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        ٢٠٠١٢٠٠١٢٠٠١٢٠٠١////٠٤٠٤٠٤٠٤////٢٠٢٠٢٠٢٠تاريخ تاريخ تاريخ تاريخ     ٣١٨٣١٨٣١٨٣١٨رقم رقم رقم رقم قانون قانون قانون قانون 

 مكافحة تبييض ا�موالمكافحة تبييض ا�موالمكافحة تبييض ا�موالمكافحة تبييض ا�موال

  
  ١ الولىا المادة

ة مـــن ارتكـــاب ـافة الناتجــــكـــ األمـــوالون، ـة، بمفهـــوم هـــذا القانــــغيـــر المشروعـــ بـــاألمواليقصـــد 
  :احدى الجرائم اآلتية 

  .زراعة المخدرات او تصنيعها او االتجار بها   - ١
 ٣٣٥االشــــرار المنصــــوص عليهــــا فــــي المــــادتين التــــي تقــــدم عليهــــا جمعيــــات  األفعــــال  - ٢

  .من قانون العقوبات والمعتبرة دوليا جرائم منظمة  ٣٣٦و
  .من قانون العقوبات ٣١٦و ٣١٥و ٣١٤جرائم االرهاب المنصوص عليها في المواد   - ٣
تمويـــل أو المســــاهمة بتمويــــل اإلرهــــاب أو األعمــــال اإلرهابيــــة أو المنظمــــات اإلرهابيــــة   - ٤

  .اإلرهاب كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات اللبناني بحسب مفهوم
  .االتجار غير المشروع باالسلحة   - ٥
االســــتيالء عليهــــا بوســــائل  أوالخاصــــة  أوالعامــــة  األمــــوالاخــــتالس  أوجــــرائم الســــرقة   - ٦

أو بـــالتزوير أو بإســـاءة األمانـــة الواقعـــة علـــى المصـــارف والمؤسســـات الماليـــة  احتياليـــة
  .من هذا القانون أو في نطاق عملها ٤لمعددة في المادة والمؤسسات ا

وبطاقـات االئتمـان والـدفع واإليفـاء أو االسـناد العامـة أو االسـناد التجاريـة تزوير العملة   - ٧
  .بما فيها الشيكات

  
  الثانيةالمادة 

  :كل فعل يقصد منه  أمواليعتبر تبييض 
أو اعطاء تبرير كاذب لهذا المصـدر، غير المشروعة  لألموالاخفاء المصدر الحقيقي   - ١

  .ي وسيلة كانت أب
 أوغيـــر مشـــروعة لغـــرض اخفـــاء  أمـــوال بأنهـــااســـتبدالها مـــع العلـــم  أو األمـــوالتحويـــل   - ٢

مســــاعدة شــــخص ضــــالع فــــي ارتكــــاب الجــــرم علــــى االفــــالت مــــن  أوتمويــــه مصــــدرها 
  .المسؤولية 

ها لشــــراء امــــوال ـا او توظيفــــهـها او استخدامـــــتملــــك االمــــوال غيــــر المشــــروعة او حيازتــــ  - ٣
  .منقولة او غير منقولة او للقيام بعمليات مالية مع العلم بانها اموال غير مشروعة

                                                      

  .٢٠/١٠/٢٠٠٣تاريخ  ٥٤٧عدل نص هذه املادة مبوجب القانون رقم  -١
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  الثالثةالمادة 
ن ثـالث الـى سـبع ـيعاقب كل من اقدم او تدخل او اشترك بعمليات تبييض امـوال بـالحبس مـ

  .سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرين مليون ليرة لبنانية 
  

  الرابعة المادة
بمــا  ٣/٩/١٩٥٦الصــادر بتــاريخ  ســرية المصــارفعلــى المؤسســات غيــر الخاضــعة لقــانون 

فيها المؤسسات الفردية، ال سيما مؤسسات الصرافة والشركات التي تتعاطى الوساطة الماليـة 
ن وشــركات تــرويج وشــركات االيجــار التمــويلي وهيئــات االســتثمار الجمــاعي وشــركات التــأمي

حلـى، احجـار كريمـة، ذهـب، تحـف (وبناء وبيع العقـارات وتجـار السـلع ذات القيمـة المرتفعـة 
، ان تمســـك ســـجالت خاصـــة بالعمليـــات التـــي تفـــوق قيمتهـــا المبلـــغ الـــذي )فنيـــة، اثـــار قديمـــة

مــن هــذا  الخامســةيحـدده مصــرف لبنــان فــي النظــام الــذي سيضــعه اسـتنادا الــى احكــام المــادة 
  .القانون 

