
  ستردا األموال المنهوبةآلٌات وإنعكاسات رفع السرٌة المصرفٌة وإ

 

 

 آلٌات رفع السرٌة المصرفٌة:  -1

 

 ٌقتضً التمٌٌز بٌن عدة قوانٌن ونصوص مرعٌة اإلجراء:

 

 :3/9/6956صادر فً السرٌة المصرفٌة القانون  1-1

 

الي شخص  لقة بهوامواله واالمور المتع ونافشاء ما ٌعرفونه عن اسم الزبعلى المصارف ٌجوز 

 :(2)المادة  عامة ادارٌة او عسكرٌة او قضائٌةفردا كان ام سلطة 

 

 ؛ او ورثتههو م بذلك خطٌا اذن لهإذا   - أ

  ؛علن افالسهأ  اذا  - ب

 رف.المصوبٌن  نهت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفٌة بٌنؤذا نش - ت

 

مهنة المنصوص علٌه فً ال ٌمكن للمصارف المشار الٌها فً المادة االولى ان تتذرع بسر الكما أنه 

)المادة  هذا القانون بشان الطلبات التً توجهها السلطات القضائٌة فً دعاوى االثراء غٌر المشروع

7 .) 

 

 (:اإلثراء غٌر المشروع) 22/66/6999صادر فً ال 654قانون رقم  6-2

 

ة السابعة ٌطبق قاضً التحقٌق أو المحكمة المختصة أحكام الماد أن( تنص على 2البند ) 13المادة 

 .1556أٌلول عام  3الصادر بتارٌخ  ٌةرفسرٌة المصالمن قانون 
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 : )مكافحة تبٌٌض األموال وتموٌل اإلرهاب( 24/66/2165تارٌخ  44رقم القانون  1-3

الفساد والرشوة حالة وسٌما  21إلى  7مضاعفاً حاالت تبٌض األموال من  313عّدل القانون رقم 

التهرب وإساءة إستعمال السلطة واإلثراء غٌر المشروع ووصرف النفوذ وإستثمار الوظٌفة 

 .الضرٌبً والتجرٌم بالنسبة للفاعل والمحّرض والمسهل والمشترك والمتدخل

ٌعود لهٌئة التحقٌق الخاصة تلقً اإلبالغات وإجراء التحقٌقات التً ٌشتبه أن تشكل جرائم تبٌٌض 

ار المناسب سٌما التجمٌد اإلحترازي المإقت أموال وتقرر مدى جدٌة األدلة والقرائن وإتخاذ القر

للحسابات لمدة أقصاها ستة أشهر بالنسبة للداخل تمدد ثالثة اشهر وبعد التحقٌقة التجمٌد النهائً 

ورفع السرٌة لصالح المراجع القضائٌة مع الطلب من النائب العام التمٌٌزي إتخاذ إجراءات 

  (. 6دة ازٌة لحٌن صدور قرار قضائً نهائً )الماإحتر

 

تارٌخ  644المرسوم اإلشتراعً رقم )من قانون ضرٌبة الدخل  613لمادة ا 6-4

 (:مع تعدٌالته 62/6/6959

 

المصارف من موجب إطالع المراقبٌن التابعٌن لوزارة  1561حٌث إستثنى التعدٌل الحاصل سنة  

من شؤنها المال على كل ما لدٌهم من سجالت ومستندات ومعلومات تعود للعمالء المكلفٌن و

 المساعدة على تحدٌد الضرٌبة المترتبة علٌهم.

 

 :األموال المنهوبة دإستردا آلٌات -2

 

 :)اإلثراء غٌر المشروع( 22/66/6999تارٌخ   654قانون رقم ال 2-6

 

اإلثراء الذي ٌحصل علٌه الموظف والقائم بخدمة عامة و القاضً أو كل شرٌك لهم فً : تعرٌف

بالرشوة أو صرف النفوذ أو استثمار الوظٌفة، أو العمل الموكول  اإلثراء، أو من ٌعٌرونه اسمهم،

من قانون العقوبات(، أو بؤي وسٌلة من الوسائل غٌر المشروعة وإن  366إلى  351إلٌهم )المواد 

