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العام  لالمن  العامة  املديرية  تواصل 
لبنان.  لحامية  االدارية  خططها  تطوير 
تطوير  مسرية  يف  امليض  عىل  ارصار  مثة 
وتحديثها،  املختلفة  املديرية  اجهزة 
االمنية  القضايا  يف  معلوماتها  وتعزيز 
خدمة  لتأمني  واالقتصادية  واالجتامعية 

املواطن وصون امن الوطن

العام،  لالمن  العامة  املديرية  نظمت 
 MeNa Financial رشكة  مع  بالتعاون 
ندوة   ،Crime Compliance Group
ومتويل  االموال  غسل  قضايا  "مكافحة  عن 
االرهاب"، حرضها عدد من ضباط املديرية.

عون،  وليد  الركن  العميد  من  ترحيب  بعد 
العربية  العام التحاد املصارف  تحدث االمني 
االموال  تبييض  جرائم  عن  فتوح  وسام 
"اخطر  من  اعتربها  التي  االرهاب  ومتويل 
الخطرية  االنعكاسات  ذات  املالية  الجرائم 
واشار  والفرد".  واملجتمع  االقتصاد  عىل 
ادخال  "هو  االموال  تبييض  تعريف  ان  اىل 
مثل  نظيفة  غري  مصادر  من  االتية  االموال 
اىل  وغريها،  والفدية  والرسقة  املخدرات  بيع 
عرب  الرسمي  املرصيف  والقطاع  املايل  النظام 
وسائل عدة. اما بالنسبة اىل متويل االرهاب، 
فاالرهاب هو عقيدة ميكن متويله من اموال 

نظيفة او غري نظيفة".
تبييض  جرمية  بني  "العالقة  ان  اىل  ولفت 
مبارشة،  االرهاب  متويل  وجرمية  االموال 
من  الثاين  النوع  يف  الرشوع  ميكن  ال  حيث 
ذلك  مالية،  سيولة  توافر  دون  من  الجرائم 
الذي  االسايس  العنرص  هو  التمويل  ان 
االموال  من  الكثري  ان  علام  االرهاب.  يحرك 
مثل  املرشوعة  غري  التجارة  من  الناتجة 
متويل  يف  تساهم  وغريها،  املخدرات  تجارة 

العمليات االرهابية وارتكاب جرائم امنية".
يستوجب  االرهاب  عىل  "القضاء  وقال: 
يجعل  ما  متويله،  مصادر  عىل  القضاء 

األمن العام يواصل تطوير خططه اإلدارية
ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

نشاطات

االرهاب  ومتويل  االموال  تبييض  مكافحة 
حيث  واملتداخلة،  املتشابكة  املسائل  من 
طاقاتهم  كل  وممولوهم  االرهابيون  يسّخر 
بذلك  للدول.  املرصيف  النظام  اىل  للولوج 
احدى  املرصفية  والنظم  املصارف  اصبحت 
االرهاب.  متويل  عىل  الحرب  ساحات  اهم 
تشكيل مجموعة  تم  الظاهرة  ملكافحة هذه 
العمل املايل املعروفة باسم FATF. حرصت   
ملكافحة  بالغة  اهمية  اعطاء  عىل   FATF
هاتني الظاهرتني بحيث اصبح تجريم تبييض 
االموال ومتويل االرهاب رضورة ملحة لضامن 
وجعل  الوطنية  االقتصادية  االنشطة  حامية 

املناخ االقتصادي اكرث نزاهة".

حول دور اتحاد املصارف العربية يف مكافحة 
متويل االرهاب، قال فتوح: "يستند االتحاد يف 
هي:  رئيسية  مبادرات  اىل خمس  االمر  هذا 
العام  القطاعني  مع  الرشاكة  التوعية،  برامج 
املنظامت  ومع  العربية  املنطقة  يف  والخاص 
املرشوعات  متويل  عىل  التشجيع  الدولية، 
العمل،  فرص  تأمني  واملتوسطة،  الصغرية 

مبادرات الشمول املايل".
مكافحة  يف  العام  االمن  مع  التعاون  عن 
التشديد  "اود  قائال:  اوضح  الجرمية؟  هذه 
عىل اهمية التعاون مع  االمن العام اللبناين، 
القانون  انفاذ  النه ميثل احدى اهم سلطات 
لقوانني  الفعال  التطبيق  يوجب  لبنان.  يف 

من الندوة.

