أحدث التشريعات المتعمقة بمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب والتهرب الضريبي

قانون معجل رقم 24

التصريح عن نقل األموال عبر الحدود
المادة األولى:
لغايات تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف ،يقصد بالعبارات التالية ما يمي:
 -1األمواؿ القابمة لمتداوؿ:

 األوراؽ النقدية والقطع المعدنية قيد التداوؿ ،بالعممة المبنانية أو بأية عممة أخرى. اال سناد التجارية واألوراؽ المالية ووسائؿ الدفع وغيرىا مف القيـ المنقولة القابمة لمتداوؿ عمى مختمؼ أنواعياإذا لـ تكف منشأة أو مظيرة لصالح أو ألمر شخص مسمى (سندات السحب ،سندات ألمر ،الشيكات ،أوامر
الدفع ،األسيـ لمحامؿ ،بطاقات الدفع ذات القيمة المدفوعة سمفاً.)...

 -2التصريح :إعطاء معمومات تفصيمية عف كؿ مف يممؾ األمواؿ القابمة لمتداوؿ الجاري نقميا ،ومف يقوـ
بنقميا ومف سيستمميا ،وعف قيمة ىذه األمواؿ ونوعيا ومصدرىا ووجية استعماليا ،إضافةً إلى معمومات
عف طريقة النقؿ ووسيمة النقؿ.

 -3اإلفصاح :إعطاء معمومات تفصيمية عف كؿ مف يممؾ األمواؿ القابمة لمتداوؿ الجاري نقميا ،ومف يقوـ
بنقميا ومف سيستمميا ،وعف قيمة ىذه األمواؿ ونوعيا ومصدرىا ووجية استعماليا ،باإلضافة إلى معمومات

بناء لطمب السمطات الجمركية.
عف طريقة النقؿ ووسيمة النقؿ ،وذلؾ ً
 -4تصريح كاذب /إفصاح كاذب :إعطاء معمومات خاطئة أو منقوصة عف قيمة «األمواؿ» المنقولة عبر
الحدود أو عف أية معمومات أخرى مطموب التصريح /اإلفصاح عنيا مف قبؿ السمطات أو اإلمتناع عف

التصريح /اإلفصاح وفقاًلما ىو مفروض /مطموب.
المادة الثانية:

عمى كؿ شخص عند قيامو بنقؿ مادي ألمواؿ قابمة لمتداوؿ عبر الحدود ،دخوالً أو خروجاً ،عف طريؽ حمميا

شخصياً أو بواسطة حقيبة أو بأية وسيمة أخرى أو عف طريؽ شحنيا بواسطة مستوعب أو بأية وسيمة شحف أخرى أو
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عف طريؽ إرساليا بالبريد ،التصريح عنيا لمسمطات الجمركية عندما تفوؽ قيمتيا مبمغ  /15,000/دوالر أميركي أو
ما يوازيو بالعمالت األخرى ،وذلؾ عبر تعبئة استمارة تتضمف المعمومات الكاممة والمطموبة عف ىذه األمواؿ.
ستثناء لما ورد في الفقرة السابقة ،يمكف في حاالت النقؿ المادي ألمواؿ قابمة لمتداوؿ إلى خارج الحدود المبنانية
إ
ً
اإلكتفاء باإلفصاح عنيا لمسمطات الجمركية عوضاً عف التصريح عندما تفوؽ قيمتيا مبمغ  /15,000/دوالر أميركي
أو ما يوازيو بالعمالت األخرى وذلؾ وفقاً لألصوؿ التطبيقية ،المذكورة في المادة السادسة أدناه ،التي ستصدر

إستناداً ليذا القانوف.
المادة الثالثة:

لمسمطات الجمركية صالحية تفتيش األشخاص ومعاينة أمتعتيـ ووسائؿ النقؿ المشار الييا في المادة الثانية أعاله،
لمتحقؽ مف صحة المعمومات المصرح أو المفصح عنيا.

