون المصري حيث ال يجوز تقاضي فوائد مركبة بعد تاريخ القفل  712المذكورة مطابقة ألحكام المدة  9942مع اإلشارة أّن أحكام المادة 
من القانون المدني المصري. يراجع بالمعنى عينه قرار محكمة النقض المصرية تاريخ  828وفقًا للمنحى المعتمد من اإلجتهاد والفقه المصريين عماًل بالمادة 

صفة الحساب الجاري تزول عنه عند إقفاله ويصبح الرصيد ديناً عادياً مما ال يجوز معه طبقاً : " 411ص  8عدد  92، مجموعة أحكام النقض، عام 8/4/9114
 " ئد مركبة عنه إاّل إذا ثبت وجود عادة تجارية تقضي بذلك.من القانون المدني تقاضي فوا 828للمادة 
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 في النص واإلجتهاد إشكاليات قفل الحساب الجاري 
 الموقع في ما بين المصرفالمصرف، على سبيل المثال، وإعمااًل لبنود عقد الحساب الجاري 

. 908والعميل، إعالم هذا األخير مسبقًا بمعدل الفائدة المطبق على الرصيد المدّور كي يسري عليه
في حين تعتبر المحاكم إجراًء صحيحًا اشتمال المصادقة على الكشوفات مواف ق ًة على معدالت 

صرف إذا احتفظ الم ل أو موافقتهالفوائد المحددة من المصرف بإرادته المنفردة ودون إعالم العمي
  .902لنفسه بحق تحديد معدل الفائدة في عقد الحساب الجاري 

***  

                                                           
حيث جاء  411، ص 2، عدد 9111، دعوى سعدي/بنك فرعون وشيحا ش.م.ل.، العدل، 94/4/9111تاريخ  821بداية جبل لبنان، الغرفة الثانية المدنية، رقم  908

 ما يلي:
ة يتبيّن أّن المعترض بوجهه احتسب نسبة فائدة على الحساب موضوع اإلعتراض الراهن تختلف عن النسب" حيث بالنسبة للنزاع المتعلق بالفوائد المحتسبة فإنه  

 المحددة من الطرفين في عقد فتح الحساب.
 وحيث لم يتبيّن أن المعترض بوجهه قد أعلم المعترض األول بتعديل معدل الفائدة المحتسبة في الحساب وفق بنود عقد فتح الحساب.

م تضمن هذه دمكن اعتبار أن المعترض األول بموافقته وتوقيعه على اإلشعارات المؤقتة للحساب قد أعلم أصواًل بتعديل نسية الفائدة المحددة عقدًا لعوحيث ال ي
 اإلشعارات لنسبة الفائدة المحتسبة.

 ."%98اعتماد الفائدة العقدية على الحساب المحدد بنسبة وحيث على ضوء ما تقدم يكون تعديل الفائدة من قبل المعترض بوجهه غير جائز ويقتضي بالتالي 
صادر في اإلجتهاد المقارن، الحساب الجاري، ، HSBC، دعوى تفليسة عبد الهادي/بنك 80/2/8002تاريخ  972بداية بيروت، الغرفة الثالثة التجارية، رقم  902

  ي:حيث جاء ما يل 997-991، ص 977، فقرة 8002المنشورات الحقوقية صادر، 
من عقد التسهيالت أّن المصرف المعترض عليه احتفظ لنفسه بحق تحديد معدل الفائدة كما أعطي الحق باحتساب الفائدة كل ثالثة أشهر  8" وحيث يتبيّن من البند 

 أو في فترات يحددها البنك حسب تقديره وحده.
 معدالت الفوائد وطرق احتسابها الداخلة فيه.وحيث إضافةً لذلك فإّن المصادقة على الكشوفات تتضمن الموافقة على 

 ات."وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم رّد إدالءات المعترضة بعدم قانونية اإلقفال أو بما يتعلق بمعدالت الفوائد أو طرق احتسابها وصحة المصادق
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مع التطور التكنولوجي الذي لحق بمختلف القطاعات بما فيها القطاع المصرفي، وضعت 
م قيامهم بالعمليات المالية، فأصبح بوسع العميل أن يقو المصارف بمتناول عمالئها وسائل تسهل 

عبر حاسوبه الشخصي وحتى من خالل تطبيقات يحّملها على هاتفه النقال معرفة رصيد حسابه، 
 والقيام بتحويالت مصرفية من حساب آلخر، وصواًل إلى االستثمارات المالية.

ن مصرفي لحاملها يقوم مالبطاقات المصرفية هي بطاقات ممغنطة موصولة بالحساب ال
خاللها بتسديد مستحقاته دونما حاجة الى أن يحمل المبلغ نقدًا. تتعدد أشكال ووظائف البطاقات 
المتداولة، وقد تؤدي العمليات المالية القائمة من خالل البطاقة الى نزاعات مدنية تارًة وجزائية 

أمان المعاملة أو سوء نية أحد طورًا تنتج عن ضرر لحق بأحد أطراف التعامل جّراء خلل في 
 المعنيين فيها. 

البطاقات المصرفية كغيرها من وسائل الوفاء عرضة للسرقة وللتسليم من خالل مناورات 
احتيالية. ولكن يبقى على مرتكب هذه األفعال معرفة الرقم السري لها ليستعملها. كذلك فإن الحامل 

ية ورود رسالة هاتفية إليه تشير الى اجراء أي عملالشرعي للبطاقة وفور تنّبهه الى فقدانها أو 
عليها يعمد الى االتصال بالمصرف ليوقف العمل بها. لذلك أصبح المجرمون يعتمدون طرق 
تزوير متطورة جّدًا. فأصبح بوسع المزوِّر نقل كافة المعلومات الموجودة على البطاقة ونسخها 

العميل عبر آلة مختصة. لم يقتصر  على بطاقة أخرى تخّول مستخدمها سحب رصيد حساب
دور المزّورين على ذلك، فأصبحوا يقومون بتزوير البطاقات ويبيعونها الى أشخاص ثالثين بسعٍر 

 ثابت ودون معرفة رصيد البطاقة.
مما ال شك فيه أن انتشار استعمال البطاقات المصرفية كان له أثر إيجابي يكمن في  

هولة تامة وبضمان العمليات التي يقوم بها. إال أن هذا االستعمال قيام العميل بإيفاء مدفوعاته بس
أدى الى قيام نزاعات وتعّديات على الحقوق أدت الى ترتيب المسؤولية المدنية على الفاعل في 

 بعض الحاالت، ومسؤوليته الجزائية في حاالت أخرى. 
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 المسؤولية عن االستعمال غير المشروع للبطاقات المصرفية

 المسؤولية المدنية
تنشأ عن البطاقة المصرفية عالقة تعاقدية ثالثية تجمع بين أطراف ثالثة هي المصرف، 
الحامل والتاجر. فيجمع بين الحامل والمصرف عقد اصدار البطاقة، وبين المصرف والتاجر عقد 

ينتج عنه  يعيخول األخير استيفاء األموال مباشرة من حساب الشاري، وبين التاجر والحامل عقد ب
واجب االيفاء. إن العالقات الناتجة عن هذه العقود هي عالقات ملزمة ألطرافها واإلخالل بها 
يرتب مسؤولية مدنية على عاتق المخل ينتج عنها حق بالفسخ وبالمطالبة بالعطل والضرر للطرف 

النتيجة وهو  عاقدية،اآلخر ومتى توافرت أركانها الثالثة: الخطأ الذي ارتكبه من أخّل بموجباته الت
 الضرر الذي أصاب الطرف اآلخر، والصلة السببية بينهما.

أما في حال تم االستعمال غير المشروع للبطاقة المصرفية من شخص ثالث، ولكونه 
 ليس طرفًا في العقد، تنشأ بذلك مسؤولية تقصيرية على عاتقه لتوافر أركانها الثالثة.

 :لسوء نيته في التعامل والهمالهأواًل: مسؤولية حامل البطاقة 
إن البطاقة المصرفية كأداة إيفاء تتيح لحاملها التصرف بالمبلغ الذي يملكه في حسابه 
الشخصي، ولهذه البطاقة سقف ائتماني ال يجوز له تخّطيه وإال، في حال أسداه المصرف 

 تسهيالت، أصبح مسؤواًل تجاهه بمقدار المبلغ المستعمل.

تجاه المصرف في حال سرقة أو فقدان يكون حامل البطاقة مسؤوال ً من ناحية أخرى  
البطاقة المصرفية إذا كان ذلك ناتجًا عن إهماله وعدم تبصره إذ، نتيجة للعقد الذي أبرمه مع 
مصدر البطاقة، ولوجود قرينة على إهمال الحامل في حال سرقة أو فقدانها البطاقة، كان عليه 

 الرجل العادي. عليها ببذل عناية المحافظة

أقام المشرع الفرنسي مسؤولية الحامل الشرعي للبطاقة في حال تمت سرقتها أو فقدانها 
 . وقد حدد مفهوم الخطأ الجسيم على انه 904وثبت أن هذه الواقعة ناتجة عن خطأ الحامل الجسيم

                                                           
104 L'article 132-3 du Code monétaire et financier: « Le titulaire d'une carte (de retrait ou de paiement) supporte la perte subie, 
en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut 
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اما اهمال الحامل الذي أدى الى سرقة أو فقدان البطاقة، واما عدم تبليغه فقدان البطاقة فور 
اكتشافه ذلك. وعليه يكون الحامل مسؤوالً عن المبالغ والمدفوعات التي تمت ما بين واقعة حصول 

، 902 ةً السرقة أو الفقدان، وواقعة ابالغ المصرف بذلك. وهذا ما نص عليه القانون الفرنسي صراح
إال أنه عاد وأكد عدم مسؤولية الحامل عن المبالغ المدفوعة عبر بطاقة مصرفية مزورة موصولة 
بحسابه الشخصي إذا تمت في وقٍت كانت البطاقة الصحيحة في حيازته، أو في حال تمت 
عملية االيفاء بالبطاقة عبر مناورات احتيالية استعملت فيها البيانات من شخص غير مشروع 

 .901تعمالهاله اس
اعتبرت محكمة استئناف باريس الحامل الشرعي لبطاقة مصرفية تطبيقًا لما سبق ذكره، 

مسؤواًل عن المبالغ التي تم سحبها من البطاقة لنه أهمل مراقبة كشوفات حسابه، مما أدى 
 .907الى تأخره في االبالغ عن صدور ايفاءات غير صحيحة عن بطاقته الشخصية

لنقض الفرنسية اقامة مسؤولية الحامل عن ايفاءات صدرت في حين رفضت محكمة ا
 .902عن بطاقته باستعمال الرقم السري لها

                                                           
dépasser 400 euros. Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de 
ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la 
carte, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable ». 
105 Article L 133-19 du CFM : 
 "I. ― En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur 
supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un 
plafond de 150 euros.  
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation 
du dispositif de sécurité personnalisé." 
106 Article L 133-19 du CFM : 
"II. ― La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, 
à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. 
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement 
non autorisée, le payeur était en possession de son instrument." 
107 CA de Paris, arrêt du 18 juillet 2013, N° 12/00610 a sanctionné une personne qui n'a pas suffisamment surveillé ses 
comptes et qui a fait une opposition tardive. 
En l'éspèce la banque avait posté une carte bleue jamais reçue .Or entre le 14 janv et le 15 février plus de 28000 euros de 
retraits frauduleux ont été constatés, mais l'opposition faite le 1 er mars. Pour les juges l'opposition tardive est fautive. 
108 Cass. Com. 2 octobre 2007, pourvoi N° 05-19.899: 
"La circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insuscept ible 
de constituer la preuve d'une telle faute". 
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 :ثانيًا: مسؤولية مصدر البطاقة لتسديد مدفوعات غير مستحقة

يكون المصرف مسؤواًل تجاه الحامل في حال أقدم على تسديد مبالغ صادرة عن بطاقة 
مصرفية تم ابالغه بسرقتها أو فقدانها من الحامل. فعليه التشّدد في الرقابة على العمليات المالية 
 الصادرة عن البطاقات المصرفية ان كان بقبول ايفاءات وردت اليه من التاجر، أو بالتحقق الدائم

من مطابقة التوقيع الممهور بااليصال للتوقيع الموجود في سجالت الحامل لدى المصرف 
(Specimen de signature). 

في السياق عينه، ولكون البطاقة المصرفية هي ذات طابع شخصي اذ تحمل اسم الحامل 
نتيجة و وهي متصلة بحسابة الشخصي، ففي حال وفاة الحامل تنتهي تلقائيًا صالحية البطاقة. 

ولية الوفاة، يعقد مسؤ وتحديدًا بعد تبلغ المصرف حالة  لذلك، كل ايفاء يتم بعد وفاة الحامل
تقصيرية للمصرف تجاه الورثة ويكون على المصرف تسديد كافة المبالغ المدفوعة للتاجر بعد 

 .901تاريخ تبلغه وفاة الحامل

 ببطاقة مصرفية: ثالثًا: مسؤولية التاجر المدنية الهماله اجراءات االيفاء

في حال البطاقة. و يجمع التاجر والحامل عقد بيع ينتج عنه موجب االيفاء الذي يتم بواسطة      
 باالجراءاتفقدان أو سرقة بطاقة مصرفية، يمكن إقامة مسؤولية التاجر شرط إثبات اهماله القيام 

كما المفروضة عليه لناحية التثبت من التوقيع الموجود على البطاقة ومطابقته مع توقيع الشاري. 
والتي يتم  التجارعليه التأكد من عدم اندراج رقم البطاقة على القائمة التي يرسلها المصرف الى 

 والمفقودة.  ةتحديثها بشكٍل دوري والتي تتضمن معلومات حول البطاقات منتهية الصالحية والمزور 

 

                                                           
مدير اإلدارة القانونية بالبنك المركزي المصري  ان، المحامية ثناء أحمد المغربي،المسؤولية المدنية والجنائية عن االستخدام غير المشروع لبطاقة االئتم901 

www.aladalacenter.com. 
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فالموجبات الملقاة على عاتق التاجر نتيجة للعقد الذي أبرمه مع المصرف تلزمه القيام 
بكافة االجراءات الالزمة للتأكد من شخصية حامل البطاقة، من وجود توقيعه على الفاتورة، ومن 

 .990لتوقيع العميل الموجود على البطاقةصحة التوقيع ومطابقته 

وفي حال أهمل التاجر هذه االجراءات، على المصرف عدم تسديد المبالغ المدفوعة 
 فيتحملها التاجر نتيجة مسؤوليته المدنية الهماله موجباته التعاقدية.

