
  

  /٢٠٠٨-١٢-٣١ ت/ س/ ق

٣١١

  ٢٠/٠٤/٢٠٠١ تاریخ ٣١٨رقم قانون 
 مكافحة تبییض االموال

  
  ١ الولى االمادة
ـ  ـ ك األموالون،  ـة، بمفهوم هذا القان   ـ غير المشروع  باألمواليقصد   ة ـافة الناتج

  :من ارتكاب احدى الجرائم اآلتية 
  .زراعة المخدرات او تصنيعها او االتجار بها   - ١
 ٣٣٥االشرار المنصوص عليها في المـادتين      التي تقدم عليها جمعيات      األفعال  - ٢

  . من قانون العقوبات والمعتبرة دوليا جرائم منظمة ٣٣٦و
 مـن قـانون   ٣١٦ و٣١٥ و ٣١٤جرائم االرهاب المنصوص عليها في المواد         - ٣

  .العقوبات
تمويل أو المساهمة بتمويل اإلرهـاب أو األعمـال اإلرهابيـة أو المنظمـات         - ٤

 اإلرهاب كما هو منصوص عليه في قانون العقوبـات          اإلرهابية بحسب مفهوم  
  .اللبناني

  .االتجار غير المشروع باالسلحة   - ٥
 االستيالء عليها بوسائل أو الخاصة   أو العامة   األموال اختالس   أوجرائم السرقة     - ٦

 أو بالتزوير أو بإساءة األمانة الواقعة على المـصارف والمؤسـسات            احتيالية
  . من هذا القانون أو في نطاق عملها٤لمعددة في المادة المالية والمؤسسات ا

وبطاقات االئتمان والدفع واإليفاء أو االسناد العامـة أو االسـناد         تزوير العملة     - ٧
  .التجارية بما فيها الشيكات

  
  الثانيةالمادة 

  : كل فعل يقصد منه أمواليعتبر تبييض 
أو اعطاء تبرير كـاذب لهـذا      غير المشروعة    لألموالاخفاء المصدر الحقيقي      - ١

  .ي وسيلة كانت أالمصدر، ب

                                                   
  .٢٠/١٠/٢٠٠٣ تاريخ ٥٤٧ عدل نص هذه املادة مبوجب القانون رقم -١



  ٣١٢

 غير مشروعة لغرض اخفـاء    أموال بأنها استبدالها مع العلم     أو األموالتحويل    - ٢
 مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على االفـالت          أو تمويه مصدرها    أو

  .من المسؤولية 
ها لشراء ـا او توظيفهـها او استخدامـتملك االموال غير المشروعة او حيازت    - ٣

اموال منقولة او غير منقولة او للقيام بعمليات مالية مع العلم بانها اموال غيـر      
  .مشروعة

  
  الثالثةالمادة 

ن ثـالث   ـيعاقب كل من اقدم او تدخل او اشترك بعمليات تبييض اموال بالحبس م            
  .الى سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرين مليون ليرة لبنانية 

  
  الرابعة المادة

 ٣/٩/١٩٥٦ الصادر بتاريخ    سرية المصارف على المؤسسات غير الخاضعة لقانون      
بما فيها المؤسسات الفردية، ال سيما مؤسسات الصرافة والشركات التـي تتعـاطى             
الوساطة المالية وشركات االيجار التمويلي وهيئات االستثمار الجمـاعي وشـركات           

ن وشركات ترويج وبناء وبيع العقارات وتجار الـسلع ذات القيمـة المرتفعـة          التأمي
، ان تمسك سـجالت خاصـة       )حلى، احجار كريمة، ذهب، تحف فنية، اثار قديمة       (

بالعمليات التي تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدده مصرف لبنان في النظام الذي سيضعه             
  . من هذا القانون الخامسةاستنادا الى احكام المادة 

ويتوجب عليهم ايضا ان يتحققوا من هوية الزبائن وعناوينهم باالستناد الـى وثـائق              
رسمية على ان يحتفظوا بصور عنها وعن المستندات المتعلقة بالعمليات لمدة ال تقل             

  .عن خمس سنوات 
  

  الخامسةالمادة 
 القيام  ٣/٩/١٩٥٦ الصادر بتاريخ    سرية المصارف  على المؤسسات الخاضعة لقانون   