عند التحقؽ أو الشؾ في حصوؿ تصريح أو إفصاح كاذب أو في حالة اإلمتناع عف التصريح أو اإلفصاح أو في

حالة اإلشتباه بأف األمواؿ الجاري نقميا ىي أمواؿ غير مشروعة بحسب مفيوـ المادة األولى مف القانوف الرقـ
 2001/318المعدؿ ،لمسمطات الجمركية صالحية طمب معمومات إضافية عف األمواؿ الجاري نقميا ،وليا صالحية

حجز األمواؿ وتنظيـ محضر بذلؾ بعد إعالـ النيابة العامة التمييزية التي يعود ليا ،خالؿ ميمة أقصاىا يوماف،

اتخاذ القرار المناسب في ضوء المعطيات المتوفرة لدييا لجية اإلستمرار بحجز األمواؿ أو تحريرىا واعالـ «ىيئة
التحقيؽ الخاصة» المنشأة بموجب القانوف الرقـ  318تاريخ  2001/4/20المعدؿ والمتعمؽ بمكافحة تبييض األمواؿ
وتمويؿ اإلرىاب ،بالقرار المتخذ.

عمى السمطات الجمركية إبالغ «ىيئة التحقيؽ الخاصة» عمى الفور بمحاضر الحجز المنظمة والمشار إلييا آنفاً.
المادة الرابعة:
عمى السمطات الجمركية إنشاء قاعدة معمومات إلكترونية تتمتع بمواصفات األماف والسرية الضرورية .تحفظ في ىذه

القاعدة التصاريح واإلفصاحات والمحاضر والوثائؽ والمستندات كافة وبشكؿ يميز بوضوح بيف التصاريح
واإلفصاحات المشار الييا في المادة الثانية مف ىذا القانوف وبيف تمؾ المذكورة في المادة الثالثة منو.
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«لييئة التحقيؽ الخاصة» صالحية الولوج المباشر الى التصاريح واإلفصاحات والمحاضر والوثائؽ والمستندات
موضوع المادة الثالثة مف ىذا القانوف.

المادة الخامسة:
تفرض السمطات الجمركية عمى كؿ مف أدلى بتصريح أو إفصاح كاذب أو امتنع عف التصريح أو اإلفصاح غرامة

مالية ال تتعدى مبمغ عشرة مالييف ليرة وال يحوؿ ذلؾ دوف المالحقة الجزائية وفقاً ألحكاـ القانوف الرقـ  318المذكور

أعاله.

المادة السادسة:
يصدر المجمس األعمى لمجمارؾ في ميمة ثالثة أشير مف تاريخ العمؿ بيذا القانوف ،بالتعاوف مع «ىيئة التحقيؽ
الخاصة» ،ق ار اًر يحدد بموجبو أصوؿ تطبيؽ أحكامو ال سيما لجية إعداد أنموذج التصريح المذكور في المادة الثانية
مف ىذا القانوف.

المادة السابعة:
بناء عمى اقتراح وزير المالية
تحدد ،عند اإلقتضاء ،دقائؽ تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف بمراسيـ تتخذ في مجمس الوزراء ً
المبني عمى إعداد المجمس األعمى لمجمارؾ بالتعاوف مع ىيئة التحقيؽ الخاصة المنصوص عمييا في القانوف رقـ
.2001/318
المادة الثامنة:
يعمؿ بيذا القانوف مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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تبادل المعمومات الضريبية
المادة األولى:
مع مراعاة أحكاـ المادة  52مف الدستور المبناني ،يجاز لوزير المالية ،في مجاؿ التعاوف الدولي ،عقد أو اإلنضماـ

إلى إتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراؼ لتبادؿ المعمومات المتعمقة بالتيرب الضريبي ) (Tax Evasionأو اإلحتياؿ
الضريبي ) ،(Tax Fraudوذلؾ وفؽ األصوؿ التشريعية المعتمدة ومع مراعاة الشروط المحددة في ىذا القانوف.
المادة الثانية:

إف طمب المعمومات المتعمؽ بالتيرب أو باإلحتياؿ الضريبي يجب أف يقدـ إلى و ازرة المالية مف قبؿ مثيالتيا
األجنبية أو مف قبؿ السمطة األجنبية المسؤولة عف الشؤوف الضريبية.
المادة الثالثة:
يجب أف يستند طمب المعمومات عمى حكـ مبرـ بتجريـ المستعمـ عنو بالتيرب أو باإلحتياؿ الضريبي أو أف يتضمف