 

أما في ما يختص بالغير الذي قام بتسديد مبالغ بواسطة بطاقة مصرفية مسروقة أو 
، فتتم محاسبته على أساس مسؤوليته التقصيرية كونه ليس طرفًا في العقد. وبذلك يكون مفقودة

 عليه تسديد كل مبلغ يتم ايفاؤه عبر البطاقة بطريقة غير مشروعة. 
 

 المسؤولية الجزائية

عند إقدامه على االستعمال غير المشروع للبطاقة، يعقد الطرف في العالقة الثالثية 
تجاه المتضرر. فاالخالل بالموجبات العقدية يؤدي في بعض الحاالت الى مسؤوليته الجزائية 

 مالحقة جزائية من قبل المتضرر. 

 غير الجزائية لالستعمال غير المشروع لبطاقة مصرفية:أواًل: مسؤولية 

يشمل تعبير الغير كل شخص ثالث غير المصرف والحامل والتاجر عمد الى استعمال  
 اليه بطريقة غير مشروعة.بطاقة مصرفية ال تعود 

 في جريمة السرقة: -9

أخذ مال الغير المنقول "  على أنها: 122عّرف قانون العقوبات اللبناني السرقة في المادة   
 ".خفية أو عنوة بقصد التملك

  
                                                           
110 Fraude à la carte bleue, qui paye au final?, Hervé le Mar. 05 Oct 2004, http://www.village-justice.com/ 
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الغير هو البطاقة المصرفية اذ انها وبذلك يكون المال المنقول الذي تعود ملكيته الى 
تعتبر من المنقوالت، والركن المادي يتمّثل بنقل حيازة البطاقة خفيًة أو عنوًة من حاملها األصلي 
الى حيازة السارق. والركن المعنوي هو القصد أو النية للقيام بالفعل الجرمي. أما النتيجة الجرمية 

 طاقة.فهي عملية االستيالء وحيازة السارق للب

وبذلك يعقد مسؤوليته الجزائية كل من يقدم على ارتكاب جريمة سرقة لبطاقة مصرفية ال تعود 
 اليه.

 :في جريمة االحتيال -8

منه  122البداية مع جريمة االحتيال التي عرفها قانون العقوبات اللبناني في المادة 
مااًل منقواًل أو غير منقول أو كل من حمل الغير بالمناورات االحتيالية على تسليمه "  كالتالي:

أسنادًا تتضمن تعهدًا أو ابراء أو منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث 
 ".سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى مليون ليرة

تطبيقًا لنص القانون يكون مرتكبًا لجرم االحتيال كل شخص ثالث دفع الحامل الشرعي 
 إّياها وذلك بقيامه بمناورات احتيالية. للبطاقة إلى تسليمه

 في جريمة التزوير واستعمال المزور:  -2

قة، تحريف معتمد للحقيمن قانون العقوبات اللبناني التزوير على أنه :"  422عرفت المادة 
في الوقائع والبيانات التي يثبتها صك أو مخطوط بشكل مستندًا بدافع إحداث ضرر مادي أو 

 ". معنوي أو اجتماعي

إذًا، وباالستناد الى التعريف الذي أورده قانون العقوبات، موضوع الجريمة هو البطاقة 
المصرفية التي يعمد المزّور إلى نقل بياناتها على بطاقة أخرى. الركن المادي للجريمة هو 
التحريف للبيانات ونسخها والركن المعنوي يتألف من قصد عام وقصد خاص، فالقصد العام يكمن 

ر. أما في   نية المزّور الجرمية والقصد الخاص للجريمة هو اتجاه نية المزوِّر الستعمال المزوَّ
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النتيجة الجرمية فهي الضرر المادي الذي يمس الذمة المالية للحامل األصلي للبطاقة. تجدر 
هيئة االتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي سهيل عبد الصمد، اإلشارة في هذا السياق إلى أن ال

اعتبرت جريمة تزوير بطاقات مصرفية جنحة وليست جناية وذلك لكون البطاقة ال تدخل ضمن 
 .999فئات الوثائق الرسمية التي يرتكب مزّورها جناية بحسب قانون العقوبات اللبناني

ر بغية استعمال المزّور ألخذ األموال الموجودة وبما أن المزّور قد أقدم على جريمة التزوي 
داخل البطاقة، ولما لم يكن من البديهي قيام المزّور نفسه باستعمال البطاقة اذ يمكن أن يعطيها 
أو يبيعها لشخص آخر، وجب التطرق الى جريمة استعمال المزّور. وهنا تجدر االشارة الى أن 

منه بين عقوبة مرتكب جريمة التزوير ومن  424ادة قانون العقوبات اللبناني قد ساوى في الم
 يستعمل المزّور.

ان استعمال المزّور هو قيام شخص ما باستعمال بطاقة مزّورة وهو على علم بذلك أي  
 أن تتجه نيته الى استخدام المزّور.

أما قانون النقد والمال الفرنسي فقد نّص على عقوبة خاصة بتزوير بطاقة مصرفية و/أو 
مصرفية،  مالها غير المشروع، فيعاقب بالحبس وبالغرامة كل من يقدم على تزوير بطاقةاستع

يستعملها أو يحاول استعمالها وهو عالم بتزويرها أو يقدم على قبول ايفاء بموجب بطاقة مزّورة 
   998وهو عالم بذلك.

 

                                                           
 410ي المواد ليها ف"حيث ان النيابة العامة تعتبر ان اقدام المميز عليها على تزوير البطاقات الممغنطة اي بطاقات االئتمان ينطبق على الجناية المنصوص ع 999 
 من قانون التجارة. 424والمادة  422ف، وذلك الن هذه البطاقات تنطبق على المادة وهما اقدما على سحب اموال بواسطة هذه البطاقات من المصار  410/424و
من قانون التجارة تبين انها تتكلم عن االسهم واالسناد ووثائق الدخل وغيرها من السندات القابلة للتداول ويمكن تسعيرها في االسواق  422وحيث من الرجوع الى المادة   

 . المالية
تجارة والتي يعتبر تزويرها من قبيل الجناية هي تلك القابلة للتداول ويمكن تسعيرها في االسواق المالية في  422ذلك ان االسناد الوارد ذكرها في المادة وحيث يتبين من 

كما انه ال  تعملها لسحب هذه االموال؛حين ان بطاقات االئتمان ال تتمتع بهذه المميزات اذ انها ليست قابلة للتداول بل تصدر باسم من يودع امواال في المصرف يس
لخاصة ويكون ما في االوراق ا يمكن تسعيرها في االسواق المالية االمر الذي يؤدي الى عدم اعتبارها بمثابة االوراق الرسمية ويكون تزويرها بالتالي من قبيل التزوير

 . ذهبت اليه الهيئة االتهامية واقعا موقعه فيرد طلب النقض أساسا"
 /http://almustachar.com، 9111(، المصنف في القضايا المدنية 8007\01\01يز تاريخ )تمي

112 Article L163-4 CMF:” est puni de 7 ans de prison et de 150 000 euros d’amende le fait pour toute personne de contrefaire 
ou de falsifier une carte de paiement, de faire usage ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d’une carte 
contrefaite ou falsifiée, et d’accepter en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d’une carte contrefaite ou 
falsifiée.” 
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 الحامل الشرعي للبطاقة:ثانيًا: مسؤولية 
تنشأ مسؤولية حامل البطاقة الجزائية في حال اقدامه على استعمال بطاقته بطريقة غير  

مشروعة أي عبر تخّطيه الرصيد الموجود في البطاقة أو للسقف االئتماني لها في حال تمكن من 
ات الل بالموجبذلك. في حين اختلف الفقه حول مدى اعتبار الفعل جريمة جزائية أو مجرد إخ

 العقدية وبالتالي غير منشئ لمسؤولية جزائية.

 :في جريمة االختالس -9

في حال استحصل الساحب عند سحبه األموال من آلة الصراف، بسبب خطأ تقني في 
اآللة، على مبلغ يزيد عّما تم تحديده، وجب عليه إعادته إلى المصرف تحت طائلة مالحقته جزائيّا 

صريحًا  172من قانون العقوبات اللبناني. وعليه جاء نص المادة  172الرتكابه جرم المادة 
استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة  لناحية انشاء المسؤولية الجزائية لكل شخص "

 ".أو شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة ...

 :في جريمة االحتيال -8

منه  122ناني في المادة تيال التي عرفها قانون العقوبات اللبفالبداية مع جريمة االح
كل من حمل الغير بالمناورات االحتيالية على تسليمه مااًل منقواًل أو غير منقول أو  "كالتالي:

أسنادًا تتضمن تعهدًا أو إبراء أو منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث 
 ألف إلى مليون ليرة." سنوات وبالغرامة من مئة

وهنا تكمن التساؤالت حول ما إذا كان تعريف االحتيال ينطبق على الفعل الذي يقوم به 
الحامل. فإلتمام عملية االحتيال يجب على المرتكب القيام بمناورات احتيالية تحمل ضحيتها على 

و طى رصيده المتاح، أتسليمه أموااًل أو منقوالت أو أسنادًا، وعند اقدامه على سحب أموال تتخ
 يقوم بإيفاءات. ومن هنا، عندما يقدم أي شخص كان على حمل الحامل الشرعي للبطاقة على 
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تسليمها إّياه ممارسًا عليه مناورات احتيالية كما حدد نطاقها قانون العقوبات اللبناني، يكون بذلك 

 لجرم االحتيال وخاضعًا للعقوبات المنصوص عليها في القانون عينه. مرتكباً 

 وقد حدد قانون العقوبات المناورات االحتيالية على أنها:
األعمال التي من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع وهمي أو التي تخلق في ذهنه   -9" 

 أماًل بربح أو تخوفاً من ضرر.
المجني عليه نتيجة تأييد شخص ثالث ولو عن حسن نية أو نتيجة تلفيق أكذوبة يصدقها  -8

 ظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
التصرف بأموال منقولة أو غير منقولة ممن ليس له حق أو صفة للتصرف بها أو ممن  -2

 له حق أو صفة للتصرف فأساء استعمال حقه توساًل البتزاز المال.
ذبة للمخادعة والتأثير. ويطبق العقاب نفسه في محاولة استعمال اسم مستعار أو صفة كا -4

 ارتكاب هذا الجرم."
 

 :في جريمة السرقة -2

عقوبات السابق ذكرها آنفٌا. وتطبيقًا لها على حالة الحامل  122عّرفت السرقة المادة 
ي دالذي يتخطى رصيد بطاقته، في حال أمكنه ذلك، فإن أركان الجريمة تتمثل كالتالي: الركن الما

يكمن في قيام الحامل بسحب أموال ليست في ذمته المالية انما في ذمة المصرف وبطريقة غير 
مشروعة، والركن المعنوي هو اتجاه نيته الى القيام بهذا الفعل رغم معرفته أنه تخطى رصيده أو 

 ية. كبالمصرف نتيجة انتقال المل السقف االئتماني. أما النتيجة الجرمية فهي الضرر الذي لحق

وبذلك يكون كل شخص أقدم على سرقة بطاقة مصرفية مرتكبًا لجريمة سرقة منقول إذ 
أن أهمّية وقيمة البطاقة تكمنان في األموال الموجودة فيها تبعًا التصالها بالحساب الشخصي 

 لحاملها الشرعي.  

كون العميل هو المستفيد الرئيسي من بطاقته المصرفية، تبقى على عاتقه مسؤولية حمايته 
لها ومنع خطر القرصنة عنها. فحماية البطاقة تكون عبر سبل بسيطة كوضعها في مكان آمن، 

 عدم استعمال كلمة السر على مرأى من أي شخص آخر وعدم حفظها على الهاتف الجوال أو 
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الحاسوب، عدم استعمال البطاقة الرئيسية لشراء سلع وخدمات عبر االنترنت انما االستحصال 

 على بطاقة خاصة بهذه العمليات.
يشكل المصرف حائط الصد األول في وجه محاوالت قرصنة بطاقات  من ناحية أخرى، 

مي العميل من كل محاولة سرقة أو احتيال. من هنا مصرفية وعليه يحرص على وضع آليات تح
الى وضع حد أقصى  عززت المصارف طرق التأكد من صحة بيانات العميل، كما أنها عمدت

للسحوبات للبطاقة الواحدة، وبحبس البطاقة في حال ادخال الرقم السري بطريقة خاطئة ثالث 
 .992مّرات

طورة تبقى القوانين واألنظمة وحتى المت بالرغم من التعزيزات التي تقوم بها المصارف، 
منها غير كافية لتأمين حماية تامة لبطاقات مصرفية، بسبب أن مخاطر األمان المعلوماتي تبقى 

 أكبر من الحماية القانونية.

