
  األمواؿتبييض مكافحة 318 رقـ قانوف
  

 النواب، مجمس أقر
:  القانوف التالي نصوالجميورية رئيس وينشر

  
 بمفيـو ىذا القانوف، األمواؿ كافة الناتجة مف المشروعة،يقصد باألمواؿ غير : األولى المادة

: اآلتيةارتكاب إحدى الجرائـ 
  

.  أو االتجار بياتصنيعيا المخدرات أو زراعة            .1
 و  335 جمعيات األشرار المنصوص عمييا في المادتيف عمييا التي تقدـ األفعاؿ           .2

. منظمة مف قانوف العقوبات والمعتبرة دوليًا جرائـ 336
 مف قانوف 316 و 315 و 314 في المواد عمييا اإلرىاب المنصوص جرائـ .3

. العقوبات
. باألسمحة غير المشروع التجار   .4
 العامة أو الخاصة أو االستيالء عمييا بوسائؿ األمواؿ السرقة أو اختالس جرائـ   .5

.  المبناني بعقوبة جنائيةالقانوفإحتيالية والمعاقب عمييا في 
.  العامةاإلسناد العممة أو تزوير .6

  
:  يقصد منوفعؿيعتبر تبييض أمواؿ كؿ : الثانية المادة

  
 غير المشروعة أو إعطاء تبرير كاذب ليذا لألمواؿ المصدر الحقيقي إخفاء .1

. كانتالمصدر، بأي وسيمة 
 مع العمـ بأنيا أمواؿ غير مشروعة لغرض إخفاء أو استبداليا األمواؿ أو تحويؿ .2

 ضالع في ارتكاب الجـر عمى اإلفالت مف شخصتمويو مصدرىا أو مساعدة 
. المسؤولية

 أو حيازتيا أو استخداميا أو توظيفيا لشراء أمواؿ المشروعة األمواؿ غير تممؾ .3
.  بعمميات مالية مع العمـ بأنيا أمواؿ غير مشروعةلمقياـمنقولة أو غير منقولة أو 

  
 أو اشترؾ بعمميات تبييض أمواؿ بالحبس مف تدخؿيعاقب كؿ مف اقدـ أو : الثالثة المادة

.  مميوف ليرة لبنانيةعشريفثالث إلى سبع سنوات وبغرامة ال تقؿ عف 
  

 لقانوف سرية المصارؼ الصادر بتاريخ الخاضعةعمى المؤسسات غير : الرابعة المادة
 مؤسسات الصرافة والشركات التي تتعاطى سيما بما فييا المؤسسات الفردية، ال 3/9/1956

 االستثمار الجماعي وشركات التأميف وىيئاتالوساطة المالية وشركات اإليجار التمويمي 
 كريمة، أحجار حمى، ذات القيمة المرتفعة  السمعوشركات ترويج وبناء وبيع العقارات وتجار 

 المبمغ، أف تمسؾ سجالت خاصة بالعمميات التي تفوؽ فيمتيا (ذىب، تحؼ فنية، آثار قديمة
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 مف ىذا الخامسةالذي يحدده مصرؼ لبناف في النظاـ الذي سيضعو استنادًا إلى أحكاـ المادة 
. القانوف

  
 أيضًا أف يتحققوا ـ ىوية الزبائف وعناوينيـ باالستناد إلى وثائؽ رسمية عمى أف عمييا ويتوجب
. سنوات بصور عنيا وعف المستندات المتعمقة بالعمميات لمدة ال تقؿ عف خمس يحتفظوا

  
 سرية المصارؼ الصادر بتاريخ لقانوفعمى المؤسسات الخاضعة : الخامسة المادة

 زبائنيا لتالفي تورطيا بعمميات يمكف أف مع القياـ بمراقبة العمميات التي تجرييا 3/9/1956
.  في ىذا القانوفالمحددةتخفي تبييضًا المواؿ ناتجة عف الجرائـ 

  
 الرقابة بموجب نظاـ بضعو مصرؼ لبناف ويصدره في ميمة شير واحد مف ىذه أصوؿ تجدد

:  القانوف عمى أف يتضمف كحد أدنى الموجبات التاليةبيذاتاريخ العمؿ 
  

 الحقيقية لمزبائف الدائميف لممؤسسات المصرفية والمالية اليوية مف التحقؽ . أ
 االقتصادي في حاؿ تـ التعامؿ بواسطة وكالء الحؽوتحديد ىوية صاحب 