ىذا الطمب وقائع جدية أو قرائف دامغة عمى إرتكاب المستعمـ عنو المذكور جرـ تيرب أو إحتياؿ ضريبي في البمد

مقدـ اإلستعالـ ،باإلضافة إلى معمومات وافية عف الحسابات المصرفية ذات الصمة العائدة لو في المصارؼ العاممة
في لبناف.
المادة الرابعة:

عندما تكوف المعمومات المطموبة مشمولة بقانوف السرية المصرفية الصادر بتاريخ  1956/9/3أو بالمادة  151مف

قانوف النقد والتسميؼ ،يحاؿ الطمب المقدـ ،مع رأي و ازرة المالية ،مباشرةً إلى "ىيئة التحقيؽ الخاصة" المنشأة بموجب
القانوف رقـ  318تاريخ  2001/4/20المتعمؽ بمكافحة تبييض األمواؿ والتي يعود ليا إتخاذ القرار المناسب تقيداً
باألحكاـ القانونية واإلتفاقيات الدولية المتعمقة بتبادؿ المعمومات المتعمقة بالتيرب أو باإلحتياؿ الضريبي.

في حاؿ قررت الييئة تزويد المعمومات المطموبة لمجية مقدمة اإلستعالـ ،تبمغ خطياً قرارىا ىذا إلى المستعمـ عنو

الذي يعود لو خالؿ  15يوماً مف تاريخ اإلبالغ اإلعتراض عمى قرار الييئة أماـ مجمس شورى الدولة.
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يبت مجمس شورى الدولة بصحة توفر الشروط القانونية التي توجب عممية تبادؿ المعمومات بصورة قطعية ،وذلؾ
بميمة أقصاىا ثالثة أشير مف تقديـ المراجعة .بعد إنصراـ ىذه الميمة ،يعود لمييئة تنفيذ اإلجراءات المطموبة.
المادة الخامسة:
في إطار تطبيؽ أحكاـ المادة الرابعة مف ىذا القانوف ،وفي كؿ ما ال يتعارض معو ،تعتمد "ىيئة التحقيؽ الخاصة"

اآللية والقواعد المنصوص عمييا في القانوف رقـ  318المذكور.

تبمغ ىذه الييئة قرارىا أو المعمومات المطموبة ،مباشرةً وحص اًر ،إلى السمطة األجنبية مقدمة طمب اإلستعالـ.

المادة السادسة:
تطبؽ أحكاـ ىذا القانوف عمى حاالت التيرب أو اإلحتياؿ الضريبي التي تحصؿ بعد صدوره.
المادة السابعة:
يعمؿ بيذا القانوف فور نشره في الجريدة الرسمية.
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مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

مادة وحيدة:
 صدؽ مشروع القانوف الوارد بالمرسوـ رقـ  8200تاريخ  24أيار ( 2012تعديؿ القانوف رقـ 318تاريخ  ،2001/4/20مكافحة تبييض األمواؿ) كما عدلتو المجنة الفرعية المنبثقة عف المجاف النيابية

المشتركة ومجمس النواب.

 -يعمؿ بيذا القانوف فور نشره في الجريدة الرسمية.
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مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

المادة األولى:
يقصد باألمواؿ غير المشروعة ،بمفيوـ ىذا القانوف ،األصوؿ المادية أو غير المادية ،المنقولة أو غير المنقولة بما
فييا الوثائؽ أو المستندات القانونية التي تثبت حؽ ممكية تمؾ األصوؿ أو أية حصة فييا ،الناتجة عف إرتكاب أو
محاولة إرتكاب معاقباً عمييا أو مف اإلشتراؾ في أي مف الجرائـ اآلتية ،سواء حصمت ىذه الجرائـ في لبناف أو
خارجو:
 -1زراعة أو تصنيع أو اإلتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقمية وفقاً لمقوانيف المبنانية.
 -2المشاركة في جمعيات غير مشروعة بقصد إرتكاب الجنايات والجنح.
 -3اإلرىاب وفقاً ألحكاـ القوانيف المبنانية.