بمراقبة العمليات التي تجريها مع زبائنها لتالفي تورطها بعمليات يمكـن ان تخفـي              
  . الموال ناتجة عن الجرائم المحددة في هذا القانون تبييضاً



  

  /٢٠٠٩-٦-٣٠ ت/ س/ ق

٣١٣

ويصدره في مهلة شهر    تحدد اصول هذه الرقابة بموجب نظام يضعه مصرف لبنان          
  :واحد من تاريخ العمل بهذا القانون على ان يتضمن كحد ادنى الموجبات التالية 

التحقق من الهوية الحقيقية للزبائن الدائمين للمؤسـسات المـصرفية والماليـة              -أ  
احب الحق االقتصادي في حال تم التعامل بواسطة وكالء         ـة ص ـوتحديد هوي 

ركات ـات او لش  ـاص او لمؤسس  ـرة عائدة الشخ  او تحت ستار اسماء مستعا    
  .او عن طريق حسابات مرقمة 

تطبيق اجراءات التحقق ذاتها فيما يتعلق بهوية الزبـائن العـابرين اذا كانـت               -ب 
  .العملية او سلسلة العمليات المطلوبة تفوق مبلغا معينا من المال 

بصور الوثائق الرسـمية    االحتفاظ بصور المستندات المتعلقة بالعمليات كافة و        -ج 
ل بعد انجاز العمليـات     ـالمتعلقة بهوية المتعاملين لمدة خمس سنوات على االق       

  .او اقفال الحسابات 
تحديد المؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات تبييض لالموال ومبادئ             -د  

  .الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة 
مالية بعدم اعطاء افادات مغايرة للحقيقة بغيـة        التزام المؤسسات المصرفية وال    -هـ

  .تضليل السلطات االدارية او القضائية 
تحقق مفوضي مراقبة المصارف والمؤسسات المالية من تقيد هذه المؤسـسات             - و 

باحكام النظام موضوع هذه المادة وابالغ حاكم مصرف لبنان عن اي مخالفـة             
  .بهذا الشأن 

  
  السادسةالمادة 

لدى مصرف لبنان هيئة مستقلة، ذات طابع قضائي، تتمتـع بالشخـصية            تنشأ    - ١
المعنوية، غير خاضعة في ممارسة اعمالها لسلطة المصرف، مهمتها التحقيـق   
في عمليات تبييض االموال والسهر علـى التقيـد باالصـول وبـاالجراءات             

" هيئة التحقيق الخاصـة "ي هذا القانون وتسمى فيما يلي  ـيها ف ـالمنصوص عل 
  ".الهيئة"او 

  



  ٣١٤

  :من " هيئة التحقيق الخاصة"تتألف   - ٢
وره، ـذر حـض  ـحاكم مصرف لبنان وفي حال تع       -

  من ينتدبه من بين نوابه
رئيس لجنة الرقابة على المصارف، وفي حال تعذر          -

  حضوره، من ينتدبه من بين اعضاء اللجنة المذكورة
 القاضي المعين في الهيئة المصرفية العليا وفي حـال      -

تعذر حضوره، قاض رديف يعينه مجلـس القـضاء         
  االعلى لمدة تعادل مدة تعيين االصيل 

عضو اصيل وعضو رديف يعينهما مجلس الوزراء         -
 .بناء على انهاء حاكم مصرف لبنان

  
  رئيساً
  
  

  عضواً
  
  
  
 عضواً

امينا للسر على ان يتفرغ لالعمال التي تكلفه بهـا  " هيئة التحقيق الخاصة  "عين  ت  - ٣
ن يقوم بتنفيذ قراراتها وباالشراف المباشر على جهاز خاص مـن المـدققين    وا

لمراقبة تنفيذ الموجبات المنصوص عليها فـي هـذا القـانون           " الهيئة"تنتدبهم  
والتحقق منها بشكل مستمر دون ان يعتد تجاه اي منهم باحكام القانون الصادر             

  .بسرية المصارفالمتعلق  ٣/٩/١٩٥٦بتاريخ 
اجراء التحقيقات في العمليات التي يـشتبه بانهـا     " هيئة التحقيق الخاصة  "مهمة    - ٤