 أو لمؤسسات أو لشركات أو ألشخاصأو تحت ستار أسماء مستعارة عائدة 
. عف طريؽ حسابات مرقمة

 فيما يتعمؽ بيوية الزبائف العابريف إذا كانت ذاتيا إجراءات التحقؽ تطبيؽ . ب
.  تفوؽ مبمغًا معينًا مف الماؿالمطموبةالعممية أو سمسمة العمميات 

 المعمقة بالعمميات كافة وبصور الوثائؽ الرسمية المستندات بصور االحتفاظ . ج
 خمس سنوات عمى األقؿ بعد إنجاز العمميات لمدةالمعمقة بيوية المتعامميف 

. أو إقفاؿ الحسابات
 عمى احتماؿ وجود عمميات تبييض لألمواؿ تدؿ المؤشرات التي تحديد . د

. المشبوىةومبادئ الحيطة والحذر لكشؼ العمميات 
 المؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية مف تقيد ىذه المؤسسات التزاـ.  ىػ

بالغ حاكـ مصرؼ لبناف عف أي النظاـبأحكاـ   موضوع ىذه المادة وا 
. الشأفمخالفة بيذا 

  
  

:  السادسة المادة
 لباف ىيئة مستقمة، ذات طابع قضائي، تتمتع بالشخصية مصرؼ لدى تنشأ .1

 أعماليا لسمطة المصرؼ، ميمتيا التحقيؽ في ممارسةالمعنوية، غير خاضعة في 
 باألصوؿ واإلجراءات المنصوص التقيدعمميات تبييض األمواؿ والسير عمى 

". الييئة" أو "  الخاصةالتحقيؽىيئة " عمييا في ىذا القانوف وتسمى فيما يمي 
" مف"  التحقيقي الخاصةىيئة " تتألؼ   .2
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 حضوره، مف ينتدبو مف بيف نوابو تعذرحاكـ مصرؼ لبناف، وفي حاؿ - 
 رئيساً 

مف ينتدب /  وفي حاؿ تعذر حضورهالمصارؼ،رئيس لجنة الرقابة عمى - 
 عضواً :مف بيف أعضاء المجنة المذكورة

  
 في الييئة المصرفية العميا وفي خاؿ تعذر حضوره، المعيفالقاضي - 

 لمدة تعادؿ مدة تعييف األعمىقاض رديؼ يعينو مجمس القضاء 
  عضوا: األصيؿ

  
 رديؼ يعينيما مجمس الوزراء بناء عمى إنياء حاكـ وعضوعضو أصيؿ - 

. لبنافمصرؼ 
  
  

أمينًا لمسر عمى أف يتفرغ لألعماؿ التي تكمفو بيا "  الخاصةالتحقيؽىيئة  " تعيف .3
 وباألشراؼ المباشر عمى جياز خاص مف المدققيف قراراتياواف يقـو بتنفيذ 

 الموجبات المنصوص عمييا في ىذا القانوف والتحقؽ تنفيذلمراقبة " الييئة" تنتدبيـ 
 أي منيـ بأحكاـ القانوف الصادر بتاريخ تجاهمنيا بشكؿ مستمر دوف أف يعتد 

. المصارؼ المتعمؽ بسرية 3/9/1956
  
إجراء التحقيقات في العمميات التي يشتبو بأنيا "  الخاصةالتحقيؽىيئة  " ميمة .4

 وتقرير مدى جدية األدلة والقرائف عمى ارتكاب ىذه أمواؿتشكؿ جرائـ تبييض 
. إحداىاالجرائـ أو 

 لصالح المراجع القضائية المصرفيةحؽ تقرير رفع السرية " بالييئة " يحصر 
 وذلؾ عف رئيسياالمختصة ولصالح الييئة المصرفية العميا ممثمة بشخص 

 أنياالحسابات المفتوحة لدى المصارؼ او المؤسسات المالية والتي تشتبو 
. استخدمت لغاية تبييض األمواؿ

  
 وكمما دعت أالؽبدعوة مف رئيسيا، مرتيف في الشير عمى " الييئة  تجتمع    .5

.  األقؿالحاجة وال تكوف اجتماعاتيا قانونية إال بحضور ثالثة أعضاء عمى 
ذا تعادلت األصوات يكوف صوت " الييئة " تتخذ .6 قراراتيا بأكثرية الحضور وا 