 -4تمويؿ اإلرىاب أو األعماؿ اإلرىابية واألعماؿ المرتبطة بيا (السفر -التنظيـ -التدريب -التجنيد )...أو
تمويؿ األفراد أو المنظمات اإلرىابية وفقاً ألحكاـ القوانيف المبنانية.

 -5اإلتجار غير المشروع باألسمحة.

 -6الخطؼ بقوة السالح أو بأي وسيمة أخرى.
 -7استغالؿ المعمومات المميزة وافشاء األسرار وعرقمة حرية البيوع بالمزايدة والمضاربات غير المشروعة.
 -8الحض عمى الفجور والتعرض لألخالؽ واآلداب العامة عف طريؽ عصابات منظمة.

 -9الفساد ،بما في ذلؾ الرشوة وصرؼ النفوذ واإلختالس واستثمار الوظيفة واساءة استعماؿ السمطة واإلثراء
غير المشروع.

 -10السرقة واساءة االئتماف واإلختالس.
 -11اإلحتياؿ ،بما فيو جرائـ اإلفالس اإلحتيالي.

 -12تزوير المستندات واألسناد العامة والخاصة ،بما فييا الشيكات وبطاقات االئتماف عمى أنواعيا وتزييؼ
العممة والطوابع وأوراؽ التمغة.

 -13التيريب وفقاً ألحكاـ قانوف الجمارؾ.
 -14تقميد السمع والغش في اإلتجار بيا.
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 -15القرصنة الواقعة عمى المالحة الجوية والبحرية.
 -16اإلتجار بالبشر وتيريب المياجريف.

 -17اإلستغالؿ الجنسي ،بما في ذلؾ اإلستغالؿ الجنسي لألطفاؿ.
 -18جرائـ البيئة.
 -19اإلبتزاز.
 -20القتؿ.

 -21التيرب الضريبي وفقاً لمقوانيف المبنانية.