والعبرة تكمن في تسريع اآلليات التشريعية وزيادة وتيرة عمل المجلس النيابي لمواكبة  
 تجدات المعلوماتية وتفعيل آليات الرقابة والمالحقة والتحقيق والعقاب.التحديات اإللكترونية ومس

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
113 Les méthodes qui fonctionnent pour éviter les fraudes à la carte bancaire, Aurelien Chaumet, 26 avril 2015, 
http://www.pourquoimabanque.fr/eviter-fraude-carte-bancaire/  

file:///C:/Users/user/Documents/Aurelien%20Chaumet


 :االلكترونية الخدمات
 والمالحظات على مشاريع القوانين المطروحة المقتضيات

أن تبنت معظم الدول تشريعات ترمي الى تنظيم قطاع التكنولوجيا والمعامالت  بعد
 .اإللكترونية، حان دور لبنان

إنخراط لبنان بكل قطاعاته في استخدام تقنيات المعلومات واإلتصاالت. ووضع  فمع
مشروع الحكومة اإللكترونية. وما يرتبط بها من تطبيقات وخدمات إلكترونية. ومع ازدياد حركة 
اإلتصاالت باإلنترنت، تتوّسع الشبكات اإلجتماعية، وتتدّفق البيانات الشخصية بكمّيات هائلة 

لعالمية للمعلومات، وتتصاعد مخاطر إستخدامها وإستغاللها، خارج أطر تنظيمية ا ةعلى الشبك
 .وقانونية تضمن حماية الحقوق والحريات على حّد سواء

هذا اإلطار، ظهرت الحاجة ألى أطر تنظمية، وإدارية وقانونية، تضمن تطوير  في
 .اإلقتصاد الرقمي، وحماية األشخاص واألموال على اإلنترنت

 للبناني على صعيد القطاعين العام والخاصا الوضع -1

حين أن العصر الرقمي يتقدم من دون استئذان، تبرز في لبنان الحاجة الملّحة  في
إلصدار القانون المتعّلق بالمعامالت اإللكترونية الذي ال يزال رهينة األدراج منذ أن تّمت إحالته 

، وتتزامن مع هذه الحاجة 1249بموجب المرسوم  2/90/8098من مجلس الوزراء بتاريخ 
ينّظم الحكومة اإللكترونية التي لم يعد مقبواًل للبنان أن يبقى غريبًا عنها في  ن نو ضرورة إصدار قا

ظل الفورة المعلوماتية التي كّلما تأّخرنا عن اللحاق بها باتت مجاراتها أصعب. فكثيرة من دول 
 يفالخليج العربي كاإلمارات العربية المتحدة أصبحت تعتمد كليًا على نظام الحكومة اإللكترونية 

المعامالت الرسمية مما ساهم في زيادة انتاجية العمال لديها وعّزز التقدم الهائل التي تتمّتع به 
 .على مختلف الصعد

ال ترتبط فقط بالمواقع اإللكترونية، اإلدارات العامة في لبنان تملك مواقع  فالمسألة
 إلكترونية، إاّل أن دورها إعالني فقط دون أن يتعّداه إلى تفاعل فعلي بين المستخدم واإلدارة، فمثالً 
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 نداتتالشروط والمس إن ُوجد إعالن مباراة لوظيفة ما في إدارة معّينة، يكتفي الموقع بتحديد
المطلوبة وفي أحسن األحوال يتّم عرض تحميل طلب لتعبئته. أما التقّدم للوظيفة، فال يتّم إاّل في 

 .مكان جغرافي معّين تحّدده اإلدارة وليس عبر اإلنترنت

عن ذلك، ليس في لبنان موقع رسمي واحد يضّم التشريعات والنصوص القانونية  فضالً 
رض على موقعها األنظمة الخاصة بها وبعضها غير محّدث حتى، وينشر كافة، فكل وزارة تع

موقع مجلس الوزراء أعداد الجريدة الرسمية مع كل صدور لها، في حين أنه في فرنسا مثاًل يوّفر 
جميع التشريعات الفرنسية من الدستور إلى القرارات اإلدارية المختلفة ويمّكن  legifrance موقع

 .فيه عن طريق وضع رقم المادة أو كلمات مفاتيح أو تاريخ القانون، إلخالمستخدم من البحث 

 القانوني اللبناني وموقف المصارف النظام -2

التشريع اللبناني بالتوقيع الحّي وبالسند الورقي فقط، دونما سّن قانون للتوقيع  يعترف
 .اإللكتروني لغاية اليوم

هذا الوقت تقوم بعض النزاعات بين المصارف اللبنانية وعمالئها، وهي نزاعات ناتجة  في
) بالفاكس، بالبريد اإللكتروني...( جّراء تنّكر  عن تحاويل جارية بناًء على تعليمات عن ُبعد

 .العميل للتعليمات المرسلة منه بهذه الوسائل

صنة لعملية تزوير على توقيعه أو قر  لحاالت مماثلة أو لنتائج تعّرض العميل واستدراكاً 
دائرة عائلته الصغرى أو المحيطون به في مكان ) نمن األقربي على بريده اإللكتروني، سواء

قراصنة محترفون(، تعمل المصارف وفق ضوابط تنظيمية صادرة عن ) العمل( أو األبعدين
 على الحّد من المخاطرأواًل( وضوابط ذاتية نابعة من مصالحها وحرصها ) ةالسلطات الرقابي

 :)ثانياً )

 

 



 االلكترونية الخدمات

 :: الضوابط التنظيميةأوالً 
" العمليات ب/ الصادر عن مصرف لبنان المتعّلق 7242/ نّص القرار األساسي رقم  

وتعديالته على سّلة اجراءات  81/2/8000المالية والمصرفية بالوسائل اإللكترونية" تاريخ 
  :أبرزها

الثابتة بين و  القيام بالعمليات المصرفية بواسطة األجهزة اإللكترونية الجّوالة ُيحظر -9
 :لتلقي طلبات التحاويل المصرفية من العميل وذلك شرط إالّ ة زبائن مصارف مختلف

أو البرنامج  (Application) أن ال يتّم تنفيذها بشكل آني عبر التطبيق -
 .اإللكتروني المستخدم ين على جهاز العميل

لدى المصرف المعني من مطابقة  Back Officeـأن تتأّكد دوائر ال  -
 .طلبات التحويل للقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء

 أي بواسطة شبكة ) أن يتّم تنفيذها حصرًا بالطرق التقليدية المعهودة -
SWIFT المعتمدة بين المصارف). 

أي كان والتعامل بها من   (Electronic Money)يحظر اصدار النقود اإللكترونية -8
 .بأّي شكل من األشكال

 Internal Control)يكون للمصرف أو المؤسسة المالية نظام ضبط داخلي أن -2
System)   فاعل يهدف الى تدارك المخاطر التي تواجهها أو يمكن أن تواجهها

 .المؤسسة
مكن ي يكون لديها نظام محاسبة مرتبط بنظام التحاويل اإللكترونية المعتمد بحيث أن -4

 .إستخراج، بشكل آلي، جداول لعمليات تحويل األموال الصادرة والواردة
للقيام بأعمال التدقيق   (Internal Audit Officer)تعّين مسؤول تدقيق داخلي أن -2

 .الداخلي على عملياتها
 .يكون لديها نظام حماية إلكتروني فّعال للعمليات التي تجريها أن -1
يات التحاويل النقدية بالوسائل االلكترونية تضمين المؤسسات التي تقوم بعمل على -7

أمر التحويل والرسائل المرفقة به كامل هوية اآلمر بالتحويل بشكل دقيق) اإلسم 
 ومصدروالعنوان( ورقم الحساب أو رقم مرجع خاص في حال عدم وجود رقم حساب 
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 .الةوصاحب الحق اإلقتصادي، وفقاً للح تفيدهذه األموال ووجهتها وغايتها وهوية المس
ال تقّل سن العميل عن الثمانية عشر عامًا وأن يكون متمّتعًا باألهلية الكاملة  أن -2

 .للتعاقد
 .إعطاء معلومات عن حساب العميل إاّل لقاء موافقة خطية صريحة ومسبقة عدم -1

  :قبول التوقيع اإللكتروني إاّل عند توافر الشروط التالية ُمجتمعةً  عدم -90
 :صريح بين المؤسسة المعنّية والعميل إّتفاق -أ

 المخاطر الُمحتملة عند الّلجوء الى التوقيع االلكتروني،  يبّين -
فيه اإلجراءات المناسبة الواجب إتباعها مراعاًة ألعلى درجات  تحّدد -

 .األمان، وذلك على كامل مسؤولية األطراف المعنّية
 .الموقع لرمز تعريف شخصي استعمال -ب
تأكيد من المؤسسة المنّفذة، يرّسل بالبريد اإللكتروني خالل مهلة أقصاها  -ج

 إذا ن مهلة أسبوع إالّ ساعة من تنفيذ العملية ويتبع بالبريد العادي ضم 84
 .طلب المعني من المؤسسة اإلحتفاظ بالبريد لديها

قيام المؤسسة المنّفذة بإبالغ العميل بوضعية شهرية مفّصلة ترسل على  -د
 .عنوان مختار منه مسبقاً 

 : الضوابط الذاتيةثانياً 
 

بتفاوت و في إطار األحكام التنظيمية المنصوص عليها أعاله، تقوم المصارف اللبنانية   
 :قليل بينها، باّتباع اإلجراءات اإلحترازية التالية

الخدمات اإللكترونية على اإلطالع على نفدات وأرصدة الحسابات أو على  تقتصر -9
 .التحويل من حساب إلى آخر عائد لعميل واحد
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ومثله ) تنّفذ تحويالت قائمة على تعليمات مرسلة بواسطة البريد اإللكتروني ال -8
 .بالفاكس( إاّل بموافقة إستثنائية من اإلدارة العامة

عن األمر بالتحويل حسب النموذج المعتمد من المصرف،  scanned نسخة ضمّ  -2
يها توقيع العميل األصلي، بحيث يظهر ف attachment كمرفق بالبريد اإللكتروني

 .مع نموذج توقيعه المحفوظ لدى المصرف تهومطابق
ت الصادرة من العميل بإتصال يصدر عن المصرف على الرقم المدرج التعليما تعزيز -4

في ملّفه لدى المصرف للتأّكد من صّحة إرادته بإجراء التحويل وتالوة تفاصيل 
 .)وإذا أمكن تسجيل اإلتصال الهاتفي( التحويل عليه قبل إجرائه

إلى المصرف )أي األمر بالتحويل(  أصل النسخة المرفقة بالبريد اإللكتروني إرسال -2
 .بالبريد العادي

العميل لدى أول فرصة على كشف حسابه حيث تظهر النفدة العائدة للحوالة  مصادقة -1
 .والرصيد

 

 على مشاريع القوانين المطروحة مالحظات -3
 

هذه المقّدمة المتعلقة بالنظم المصرفية، وفي مراجعة سريعة لمشاريع واقتراحات  بعد
 :القوانين المطروحة قيد المناقشة في لبنان راهنًا، نبدي بإيجاز كّلي المالحظات التالية

 

 :: في ما يتعلق باقتراح قانون المعامالت اإللكترونية المقدم من النائب بطرس حربأوالً 
 

آخر المادة الثانية أيضًا، يجب أن تضاف عبارة " كخدمات التواصل اإلجتماعي مثل  في -
 .عيوسائر مواقع التواصل اإلجتما twitter والتغريدات على facebookالـ

يجب إضافة في نهايتها عبارة: "وعليه احترام خصوصيات من يقوم بالتراسل  1المادة  في -
يحافظ فيه على سريتها مع مراعاة أحكام المادة وأن يطلع على مضمون المراسالت بشكل 

90. 
 .يجب أن يكون اإلختصاص لقضاء االمور المستعجلة 84المادة  في -
منه أضافت  29في ما يتعلق باإلثبات بالوسائل اإللكترونية أي الباب الرابع: المادة  أما -

 ه المادة إال أنها من قانون أصول المحاكمات المدنية، ومع أهمية هذ 920موادًا على المادة 
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ال تتضمن تعريفاً للتوقيع اإللكتروني كما هو وارد في القانونين الفرنسي والبلجيكي واألوروبي 
 .على ما سيتم تبيانه الحقاً 

من قانون أصول المحاكمات  974على المادة  9من هذا الباب مكرر  24المادة  تضيف -
 ."المدنية، ويجب إضافة في نهايتها عبارة "دائماً مع مراعاة الخصوصية السرية في المراسالت

يجب أن نراعي أحكام قانون الموجبات والعقود لجهة  7و 1و  2مكرر  40المواد  في -
 .عقود المدنيةالعرض والقبول السيما في ال

 أمراً  وما يليها(، لحظ اقتراح القانون  49ما يتعلق بحماية الكتابة اإللكترونية )المادة  في -
مهّمًا وهو المصادقة عليها من مزود خدمات ألن ذلك يمنع التزوير كون التطور التكنولوجي 

 .جعل التزوير سهالً 
 لمستند بواسطة البريد اإللكترونيفي حين أنه من الممكن أن يتم إرسال هذا ا  28المادة  في -

 .emailالـ
على أنه يتوجب تسليم المستهلك مستند خطي يتضمن جميع المعلومات  22المادة  تنص -

المنصوص عليها. كذلك يجب تحديد مهلة زمنية مقبولة للمصادقة على الرسائل اإللكترونية 
 .منعًا للتالعب

م ية الكترونيًا، فهذا األمر غير جائز ما لالفصل الثالث المتعلق بتحويل األموال النقد في -
 .sepa يدخل لبنان منظومة

الرابع يتضمن أحكامًا جزائية مما يساهم في ردع الجريمة اإللكترونية التي أصبحت  الباب -
 749من المادة  4على المكرر  19شائعة في عصرنا. ونرى أنه يجب إضافة في المادة 

بريد الكتروني أو انتحال إسم أو هوية بطريقة عقوبات عبارة " وكل من يقوم بقرصنة 
 ."الكترونية

 

مرسوم الوارد بالو حاليًا في مجلس النواب  العالق: في ما يتعل ق بمشروع القانون ثانياً 
4311: 

التعريف في األحكام التمهيدية عن التوقيع اإللكتروني ناقصًا. ففي القوانين األجنبية يرد  يرد -
 لبلجيكياتعريف التوقيع اإللكتروني بطريقة تحدد عناصرة بشكل واٍف ودقيق. ففي القانون 
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 :الشكل التاليتعريف التوقيع اإللكتروني على  8009من قانون تموز  8مثاًل تورد المادة 
Une donnée sous forme électronique jointe ou liée logiquement à 
d’autres données électroniques et servant de méthode 
d’authentification. 

ترجمته " بيان بشكل الكتروني ملحق أو مرتبط منطقيًا بمعطيات الكترونية أخرى وتقوم  ما
  ."بمهّمة المصادقة

المعتمد من البرلمان األوروبي فتعّرف التوقيع  190/8094المادة الثالثة من النظام رقم  أما    
 :اإللكتروني كما يلي

« Des données sous forme électronique qui sont jointes ou associées 
logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le 
signataire utilise pour signer ». 