أو عن طرٌق نٌل رخص التصدٌر واالستٌراد أو المنافع األخرى على  )...( لم تشكل جرماً جزائٌاً 

أو سوء تنفٌذ المقاوالت واالمتٌازات والرخص )...( صل خالفاً للقانونأنواعها، إذا حاختالف 

 .الممنوحة جلباً للمنفعة
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أو فً المصالح فً القطاع العام  كل موظف أو متعاقد أو متعامل أو مستخدم أو أجٌر: النطاق

النواب  رئاسة الجمهورٌة أو رئاسة مجلسبما فً ذلك:  أو فً البلدٌاتوالمإسسات العامة المستقلة 

المختار أو كما وأو السلكٌن العسكري والقضائً؛  أو رئاسة مجلس الوزراء، أو الوزارة أو النٌابة

 .أو اللجان اإلدارٌة إذا كان ٌترتب على أعمالها نتائج مالٌة الكاتب العدل

 

ال ٌشترط أن ٌحصل اإلثراء غٌر المشروع مباشرة أو حاالً، بل ٌمكن أن ٌنشؤ عن االستفادة من 

 .المشارٌع المنوي تنفٌذها

 

، وكؤحد شروط هذه المباشرة، (مهلة شهر) عند مباشرته العملكل منهم أن ٌقدم : ٌقتضً التصرٌح

موقعاً منه ٌبٌن فٌه األموال المنقولة وغٌر المنقولة التً ٌملكها هو وزوجه وأوالده )أول( تصرٌحاً 

ٌاً ٌبٌنون فٌه ما أصبحوا ٌملكونه هم تصرٌحاً ثان تارٌخ انتهاء خدماتهمومن ثم ب القاصرون.

وأزواجهم وأوالدهم القاصرون، وأن ٌحددوا أوجه وأسباب االختالف بٌن التصرٌحٌن األول 

 والثانً.

التصرٌح ضمن غالف سري مغلق وموقع ٌتضمن كامل ذمته المالٌة بما فٌها األموال المنقولة ٌقدم 

 .أوالده القاصرونوغٌر المنقولة التً ٌملكها المصرح أو زوجه أو 

 رئاسة المجلس الدستوري ←( 5المرجع الصالح إلستالم التصرٌح ٌختلف مع إختالف الفئة )المادة 

 : رئٌس الدولة، رئٌس مجلس النواب، رئٌس مجلس الوزراء، الوزراء والنواب.بالنسبة لكل من

 

التحقٌق فً قضاٌا  تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائٌة على: أصول المالحقة والتحقٌق

اإلثراء غٌر المشروع، وتطبق أحكام قانون العقوبات فً حاالت تحقق اإلثراء غٌر المشروع نتٌجة 

 جرم جزائً.

 رة لقاضً التحقٌق لكل متضرر أن ٌقدم شكوى خطٌة موقعة منه للنٌابة العامة أو مباش

 لبنانٌة.كفالة مصرفٌة مقدارها خمسة وعشرون ملٌون لٌرة مع  األول فً بٌروت

 للنائب العام أن ٌدعً مباشرة أمام قاضً التحقٌق فً بٌروت على أن ٌضم إلى ادعائه  كما

 المستندات التً كونت قناعته.
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  إذا تبٌن لقاضً التحقٌق أن الشكوى جدٌة ٌتم تبلٌغها مع المستندات المضمومة إلٌها من

 المشكو ضده للدفاع عن نفسه.

 ٌر المشروع:تبر من القرائن على اإلثراء غتع (i ) تملك المشكو منه بنفسه أو بواسطة

األشخاص المعددٌن فً البند األول من المادة األولى من هذا القانون أمواالً ال تمكنه موارده 

 ظاهر الثراء التً ال تتفق مع تلك الموارد.( مii؛ )ة من تملكهاالعادٌ

  مخالف، أن ٌؤمر فوراً لكل من قاضً التحقٌق والمحكمة المختصة، بالرغم من كل نص

بحجز أموال المشكو ضده المنقولة وغٌر المنقولة حجزاً احتٌاطٌاً. وٌبقى هذا الحجز 

 .مستمراً ومنتجاً مفاعٌله القانونٌة حتى صدور قرار برفعه أو بتحوٌله إلى حجز تنفٌذي

 ٌقرر  إذا تقرر منع المحاكمة عن المشكو منه أو إبطال التعقبات بحقه فللمرجع المختص أن