ــيهم ايضــا ان يتحققــوا مــن هويــة الزبــائن وعنــاوينهم باالســتناد الــى وثــائق رســمية  ويتوجــب عل
علــى ان يحتفظــوا بصــور عنهــا وعــن المســتندات المتعلقــة بالعمليــات لمــدة ال تقــل عــن خمــس 

  .سنوات 
  

  الخامسةالمادة 
القيــــام  ٣/٩/١٩٥٦الصــــادر بتــــاريخ  ســــرية المصــــارف علــــى المؤسســــات الخاضــــعة لقــــانون

 بمراقبــة العمليــات التــي تجريهــا مــع زبائنهــا لتالفــي تورطهــا بعمليــات يمكــن ان تخفــي تبييضــاً 
  .الموال ناتجة عن الجرائم المحددة في هذا القانون 

يصـدره فـي مهلـة شـهر واحــد تحـدد اصـول هـذه الرقابـة بموجـب نظـام يضــعه مصـرف لبنـان و 
  :من تاريخ العمل بهذا القانون على ان يتضمن كحد ادنى الموجبات التالية 

ة ـالتحقق من الهوية الحقيقية للزبائن الدائمين للمؤسسات المصرفية والماليـة وتحديـد هويـ  -أ 
احب الحــق االقتصــادي فــي حــال تــم التعامــل بواســطة وكــالء او تحــت ســتار اســماء ـصــ

  .ركات او عن طريق حسابات مرقمة ـات او لشـاص او لمؤسسـعائدة الشخ مستعارة
تطبيــق اجــراءات التحقــق ذاتهــا فيمــا يتعلــق بهويــة الزبــائن العــابرين اذا كانــت العمليــة او   -ب

  .سلسلة العمليات المطلوبة تفوق مبلغا معينا من المال 
الوثــائق الرســمية المتعلقــة  االحتفــاظ بصــور المســتندات المتعلقــة بالعمليــات كافــة وبصــور -ج

  .لحساباتا او اقفال العمليات بعد انجاز لـاالق على بهوية المتعاملين لمدة خمس سنوات
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تحديـــد المؤشــــرات التـــي تــــدل علـــى احتمــــال وجـــود عمليــــات تبيـــيض لالمــــوال ومبــــادئ   -د  
  .الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة 

بعــدم اعطــاء افــادات مغــايرة للحقيقــة بغيــة تضــليل  التــزام المؤسســات المصــرفية والماليــة  -هـ
  .السلطات االدارية او القضائية 

تحقق مفوضي مراقبـة المصـارف والمؤسسـات الماليـة مـن تقيـد هـذه المؤسسـات باحكـام   - و 
  .النظام موضوع هذه المادة وابالغ حاكم مصرف لبنان عن اي مخالفة بهذا الشأن 

  
  السادسةالمادة 

صرف لبنان هيئة مستقلة، ذات طابع قضائي، تتمتع بالشخصية المعنوية، تنشأ لدى م  - ١
غيــر خاضـــعة فـــي ممارســة اعمالهـــا لســـلطة المصـــرف، مهمتهــا التحقيـــق فـــي عمليـــات 

ي هـذا ـيها فــتبييض االموال والسهر على التقيـد باالصـول وبـاالجراءات المنصـوص علـ
  ".لهيئةا"او " هيئة التحقيق الخاصة"القانون وتسمى فيما يلي 

  :من " هيئة التحقيق الخاصة"تتألف   - ٢

وره، مـــن ـذر حضــــحـــاكم مصـــرف لبنـــان وفـــي حـــال تعـــ  -
  ينتدبه من بين نوابه

رئــيس لجنــة الرقابــة علــى المصــارف، وفــي حــال تعــذر   -
  حضوره، من ينتدبه من بين اعضاء اللجنة المذكورة

القاضــي المعــين فــي الهيئــة المصــرفية العليــا وفــي حــال   -
ــــس القضــــاء تعــــذر ح ضــــوره، قــــاض رديــــف يعينــــه مجل

  االعلى لمدة تعادل مدة تعيين االصيل 
عضـــو اصـــيل وعضـــو رديـــف يعينهمـــا مجلـــس الـــوزراء   -

 .بناء على انهاء حاكم مصرف لبنان

  
  رئيساً 
  
  

  عضواً 
  
  
  

 عضواً 

امينـا للسـر علـى ان يتفـرغ لالعمـال التـي تكلفـه بهـا وان " هيئـة التحقيـق الخاصـة"عـين ت  - ٣
" الهيئـة"بتنفيذ قراراتها وباالشراف المباشر على جهاز خاص من المدققين تنتدبهم يقوم 