ما ترجمته بالعربية "بيانات بشكل الكتروني مرتبطة أو متعلقة بمعطيات أخرى بشكل  أي
 .الكتروني يستخدمها الموّقع للتوقيع

 :لهذين التعريفين، نقترح التعريف التالي استناداً 

رتباطاً وثيقاً الكتروني هو كناية عن بيانات مصنوعة بشكل الكتروني ترتبط التوقيع اإل""
 ".ومنطقياً ببيانات مصنوعة بشكل الكتروني تعّرف بشكل مجٍد عمن يوّقع عليها

يفتقر مشروع القانون بشكل واضح إلى الشروط المفروضة لقبول التوقيع اإللكتروني.  كذلك
 األوروبين ة والمنقولة عن القانو فإذا جمعنا الشروط المفروضة في القوانين الفرنسية والبلجيكي

 :نرى أن الشروط يجب أن تكون أربعة لصحة التوقيع اإللكتروني وهذه الشروط هي
 .يكون التوقيع مرتبط بالموّقع بشكل ال يثير أي شك أو التباس أن -
  .يسمح التوقيع بالتعّرف إلى الموّقع أن -
يكون قد تم إنشاؤه بواسطة بيانات انشاء التوقيع اإللكتروني بحيث يمكن للموقع استخدامه  أن -

 .بثقة عالية وتحت سيطرته الوحيدة
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 .يكون مرتبطًا بالبيانات الموثِّّقة لهذا التوقيع بشكل يجعل كل تعديل الحق قاباًل للكشف أن -

 حته،قبول التوقيع اإللكتروني ولصتوافر هذه الشروط مجتمعة فضاًل عن أنها أساسية ل إن
كذلك فإنها ضرورية جدًا منعًا للتزوير أو التالعب بالتوقيع اإلالكتروني، ألن التطور اإللكتروني 

موّقع لمن شأنه أن يسّهل هذا النوع من الجرائم وبالتالي يقتضي اتخاذ تدابير حماية لحماية هوية ا
 .والمحافظة على مصداقية التوقيع اإللكتروني كي ال يتم تحوير الكتنولوجيا المتاحة لغير أهدافها

حصر مشروع القانون اقتراح المرسوم المنظم للسندات الرسمية  2نفهم لماذا في المادة  ال -
 .بوزير العدل

ما هي معايير مصداقية السند؟ وأليس هناك تناقض بين صرف النظر عن  99المادة  في -
دعامته ومراعاة القوة الثبوتية للسند الرسمي؟ هل يعني ذلك أنه حتى وإن كان السند الرسمي 

 سمي؟مزّورًا يتم ترجيح كّفته فقط بسبب طابعه الر  مع إمكان كونهيؤّشر إلى عدم مصداقيته 
 7 ادتاند الشخص الصادر عنه السند؟ الما هي اآللية الموثوق بها لتحديم 98المادة  في -

 .ال تحددانها بشكل كافٍ  1و
للتناقض بين المواد ولحسم الجدل بشأن القوة الثبوتية التي تتمتع بها البيانات  تفادياً  -

اإللكترونية يجب أن تتم جميع الخدمات اإللكترونية عبر مقدم خدمات معتمد حاصل على 
 .(92و 91 مادتانشهاة اعتماد من المجلس اللبناني لإلعتماد )

تتعلق بالنزاعات؟ يجب تحديد الئحة أال توجد هناك أسباب رفع سرية ال  91المادة  في -
 عأسباب رفع السرية على أن تكون مثاًل السلطة القضائية هي السلطة الصالحة لتقرير رف

  رة.السرية إذا وجدت شروطها متواف
على أن تبقى المحاكمة في هذه الحالة سرية ويلتزم يجب إضافة: " 91خاتمة المادة  وفي -

من القاضي والكاتب والفرقاء وممثليهم القانونيين وكل بالسرية تحت طائلة المسؤولية كل 
 ".من له دخل في المحاكمة

 : هل مقدمي خدمات المصادقة هم موظفين عامين ككتاب العدل مثاًل؟80 المادة -
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وفق األصول : قرارات مجلس المصادقة تخضع للطعن أمام مجلس شورى الدولة "84 المادة -
نا " أي مهلة شهرين. وهالمنصوص عليها بالنسبة للقرارات اإلدارية العاديةوحسب المهل 

يقتضي التوضيح إن كان المجلس يقوم بنشر قراراته أو إبالغها للتمكن من احتساب مهلة 
 .المراجعة

الباب الثاني المتعلق بالتجارة اإللكترونية، فإننا نجد حاليًا على مختلف التطبيقات  بشأن -
وهذه المحالت تقوم  E-shops مواقع التواصل اإلجتماعي محالت الكترونيةاإللكترونية و 

بعرض منتجاتها ويتم الطلب منها وتبيع ما لديها دون أن تكون مسجلة في السجل التجاري 
ودون أن يكون لديها محل إقامة فعلي وحقيقي، وهي ال تدفع ضرائب على األرباح التي 

ات الدعائية المخصصة لمؤسسات أو شركات تجارية تجنيها من المبيعات، وهي غير الصفح
قائمة وتستخدم وسائل التواصل لهدف تسويقي والتي ال مشكلة فيها اطالقًا. اما المحالت 

 .ساسيأكل للقانون وحمايةً للمستهلك بش لها احتراماً  بطااللكترونية فيجب قوننتها ووضع ضوا
إال إذا حصل التحويل عن نها عبارة "يجب إضافة في آخر الفقرة األولى م 20المادة  في -

يجب إضافة عبارة  24" وفي آخر الفقرة الثانية واألخيرة من المادة طريق الغش أو الخداع
 .""إال في حاالت الخداع والغش

: التحدث عن نقل حر بوسيلة الكترونية يتنافى مع الكثير المبادئ العامة المعتمدة 11 المادة -
في لبنان بموجب مختلف القوانين ابرزها قانون اإلعالم والنصوص المتعلقة باآلداب العامة 

 .واألخالق العامة
لتي ا: هل تعتبر جميع النشاطات داخلة في إطار التجارة اإللكترونية حتى تلك 79 المادة -

 ال تتعلق بأعمال تجارية؟
 : هل يعني أن موجبه موجب وسيلة فقط؟72 المادة -
على األجهزة األمنية أن تستعملها فقط و " يجب إضافة: 71آخر الفقرة األخيرة من المادة  في -

" لعدم المس بالحياة الخاصة المكرسة لضرورات التحقيق دون عرضها على الجمهور
 .دستورياً 

: ما هو نوع الجريمة لهذه العقوبة؟ فمن المعروف أن ال جريمة دون نص، لذلك 77 المادة -
 .يقتضي تحديد الجرائم بشكل واٍف ودقيق
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الجهة  هي : هل تم اعتماد شرعة تسمية أسماء المواقع على شبكة اإلنترنت؟ ومن22 المادة -

 المختصة بإصدارها واعتمادها؟ وما هي المعايير التي تستند اليها؟
: لماذا ربط األمر بوزارة التجارة واإلقتصاد؟ أال يدخل هذا االمر ضمن صالحية 12 المادة -

 وزارة االتصاالت؟
قسم العقوبات الجزائية لم يلحظ المرسوم أي عقوبات ألعمال القرصنة كون القرصنة  في -

ية وإنتحال الصفة على شبكة االنترنت أصبح شائعًا في عصرنا ويجب ردع هذه اإللكترون
 .األعمال عن طريق تحديد الجرائم المرتبطة بها وتخصيص عقوبات لها

يجب أن ُيذكر صراحًة أن  Facebook يتعلق بمواقع التواصل اإلجتماعي كخدمة فيما -
للتواصل بين األصدقاء وليس تعتبر مكانًا خاصًا أنشئ  Facebook الصفحة على موقع

مر بالنسبة إليها ذلك أنها فيختلف األ Twitter مكانًا عامًا. أما في ما خّص التغريدات عل
 .قرر صاحب التغريدة أن يبقيها خاصة ابمتناول الجميع إال إذ

 
 خالصة

 .اإلسترسال األبدي في دراسة مشروع القانون من شأنه أن يفقده جدواه  إن
ال بد من التشديد على أهمية دور مجلس النواب بوضع األطر العامة للخدمات  كذلك

االلكترونية بصفته سلطة تشريعية ال تنظيمية وترك المجال للحكومة إلصدار المراسيم ومعها 
السلطات الرقابية كونها قادرة على التعاطي بسرعة مع أي تعديل من دون العودة الى مجلس 

 .إقرار التعديالت فترات طويلة تغرق النواب حتى ال يس
  



                                                                                                                                                                                                                                                
 

 
 

 

 الفصل الرابع
Compliance 
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Today’s compliance challenges 

 “Those who were killed two blocks away from here, from the FED, 
do not care about privacy!”, this is how the General Council and 
Executive Vice President, Mr. Tomas Baxter, emphasized on the 
challenge of achieving effective compliance, which is as important as 
many other standards in the banking industry, at the opening ceremony 
of the US MENA dialogue organized by the United Arab Banks held at 
the Federal Reserve Bank of NY, in 2006, related to banking secrecy 
and how deeply the issue was tackled . 

In October 2017, when we attended and lectured during the same 
annual occasion, those challenges changed: It is true that the Banking 
Secrecy Law aims at increasing the confidence in the Lebanese banking 
sector and encouraging the flow of foreign funds; however, it is no more 
a privilege for banks to enjoy, as they are subject to abide by the Anti-
Money Laundering Law . 

In addition, banking secrecy is not static. As per the Law, the 
Special Investigation Commission – Lebanon's FIU that is – has the 
power to lift banking secrecy in case of illicit deposits or when accounts 
of suspected people involved in money laundering and terrorism 
financing are identified. 

 

 



Today’s compliance challenges 

On the other hand, as some regimes in the regional counties might 
perceive Lebanon as a potential financial access point in the global 
system, the Lebanese financial institutions remain always alert to this 
threat, through applying sound and rigid KYCs measures that identify 
sanctions evasion schemes, or cases where layers are created for the 
purpose of hiding the ultimate beneficial owners as seen in Trusts . 

In its circular number 126, the Lebanese Central Bank assured 
that it also “requires banks to be fully informed about the laws and 
regulations that govern correspondent banks abroad, and to transact 
business in accordance with such laws, regulations, and procedures 
adopted by international legal organizations or by the sovereign 
authorities in the correspondents’ home countries”. 

The Central Bank, in conjunction with the Association of Banks 
and the Union of Arab Banks, is continuously focusing on the appropriate 
processes to assert that local banks are compliant with the international 
standards and to maintain Lebanon’s standing as a safely sound and 
attractive banking location in an environment that is frequently witnessing 
evolving regulatory local and international reforms. 

In 2015, the Lebanese Parliament promulgated several laws to 
enhance the AML/CFT regime in Lebanon, including the new AML/CFT 
law, the law for declaring the cross border transportation of money, and 
the law on the exchange of tax information. The Central Bank of Lebanon 
and the SIC have also issued several circulars on the topic. 
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Today’s compliance challenges 

Following all these procedures – and maybe many others to come 
– the Financial Action Task Force (FATF) announced, in early 2016, that 
Lebanon meets all the necessary conditions for fighting money 
laundering. 

Lebanese banks constantly update their AML techniques and at 
the same time commit to remain current on any developed schemes 
which provide the appropriate tools and resources that help detect and 
prevent trade-based money laundering being – as it is well known – one 
of the most – if not the most – sophisticated methods to clean money 
generated from criminal activities – keeping that these are among the 
hardest to detect. 

Lebanon, being a highly dollarized economy, is very influenced by 
the US legislations and sanctions programs. The Central Bank of 
Lebanon and the Lebanese banks, collectively, aim at not failing to 
comply with the regulatory requirements. 

However, despite the fact that the US concerns are duly understood and 
highly taken into consideration, it is however preferable for blacklisting 
local banks to be communicated and coordinated with the local 
Regulators prior to taking any regulatory actions. 

On the other hand, it is worth underlining some important 
constraints, which should be taken into consideration) since, despite all 
the procedures Lebanon is taking to fight money laundering and terrorist  
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financing, and its abiding by the international regulatory requirements 
they complicate – if not obstruct – the banking transactions that, in turn, 
negatively affect the Lebanese economy). 

- First: The External Pressures Exerted on the Lebanese Banking 
Sector and the US Sanctions 

Unfortunately, the Lebanese banking sector is highly affected by the 
bordering political tension exerted by the surrounding regional countries, 
in addition to the prevailing economic instability  . 

Moreover, in December 2015, President Obama signed the 
Hezbollah International Financing Prevention Act of 2015 (HIFPA) that 
seeks to drastically cut back Hezbollah’s ability to conduct business and 
utilize the international banking system, besides having now a draft bill 
seeking to increase sanctions on Hezbollah, its funders, supporters, 
related institutions and allies. 

This Act pressures the Lebanese banks as the law throws 
responsibility on them for not deliberately facilitating and carrying out 
financial transactions for Hezbollah. 

In addition, the recent moves to expand the sanctions on Hezbollah 
have increased the fear that any related regulatory pressure imposed by 
President Trump’s Cabinet would cause further damage to the banking 
sector especially if correspondent banks decide not to carry out business 
transactions with the Lebanese banks if classified as risky. 
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The U.S. government assured that it is Hezbollah who is being 
targeted, and not the Lebanese banks or Lebanon will relieve banks from 
their concerns . 

The Lebanese financial sector needs, in this manner, to be extremely 
cautious as far as deposits and loans are concerned; additional strictness 
in applying KYC and Enhanced Due Diligence procedures will be 
continuously required. That it without taking into consideration the 
difficulties accompanied with the implementation process as Hezbollah 
plays a significant role in Lebanon, given its medical, educational and 
social institutions that spread amongst the Shiite community, also the 
complexities of identifying relatives and associates besides the political 
supporters. 

The Lebanese Banks would neither want to risk nor to jeopardize 
their business relationships with their US correspondents; lately, they are 
bearing the burden of increased queries and investigations due to HIFPA. 

In addition, the extent of information shared by the US Financial 
Intelligence with Lebanese counterparts is not clear so far . 

- Second: The Syrian Refugees issue 

The official Syrian refugee population in Lebanon, according to the 
U.N. refugee agency, UNHCR, reached over 1.1 million in 2017. Set  
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aside the social responsibility, unemployment rate in Lebanon is 
massively increasing as Syrian refugees are competing with the 
Lebanese laborers through carrying out non-skilled labor at significantly 
lower wages, which in turn is making job creation a rigorous problem on 
the economy . 

- Third, which is the most important to consider, is ISIS 
Counter-ISIS financing is a new challenge that both the Lebanese 

and the international banking sectors are equally encountering. The 
Lebanese financial sectors, collectively, are creating multiple lines of 
defense that aim at forbidding ISIS from having access to their products 
and services. This is achieved by including as main pillars in their 
compliance programs not only the local AML requirements but also the 
international standards set by FATF, Basel Committee, Wolfsberg Group 
and many others international organizations such as the World Bank and 
the International Monetary Fund (IMF). 

While applying an effective AML/CFT regime, still, the Arab and 
Lebanese Banks are facing major challenges especially according to 
U.S. government information, as of December 31, 2014, and until this 
year, that, at least 30,000 foreign jihadists from more than 90 countries 
have left their home countries to travel to Syria and Iraq to join ISIS. 