تشكل جرائم تبييض اموال وتقرير مدى جدية االدلة والقرائن على ارتكاب هذه          
  ١ .الجرائم او احداها 

                                                   
  : الذي نصت مادته الوحيدة على اآليت١٦/١٠/٢٠٠٨ تاريخ ٣٢ يراجع القانون رقم -١

  »  :مادة وحيدة  «
»  
»  
»  
»  
»  

 املتعلق مبكافحة  ٢٠/٤/٢٠٠١ تاريخ   ٣١٨، املنشأة مبوجب القانون رقم      »هيئة التحقيق اخلاصة  «حيصر بـ   
ابات املصرفية وذلـك تطبيقـاً لالتفاقـات        تبييض األموال صالحية جتميد ورفع السرية املصرفية عن احلس        

والقوانني املرعية االجراء املتعلقة مبكافحة الفساد ال سيما اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد على ان تعتمد     
   املذكور أعاله٣١٨صول املنصوص عليها يف القانون رقم ألاذا اخلصوص 

  .ة يعمل ذا القانون فور نشره يف اجلردية الرمسي

«  
«  
«  
«  
«  

»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  

  ٢٠٠٨ تشرين األول ١٦بعبدا يف 
  ميشال سليمان: االمضاء

  صدر عن رئيس اجلمهورية
  رئيس جملي الوزراء
  االمضاء فؤاد السنيورة

  رئيس جملي الوزراء
  االمضاء فؤاد السنيورة

«  
«  
«  
«  
«  
«  
«  

 



  

  /٢٠٠٩-٦-٣٠ ت/ س/ ق

٣١٥

حق تقرير رفع السرية المصرفية لصالح المراجـع القـضائية         " بالهيئة"يحصر  
مختصة ولصالح الهيئة المصرفية العليا ممثلة بشخص رئيسها وذلـك عـن            ال

الحسابات المفتوحة لدى المصارف او المؤسسات المالية والتـي يـشتبه انهـا         
  ١ .استخدمت لغاية تبييض االموال 

، بدعوة من رئيسها، مرتين في الشهر على االقل وكلما دعـت            "الهيئة"تجتمع    - ٥
  . اعضاء على االقلةتها قانونية اال بحضور ثالثالحاجة وال تكون اجتماعا

قراراتها باكثرية الحضور واذا تعادلت االصوات يكون صـوت         " الهيئة"تتخذ    - ٦
  .الرئيس مرجحا 

خالل مدة شهر من تاريخ صدور هذا القـانون، نظامـا لـسير             " الهيئة"تضع    - ٧
لخاضعين للقـانون   عملها، ونظاما للمستخدمين التابعين لها والمتعاقدين معها وا       

  .الخاص وال سيما لموجب الحفاظ على السرية 
واالجهزة التابعة لها من ضمن الموازنـة       " ةـالهيئ"ات  ـنان نفق ـيتحمل مصرف لب  

  .التي تضعها على ان تحظى بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان 
  

  السابعةالمادة 
 ةـالخامـس  و ةـالرابع ادتينـي الم ـهم ف ـنيين المشار الي  ـيقتضي على المع    - ١

ت التي يـشتبهون    عن تفاصيل العمليا  " الهيئة"من هذا القانون االبالغ فورا الى       
   .أموالبانها تخفي تبييض 

                                                   
  : الذي نصت مادته الوحيدة على اآليت١٦/١٠/٢٠٠٨يخ  تار٣٢ يراجع القانون رقم -١

  »  :مادة وحيدة  «
»  
»  
»  
»  
»  

 املتعلق مبكافحة  ٢٠/٤/٢٠٠١ تاريخ   ٣١٨، املنشأة مبوجب القانون رقم      »هيئة التحقيق اخلاصة  «حيصر بـ   
قـات  تبييض األموال صالحية جتميد ورفع السرية املصرفية عن احلسابات املصرفية وذلـك تطبيقـاً لالتفا              

والقوانني املرعية االجراء املتعلقة مبكافحة الفساد ال سيما اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد على ان تعتمد     
   املذكور أعاله٣١٨صول املنصوص عليها يف القانون رقم ألاذا اخلصوص 