تغرٌم الشاكً السًء النٌة بمبلغ ال ٌقل عن ماٌتً ملٌون لٌرة لبنانٌة وبالسجن من ثالثة 

أشهر كحد أدنى إلى سنة بقرار نافذ على أصله، كما له أن ٌقرر إلزام الشاكً بناء على 

 طلب المشكو ضده بدفع تعوٌض عن األضرار التً لحقت به من جراء تقدٌم الشكوى.

 الدستور، تنظر محاكم االستئناف الجزائٌة فً بٌروت بالدرجة األولى فً  مع مراعاة أحكام

قضاٌا اإلثراء غٌر المشروع، وتخضع أحكامها للمراجعة أمام محكمة التمٌٌز بصفتها 

 مرجعاً استئنافٌاً.

 مهلة من تارٌخ التبدأ  و تطبق أحكام مرور الزمن المنصوص علٌها فً قانون العقوبات

 اكتشاف الجرم.

 

 :فً الجرائم المخلة بواجبات الوظٌفٌة -الفصل األول العقوبات  نونقا 2-2

 

 لتمس أو قبل لنفسه أو لغٌره هدٌة أو وعداً أو أي منفعة ( إ352و 351 )المادتٌن لرشوةا

ثالثة أشهر إلى ثالث أو من األشغال الشاقة المإقتة  ←ٌقوم بعمل شرعً أو غٌر شرعً 

 . ثالثة أضعاف قٌمة ما أخذ أو قبل به ضعفًعن  وبغرامة ال تنقصحبس سنوات 

 غرامة أقلها ضعفا قٌمة ما حبس من شهرٌن إلى سنتٌن و ← (357)المادة  صرف النفوذ

 أخذ أو قبل به.

 من ثالثت أشهر إلً ثالث  حبس ←( 363و 355)المادتٌن  االختالس واستثمار الوظٌفة

 غرامت أقلها قيمت الردود.سنىاث و



 - 5 - 

  غرامة من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات و حبس ←( 363لمادة )االمناقصات والتعهدات

 أقلها قٌمة الردود.

 

 الدستور اللبنانً )المجلس األعلى(: إستثناءات  2-3

 

 خالله بالواجبات المترتبة علٌهإالخٌانة العظمى أو ببٌحاكم رئٌس مجلس الوزراء والوزٌر المتهم 

. وهو  محاكمة الرإساء والوزراءلس األعلى ة المجمهم. (71و 73)المادتٌن  أمام المجلس األعلى

من سبعة نواب ٌنتخبهم مجلس النواب وثمانٌة من أعلى القضاة اللبنانٌٌن رتبة حسب درجات ٌتؤلف 

التسلسل القضائً أو باعتبار األقدمٌة إذا تساوت درجاتهم وٌجتمعون تحت رئاسة أرفع هإالء 

ألعلى بغالبٌة عشرة أصوات. وتحدد أصول القضاة رتبة وتصدر قرارات التجرٌم من المجلس ا

 .(33)المادة  المحاكمات لدٌه بموجب قانون خاص

 

اصول المحاكمات امام الذي نظم  61/11/6991تارٌخ   63قانون رقم الوفً هذا السٌاق، صدر 

 . ومن أهم ما جاء فٌه:/ من الدستور33المنصوص عنه فً المادة /المجلس االعلى 

 

رئٌس الجمهورٌة لعلتً خرق الدستور والخٌانة العظمى او بسبب الجرائم ال ٌمكن اتهام أنه  -

العادٌة اال من قبل المجلس النٌابً. وللمجلس النٌابً ان ٌتهم رإساء الحكومة والوزراء 