Along with all political and economic issues the banking sector has 
been facing, the rise of new technologies has caused the emergence of 
new problems related to cyber security. In this regard, and due to the 
fact that all new transactions and databases are managed and saved in  
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virtual electronic spaces, hackers are creating programs that causes a 
threat to the safety of all accounts, sorted information and activities. 

In fact, and as of the beginning of 2016, more than 4000 ransom ware 
attacks have been occurring everyday along with many successful cyber-
attacks on clients’ accounts and databases. 

Taking all this into account and considering all the givens in 
Lebanon and the surrounding region, the United States would play an 
important role in the area by being more aware and attentive of the 
geographic battlefield against ISIS that is being undergone at the 
Lebanese-Syrian cross borders as well for other terrorist groups. 

However, the questions that still needs to be answered in order for 
the USA to give an effective contribution in the AML/CFT regime are on 
one hand the radical measures that the USA could take to curb ISIS’ 
and other terrorist groups’ lines of “business and auto financing sources”, 
and on the other hand the readiness of the USA to provide the Lebanese 
authorities with ISIS black lists knowing that the US security agencies 
now probably possess the names of foreign fighters. 

  



 

Banking ISIS: How can banks contribute in global security? 

Listed as the world’s best funded terrorist group, the Financial 
Action Task Force (FATF) recently identified five primary sources of ISIS' 
funding in order of magnitude: “(1) Illicit proceeds from occupation of 
territory, such as bank looting, extortion, control of oil fields and refineries, 
and robbery of economic assets and illicit taxation of goods and cash 
that transit territory where ISIS operates; (2) kidnapping for ransom; (3) 
donations including by or through non-profit organizations; (4) material 
support such as support associated with foreign terrorist fighters (FTFs) 
and (5) fundraising through modern communication networks.”114 

International efforts have been put in order to understand the 
revenue sources and financial activities of ISIS. Research is still on-
going to fill any remaining gaps in this field, for purposes of attacking its 
financial foundations. 

How is the banking of ISIS operating?115 

Providing financial services to ISIS via the banking system occurs 
through several scenarios. 

Foreign donations and monetary transactions which represent an 
important source of revenue for ISIS are usually conducted by 
international donors, in addition to rich Arabs who have access to the  

                                                           
114 FATF report, February 2015 - “Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)” -
www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Financing-of-the-terrorist-organisation-ISIL.pdf 
115  Christine Duhaime: t, 29/9/2014. http://www.antimoneylaunderinglaw.com/2014/09/islamic-state-who-finances-isis-
and-bank-risk-factors-for-terrorist-financing.html 
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international financial system. For these donors, banks and financial 
institutions constitute the channels through which they can provide their 
monetary support.  

Labeled as VIP clients given their large amounts of personal 
wealth, and despite posing a high risk for financial crime, many banks 
treat such customers with preferential conditions in terms of identity 
verification, overlooking transaction monitoring and anti-money 
laundering reporting. 

A recent report by the US Treasury reveals that the largest 
amounts of private donations to ISIS originate from the Gulf region, 
Kuwait and Qatar in particular116. Payments of millions of dollars in cash 
and via wire transfers are being transferred to ISIS, with some individual 
transactions reaching up to $2 million117. Yet somehow these operations 
manage to flow through the financial system unchecked.  

The report cites the example of the Qatari authorities filing who 
only one suspicious transaction report under anti-money laundering laws  

 

 

                                                           
116  Paul Cochrane: Islamic State – a model of modern terrorist financing,  
http://www.moneylaunderingbulletin.com/terroristfinancing/islamic-state--a-model-of-modern-terrorist-financing-
105793.htm and http://backinbeirut.blogspot.com/2015/03/islamic-state-model-of-modern-terrorist.html 
117  A sum allegedly transferred by a fundraiser known as Tariq Al Tunisi for ISIS from Qatar in one transaction alone. 

http://www.moneylaunderingbulletin.com/terroristfinancing/islamic-state--a-model-of-modern-terrorist-financing-105793.htm
http://www.moneylaunderingbulletin.com/terroristfinancing/islamic-state--a-model-of-modern-terrorist-financing-105793.htm
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for the whole country, which was not related to any funds being 
transferred to ISIS.118 

On another level, ISIS’ own access to the international financial 
network and banking system has helped it access fundscan be utilized 
to conduct international transactions. This enables the receiving and 
sending of funds abroad to finance its activities. 

 Foreigners that join ISIS keep their debit cards and value added 
cards linked to bank accounts in their home countries, and use those 
cards when they arrive overseas. This constitutes not only a violation of 
terrorist financing laws, but an abuse to the banking services these 
foreigners are being offered as citizens. 

Banking services which involve no human-to-human interaction, 
such as ATM networks, contribute indirectly in providing financial services 
to ISIS members in Syria and Iraq. In the absence of any human 
monitoring or assessment from the banks which funds are being 
transferred, terrorists from Western countries use the ATMs to withdraw 
money from their accounts.  

 

 

                                                           
118 Christine Duhaime: Islamic State – ISIS funded by sales of oil, captured women and taxes Christians must pay  to stay 
alive; and how banks are used to finance terrorist, 29/9/2014. 
http://www.antimoneylaunderinglaw.com/2014/09/islamic-state-who-finances-isis-and-bank-risk-factors-for-terrorist-
financing.html 
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Fake bank accounts are another way through which ISIS accesses 
the banking system. Providing family members of their leaders with 
numerous fake IDs and passports, these documents are used for travel 
and to open and use foreign bank accounts. These accounts are used 
to transfer vast sums of money to other jurisdictions in the world. In 
Turkey for example, according to certain reports, cash funds are used to 
establish new businesses and commercial activities with banks. This 
enables ISIS to access financial institutions in Europe and the rest of the 
world, an activity that is difficult from Syria or Iraq due to the significant 
sanctions in place. 

Additionally, non-profit organizations (NPOs) – charities and 
NGOs – are a further area of concern as possible conduits of money to 
ISIS. 

Finally, money laundering constitutes another mean of terrorist 
financing. Funds deriving from illicit industries such as human trafficking 
and the weapons trade are laundered through offshore companies and 
then deposited in bank accounts to gain access to the international 
financial system. 

Consequences 

Some consider the success of ISIS in infiltrating the banking 
system and receiving funds through conventional financial networks due 
to the insufficient effectiveness of the current global AML/CTF regimes. 
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Nevertheless, regulations or legislations are mere wordings and 
prose if not appropriately implemented by banks, monetary institutions 
and regulators.  

Developing new AML/CTF strategies to tackle the current finance 
of ISIS is certainly a pressing necessity, highlighted by the recent FATF 
report (February 2015). However one cannot overlook the responsibility 
of some banks which by not complying with the present counter-terrorist 
laws offer ISIS access to the international financial system. 

While it is almost unthinkable that banks could be complicit in 
enabling terrorist acts, past and current events prove that by ignoring the 
rules of regulatory compliance regarding AML and terrorist financing, 
some banks had sunk into the nihilism of profit-chasing and sadly are 
partners in terrorist, contributing in destabilizing international security. 

In the USA, such banking behavior has led some families of 
soldiers who died in terrorist-related combat to file lawsuits under the 
US Anti-Terrorist Act against some banks,119 accusing them of helping 
to fund the terrorists.  

The US laws targeting terrorist such as the US Anti-Terrorist Act 
and the US Patriot Act are extraterritorial legislation. This makes it 
possible to target foreign banks that are providing services to 
organizations which the USA classifies as terrorists, even if the countries 

                                                           
119 The six banks accused were Barclays, Credit Suisse, HSBC, Standard Chartered and the Royal Bank of Scotland. 
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where the banks are operating the same organizations are not 
considered as terrorists.  

Becoming a primary target for lawsuits and sanctions, banks 
fearing reputational damage risks are following a de-risking procedure120, 
choosing not to provide banking services to certain clients such as 
charities who need donations, or certain Third World countries who need 
access to the international financial system to support their economic 
growth. 121 

Offering support to terrorist financing as well as following de-
risking procedures have negative impacts on the banking industry.  

Alternatively, compliance, due diligence, monitoring and reporting 
should be the prevailing core values in the banking business to avoid 
terrorist financing. 

Exposed to heavy sanctions, banks are learning that the amount 
of profit attained by avoiding compliance is likely to be paid several times 
over in liability costs for compliance failures. This has recently been 
illustrated by bank BNP Paribas which deprived its employees of the 

                                                           
120  For further readings: Dr. Paul Morcos, “Building US-MENA Correspondent Banking Relationships with an Effective      

AML/CFT Program, ABL magazine, issue no. 11, November 2014, p.53. 
121  Shane Croucher, “Western Banks, Terrorist and Isis: The Nihilism of Dark Finance Fuelling Global Insecurity”, the  

International Business Times, 13/11/2014, published on http://www.ibtimes.co.uk/western-banks-terrorist-isis-nihilism- dark-
finance-fuelling-global-insecurity-1474508 

http://www.ibtimes.co.uk/western-banks-terrorist-isis-nihilism-
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traditional end-of-year bonus to be able to cover the sanctions imposed 
by the US authorities in 2014. 

Solutions 

Terrorist financing, or providing any sort of financial services 
whether on purpose or even unwittingly, has a negative impact on the 
integrity of the global financial system and threatens international 
security. 

While it is considered extremely challenging to stop the flow of 
money for ISIS, it is however possible to block some of its funding 
channels.  

Imposing traditional AML laws serves as the simplest yet most 
effective solution to restricting ISIS finance, given that a significant portion 
of their money is being processed via the international banking system.  

Other analysis believes the traditional Western anti-terrorist and 
money laundering legislation cannot tackle ISIS because it operates a 
closed, cash-only economy in what Loretta Napoleoni, an expert on 
terrorist financing, has termed the privatization of terrorist. 122 

Domestic monitoring by financial institutions and money services 

 

                                                           
122 Ian Allison, “Isis: The Islamic State and the Privatization of Terrorist”, 28/8/2014, published on http://www.ibtimes.co.uk/islamic-

state-privatisation-terrorist-1462923 
 

http://www.ibtimes.co.uk/islamic-state-privatisation-terrorism-1462923
http://www.ibtimes.co.uk/islamic-state-privatisation-terrorism-1462923
http://www.ibtimes.co.uk/islamic-state-privatisation-terrorism-1462923
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businesses in the West is critical to detecting and preventing domestic 
terrorist financing.  

Due diligence plays a key role to ensure that banks do not violate 
sanctions and counter-terrorist laws by banking staff and entities dealing 
with terrorist funds. 

On a public level, governments, especially in the Middle East, are 
required to fully implement international obligations in order to prevent 
terrorist financing. This includes the FATF standards to combat terrorist 
financing and prevent ISIS from further accessing the international 
financial system. 

Public institutions also play a role in advocating on the importance 
of regulatory compliance and imposing more sanctions against financial 
institutions for not complying with terrorist financing laws. This paves the 
way for public-private partnerships in order to create counter-terrorist 
financing compliance regimes that are actually effective.123 

To help restrict ISIS’ access to the international financial system, 
the Government of Iraq issued national directives to its banks to prevent  
wire transfers to and from bank branches in territory where ISIS operates.  

                                                           
123 Christine Duhaime: Islamic State – ISIS funded by sales of oil, captured women and taxes Christians must pay to stay alive; 

and how banks are used to finance terrorist, 29/9/2014. http://www.antimoneylaunderinglaw.com/2014/09/islamic-state-
who-finances-isis-and-bank-risk-factors-for-terrorist-financing.html 
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The United Arab Emirates also started cutting off finance to groups 
it classifies as terrorists, among which figures ISIS, in an attempt to 
reinforce anti-money laundering regulations. Emirati banks have been 
banned from providing financial services to terrorist groups and the 
country's central bank achieved powers to freeze suspect accounts for 
up to seven days.124 

On an international level, the UN Security Council, acting under 
Chapter VII of the UN Charter issued a resolution125 which condemned 
any engagement in direct or indirect trade, with terrorist groups, and 
reiterated that “such engagement would constitute support for such 
individuals, groups, undertakings and entities and may lead to further 
listings” by the relevant Sanctions Committee. 

Clause 23 of the resolution states that the Security Council “Urges 
Member States to take steps to ensure that financial institutions within 
their territory prevent ISIL, ANF or other individuals, groups, undertakings 
or entities associated with Al-Qaida from accessing the international 
financial system”. 

Conclusion 

The fight against ISIS, on the financial and other levels, is a long 
term endeavor. But understanding how ISIS operates is important to 
denying it revenue and limiting its ability to make use of its funds. 

                                                           
124 Reuters: UAE targets Islamist accounts in money-laundering clampdown, 20/11/2014.  
125 Resolution 2199 (2015) adopted by the Security Council at its 7379th meeting on 12/2/2015. 
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Banks have yet to take a clear position and corrective actions in 
order to fix the damage that has been made by allowing ISIS to access 
the financial system. 

This should once more prove that banks do not only have power 
over the world on a monetary level, but also on a security level. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Building US-MENA Correspondent Banking Relationships 
within an Effective AML/CFT Program 
 

Compliance plays a crucial role in today’s banking industry. AML 
and CFT are two major components of modern banking. Same rules 
apply on correspondent banking relationship. 

*** 

The US PATRIOT Act defines correspondent banking as “any 
account established for a foreign financial institution to receive deposits 
from, or to make payments or other disbursements on behalf of, the 
financial institution, or to handle other financial transaction related to such 
foreign financial institution”. 

However, correspondent banking doesn’t have to be of 
international level only. On a local level, in terms of correspondent 
banking relationships, small banks rely on larger global banks to provide 
certain services such as processing, clearing and financing that they may 
not be able to do as efficiently by themselves. 

Correspondent banking is vital for international trade and finance, 
therefore any inadequate anti-money laundering standards or insufficient 
regulatory supervision of correspondent banking activities or sanction 
violations connected through corresponded accounts, can lead to 
catastrophic consequences: terrorist groups which utilize money 
laundering activities and organized crime to move and generate funds, 
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 for which the banks constitute a channel, are the sad evidence of this 
fact. 

This fact has led to international collaboration, in addition to a 
specific American effort, in order to set the legal base to neutralize any 
abusive use of the banking services for means that do not correlate with 
the ethics of the banking profession. 