. مرجحاً الرئيس 
خالؿ مدة شير مف تاريخ صدور ىذا القانوف، نظامًا لسير عمميا، " الييئة " تضع .7

 التابعيف ليا ولممتعاقديف معيا والخاضعيف لمقانوف الخاص لممستخدميفونظامًا 
.  عمى السريةالحفاظوال سيما لموجب 
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واألجيزة التابعة ليا ـ ضمف الموازنة التي تضعيا عمى " الييئة"  نفقات لبناف مصرؼ يتحمؿ
.  المجمس المركزي لمصرؼ لبنافبموافقةأف تحظى 

  
: الثامنة المادة
فور تمقييا المعمومات مف المعنييف المشار إلييـ في المادة السابعة " الييئة "تجتمع .1

. األجنبية فور تمقييا المعمومات مف السمطات الرسمية المبنانية أو أوأعاله 
ضمف ميمة ثالثة أياـ عمؿ، قرارًا مؤقتًا " الييئة" تتخذ المعمومات، تدقيؽ بعد .2

 المشبوىة لمدة خمسة أياـ قابمة لمتجديد مرة واحدة الحساباتبتجميد الحساب أو 
 مجيواًل أو إذا اشتبو بأنو ناجـ عف جـر تبييض يواؿإذا كاف مصدر األمواؿ ال 

بتحقيقاتيا بشأف الحساب أو " الييئة "تقـووفي خالؿ الميمة المذكورة . أمواؿ
 تنتدبو مف أعضائيا أو المسؤوليف مفالحسابات المشبوىة أما مباشرة أو بواسطة 

 مف بيف مفوضي المراقبة تعينوالمعنييف لدييا أو بواسطة أميف السر لدييا أو مف 
 تجاىو بأحكاـ يعتدويقـو كؿ مف ىؤالء بميامو شرؾ التقيد بالسرية ودوف أف 

. المصارؼ المتعمؽ بسرية 3/9/1956القانوف الصادر بتاريخ 
 وخالؿ ميمؿ التجميد المؤقت لمحساب أو لمحسابات التحقيقات إجراء بعد .3

 نيائيًا أما بتحرير ىذا الحساب إذا لـ يتبيف ليا أف قراراً " الييئة"المشبوىة تصدر 
مامصدر األمواؿ غير مشروع   برفع السرية المصرفية عف الحساب أو وا 

 عدـ إصدار الييئة أي قرار حاؿالحسابات المشتبو ليا ومواصمة تجميدىا وفي 
 أعاله يعتبر الحساب الثانيةبعد انقضاء الميمة كما ىو منصوص عنيا في الفقرة 

 العادية المراجعةأي طريؽ مف طرؽ " الييئة"وال تقبؿ قرارات . محررًا حكماً 
. السمطةاإلدارية أو القضائية بما في ذلؾ المراجعة لتجاوز حد 

أف ترسؿ نسخة طبؽ " الييئة" عمى رفع السرية المصرفية، عمى الموافقة عند .4
 المعمؿ إلى كؿ مف النائب العاـ التمييزي والى الييئة النيائياألصؿ عف قرارىا 

 والى صحاب العالقة والى المصرؼ المعني والى رئيسياالمصرفية العميا بشخص 
 أو بواسطة المرجع الذي وردت المعمومات عف مباشرةالجية الخارجية المعنية أما 

. طريقو
  

 لمف ينتدبو مف أعضاء الييئة مباشرة مخابرة السمطات أو" الييئة"يمكف لرئيس : التاسعة المادة
بغية طمب معمومات أو  (المالية واألمنية– اإلدارية  – القضائية )المبنانية او األجنبية كافة 
 التي تكوف قد أجرتيا حوؿ األمور المرتبطة أو المتصمة التحقيقاتاالطالع عمى تفاصيؿ 

. فوراً وعمى السمطات المبنانية المعنية أف تستجيب لطمب المعمومات ". الييئة"بتحقيقات تجرييا 
  

" الوحدة اإلدارية لجمع المعمومات المالية"  يسمى مركزياً جيازًا " الييئة"تعيف : العاشرة المادة
 الرسمي لرصد وجمع المعمومات المتعمقة بجرائـ تبييض األمواؿ والمركزيكوف المرجع الصالح 