 .(13)المادة  بالموجبات المترتبة علٌهم إلخاللهمالرتكابهم الخٌانة العظمى او 

اعضاء المجلس النٌابً على  (5/1) علٌها خمسطلب االتهام بموجب عرٌضة ٌوقع ٌقدم  -

 .(15)المادة  االقل

المطلقة من اعضائه اما احالته فورا الى لجنة نٌابٌة خاصة  باألكثرٌةٌقرر المجلس النٌابً  -

 .(22)المادة  تدعى "لجنة التحقٌق" قبل التصوٌت على طلب االتهام، او رده

 ً قانون اصول المحاكمات الجزائٌةالمنصوص عنها ف لألصولتخضع معامالت التحقٌق  -

 .(27)المادة 

)المادة ٌتم التصوٌت باالقتراع السري على االتهام بغالبٌة ثلثً مجموع اعضاء المجلس  -

34). 

 . 15أعضاء على  13بغالبٌة  ٌصدر المجلس االعلى حكمه -
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مم اإلجازة للحكومة اإلنضمام إلى إتفاقٌة األ) 66/61/2111صادر فً  33قانون رقم ال 2-4

 (:36/61/2113تارٌخ  51/4الجمعٌة العمومٌة رقم  قرار – المتحدة لمكافحة الفساد

 

ومن  هو مبدأ أساسً فً هذه االتفاقٌة( 55إلى  51الخامس الموا د الفصل )استرداد الموجودات 

 أهم ما تتضمنه هذا القانون:

 

 بؤن تتحقق من هوٌة  القضائٌة ة الدول األعضاءسسات المالٌة الواقعة ضمن والٌإلزام المإ

الزبائن وبؤن تتخذ خطوات معقولة لتحدٌد هوٌة المالكٌن المنتفعٌن لألموال المودعة فً 

حسابات عالٌة القٌمة، وبؤن تجري فحصا دقٌقا للحسابات التً ٌطلب فتحها أو ٌحتفظ بها 

 أفراد من قبل، أو نٌابة عن، أفراد مكلفٌن أو سبق أن كلفوا بؤداء وظائف عمومٌة هامة أو

بناء علً طلب دولت طرف أخري أو بناء علً  ← أسرهم أو أشخاص وثٌقً الصلة بهم

 .مبادرة منها

 إنشاء نظم فعالة إلقرار الذمة المالٌة؛ وفقا لقانونها الداخلً، بشؤن الموظفٌن  ٌ شترط

 العمومٌٌن المعنٌٌن، وتنص على عقوبات مالئمة على عدم االمتثال.

  تتخذ ما قد ٌلزم من تدابٌر للسماح لدولة طرف أخرى برفع تلتزم كل دولة عضو بؤن

دعوى مدنٌة أمام محاكمها لتثبٌت حق فً ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه 

 االتفاقٌة أو لتثبٌت ملكٌة تلك الممتلكات؛

 بتجمٌد أو حجز الممتلكات، تخاذ ما قد ٌلزم من تدابٌر للسماح لسلطاتها المختصة كما تلتزم إ

أمر تجمٌد أو حجز صادر عن محكمة أو سلطة مختصة فً الدولة الطرف بناء على 

ٌوفر أساسا معقوال العتقاد الدولة الطرف متلقٌة الطلب بؤن هناك أسبابا كافٌة التخاذ  الطالبة

 ؛ةتدابٌر من هذا القبٌل وبؤن تلك الممتلكات ستخضع فً نهاٌة المطاف ألمر مصادر

  أن تحٌل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة والصادر عن محكمة فً إقلٌم الدولة الطرف

 ؛الطالبة

 استنادا تكون المصادرة ً حالة اختالس أموال عمومٌة أو غسل أموال عمومٌة مختلسة ف

إلى حكم نهائً صادر فً الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط ٌمكن للدولة الطرف متلقٌة 

 .مصادرة إلى الدولة الطرف الطالبةن تستبعده، أن ت رجع الممتلكات الالطلب أ
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  تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسٌة لقانونها الداخلً، ما ٌلزم من لتنفٌذ اإلتفاقٌة

 تدابٌر، بما فٌها التدابٌر التشرٌعٌة واإلدارٌة، لضمان تنفٌذ التزاماتها بمقتضى هذه االتفاقٌة.