The updated recommendations of the Financial Action Task Force 
(FATF), the Basel Committee on Banking Supervision’s Due Diligence, 
and the International Financial Corporation’s (IFC) “Correspondent 
Account KYC Toolkit”, the Wolfsberg Anti-Money Laundering Principle 
for Correspondent Banking, and the Clearing House “Guidelines for 
Counter Money Laundering Policies and Procedures in Correspondent 
Banking”, the Federal Financial institutions Examination Council’s 
BSA/AML and legislation, including the Patriot Act, are key regulations 
for AML/CFT in terms of correspondent banking. 

These regulations have led many banks in the MENA region to 
enhance their procedures for correspondent bank relationships and their 
ongoing due diligence by monitoring certain accounts in order to avoid 
falling in the trap of becoming a channel for money laundering or terrorist 
financing. 

The series of actions and measures to adopt in terms of 
correspondent banking are based on the aforementioned regulations. 
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They consist basically of two important principles: due diligence and 
monitoring. 

Due Diligence 

Account Due Diligence requires the bank to assess the risk of the 
jurisdiction in which the correspondent banking customer is operating, to 
assess the correspondent bank’s AML/CFT compliance program, and its 
history of regulatory compliance. The importance of Due Diligence in 
matters of AML/CFT makes it an ongoing activity which requires the 
periodic update of customers’ files. 

The bank can rely on specific risk indicators to determine the due 
diligence of a correspondent banking client. These indicators include the 
Client’s Geographic Risk (if the client is a citizen of a jurisdiction 
renowned for its inadequate AML/CFT standards or insufficient regulatory 
supervision), the Branches, Subsidiaries and Affiliates of Correspondent 
Banking Clients (considering the relationship between the Correspondent 
Banking Client and its headquarters and level of control by the latter over 
it which may include due diligence requirements), the management 
structure of the correspondent banking client, the type of business it 
conducts, its customer base, its regulatory status and history, etc.   

Section 312 of the USA PATRIOT Act requires that the American 
financial institutions perform due diligence and, in some cases, enhanced 
due diligence regarding correspondent accounts established or 
maintained for foreign financial institutions and private banking accounts 
established or maintained for non-U.S. persons.  
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According to the Wolfsberg Principles, enhanced due diligence is to be 
applied by institutions to Correspondent Banking Clients which present 
greater risks.  

American financial institutions concerned by the due diligence 
provisions are banking institutions; securities broker-dealers; futures 
commission merchants and introducing brokers in commodities; and 
mutual funds. As for foreign financial institutions which these provisions 
target, they mainly include a foreign bank; a foreign branch of a U.S. 
bank; a business organized under a foreign law that, if it were located in 
the United States, would be a securities broker-dealer, futures 
commission merchant, introducing broker in commodities, or a mutual 
fund; and a money transmitter or currency exchanger organized under 
foreign law. 

Due diligence requires establishing a program that includes 
appropriate, specific, risk-based policies, in order to detect and report 
any suspected money laundering activity conducted through or involving 
any correspondent account established, maintained, administered, or 
managed in the United States.   

Monitoring 

On the other hand, account monitoring requires the ongoing 
surveillance and analysis of the volume of activity flowing through the 
account, as well as evaluation, such as of politically exposed persons  
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(PEPS), and the detection of nesting activities in order to report it to 
competent authorities. Nested accounts are the type of accounts through 
which a foreign financial institution gains access to the U.S. financial 
system by operating through a U.S. correspondent account belonging to 
another financial institution.   

Monitoring requires the implementation of policies and procedures 
in order to detect and investigate any unusual or suspicious activity and 
then report it as per the requirements of applicable law of the jurisdiction 
in which the bank exists. Such policies should include an insight on what 
is considered to be unusual or suspicious and support it with examples. 

In addition, the policies and procedures should include appropriate 
monitoring of the Correspondent Bank’s activity and due diligence results 
such as customer risk rating and other factors that are valuable in the 
assessment of transaction activity risk.  

The relationship between due diligence information and transaction 
monitoring is a continuous activity that lives throughout the life of the 
Correspondent Bank relationship and apply to both the correspondent 
and any related “suspect” activity. This is commonly referred to as the 
feedback loop.  

Conclusion 
Compliance isn’t as easy as it may sound: it is an arduous process 

that the bank has to adopt out of its interests but also for the sake of 
avoiding any potential sanctions. Therefore, some banks are turning 
away from correspondent accounts and this is leading them to decline 
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transactions and close relationships due to compliance concerns. U.S. 
banking giant, J.P. Morgan stopped soliciting new correspondent-
banking operations and declined new clients while reviewing internal 
controls and clients for detecting any potential risks.  

Some banks are even expressing their criticism to this process of 
certain changes they should operate to comply with the new regulations 
regarding correspondent banking particularly because it coincides with 
other regulatory implementations such as FATCA, Foreign Corrupt 
Practices Act, Single Euro Payments Area regulations and Dodd–Frank 
Wall Street Reform and Consumer Protection Act.  

MENA banks are the most affected by this, given the terrorism 
threat that the region is facing. 

In addition, compliance can be expensive, which is another reason 
why some banks are closing correspondent accounts. According to the 
International Chamber of Commerce, 68% of respondents decline 
transactions, and nearly a third (31%) closed down correspondent 
account relationships over growing compliance costs in 2013. Such 
figures could well be higher as 2014 comes to an end. 

However the attitude of boycotting correspondent relationships to 
stay on the safe side of compliance can affect the banking concept at its 
core, as it has a significant impact on the ability of smaller players to  

 



Building US-MENA Correspondent Banking Relationships 

provide international services (such as trade and export finance) for their 
clients. 

Despite criticism, no one can deny that effective compliance 
regulations regarding AML/CFT are beneficial on the long term in 
securing the international banking systems and the global monetary 
systems. 
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Stress Testing and Capital Planning for a Better 
Performance of the Banking Sector 

The banking industry in Lebanon as well as abroad is continuously 
being challenged with the unexpected and the evolving regulatory 
reforms that are being proposed – or more precisely – sometimes 
imposed on them whether locally or internationally. 

In addition to the economic instability in Lebanon, the political 
tension that is surrounding us from all borders cannot be overseen or 
disregarded as it is also affecting our banking industry.  

Banks are constantly advised to be more diligent regarding offering 
any banking services to any entities characterized as terrorist groups. 
Such banking behavior goes beyond risks banks usually encounter and 
qualifies as direct infringement of international and local regulations 
concerning terrorist financing. 

To avoid such situations, Lebanese banks need to prove their 
soundness especially during critical times. Stress testing constitutes one 
vital method that regulators use in their assessment to know to which 
extent banks are vulnerable to the various types of risks.  

The concept of stress testing was initiated first in 2010 when the 
Obama administration attempted to prevent the recurrence of the events  
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that caused the 2008 financial crisis, which affected banks all over the 
world.  

However, before the financial crisis, the financial authorities in the 
United States previewed a scenario to stress testing for financial 
instittions. The Credit Rating Agency Reform Act passed in 2006 
required credit rating agencies (CRAs) to register with the SEC and 
submit reports. Certain proposed amendments to SEC rules attempted 
to address concerns raised regarding CRAs following the financial crisis, 
but it wasn’t until the Dodd-Frank Act was passed that this subject was 
dealt with in depth by implementing changes in the financial system that 
affected the oversight and supervision of financial institutions.  

The innovation in the Dodd-Frank Act, is that it created a new 
agency responsible for implementing and enforcing compliance with 
consumer financial laws, introduced more stringent regulatory capital 
requirements, implemented changes to corporate governance and 
executive compensation practices, incorporated the Volcker Rule126, and 
effected changes in the securitization market. 

On another hand, the Basel III accord of 2010 addressed the 
existing deficiencies in the financial regulations which followed the 2008  

 
                                                           
126 A federal regulation that prohibits banks from conducting certain investment activities with their own accounts, and limits 
their ownership of and relationship with hedge funds and private equity funds, also called covered funds. The Volcker Rule’s 
purpose is to prevent banks from making certain types of speculative investments that contributed to the 2008 financial crisis. 
www.investopedia.com 
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financial crisis. It aims at strengthening the capital requirement for banks 
by increasing bank liquidity and decreasing bank leverage. 

Principles of the Stress Tests 

In financial terminology, a stress test is an analysis or simulation 
designed to determine the ability of a given financial 
instrument or financial institution to deal with an economic crisis.  

Stress testing has recently become a practical tool, which assists 
banks in detecting their viability under traumatic economic conditions, to 
help them take the necessary preventive actions that help improve their 
resilience.  

Stress testing is also a tool which further allows banks to analyze 
the impact of adverse financial conditions and thus implement the 
necessary risk management measures in their capital planning.  

As a supervisory tool, stress helps assess not only whether banks 
hold enough capital, but also whether banks are able to rapidly and 
accurately determine their risk exposures, which is an essential element 
of effective risk management. 

Stress tests add a more forward-looking perspective to standard 
capital ratios and are more oriented toward protection against tail risks.  

 
 



Stress Testing for a better performance of the Banking Sector 

In addition, stress tests seek to ensure that banks have enough 
funds and resources to offer loans even under highly difficult 
circumstances.  

The comparative approach which stress tests use, consisting in 
looking horizontally across banks rather than at a single bank in isolation, 
helps promote more-consistent supervisory standards. Such approach 
also provides valuable systemic information by revealing how significant 
economic or financial shocks would affect the largest banks collectively 
as well as individually.  

Stress testing in principle helps tackle the main domestic risks to 
financial stability caused by the banking operations. 

However, over the years, considerable improvements – in both 
data and models – have been employed, thus, increasing the efficacy of 
the stress tests banks had to carry out. 

Each year, new and improved principles of the stress tests’ 
substance and procedures are being introduced, and accordingly, 
enhancements in the capital plans would continuously follow. 

Banks, nevertheless, have a challenging mission as it is becoming 
very crucial for them to define their risks and consequently set their 
capital plans to avoid any deficiencies. To fulfill this mission strategically, 
however, they need to pass the stress tests not only quantitatively but 
also qualitatively – banks need to conduct a quantitative measurement  
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of their capital standing in parallel with a qualitative measurement of their 
capital planning procedures. 

How does stress testing help the Lebanese banking sector? 

Stress testing helps assess the resilience of the Lebanese banking 
system to the deterioration in global economic conditions and the 
increasing local and regional political tension.  

Regular stress testing of the Lebanese banking system should be 
introduced to assess its each bank's capital adequacy. However this 
should not be based only on individual initiatives, as the Central Bank is 
invited to set a framework for annual and concurrent stress tests for the 
Lebanese banks.   

Banks can evaluate their risks once they are capable of identifying 
and understanding them. In this manner, they would be able to consider 
and act upon the appropriate capital planning procedures and 
management decisions to protect them from any possible losses resulting 
from their activities. Hence is quantitative assessment. 

The qualitative assessment of these procedures, on the other 
hand, is very essential and must be addressed continuously despite the 
fact that banks have significantly improved their risk measurement 
techniques and analysis.  The key aspect to the evolving regulatory 
reforms is for banks to effectively evaluate their capital planning  
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processes and adequacy by utilizing both the quantitative and qualitative 
analysis. 

Today, with the developing regulatory expectations, banks need to 
hone their stress testing practices to meet – or even go beyond – the 
requirements. They would need more time to analyze and review the 
outcomes of the stress tests. 

The process and the outcome of the stress tests should form an 
integral part of the overall governance and risk management culture of 
banks with the ultimate goal of promoting financial stability. 

Different areas of focus 

While Basel I and Basel II accords focus primarily on the level of 
bank loss reserves that banks are required to hold, Basel III focuses on 
the risk of a run on the bank by requiring varying levels of reserves for 
different forms of bank deposits and other borrowings. What does it 
mean? It means that Basel III does not, for its big part, supersede the 
guidelines known as Basel I and Basel II but rather it will work alongside 
with them. 

         As far as capital requirement is concerned, Basel III rule from 
2010 necessitated that banks hold 4.5% of common equity of risk-
weighted assets - up from the 2% required in Basel II.  

Basel III is supposed to strengthen the bank capital requirements 
by increasing liquidity and decreasing leverage. 
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In Lebanon, the decision number 9957 of July 21, 2008, relating 
to the assessment of bank capital adequacy, issued by the governor of 
Banque du Liban followed by circular number 119 of the same date, 
stipulates in article 2 II 2-b that each bank should identify the future 
capital requirements in light of the “results of the stress test that the bank 
is bound to carry out, in order to evaluate its current capital sensitivity 
and its capacity to face exceptional but likely events in the foreseeable 
future". This circular inspired by Basel II also requires studying future 
risks. 

Conclusion 

The 2008 financial crisis was a proof of how a certain risk or 
combination of several risks might affect the banking system as a whole-
not just individual banking or financial institutions. Therefore stress 
testing has proven itself very useful for better monitoring and evaluating 
potential systemic risk. 

The disclosures of stress test results help promote transparency 
by providing the public consistent and comparable information about 
banks' financial conditions. In Europe, over 36 banks failed the stress 
test, therefore and despite the certain level of stability the Lebanese 
banking sector enjoys, there is a pressing need to improve and 
modernize our legislation to match the international standards and secure 
our banks from any risks or failures. 

 



 

The Mindset of Financial Investigations, 
an “Out of the Box” approach 

Banks and Financial Institutions as part of their compliance duties 
perform investigations of financial transactions that are suspected to 
involve money laundering, fraud, and corruption as well as other 
categories of financial crimes.  

Therefore, they invest in human resources and management 
information systems to assist in the identification of unusual transactions 
and suspected criminal activity for the purpose of protecting the 
community and the soundness of the institutions. 

FATF Definition  

The Financial Action Task Force (FATF) defines the term financial 
investigation as an inquiry into the financial affairs related to criminal 
conduct. The major goal of a financial investigation is to identify and 
document the movement of money during the course of criminal activity. 
The link between the origins of the money, beneficiaries, when the money 
is received and where it is stored or deposited can provide information 
about and proof of criminal activity.127 

 

 

 

                                                           
126 http://www.fatf gafi.org/media/fatf/documents/reports/Operational%20Issues_Financial%20investigations%20Guidance.pdf 
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Overview 

In the current practice, financial investigators collect and analyze 
all available information with a view towards identifying a suspicious 
activity. Money launderers and criminals usually like to maintain some 
degree of control over their assets, and as a result leave trails or indicia 
that can be followed and traced to identify any potential evidence of 
financial crime. 

An Investigative Mindset 

Most commonly, the AML compliance investigation follows a 
straight-forward set of procedures initiated by reviewing the transactions; 
investigating the beneficial owners and associated parties; and 
developing an assessment of alerted transactions.  