والعميد جوزف تومية يسلم اىل فتوح درع االمن العام.نائب حاكم مرصف لبنان محمد بعاصريي.االمني العام التحاد املصارف العربية وسام فتوح متكلام.

العميد الياس البيرسي يستلم درع اتحاد املصارف العربية.

عىل  االعتامد  االرهاب،  متويل  مكافحة 
تتوافر  التي  والكفايات  الخربات  مختلف 
االمر، وهو  بهذا  املعنية  القطاعات  لدى كل 
ما يقتيض تأهيل االفراد العاملني يف مكافحة 
تدريبية  برامج  واعداد  الظاهرة  هذه 
اسند  الذين  االشخاص  وتأهيل  وتنفيذها، 
مراقبة  او  مكافحة  مهمة  القانون  اليهم 
ومهمة  االموال،  وتحركات  املالية  االنشطة 
كموظفي  املشبوهة،  االنشطة  عن  االبالغ 
والجهات  املالية  واملؤسسات  املصارف 

واالمنية". القضائية 
رئيس  لبنان  مرصف  حاكم  نائب  واكد 
مبادرة الحوار املرصيف العريب االمرييك محمد 
بعاصريي "ان لبنان من اهم الدول يف العامل 
االموال"،  غسل  مكافحة  قوانني  تطبق  التي 
الهيئات  اهم  العام من  "االمن  ان  اىل  مشريا 
التي عملت عىل مكافحة االرهاب، وواكبت 

جهوده يف مكافحة هذه االفة الخطرية".
متني  مرصيف  بقطاع  يتمتع  "لبنان  ان  ورأى 
مرصف  يف  ونحن  الوطني،  لالقتصاد  وداعم 
لبنان ملتزمون التعاون مع املصارف ودعمها 
االموال  غسل  مبكافحة  االلتزام  لتطبيق 
لهذا  الدولية  املعايري  لكل  دقيق  وتطبيق 
االلتزام، ومكافحة غسل االموال. الكل يعلم 
التحتية  البنية  سهلة.  ليست  مهمتنا  ان 
ان  باعتبار  تعقيدا  اكرث  اللبنانية  للمصارف 
ان  بالدوالر. كام  يتم  التعامل  ثلثي  اكرث من 
وضعت  لبنان  يف  السياسية  الجهات  بعض 
الرقابية  املؤسسات  بعض  الئحة  ضمن 
الدولية، ما يشكل حرجا بالنسبة اىل املصارف 

وسمعتها".
شكلت  التحديات،  ظل  "يف  انه  عىل  وشدد 
املديرية العامة لالمن العام واملديرية العامة 
لقوى االمن الداخيل منوذجا رائدا يف التعاون 
لبنان  امن  عىل  للحفاظ  واملساعدة  والدعم 
وال  الدولية،  املحافل  امام  املرصفية  وسمعته 
اال  السلبية  االنعكاسات  نتالىف  ان  نستطيع 
اذا تعاونت جميع الوحدات املعنية مبكافحة 

االرهاب والجرائم املالية".
عمال  تؤدي  اللبنانية  "املصارف  ان  واعلن 
ممتازا من خالل التزام القوانني والترشيعات 

الدولية، ولها سمعة دولية جيدة".
بنك  مجموعة  يف  املخاطر  مدير  تحدث  ثم 

القوانني  تأثري  عن  جبييل  شهدان  عوده 
الدولية واالقليمية عىل القطاع املايل.

العربية  املصارف  اتحاد  مستشار  وتناول 
التي  املفضلة  "االساليب  حبيش  انطوان 
االجرامية  واملنظامت  االرهابيون  يستخدمها 

يف متويل االرهاب وغسل االموال".
البحر  بنك  يف  االمتثال  مديرة  بعدها رشحت 
املتوسط سمر بعاصريي "كيفية ادارة البيانات 

املالية الضخمة والطرق الفعالة لتنقيتها".
مجموعة  يف  لالمتثال  االول  املستشار  وفّند 
"تومسون رويرتز" اساليب مراقبة النشاطات 

املالية غري الرشعية وتقنياتها.
ختاما تبادل الدروع التذكارية.

االمن العام يمثل 
احدى اهم سلطات انفاذ 

القانون في لبنان

لبنان من اهم الدول التي 
تطبق قوانني مكافحة 

غسل االموال