 

  :22/61/216تارٌخ  55القانون رقم  2-5

 

وحدد األصول واإلجراءات الجدٌدة الواجبة لتبادل المعلومات  43ألغى من جهة القانون رقم 

الضرٌبٌة بشكل ٌتالءم مع ما هو مطلوب من قبل المنتدى العالمً وفً المعاهدة المتعددة األطراف 

(MAC؛ كما وسمح للحكومة من جهة أخرى بتوقٌع اتفاقٌتا التبادل غب)  الطلب والتلقائً للمعلومات

(Automatic Exchange of Information & Upon request.) 

 

 : ن المطروح للدرسوانٌمشروع الق 2-6

 

 األموال المنهوبة": إقتراح قانون "إسترداد - أ

 

ومن أهم ما تضمنه من  33/2333ٌستوحً فً التعرٌف من القوانٌن الدولٌة كما والقانون رقم 

 (ii)؛ وق القانون على المتعهدٌن والمقاولٌن والمتعاقدٌن لتقدٌم خدمة عامةتطبٌ (i) ، إٌجابٌات

ٌطبق القانون على الموظف العام الحالً والسابق دون أي حصانات وال ٌحق التذرع بمرور الزمن 

 . وال تسقط الجرائم بالتقادم بل تعتبر مستمرة

)اإلثراء غٌر  154/55مع القانونٌن رقم ( تناقض iوبالنسبة لإلجراءات العملٌة هناك ) السلبٌاتأما 

( وشوائب فً كٌفٌة تعٌٌن "لجنة ii)حماٌة كاشفً الفساد(. كما ) 33/2313المشروع( والقانون رقم 

 إسترداد األموال المنهوبة" سٌما بالنسبة لإلستنسابٌة والزبائنٌة وعدم مراعاة معٌار الكفاءة والنزاهة. 

 

العام وإنشاء الهٌئة الوطنٌة لمكافحة الفساد )تم إعاته من قانون مكافحة الفساد فً القطاع  - ب

 قبل فخامة رئٌس الجمهورٌة إلى مجلس النواب(:

 

تم تعرٌف الفساد وتحدٌد أصول خاصة لإلستقصاء إال أنه لم ٌشمل القطاع الخاص المتعامل مع 

 د تإثر على عملها.كاملة وقالدولة كما أن عنصر إستقاللٌة لللجنة عن السلطات التً عٌنتها لٌست 
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 األلٌات والسبل المسهلة: -3

 

 :6/62/2161تارٌخ  616القانون رقم  3-6

 

 11/11/2333تارٌخ  44عّدل وأضاف بنود فً عدد من مواد قانون اإلجراءات الضرٌبٌة رقم 

 1472/1كما والقرار رقم ( Ultimate Beneficial Ownerوحدد وعّرف صاحب الح اإلقتصادي )

 .اٌٌر لتحدٌد صاحب الحق اإلقتصاديالذي وضع مع 27/35/2313تارٌخ 

كل شخص طبٌعً، أٌاً ٌكن محّل إقامته سواء فً لبنان أو خارجه، ٌملك أو وقد تم تعرٌفه على أنه 

ٌسٌطر فعلٌاً فً المحّصلة النهائٌة بصورة مباشرة أو غٌر مباشرة، على نشاط ٌمارسه أي شخص 

ٌزٌد ٌوازي أو )مع معٌار تملك أو حقوق تصوٌت  ٌةخر على األراضً اللبنانآمعنوي طبٌعً أو 

السٌطرة غٌر المباشرة، الحاالت التً ٌكون ؛ بما فً ذلك، ،(مالال % على األقل فً رأس23عن 

 .فٌها التملك و/أو السٌطرة من خالل تملكات متسلسلة

 

ن بٌروت وبعبدا رئٌسا قلم محكمة الدرجة األولى المدنٌة )السجل التجاري( فً كل مألزم   هذا وقد

)جبل لبنان( قد إشترطا لتسجٌل أو قٌد أي محضر أو مستند أو إنجاز أٌة معاملة، إما تقدٌم كتاب 

خطً موًقع أصوالً من قبل رئٌس مجلس اإلدارة أو المدٌر العام المفوض بالتوقٌع ٌفٌد بموجبه 