. األجنبية مف األجيزة نظيراتيا مع  المعموماتوحفظيا وتبادؿ 
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بشكؿ دوري بالمعمومات المتوافرة " الييئة" لجمع المعمومات المالية إعالـ اإلدارية الوحدة عمى
.  عف جرائـ تبييض األمواؿلدييا

  
 المسمكيةعدد أعضاء ىذه الوحدة ومياميـ وأتعاب كؿ منيـ وتتخذ بحقيـ التدابير " الييئة "تحدد

 الجزائية او لممالحقةوتصرفيـ في حاؿ إخالليـ بواجباتيـ وال يحوؿ ذلؾ دوف إمكانية تعرضيـ 
. المدينة

  
 ىؤالء الموجبات ذاتيا المطبقة عمى أعضاء الييئة ال سيما موجب الحفاظ جميع عمى يطبؽ
. السريةعمى 

  
بالموافقة عمى رفع السرية المصرفية، يتسـ بالسرية " الييئة"باستثناء قرار :  عشرةالحادية المادة

 عميو في ىذا القانوف مف قبؿ أي شخص طبيعي أو معنوي المنصوصالمطمقة موجب اإلبالغ 
جراءاتو في شتى مراحمياالغايةوالمستندات المقدمة ليذه  .  ومستندات التحقيؽ وا 

  
والعامميف لدييا أو المنتدبيف مف " الييئة "وأعضاءيتمتع كؿ مف رئيس :  عشرةالثانية المادة

 ألحكاـ ىذا القانوف بحيث ال يجوز االدعاء عمييـ أو وفقاً قبميا بالحصانة ضمف نطاؽ عمميـ 
 مدنية أو جزائية تتعمقاف بقياـ أي منيـ بميامو ومنيا مسؤوليةعمى أحدىـ أو مالحقتيـ بأي 

 والمتعمؽ بسرية المصارؼ إال 3/9/1956 القانوف الصادر بتاريخ فيالجرائـ المنصوص عمييا 
. المصرفيةبحاؿ إفشاء السرية 

  
 مف المصرؼ وموظفيو بالحصانة عينيا عندما يقوموف بتنفيذ الموجبات الممقاة كمـ يتمتع كما

". الييئة" بموجب ىذا القانوف أـ بموجب قرارات عاتقيـعمى 
  

 إلى سنو وبغرامة حدىا األقصى عشرة مالييف شيريفيعاقب بالحبس مف :  عشرةالثالثة المادة
 كؿ مف يخالؼ أحكاـ المواد الرابعة والخامسة والسابعة العقوبتيفليرة لبنانية أو بإحدى ىاتيف 

.  القانوفىذاوالحادية عشرة مف 
  

 المنقولة وغير المنقولة التي يثبت بموجب األمواؿتصادر لمصمحة الدولة :  عشرةالرابعة المادة
 المذكورة في المادة األولى مف ىذا القانوف أو محصمة الجرائـحكـ نيائي أنيا متعمقة بأي مف 

.  قضائيًا، حقوقيـ الشرعية بشأنياأصحابيا،بنتيجتيا ما لـ يثبت 
  

مف المادة -/ 4-3-2/ عمييا في الفقرات المنصوصتمغى التحفظات :  عشرةالخامسة المادة
 المتعمؽ باإلجازة بإبراـ اتفاقية األمـ المتحدة 15/5/1995 تاريخ 426األولى مف القانوف رقـ 

 673 مف القانوف رقـ 132، كما تمغى المادة 1988 العقمية لسنة والمؤثراتلمكافحة المخدرات 
.  المتعمؽ بالمخدرات والمؤثرات العقمية والسالئؼ16/3/1998تاريخ 
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 القانوف، بجميع األحكاـ المخالفة أو التي ال ىذاال يعتد، فور نفاذ :  عشرةالسادسة المادة
 3/9/1956 في قانوف سرية المصارؼ الصادر بتاريخ الواردةتأتمؼ مع مضمونو وال سيما تمؾ 

.  المتعمؽ بالمخدرات والمؤثرات العقمية والسالئؼ16/3/1998 تاريخ 673وؼ القانوف رقـ 
  

.  نشره في الجريدة الرسميةفوريعمؿ بيذا القانوف :  عشرةالسابعة المادة
  

 2001 نيساف 20 في بعبدا
  

 لحود إميؿ: االمضاء
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