لمراقبة تنفيذ الموجبات المنصوص عليها في هـذا القـانون والتحقـق منهـا بشـكل مسـتمر 
المتعلــــق  ٣/٩/١٩٥٦دون ان يعتــــد تجــــاه اي مــــنهم باحكــــام القــــانون الصــــادر بتــــاريخ 

  .ة المصارفبسري
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اجــراء التحقيقـات فـي العمليــات التـي يشــتبه بانهـا تشــكل " هيئـة التحقيــق الخاصـة"مهمـة   - ٤
جــرائم تبيــيض امــوال وتقريــر مــدى جديــة االدلــة والقــرائن علــى ارتكــاب هــذه الجــرائم او 

  ١ .احداها 
حق تقرير رفع السرية المصـرفية لصـالح المراجـع القضـائية المختصـة " بالهيئة"يحصر 

لصالح الهيئة المصـرفية العليـا ممثلـة بشـخص رئيسـها وذلـك عـن الحسـابات المفتوحـة و 
نهــــا اســــتخدمت لغايــــة تبيــــيض لــــدى المصــــارف او المؤسســــات الماليــــة والتــــي يشــــتبه ا

١ .االموال
  

، بدعوة مـن رئيسـها، مـرتين فـي الشـهر علـى االقـل وكلمـا دعـت الحاجـة "الهيئة"تجتمع   - ٥
  .اعضاء على االقل ةنية اال بحضور ثالثوال تكون اجتماعاتها قانو 

قراراتهــا باكثريــة الحضــور واذا تعادلــت االصــوات يكــون صــوت الــرئيس " الهيئــة"تتخــذ   - ٦
  .مرجحا 

خــالل مــدة شــهر مــن تــاريخ صــدور هــذا القــانون، نظامــا لســير عملهــا، " الهيئــة"تضــع   - ٧
للقـــانون الخـــاص وال ونظامــا للمســـتخدمين التـــابعين لهـــا والمتعاقــدين معهـــا والخاضـــعين 

  .سيما لموجب الحفاظ على السرية 
واالجهــزة التابعـة لهــا مـن ضـمن الموازنــة التـي تضــعها " ةـالهيئـ"ات ـنان نفقــيتحمـل مصـرف لبــ

  .على ان تحظى بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان 
  

                                                      

  :الذي نصت مادته الوحيدة على اآليت ١٦/١٠/٢٠٠٨تاريخ  ٣٢يراجع القانون رقم  -١
  «  :مادة وحيدة  »
«  
«  
«  
«  
«  

املتعلــق مبكافحــة تبيــيض األمــوال  ٢٠/٤/٢٠٠١تــاريخ  ٣١٨، املنشــأة مبوجــب القــانون رقــم »هيئــة التحقيــق اخلاصــة«حيصــر بـــ 
سابات املصرفية وذلك تطبيقاً لالتفاقات والقوانني املرعية االجراء املتعلقة مبكافحة صالحية جتميد ورفع السرية املصرفية عن احل

الفساد ال سيما اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد على ان تعتمد ذا اخلصوص األصول املنصـوص عليهـا يف القـانون رقـم 
  املذكور أعاله ٣١٨

  .يةيعمل ذا القانون فور نشره يف اجلردية الرمس 

»  
»  
»  
»  
»  

«  
«  
«  
«  
«  
«  
«  

  ٢٠٠٨تشرين األول  ١٦بعبدا يف 
  ميشال سليمان: االمضاء

  صدر عن رئيس اجلمهورية
  رئيس جملي الوزراء

  االمضاء فؤاد السنيورة
  رئيس جملي الوزراء

  االمضاء فؤاد السنيورة

»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
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  السابعةالمادة 
مــن هــذا القــانون  ةـالخامســو  ةـالرابعــادتين ـي المـــهم فـــنيين المشــار اليـــيقتضــي علــى المعــ  - ١

يشــتبهون بانهــا تخفــي تبيــيض عــن تفاصــيل العمليــات التــي " الهيئــة"االبــالغ فــورا الــى 
  . أموال

يقتضي على المراقبين العاملين لدى لجنة الرقابة على المصارف ابالغ الهيئة بواسطة   - ٢
رئــــيس اللجنــــة عــــن العمليــــات التــــي يطلعــــون عليهــــا بمناســــبة قيــــامهم بمهــــامهم والتــــي 