Maintaining an out-of-the-box investigative mindset can boost the 
investigation process towards determining the nature of the transactions 
reviewed, the direction in which the research should be taken, and the 
transactions and parties that require additional review. 

Oftentimes, the AML compliance investigation requires compiling 
information from numerous alerts and transactions, identifying patterns 
of complex behaviors mainly used to layer the criminal proceeds, and 
analyzing those patterns and alerts. 
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The final decision of an AML investigation is frequently seen in the 
filing a Suspicious Transaction Report (STR) of a certain type of 
transaction or a group of individuals or entities. 

Investigative Techniques 

Reviewing customer information and transactions is an essential 
process of a compliance program. As criminals and money launderers 
are constantly looking towards finding new gates to launder their criminal 
proceeds, in parallel, banks and financial institutions are obliged to review 
and enhance their investigative techniques towards a combined 
preventive and detective approach. 

While there are no standard processes, however, all investigation 
processes start by addressing the following: 
1. The patterns in the transaction activity, 
2. The ultimate source and destination of the funds, 
3. The occurrence of any unusual transactions, 
4. The level of suspicions. 

Whether the investigator follows a primitive or a risk-based 
approach, still the availability and accuracy of the following factors need 
to be satisfied: 

Customer Information – Know your Customer (KYC) background and 
business or banking activities, including but not limited to: name, 
address, occupation or industry, entity type and income. 
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Account and Transaction Data – to understand the nature of the 
account, as well as the identities of individuals or entities that have 
access to, influence over or an interest in the account.  For example: 
Account type, date opened, average account activity, related accounts, 
authorized signatories and beneficial owners, beneficiary, and 
intermediary details and transaction type (wire, cash, check, etc.). 

Nowadays many institutions are turning toward advanced 
statistical modeling and other techniques to optimize their AML systems, 
still alert thresholds continue to be set at main approach to the 
identification of suspicious activity. Consequently, AML investigators are 
still required to review large numbers of alerts to identify actual suspicious 
activity.  

The AML investigator’s purpose is to evaluate these transactions 
in context, considering the customer’s previous activity, any red flags 
related to the customer or transactions that may indicate suspicious 
activity, and any institutional controls that may be in place.  
AML Investigation Challenges 
 Investigators roughly encounter and experience potential 
challenges that rise during the investigation process, amongst them we 
site the following: 
False Positive Alerts — Leading to significant monitoring cost. 
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Applying a Risk-Based Investigation Approach — Helps to focus the 
efforts and resources of staff on what poses a higher money laundering 
risk. 
Investigation Rationale Standards — Demonstrating the profound 
knowledge of the case and the description of all the fundamentals that 
led the investigator to the decision taken. 
Know When to End the Investigation — To take the appropriate 
decision, whether to close the case or to file an STR. 
Documentation — Proper audit trail of the AML investigation process 
needs to be maintained. The documentation should reflect the analysis, 
documents obtained – including invoices – and the results of the 
investigation. 
Know The Transaction Type — The investigator should have a clear 
view of every transaction type  investigated. For complicated cases, 
investigators may rely on professionals within the institution such as legal 
compliance officers and lawyers or the expertise of business owners such 
as trade finance and investment professionals. 
Identification of The Beneficial Owner — Beneficial ownership is a key 
concept in the financial crime field.  
Most sophisticated financial crime schemes will take advantage of one 
or more mechanisms and structures to conceal the perpetrator’s 
beneficial ownership of criminal proceeds, such as shell companies, 
nominees, fronts and trusts. 
Investigation Case Management — That helps to track, detect patterns 
and manage suspicious cases more efficiently. 
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Escalation Rules — Setting proper and timely escalation rules between 
investigation levels enhances the decision process and provide proper 
documentation. 
Investigation Review — The application of a four eyes principal ensures 
that every case follows precisely the investigation rules and procedures. 
Quality Control — Investigating quality of the AML cases by an 
independent team, such as Internal Auditors. All quality reviews need to 
be quantitative, as well as, qualitative with the information available to 
report trends and observations.  
Detailed Investigation Audit Trail — That satisfies the regulator’s 
requirements, including a clear view of all the investigation phases and 
decisions. 
Key Performance Indicators (KPIs) & Management Information 
Report — Used to gain insight into the effectiveness of the deployed 
monitoring system, such as: Total monthly hits per AML selection criteria; 
number of hits eliminated per investigation level; total hits per customer 
geographical area; average number of daily AML hits; monthly reports 
on number of hits per selection criteria category and percentage of 
evolution from month to month; average time dedicated for closing an 
AML case per investigation level. 
KPIs can help analyze historical data and allow for pattern recognition 
and forecasting – which can be utilized in the areas of alert management 
and planning. 
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Meta-Alerting 128 
A well-designed transaction monitoring system helps support the 

efforts to combat money laundering and terrorist financing by identifying 
unusual or suspicious activity that must be reported to regulatory 
authorities, and aids law enforcement in tracking and prosecuting 
criminals.  

More than 10 years ago, automated transaction monitoring 
became standard in the industry, and while technology and business 
have advanced significantly, the technology behind transaction 
monitoring has not made corresponding advances. 

Therefore, a new technique is emerging in the AML monitoring 
space known as the multi-stage/multi-event “identification” or “Meta-
Alerting”, taking a step beyond conventional transaction monitoring to 
consider a broader context.  

It evaluates each alert generated by systems based on standard 
typologies as an “event”, which in combination with events from other 
monitoring systems’ (e.g. fraud, sanctions screening) higher-level 
analyses, and both mitigating and impairing factors, generates a case for 
review.  

The central mechanism behind meta-alerting analyzes a series of 
events and contextual factors to identify sets of information and evaluate  
                                                           
128http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Metaalerting:_the_new_way_forward_for_AML_transaction_monitoring/$FILE/

1308-1117002_Meta%20Alerting%20Brochure.pdf 
 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Metaalerting:_the_new_way_forward_for_AML_transaction_monitoring/$FILE/1308-1117002_Meta%20Alerting%20Brochure.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Metaalerting:_the_new_way_forward_for_AML_transaction_monitoring/$FILE/1308-1117002_Meta%20Alerting%20Brochure.pdf
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risk. Events may originate from manual referrals, traditional transaction- 
monitoring alerts from fraud or AML systems and other contextual factors, 
such as Politically Exposed Person (PEP) information, customer-risk 
ratings and prior events.  

This contextual analysis provides a significant move forward from 
traditional transaction monitoring as it can widen the range of activity 
analyzed and enable lower thresholds and fewer alters by utilizing the 
context in which the activity occurs to better manage the output and 
reduce false positives.  

Further, the information sets may include both current and previous 
events that individually may not have been suspicious, but when 
examined within the context of a larger picture warrant further 
investigation. Key concepts related to this technique include:  

Correlative analysis — examines correlations between events and 
contextual factors, considering both negative and positive correlations to 
identify combinations that indicate an increased or a decreased risk of 
money laundering. 
Link analysis — identifies links among transactions, accounts and 
customers using combinations of activity-based (e.g. transfers between 
accounts) and non-activity-based (e.g. common beneficial ownership) 
factors that can serve both to link related events and to evaluate 
typologies at multiple focal entity levels. 
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Bundling — groups together sets of related events and contextual 
factors, based on the focal entity involved (e.g. transaction, account, 
customer, multi-customer entity) and the associated risk to present a 
broader contextual case for investigation.  
Scoring — analyzes multiple risk factors, including typology risk (e.g. 
structuring), contextual risk (e.g. customer risk) and relationship risk 
(e.g. inherited risk from related focal entities) to build an associated risk 
score for each case to enable investigative prioritization. 
Feedback — imports data from different feedback mechanisms (e.g. 
previous investigations) to continually improve the system’s risk picture. 

In essence, meta-alerting shifts aspects of analysis from the 
investigators to an automated mechanism and enhances the resultant 
output through additional context. At the same time, it presents a broader 
picture of the events for investigators to review for potentially suspicious 
activity.  

Meta-Alerting, if properly applied, may decrease the difficulties to 
manage suspicious transactions amid the heightened scrutiny and 
expectations of regulators.  

It is time to change the paradigm: meta-alerting is the new way 
forward as it better manages risk through a broader view of transactional 
activity and reduces costs through increases in investigative efficiency.  
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Pour ne plus badiner avec l'évasion fiscale, les États-Unis ont 
décidé de créer un mécanisme ingénieux et agressif : la réglementation 
FATCA. Cette loi oblige tous les contribuables américains détenant des 
avoirs en dehors des Etats-Unis à les déclarer. Une loi qui ne fait 
nullement l’unanimité. Loin de là, en 2011, l'American Citizens Abroad 
(ACA), une association d'expatriés américains basée à Genève (qui 
représente les intérêts des Américains résidant en dehors des États-
Unis), a lancé une campagne pour abroger FATCA, estimant que : "Cette 
loi considère comme des délinquants tous les Américains ayant des 
comptes bancaires à l'étranger alors que la plupart sont d'honnêtes 
travailleurs ou retraités ".  

    D’ailleurs, bon nombre d’entre eux font face à un "terrible dilemme ": 
renoncer à leur citoyenneté américaine ou se plier à des règles ultra-
complexes qui nécessitent souvent l'aide coûteuse d'un expert fiscal.  

Raison d’être de la loi FATCA 

La loi fiscale américaine s’applique à tous les citoyens des États-
Unis, qu’ils résident ou non dans leur pays, à la différence de celle de  
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la plupart des pays, où la loi fiscale s’applique aux résidents seulement, 
qu’ils soient citoyens locaux ou non.  

Or, justement, en 2008, un rapport du Sénat Américain avait 
estimé que le coût de l’évasion fiscale pour les Etats-Unis s’élevait à 
au moins 100 milliards de dollars par an. Le rapport notait que sur les 
sept millions d’américains vivant en dehors des Etats-Unis, plus de six 
millions et demi n’auraient jamais rempli de déclaration fiscale 
américaine! Ainsi, devant la pénurie des déclarations transmises 
spontanément par les citoyens non-résidents, les autorités ont conçu 
une législation spécifique pour y remédier: le Foreign Account Tax 
Compliance Act qui a été inclus dans le HIRE Act en 2010. Ainsi, la 
raison vraie derrière cette loi c’est surtout de renflouer les caisses du 
Trésor de quelque 8,7 milliards de dollars supplémentaires. 

FATCA est l'acronyme de Foreign Account Tax Compliance Act, 
ce qui signifie loi sur la conformité fiscale des comptes étrangers. 
Modifiée à plusieurs reprises, la version finale de la loi FATCA «Final 
Regulations », a été publiée le 17 Janvier 2013. Ces régulations ont 
pour objectif de traquer les comptes de tous les citoyens américains dans 
le monde. En pratique, FATCA met en place un système de délégation 
ingénieux: la loi introduit des obligations déclaratives pour les institutions 
financières étrangères (Foreign Financial Institutions ou FFI) à l'égard  
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des comptes détenus par leurs clients américains ou encore ceux ayant 
un rapport étroit avec les Etats Unis. Par conséquence, la totalité des 
services financiers et monétaires mondiaux se trouve affectée par ce 
texte de loi. 

Pour la petite histoire, FATCA a vu le jour à l’issue du scandale 
UBS, la banque suisse qui avait encouragé des ressortissants américains 
à ouvrir des comptes secrets pour échapper au fisc américain. Poursuivie 
par le ministère américain de la justice, UBS avait été contrainte de 
déverser 780 millions de dollars et de divulguer la situation de ses clients 
américains, ouvrant une brèche dans le secret bancaire helvétique.  

Champ d’application de la FATCA 
Les personnes visées   
 

La loi FATCA vise principalement toutes les personnes ayant un 
rapport étroit avec les Etats Unis, que ces personnes soient des citoyens 
américains ou pas. Le critère de rapport de lien avec les Etats Unis est 
tellement large qu’il s’étend même aux personnes non américaines 
ayant passé une durée de séjour dépassant les 30 jours consécutifs 
dans une seule année. 

Plus précisément, selon la législation fiscale américaine, est 
considérée comme une personne américaine, «U.S Person»: tout citoyen  
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des États-Unis (notamment une personne née aux États-Unis qui réside 
dans un autre pays et qui n’a pas renoncé à sa citoyenneté américaine); 
tout résident légal des États-Unis (notamment un titulaire de la carte 
verte américaine); tout résident permanent des États-Unis; peut 
également être considérée comme une «U.S Person», une personne 
attestant d’une présence substantielle sur le sol américain, une personne 
ayant des mandats pour des comptes détenus par des personnes 
américaines, une personne ayant une adresse postale ou un numéro de 
téléphone américain.  

Sont également considérées des «U.S. Persons»: les entités 
juridiques américaines, certaines entités juridiques non-américaines 
détenues en partie par des personnes américaines, et les avoirs 
financiers de fonds (Trust, etc.) dont les bénéficiaires de l’ensemble ou 
d’une partie sont des personnes américaines.  

Le seul moyen de ne plus être soumis à FATCA, est de renoncer 
à sa nationalité américaine devant les autorités consulaires ou 
diplomatiques du pays étranger de résidence selon une procédure 
appelée «Oath of renonciation» ce qui signifie «serment de 
renonciation». Toutefois, il est important de noter qu’un expatrié pourrait 
toujours être contraint de remplir «une déclaration de revenus» 
américaine même s'il a renoncé à sa nationalité. Pour que le 
renoncement soit effectif, les expatriés doivent en réalité établir qu'ils se 
sont acquittés de leurs obligations fiscales au cours des cinq précédentes 
années. 
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Les institutions concernées  

D’autre part, pour ce qui est des institutions concernées par 
l’application de la loi, la FATCA a introduit le concept du «Foreign 
Financial Institution» (FFI), «Institution Financière Étrangère» (IFE) qui 
comprend toute institution financière ou bancaire opérant en dehors des 
États-Unis. Et par FFI, la loi comprend: les banques commerciales; les 
banques d’investissement; les fonds d’investissement; les sociétés 
d’assurances; les sociétés de change. Avec en cible pour toutes ces 
entités financières opérant hors des Etats-Unis un statut d’institution 
financière étrangère Participante (PFFI), Réputée Conforme (DCFFI), ou 
de Partenaire (FATCA Partner FFI). 