سبة ملكٌتهم الحقٌقٌة أو بؤصحاب الحق اإلقتصادي لألسهم التً ٌتكون منها رأس المال مهما بلغت ن

الظاهرٌة؛ أو إدراج جدول جدٌد فً ورقة الحضور، الموقّعة من المساهمٌن وأعضاء مكتب 

 الجمعٌة، ٌتضمن إسم صاحب الحق اإلقتصادي،

 

 :22/61/2166تارٌخ  24 لقانون رقما 3-2

 

من قبل جنبٌة األ trust اإلجراءات التً ٌتوجب على المكلفٌن إتخاذها من فئة البنى القانونٌةٌحدد 

 .التصرٌح الدوري وإقتطاع ضرٌبة غٌر المقٌمٌن ←( trustee) االمٌن أو الوصً
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 Trusteeفرض موجبات ضرٌبٌة على األشخاص المقٌمٌن فً لبنان الذٌن ٌمارسون نشاط ال

أجنبً )التصرٌح عن النشاط واإلٌرادات السنوٌة المحققة،  Trustبصورة مهنٌة أو غٌر مهنٌة ل

لضرٌبة لدى المنبع، الخضوع لنظام الربح الحقٌقً، مسك السجالت، إلخ.( وإنما دون إقتطاع ا

 136/2313)الذي حصل فٌما بعد بمزجب القانون رقم   Trustأو ال Trusteeتعرٌف ال

مما ٌوحً بؤن الهدف الخفً هو محاربة ظاهرة حٌازة األسهم عن طرٌق ونصوصه التطبٌقٌة( 

المنتشرة بصورة ملحوظة لغاٌة الٌوم فً لبنان رغم ( Portage/Nominee)أشخاص مستعارٌٌن 

اضمحاللها فً العالم. وإن هذا الواقع الجدٌد سوف ٌلزم المهنٌٌن من محامٌن وسواهم، تحت طائلة 

المالحقة القضائٌة المدنٌة والجزائٌة، برفض التعاطً أو الولوج بعد الٌوم لهذه الوسائل 

 ا تحدي الشرعٌتٌن المحلٌة والدولٌة.والتركٌبات...إال فً حال أرادو

 

 :)التهرب الضرٌبً( 36/2/2169تارٌخ  644من قانون الموازنة رقم  52المادة  3-3

 

بحٌث  11/11/2333تارٌخ  44من قانون اإلجراءات الضرٌبٌة رقم  1إلى المادة  13أضافت البند 

بشكل معتمد، بعدم ، ٌةقٌام الشخص الملزم بموجبات ضرٌبتم تعرٌف التهرب الضرٌبً على أنه: "

التصرٌح عن الضرائب  والرسوم المستحقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته، وعدم دفع 

صاحب  التسترعلىتسدٌدها". وٌشمل أٌضا ذلك بمت ٌشمله: " الضرائب والرسوم التً ٌتوجب علٌه

 ."ي طرٌقة كانتالحق اإلقتصادي، وفقاً للتعرٌف المحدد له قانوناً، من أي مصدر أموال وبؤ

 

 44/2333لقانون اإلجراءات الضرٌبٌة رقم  مما تقدم ٌمكن تفعٌل الرقابة المالٌة وفقاً  وإنطالقاً 

التً سمحت لإلدارة ( 3/7/2335تارٌخ  2433المرسوم التطبٌقً رقم منه )كما و 13المادة  وسٌما

. أجل التهرب من الضرٌبة الضرٌبٌة أن تعٌد توصٌف العملٌات الصورٌة أو القانونٌة فً الشكل من

 ومن أهم الحاالت التً ٌمكن أن تإدي إلى المساءلة والمحاسبة:

o  تارٌخ  644)المرسوم اإلشتراعً رقم  )د( من قانون ضرٌبة الدخل 4المادة

كل شخص )...(  ٌعد فً جملة المكلفٌن بهذه الضرٌبةالتً تنص على أنه: " (62/6/6959

عمل ٌدر رٌعاً غٌر خاضع لضرٌبة أخرى على حقٌقً أو معنوي حصل على ربح من 

 الدخل.
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o  تارٌخ  646من قانون رسم اإلنتقال )المرسوم اإلشتراعً رقم  66المادة

تعفى كل هبة ال تتجاوز قٌمتها ملٌون ستماٌة ألف التً تنص على أن  (:62/6/6959

صة كقانون . وذلك، مع مراعاة القوانٌن الخالٌرة. وإذا زادت ٌستوفى الرسم على الزٌادة

 اإلنتخاب وما ٌجٌزه لهذه الجهة. 