  . يعمل ذا القانون فور نشره يف اجلردية الرمسية

«  
«  
«  
«  
«  

»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  

  ٢٠٠٨ تشرين األول ١٦ يف بعبدا
  ميشال سليمان: االمضاء

  صدر عن رئيس اجلمهورية
  رئيس جملي الوزراء
  االمضاء فؤاد السنيورة

  رئيس جملي الوزراء
  االمضاء فؤاد السنيورة

«  
«  
«  
«  
«  
«  
«  

 



  ٣١٦

يقتضي على المراقبين العاملين لدى لجنة الرقابة على المصارف ابالغ الهيئـة              - ٢
بواسطة رئيس اللجنة عن العمليات التي يطلعون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم           

  .والتي يشتبهون بانها تخفي تبييض اموال
  

  الثامنةالمادة 
فور تلقيها المعلومات من المعنيين المشار الـيهم فـي المـادة            " ئةالهي"تجتمع    - ١

ـ  ـن السلطات الرسمي  ـات م ـ فور تلقيها المعلوم   أو اعاله   السابعة ة ـة اللبناني
  . االجنبيةأو

 مؤقتـا   ضمن مهلة ثالثة ايام عمل، قرارا     " الهيئة"بعد تدقيق المعلومات، تتخذ       - ٢
 الحسابات المشبوهة لمدة خمسة ايام قابلة للتجديد مرة واحدة       أوبتجميد الحساب   

 اذا اشتبه بانه ناجم عن جرم تبييض أواذا كان مصدر االموال ال يزال مجهوال  
 أوبتحقيقاتها بـشأن الحـساب   " الهيئة"وفي خالل المهلة المذكورة تقوم    . أموال

 أو بواسطة مـن تنتدبـه مـن اعـضائها           أوالحسابات المشبوهة اما مباشرة     
 من تعينه مـن بـين       أو بواسطة امين السر لديها      أوالمسؤولين المعنيين لديها    

مفوضي المراقبة ويقوم كل من هؤالء بمهامه شرط التقيد بالـسرية ودون ان             
ـ المتعلـق    ٣/٩/١٩٥٦يعتد تجاهه باحكام القانون الـصادر بتـاريخ          سرية ب

   .المصارف
بعد اجراء التحقيقات وخالل مهل التجميـد المؤقـت للحـساب او للحـسابات           - ٣

قرارا نهائيا اما بتحرير هذا الحساب اذا لم يتبين لهـا           " الهيئة"المشبوهة تصدر   
ن الحساب او ـان مصدر االموال غير مشروع واما برفع السرية المصرفية ع      

ـ  ـميدها وفي حال ع   الحسابات المشتبه بها ومواصلة تج     ة اي ـدم اصدار الهيئ
قرار بعد انقضاء المهلة كما هو منصوص عنها في الفقرة الثانية اعاله يعتبـر            

اي طريق من طرق المراجعة     " الهيئة"وال تقبل قرارات    . الحساب محررا حكما  
العادية وغير العادية االدارية او القضائية بما في ذلك المراجعة لتجـاوز حـد            

  .السلطة 
ان ترسل نسخة طبـق     " الهيئة"عند الموافقة على رفع السرية المصرفية، على          - ٤

مييزي والى ـام التـن النائب العـاالصل عن قرارها النهائي المعلل الى كل م      
ـ    ـة العليا بشخص رئيس   ـة المصرفي ـالهيئ ة والـى   ـها والى صاحب العالق

ة وامـا بواسـطة     المصرف المعني والى الجهة الخارجية المعنية اما مباشـر        
  .المرجع الذي وردت المعلومات عن طريقه



  

  /٢٠٠٩-٦-٣٠ ت/ س/ ق

٣١٧

  التاسعةالمادة 
او لمن ينتدبه من اعضاء الهيئة مباشـرة مخـابرة الـسلطات            " الهيئة"يمكن لرئيس   

بغيـة طلـب    )  الماليـة واالمنيـة    - االدارية   -القضائية  (اللبنانية او االجنبية كافة     
لتي تكون قد اجرتها حـول االمـور        معلومات او االطالع على تفاصيل التحقيقات ا      

وعلى السلطات اللبنانية المعنية ان " . ةـالهيئ"المرتبطة او المتصلة بتحقيقات تجريها    
  .تستجيب لطلب المعلومات فورا 

  
  العاشرةالمادة 
ـ     ـالوحدة االداري "جهازا مركزيا يسمى    " الهيئة"تعين    "ةـة لجمع المعلومـات المالي