  .يشتبهون بانها تخفي تبييض اموال
  

  الثامنةالمادة 
 الســابعةفــور تلقيهــا المعلومــات مــن المعنيــين المشــار الــيهم فــي المــادة " ئــةالهي"تجتمــع   - ١

  .االجنبية أوة ـة اللبنانيـن السلطات الرسميـات مـفور تلقيها المعلوم أواعاله 
مؤقتـا بتجميـد  ضـمن مهلـة ثالثـة ايـام عمـل، قـرارا" الهيئـة"بعد تدقيق المعلومـات، تتخـذ   - ٢

الحســـابات المشـــبوهة لمـــدة خمســـة ايـــام قابلـــة للتجديـــد مـــرة واحـــدة اذا كـــان  أوالحســـاب 
وفــي . أمـوالاذا اشـتبه بانــه نـاجم عـن جـرم تبيـيض  أومصـدر االمـوال ال يـزال مجهـوال 

الحســابات المشــبوهة  أوبتحقيقاتهــا بشــأن الحســاب " الهيئــة"خــالل المهلــة المــذكورة تقــوم 
 أوالمســــؤولين المعنيــــين لــــديها  أوبواســــطة مــــن تنتدبــــه مــــن اعضــــائها  أوامــــا مباشــــرة 

مـن تعينـه مـن بـين مفوضـي المراقبـة ويقـوم كـل مـن هـؤالء  أوبواسطة امين السر لديها 
بمهامـــه شـــرط التقيـــد بالســـرية ودون ان يعتـــد تجاهـــه باحكـــام القـــانون الصـــادر بتـــاريخ 

  . سرية المصارفبالمتعلق  ٣/٩/١٩٥٦
بعــد اجــراء التحقيقــات وخــالل مهــل التجميــد المؤقــت للحســاب او للحســابات المشــبوهة   - ٣

قرارا نهائيا اما بتحرير هذا الحساب اذا لم يتبين لها ان مصدر االموال " الهيئة"تصدر 
ن الحســـاب او الحســـابات المشـــتبه بهـــا ـغيـــر مشـــروع وامـــا برفـــع الســـرية المصـــرفية عـــ

ة اي قـرار بعـد انقضـاء المهلـة كمـا هـو ـدم اصدار الهيئـميدها وفي حال عومواصلة تج
وال تقبـل قـرارات . منصوص عنهـا فـي الفقـرة الثانيـة اعـاله يعتبـر الحسـاب محـررا حكمـا

اي طريــق مـن طــرق المراجعـة العاديــة وغيـر العاديــة االداريـة او القضــائية بمــا " الهيئـة"
  .في ذلك المراجعة لتجاوز حد السلطة 
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ان ترسـل نسـخة طبـق االصـل " الهيئـة"عند الموافقة على رفـع السـرية المصـرفية، علـى   - ٤
ة ـة المصرفيـــمييزي والــى الهيئــام التــن النائـب العـــعـن قرارهـا النهــائي المعلـل الــى كـل مــ

ـــا بشـــخص رئيســـ ــــالعلي ـــي والـــى الجهـــة ـها والـــى صـــاحب العالق ة والـــى المصـــرف المعن
  .رة واما بواسطة المرجع الذي وردت المعلومات عن طريقهالخارجية المعنية اما مباش

 

  التاسعةالمادة 
او لمـن ينتدبـه مـن اعضـاء الهيئـة مباشـرة مخـابرة السـلطات اللبنانيـة او " الهيئـة"يمكن لرئيس 

بغيــة طلــب معلومــات او االطــالع ) الماليــة واالمنيــة -االداريــة  -القضــائية (االجنبيــة كافــة 
التي تكون قـد اجرتهـا حـول االمـور المرتبطـة او المتصـلة بتحقيقـات  على تفاصيل التحقيقات

  .وعلى السلطات اللبنانية المعنية ان تستجيب لطلب المعلومات فورا " . ةـالهيئ"تجريها 
  

  العاشرةالمادة 
يكـون المرجــع  "ةـة لجمــع المعلومـات الماليـــالوحـدة االداريـ"جهــازا مركزيـا يســمى " الهيئـة"تعـين 

تبيــيض االمــوال وحفظهــا  مركــز الرســمي لرصــد وجمــع المعلومــات المتعلقــة بجــرائمالصــالح وال
  .وتبادل المعلومات مع نظيراتها من االجهزة االجنبية 

بالمعلومــــات  بشــــكل دوري" الهيئــــة"علــــى الوحــــدة االداريــــة لجمــــع المعلومــــات الماليــــة اعــــالم 
  .المتوافرة لديها عن جرائم تبييض االموال