 

 (:Global Forum)المنتدى العالمً للشفافٌة وتبادل المعلومات  3-4

 

رفت باإلتفاقٌة المتعلقة بالسلطات المختصة  أدى إلى توقٌع   Multilateral Competentمعاهدة ع 

Authority Agreements  (MCAA)  معلومات )التً إعتمدت مبدأ التبادل التلقائً للautomatic 

exchange)    بٌن الدول األعضاء على أساس قاعدة سنوٌة ومعاٌٌر موحّدة للبٌانات المالٌة

Common Reporting Standard (CRS). 

 look) تؤمٌن الشفافٌة التامة للولوج إلى المعلومات وتطبٌق ما ٌسمى بالنظر من خاللوقد أدى إلى 

through ) المعّمق لمعرفة من هم المستفٌدٌن الفعلٌٌن من الحقوق  الذي ٌسمح باالستقصاء

 Trustsفً المإسسات والشركات والذمم االئتمانٌة ( Controling Persons)االقتصادٌة واإلدارٌة 

 وتفنٌد عدد كبٌر من المداخٌل.

كما إنه وكنتٌجة معاكسة لهذا التبادل، لم ٌعود المقٌم فً لبنان بوضع ٌمكنه من إخفاء وعدم 

لتصرٌح إلى الخزٌنة اللبنانٌة عن األرصدة واألصول المتواجدة بإسمه و/أو لحسابه ومصلحته فً ا

المصارف والمإسسات المالٌة األجنبٌة كما واإلستثمارات المالٌة االجنبٌة العائدة له مباشرة أو 

 (.trust) أو ذمم إئتمانٌة( fondation)بصورة غٌر مباشرة عن طرٌق شركات أو كٌانات خاصة 

كما ٌجدر التوقف أٌضا عن أعمال اللجنة المالٌة  /الضرٌبٌة )( التً تستحدث إجراءات لتفادي 

إجراء ومن أهمهم اإلجراء رقم  clauses anti-abus (BEPS et MDR) ← 15التعسف فً إستعمال الحق 

12 . 

 

 (:حماٌة كاشفً الفساد) 61/61/2161 تارٌخ 13قانون رقم ال 3-5

 

األمم المتحدة لمكافحة اتفاقٌة من  33المادة و 16/13/2333تارٌخ  33ون رقم لقانل جاء تطبٌقاً 

 .، أي كاشفً الفساد«حماٌة المبلغٌن»نصت على وجوب الفساد التً 
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كاشف الفساد من الضرر الوظٌفً أو غٌر الوظٌفً الذي قد ٌصٌبه من جراء لحماٌة تم وضع آلٌة 

وبرنامج مكافآت فً استرجاع  هلضرر الذي أصابللتعوٌض عن اكما وآلٌة قٌامه بكشف الفساد 

لكشف  للهٌئة صالحٌات واسعة شبٌهة بصالحٌات النٌابة العامة ًعطأكما و المال العام المهدور.

 الفساد.

 وصدور القانون الخاص بها.  الهٌئة الوطنٌة لمكافحة الفسادمرتبط نفاذه بتشكٌل 

 

 (:وصول الى المعلوماتالحق فً ال) 61/12/2162 تارٌخ 21قانون رقم ال 3-6

 

جودة لدى اإلدارة لكل شخص، طبٌعً أو معنوي، الوصول الى المعلومات والمستندات الموٌسمح 

 .مع مراعاة عدم االساءة فً استعمال الحق؛ واالطالع علٌها

 

 المحامً كرٌم ضاهر

 (ALDICالجمعٌة اللبنانٌة لحقوق المكلفٌن )