 كز الرسمي لرصد وجمع المعلومات المتعلقـة بجـرائم        يكون المرجع الصالح والمر   
  .تبييض االموال وحفظها وتبادل المعلومات مع نظيراتها من االجهزة االجنبية 

بالمعلومات  بشكل دوري " الهيئة"على الوحدة االدارية لجمع المعلومات المالية اعالم        
  .المتوافرة لديها عن جرائم تبييض االموال

 عضاء هذه الوحدة ومهامهم واتعاب كل مـنهم وتتخـذ بحقهـم           عدد ا " الهيئة"تحدد  
امكانيـة   التدابير المسلكية وتصرفهم في حال اخاللهم بواجباتهم وال يحول ذلك دون          

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

  .الحفاظ على السرية
  

  عشرة الحاديةالمادة 
بالموافقة على رفع السرية المصرفية، يتسم بالسرية المطلقـة         " الهيئة"باستثناء قرار   

ل اي شخص طبيعـي  ـن قبـذا القانون مـي هـموجب االبالغ المنصوص عليه ف  
او معنوي والمستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات التحقيق واجراءاته فـي شـتى           

  .مراحلها 
  

  عشرة الثانيةة الماد
 المنتدبين من قبلها بالحصانة     أووالعاملين لديها   " الهيئة"يتمتع كل من رئيس واعضاء      

اء عليهم  ـوز االدع ـذا القانون بحيث ال يج    ـلهم وفقا الحكام ه   ـاق عم ـضمن نط 
 جزائية تتعلقان بقيـام اي مـنهم        أوي مسؤولية مدنية    أ مالحقتهم ب  أو على احدهم    أو



  ٣١٨

 ٣/٩/١٩٥٦جرائم المنصوص عليها في القانون الـصادر بتـاريخ          بمهامه ومنها ال  
  . اال بحال افشاء السرية المصرفية بسرية المصارفوالمتعلق 

كما يتمتع كل من المصرف وموظفيه بالحصانة عينها عندما يقومون بتنفيذ الموجبات  
  " .الهيئة"موجب قرارات الملقاة على عاتقهم بموجب هذا القانون ام ب

  
  عشرة الثالثةالمادة 

يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة حدها االقصى عشرة ماليين ليرة لبنانية         
 الـسابعة  و الخامسة و الرابعة باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد          أو
  . من هذا القانونالحادية عشرةو
  

  عشرة الرابعةالمادة 
تصادر لمصلحة الدولة االموال المنقولة وغير المنقولة التي يثبت بموجب حكم نهائي        

 محـصلة   أو من هذا القانون     االولىانها متعلقة باي من الجرائم المذكورة في المادة         
  .بنتيجتها ما لم يثبت اصحابها، قضائيا، حقوقهم الشرعية بشأنها 

  
  عشرة الخامسةالمادة 

من المادة االولى من / - ٤ - ٣ - ٢/تلغى التحفظات المنصوص عليها في الفقرات     
 المتحـدة  المتعلق باالجازة بابرام اتفاقية االمم     ١٥/٥/١٩٩٥ تاريخ   ٤٢٦القانون رقم   

 ، كما   ١٩٨٨لمكافحة االتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة          
المتعلـق بالمخـدرات     ١٦/٣/١٩٩٨ تاريخ   ٦٧٣ من القانون رقم     ١٣٢تلغى المادة   

  .والمؤثرات العقلية والسالئف
  

  عشرة السادسةالمادة 
 التي ال تأتلف مع مضمونه      وأال يعتد، فور نفاذ هذا القانون، بجميع االحكام المخالفة          

ـ  سرية المصارفون ـوال سيما تلك الواردة في قان   ٣/٩/١٩٥٦تاريخ ـ الـصادر ب
المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقليـة      ١٦/٣/١٩٩٨ تاريخ   ٦٧٣وفي القانون رقم    

  .والسالئف 



  

  /٢٠٠٩-٦-٣٠ ت/ س/ ق

١ مكرر ٣١٨

  عشرة السابعةالمادة 
  .ي الجريدة الرسمية يعمل بهذا القانون فور نشره ف

  
  ٢٠٠١ نيسان ٢٠بعبدا في 
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