Les instruments touchés   

Au-delà des comptes de dépôt, la FATCA s’applique à d’autres 
instruments: contrats d’assurance y compris l'assurance vie; les comptes 
non personnels; les comptes titres, les fonds communs de placement, 
certains titres de créance, etc.  

Mécanisme d’application les deux modèles proposés  
L'application de la loi FATCA peut s’inscrire dans le cadre juridique 

d'accords intergouvernementaux visant à permettre et rendre obligatoire 
la communication d'informations bancaires et fiscales entre Etats. En 
l'absence d'accord intergouvernemental, la loi FATCA s'applique dans un  
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cadre contractuel entre l'IRS et les institutions financières, et prévoit des 
pénalités pour les institutions financières non-conformes. Pour faire plus 
simple, FATCA est applicable selon deux modèles. 

Modèle 1: Les banques traitent avec les autorités fiscales de leur 
État, qui traitera quant à lui avec l'IRS. Ce modèle  permet de résoudre 
les conflits entre le droit national et le droit américain. En contrepartie, 
les États signataires devront mettre leur législation en conformité avec 
FATCA. Lorsque le pays du FFI a conclu un accord de coopération avec 
l’IRS, le statut de PFFI (Participating Foreign Financial Institution) est 
réputé acquis. 

Modèle 2: Les banques traitent directement avec l'IRS qui leur 
attribuera un numéro d'identification GIIN (Global Intermediary 
Identification Number). Cette inscription permettra aux institutions 
financières basées dans les pays non couverts par un accord 
intergouvernemental d'éviter l'application d'une retenue à la source 
forfaitaire sur les produits financiers américains. 

Les obligations des banques  

Suivant le modèle 2 applicable jusqu'à nouvel ordre au Liban, 
chaque banque doit passer un accord avec le fisc américain où elle 
s’oblige à: 
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Identifier des comptes américains sur la base d’indices 
définis par FATCA:  

Les institutions financières devront tout d’abord mettre tous les 
moyens nécessaires en œuvre pour cerner leurs clients américains. La 
banque doit identifier les citoyens américains parmi sa base de clientèle 
(pas si simple avec les doubles passeports), y compris en effectuant des 
recherches à l’aide de certains critères (loyers payés, virements), avec 
une obligation de diligence forte. La due diligence  (ou questionnaire 
d’investigation) suppose une recherche plus approfondie et plus 
technique afin d’identifier avec le plus de précision les comptes 
américains susceptibles d’intéresser l’IRS. Les banques, même 
lorsqu’elles comptent peu de titulaires de comptes américains selon les 
critères de nationalité, Green Card ou titre de résidence, doivent 
rechercher dans leurs bases de données des comptes présentant des 
«indices d’américanité» (adresse, numéro de téléphone, lieu de 
naissance, etc.). Un formulaire KYC (Know Your Customer) avec une 
série d’informations à remplir est soumis aux clients. En cas d’indices 
d’américanité positifs, la banque doit contacter son client afin qu’il 
confirme ou non sa qualité d’US Person. La charge de la preuve repose 
sur les banques: c’est à chaque banque d’être en mesure de prouver 
ne pas avoir de client américain, et non à l’IRS de prouver le contraire. 
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Obtenir la documentation client et une levée du secret 
bancaire pour permettre les déclarations:  

Les banques assumeront la responsabilité d'identification des 
contribuables américains parmi leurs clients, ainsi que la notification de 
l'IRS des noms des clients américains et les informations sur les comptes 
y afférents. La Banque demandera à une «US Person» de remplir le 
formulaire W-9 de l’IRS (Request for Taxpayer Identification Number 
and Certification) qu’elle conservera au dossier. Les banques doivent 
surtout expliquer à leurs clients américains ou ceux soumis à la 
réglementation FATCA la nécessité de signer un contrat leur permettant 
de rendre leurs comptes publics. Pour cela, elles doivent demander le 
consentement du titulaire du compte avant de pouvoir transmettre ses 
données à l’IRS, donc une US Person doit autoriser sa banque de 
partager ses données avec l’autorité fiscale américaine. D’ailleurs, si le 
client refuse de signer un tel document, il sera considéré «récalcitrant», 
or cela n’affectera pas l’obligation des banques qui seront tenues de 
notifier quand même à l’autorité fiscale américaine (IRS) le nombre de 
ses comptes et son patrimoine global. 

Déclarer sur base annuelle les comptes américains à l’IRS:  
La FATCA impose aux banques de transmettre à l'IRS des 

informations sur les comptes détenus par des contribuables américains, 
citoyens des Etats-Unis ou non: nom et adresse du titulaire, balance du 
compte, montant des retraits et des versements bruts. La règle inclut  
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toute participation supérieure à 10% dans une société étrangère détenue 
par un Américain. 

Certifier la conformité à la FATCA:  
Les banques se voient également dans l’obligation de désigner un 

cadre responsable (Responsible Officer), qui devra certifier à l’IRS que 
les actions nécessaires à la mise en conformité avec la loi ont bien été 
entreprises. 

Appliquer un prélèvement de 30% sur les paiements 
concernés par FATCA sur des comptes non conformes:  

Les banques doivent prélever une retenue à la source de 30% sur 
les revenus des personnes "récalcitrantes" (qui refusent la transmission 
des informations au fisc), ou à défaut fermer le compte.  

Les sanctions prévues 

Nul ne prend FATCA à la légère: aucune institution financière 
internationale active ne sera en mesure d’ignorer la loi FATCA. La non-
conformité à la loi FATCA entraînerait de graves dommages 
commerciaux et de réputation. Le non-respect de FATCA représente 
non seulement un coût sur les revenus en compte propre, mais surtout 
un risque majeur d’éviction de relations avec certains clients, 
contreparties, prestataires ou de relations de place. Les clients non 
conformes (dits «récalcitrants») ou les institutions financières  
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non-participantes à FATCA localisées en dehors des Juridictions 
Partenaires seront soumis au prélèvement FATCA de 30% sur certains 
paiements taxables de revenus de source américaine. 

Les FFI punissables  

Les institutions financières qui n'appliquent pas FATCA n'auront 
plus accès au marché des capitaux américains et seront évités par les 
établissements financiers qui travaillent dans le respect de FATCA. En 
effet, La FATCA prévoit une saisie de 30% sur tout paiement effectué 
aux États-Unis par la banque ou institution financière récalcitrante. Cette 
ponction de 30% sur les flux monétaires transmis serait opérée par les 
intermédiaires situés en amont et déjà convertis au système. En pratique, 
une institution financière ne répondant pas aux différentes exigences de 
la loi ou ne passant pas d’accord avec l’autorité américaine sera 
considérée comme non-participante aux yeux de l’IRS (Non-
Participating FFI ou NPFFI) et se verra imposer une retenue à la source 
de 30% sur ses revenus d’origine américaine. Cette taxe punitive 
(withholding tax) sera mise en place en plusieurs étapes successives, 
touchant dans un premier temps les revenus de type Fixe ou 
Déterminable, Annuel ou Périodique (FDAP), tels les dividendes ou les 
intérêts, et dans un deuxième temps les produits des ventes. 

Les FFI punitives  

Les IFE participantes ont la charge de punir les clients dits 
«récalcitrants», soit des clients susceptibles d’être des «U.S. Persons» 
et n’ayant pas apporté la justification du contraire, soit ayant reconnu  
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leur statut de «U.S. Persons» mais ayant refusé la levée du secret 
bancaire. Elles ont l'obligation de leur appliquer une retenue fiscale de 
30% sur tous les paiements de source américaine reçus et de remettre 
les sommes retenues à l’IRS. Quant au contribuable fraudeur, il subira 
une pénalité de 40% du montant des avoirs dissimulés. 

La FATCA contredit-elle le secret bancaire ? 

Face à l’arsenal juridique américain, le sort du secret bancaire 
est-il désormais scellé? En effet, en dépit de tous les euphémismes 
qu’on veut bien y mettre, le secret bancaire n’existera plus vis-à-vis du 
FISC américain de ce qui relève des contribuables américains. Le monde 
offre à Washington une transparence quasi-totale sur les clients 
américains de ses banques.  

Au Liban, le conflit existant entre la FATCA et la loi datée du 3 
septembre 1956 relative au secret bancaire qui caractérise le système 
libanais depuis des décennies est un sujet de préoccupation majeur. 
Dans l’état actuel des choses, pour pouvoir lever le secret bancaire sur 
tel ou tel compte, il faudrait que le client «US. Person», donne son accord 
ou bien que le pays se munisse d’un nouvel outil législatif. 

FATCA reflète indéniablement la volonté juridique des Etats-Unis. 
Mais c’est un pas dans la bonne direction si cette initiative fiscale 
unilatérale américaine conduit à l’amorce d’un dispositif international.  
 



 
 كلمة نقيب المحامين في بيروت

  الستاذ أنطونيو الهاشم 
 في حفل اطالق وتوزيع كتاب

 "المحكمة العسكرية والمحاكمة العادلة: إعادة تحديد تحديد الصالحيات" 
 بيت المحامي - 21/6/2116 -للدكتور بول مرقص 

 

 معالي الوزير، أصحاب المعالي والسعادة، 
 الزمالء والصدقاء العزاء، الحضور الكرام،

 

قانونية وأبعد من اقتراح قانون. هو كتاب تمّخض نتيجة دراسة معّمقة ما يجمعنا اليوم هو أكبر من ورقة عمل 
ومشاورات متعددة ومقارنات إقليمية قام بها فريق عمل منظمة جوستيسيا الحقوقية برئاسة الزميل المحامي الدكتور بول 

ستيسيا شاطات جو مرقـص بناًء على تكليف من مؤسسة كونراد آديناور وهي ليست المرة األولى التي تزخر فيها ن
 بالمنشورات الحقوقية المفيدة.

الحترام شروط المحاكمة العادلة أمام المحاكم اللبنانية بشكل عام، وأمام  تناُول الباحث الد. بول مرقص من خالل
ما يحيط هذا الموضوع من آثار قانونية وحقوقية  الكاتب بالتطرق إلى كل القضاء العسكري اللبناني بشكل خاص، نجح

 انية بعد العديد من الكتب التي أّلفها....إنس

بهدف التوصل إلى ضرورة إعادة تحديد صالحيات المحكمة العسكرية من أجل الحفاظ على ثوابت ومبادئ المحاكمة 
العادلة، لجأ الباحث المخضرم إلى تحديد اإلطار الدولي للمحكمة العسكرية في لبنان في ضوء شروط المحاكمة العادلة 

إلى الغوص في بحث مقارن وعلمي بين القضاء العسكري اللبناني مع األنظمة اإلقليمية المحيطة في من جهة، و 
 جمهورية مصر العربية وفي المملكة الهاشمية األردنية من جهة أخرى.

من لجنة  لوبلغته األكاديمية المعتادة، أجرى الباحث تقييمًا موضوعيًا ومجردًا لالقتراحات القانونية كافة، التي قدمها ك
تحديث القوانين المكلفة من الوزير السابق شكيب قرطباوي، والنائبين إيلي كيروز وروبير غانم؛ وذلك قبل أن يقّدم 
مشروع رؤيته المتكاملة للقضاء العسكري النموذجي في لبنان، كعصارة كل ما تم تقديمه من أسالفه المذكورين وما 

 ًا معالي وزير العدل.تكّلل مع مشروع القانون الذي قدمه مؤخر 

مثاًل بااللتزام بشروط المحاكمة العادلة من ناحية  تطّرقت  أيها الزميل الكريم إلى مدى تقّيد المحاكم العربية المحيطة
عسكريين  القضاء،، والمساواة بين المواطنين أمام الشفافية، حقوق الدفاع، تعليل األحكام الصادرة، عالنية المحاكمات

مدنيين. آن األوان لقضاتنا ومشّرعينا الكرام أن يعوا أهمية التقيد بهذه المبادئ الحقوقية الدولية، التي إذا ما كانوا أم 
 تبنيناها، نقلنا القضاء اللبناني نقلًة نوعية إلى صرح استقاللية المحاكمات.
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بل تطّلع إلى األمام وإلى مستقوهنا، أسمح لنفسي أن أتمنى من المشرعين الكرام النظر إلى هذا المشروع من باب ال
 أفضل للمحاكم اللبنانية، خارج باب المكايدات والمزايدات السياسية.

إن هذا الملف هو أبعد من حالة هنا، وقضية هناك، إن تحسين القضاء العسكري يفتح الباب على مصراعيه إلى 
  الغوص في أعماق تحسين حالة القضاء اللبناني برّمته.

 شكرًا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 من إصدارات "جوستيسيا"

 8097ص،  291منشورات منظمة جوستيسيا الحقوقية، بيروت، ، السياسة تحت حكم القانون  .1
 .8091ص،  924بيروت،  ،لبنان: خارطة الطريق .2
 919بيروت،  األلمانية، كونراد ايدناور، منشورات جوستيسيا ومؤسسة المحكمة العسكرية والمحاكمة العادلة .3

 .8091ص، 

يات القانونيَّة والعالميَّة:في مواجهة  مصارف لبنان .1 السريَّة المصرفيَّة، مكافحة تبييض  التحد 
ص،  811والتهرُّب من الضريبة، بيروت،  الخدمات اإللكترونيَّة ة،سالميّ الصيرفة اال األموال،
8092. 

فاع عن الحقوق: .5 لن ة السياسة، الّشأن العام، مصالحة الّدستور، حقوق اإلنسان، ع ق ثقافة الد 
 .8092ص،  472الناس مع الّدولة، الّنظام المصرفّي، بيروت، 

ص،  14سؤااًل وجوابًا، مع نماذج طلبات ومعامالت، بيروت،  27، ألف باء التجارة والصناعة .6
8098. 

 .8099ص،  911سؤال وجواب، بيروت،  900؟ أكثر من شو حقوقك بالبلدي ة .2

ص،      20سؤال وجواب، بيروت،  900أكثر من  بالضريبة وواجباته، حقوق المكل ف .3
8099. 

 .8099ص،  924سؤااًل وجوابًا، بيروت،  900 حقوقك في البنك، .4

ص،  11سؤااًل وجوابًا مع نماذج إنذارات ودعاوى عمل، بيروت،     84 شو حقوقك بالعمل؟ .11
8090. 

حة .11 من األحكام القضائّية ونماذج إستدعاءات، سؤااًل وجوابًا، مع عّينات  40، دليلك في الص 
 .8090ص،  27بيروت، 

 
 

 صدر للمؤل ِّف
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