التــدابير  اعضــاء هــذه الوحــدة ومهــامهم واتعــاب كــل مــنهم وتتخــذ بحقهــم عــدد" الهيئــة"تحــدد 
ــــك دون ــــاتهم وال يحــــول ذل ــــي حــــال اخاللهــــم بواجب ــــة تعرضــــهم  المســــلكية وتصــــرفهم ف امكاني

  .للمالحقة الجزائية او المدنية 
الحفاظ  يطبق على جميع هؤالء الموجبات ذاتها المطبقة على اعضاء الهيئة ال سيما موجب

  .ةعلى السري
  

  عشرة الحاديةالمادة 
بالموافقــة علــى رفــع الســرية المصــرفية، يتســم بالســرية المطلقــة موجــب " الهيئــة"باســتثناء قــرار 

ـــــه فـــــ ــــــذا القـــــانون مــــــي هــــــاالبـــــالغ المنصـــــوص علي ـــــوي ـن قب ل اي شـــــخص طبيعـــــي او معن
  .لتحقيق واجراءاته في شتى مراحلهاوالمستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات ا
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 /٢٠١٤-١٢-٣١ ت/ س/ ق

  عشرة الثانيةادة الم
المنتـــدبين مـــن قبلهـــا بالحصـــانة  أووالعـــاملين لـــديها " الهيئـــة"يتمتـــع كـــل مـــن رئـــيس واعضـــاء 

على احدهم  أواء عليهم ـوز االدعـذا القانون بحيث ال يجـلهم وفقا الحكام هـاق عمـضمن نط
الجـــرائم جزائيـــة تتعلقــان بقيـــام اي مــنهم بمهامـــه ومنهــا  أوي مســـؤولية مدنيــة أمالحقــتهم بــ أو

اال  بســرية المصــارفوالمتعلــق  ٣/٩/١٩٥٦المنصــوص عليهــا فــي القــانون الصــادر بتــاريخ 
  .بحال افشاء السرية المصرفية 

كمـــا يتمتـــع كـــل مـــن المصـــرف وموظفيـــه بالحصـــانة عينهـــا عنـــدما يقومـــون بتنفيـــذ الموجبـــات 
  " .الهيئة"بموجب قرارات  الملقاة على عاتقهم بموجب هذا القانون ام

 

  عشرة الثالثةالمادة 
 أويعاقــب بــالحبس مــن شــهرين الــى ســنة وبغرامــة حــدها االقصــى عشــرة ماليــين ليــرة لبنانيــة 

الحاديــة و  الســابعةو  الخامســةو  الرابعــةباحــدى هــاتين العقــوبتين كــل مــن يخــالف احكــام المــواد 
  .من هذا القانون عشرة

  
  عشرة الرابعةالمادة 

تصادر لمصلحة الدولة االموال المنقولـة وغيـر المنقولـة التـي يثبـت بموجـب حكـم نهـائي انهـا 
محصلة بنتيجتها ما لم  أومن هذا القانون  االولىمتعلقة باي من الجرائم المذكورة في المادة 

  .يثبت اصحابها، قضائيا، حقوقهم الشرعية بشأنها 
  

  عشرة الخامسةالمادة 
مـــن المـــادة االولـــى مـــن / - ٤ - ٣ - ٢/تلغـــى التحفظـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي الفقـــرات 

مم المتحدة لمكافحـة المتعلق باالجازة بابرام اتفاقية اال ١٥/٥/١٩٩٥تاريخ  ٤٢٦القانون رقم 
، كمـــا تلغـــى المـــادة  ١٩٨٨االتجـــار غيـــر المشـــروع فـــي المخـــدرات والمـــؤثرات العقليـــة لســـنة 

المتعلـــق بالمخــــدرات والمــــؤثرات العقليــــة  ١٦/٣/١٩٩٨تــــاريخ  ٦٧٣مـــن القــــانون رقــــم  ١٣٢
  .والسالئف
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  عشرة السادسةالمادة 
التـي ال تـأتلف مـع مضـمونه وال  أوة ال يعتد، فـور نفـاذ هـذا القـانون، بجميـع االحكـام المخالفـ

وفـي القـانون رقـم  ٣/٩/١٩٥٦تاريخ ـالصـادر بـ سـرية المصـارفون ـسيما تلك الواردة فـي قانـ
  .درات والمؤثرات العقلية والسالئفالمتعلق بالمخ ١٦/٣/١٩٩٨تاريخ  ٦٧٣

  
  عشرة السابعةالمادة 

  .في الجريدة الرسمية  يعمل بهذا القانون فور نشره
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