المادة الثانية:
يعتبر تبييض أمواؿ كؿ فعؿ يقصد منو:
-1إخفاء المصدر الحقيقي لألمواؿ غير المشروعة أو إعطاء تبرير كاذب ليذا المصدر ،بأي وسيمة كانت ،مع
العمـ بأف األمواؿ موضوع الفعؿ غير مشروعة.
 -2تحويؿ األمواؿ أو نقميا ،أو إستبداليا أو توظيفيا لشراء أمواؿ منقولة أو غير منقولة أو لمقياـ بعمميات مالية
بغرض إخفاء أو تمويو مصدرىا غير المشروع أو بقصد مساعدة أي شخص متورط في إرتكاب أي مف الجرائـ
المنصوص عمييا في المادة األولى عمى اإلفالت مف المالحقة مع العمـ بأف األمواؿ موضوع الفعؿ غير مشروعة.
إف جريمة تبييض األمواؿ ىي جريمة مستقمة وال تستمزـ اإلدانة بجرـ أصمي ،كما أف إدانة الفاعؿ بالجرـ األصمي ال
يحوؿ دوف مالحقتو بجرـ تبييض األمواؿ في حاؿ وجود إختالؼ بالعناصر الجرمية.
المادة الثالثة:
يعاقب كؿ مف أقدـ أو حاوؿ اإلقداـ أو حرض أو سيؿ أو تدخؿ أو إشترؾ:
 -1في عمميات تبييض أمواؿ بالحبس مف ثالث إلى سبع سنوات وبغرامة ال تزيد عف مثم ْي المبمغ موضوع عممية
التبييض.
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 -2في عمميات تمويؿ اإلرىاب أو األعماؿ المرتبطة بيا بالعقوبات المنصوص عمييا في المادة  316مكرر والمواد
 212لغاية  222ضمناً مف قانوف العقوبات.
المادة الرابعة:
عمى المصارؼ والمؤسسات المالية وشركات اإليجار التمويمي والمؤسسات التي تصدر وتروج بطاقات اإليفاء أو
االئتماف والمؤسسات التي تتعاطى التحاويؿ النقدية إلكترونياً ومؤسسات الصرافة والشركات التي تتعاطى الوساطة
المالية وىيئات اإلستثمار الجماعي وأية مؤسسات تخضع لترخيص أو لرقابة مصرؼ لبناف التقيد بالموجبات المعددة
أدناه وبالنصوص التنظيمية التي تصدر عف مصرؼ لبناف لغايات تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف:
 -1تطبيؽ إجراءات العناية الواجبة عمى العمالء الدائميف (سواء كانوا أشخاصاً طبيعييف أو معنوييف أو بنية قانونية
خاصة) لجية التحقؽ مف ىويتيـ باإلستناد إلى وثائؽ أو معمومات أو بيانات موثوقة.
 -2تطبيؽ إجراءات العناية الواجبة عمى العمالء العابريف لجية التحقؽ مف ىويتيـ إذا كانت العممية أو سمسمة
العمميات المنفذة تفوؽ قيمتيا المبمغ الذي يحدده مصرؼ لبناف.
 -3تحديد ىوية صاحب الحؽ اإلقتصادي واتخاذ الخطوات الالزمة لمتحقؽ منيا باإلستناد إلى وثائؽ أو معمومات أو
بيانات موثوقة.
 -4اإلحتفاظ بصور عف المستندات المتعمقة بالعمميات كافة وبالمعمومات أو بالبيانات أو بصور عف الوثائؽ
المتعمقة بيوية المتعامميف لمدة خمس سنوات عمى األقؿ بعد إنجاز العمميات أو إنتياء عالقة التعامؿ ،أييما أطوؿ.
 -5القياـ بالمراقبة المستمرة ومراجعة عالقات التعامؿ.
 -6تطبيؽ اإلجراءات المنصوص عمييا في البنود مف  1الى  5أعاله عمى العمالء الدائميف والعابريف عند نشوء
شؾ حوؿ صحة أو مالءمة المعمومات المصرح عنيا والمتعمقة بالتعرؼ عمييـ ،أو عند نشوء شؾ بتبييض أمواؿ أو
تمويؿ إرىاب ،وذلؾ بمعزؿ عف أي سقوؼ أو إستثناءات تحد مف تطبيؽ ىذه اإلجراءات.
 -7األخذ بالمؤشرات التي تدؿ عمى احتماؿ وجود عمميات تبييض لألمواؿ أو تمويؿ إرىاب ومبادىء الحيطة
والحذر لكشؼ العمميات المشبوىة.
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المادة الخامسة:
عمى المؤسسات غير الخاضعة لقانوف سرية المصارؼ الصادر بتاريخ  1956/9/3سيما شركات التأميف ،ونوادي
القمار ،وتجار ووسطاء العقارات ،وتجار السمع ذات القيمة المرتفعة (حمى ،أحجار كريمة ،ذىب ،تحؼ فنية ،آثار
قديمة) ،مسؾ سجالت بالعمميػات الت ػػي تفوؽ قيمتيا مبمغ تحدده ىيئة التحقيؽ الخاصة ("الييئة") ،المنشأة بموجب
المادة السادسة مف ىذا القانوف ،ويتوجب عمييـ التقيد بالموجبات المنصوص عمييا في المادة الرابعة وبالنصوص
التنظيمية وبالتوصيات التي تصدر عف "الييئة" لغايات تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف.
عمى المحاسبيف المجازيف وكتاب العدؿ تطبيؽ ىذه الموجبات عند إعدادىـ أو تنفيذىـ لصالح عمالئيـ أي مف
الخدمات التالية:
 بيع وشراء العقارات. إدارة أمواؿ العمالء المنقولة وغير المنقولة سيما عمميات تكويف األمواؿ وعمميات اإلستثمار المشترؾ. إدارة الحسابات المصرفية وحسابات األوراؽ المالية. تنظيـ المساىمات الخاصة بإنشاء الشركات أو إدارتيا. -إنشاء أو إدارة أشخاص معنوييف أو أية بنية قانونية خاصة ،وبيع وشراء مؤسسات فردية أو شركات تجارية.

أما المحاموف فتسري عمييـ ،عند قياميـ بالخدمات المبينة آنفاً ،نفس الموجبات المبينة أعاله ،عمى أف تحدد أصوؿ
تطبيؽ ىذه الموجبات بموجب آلية تضعيا نقابتا المحاميف في بيروت وطرابمس تأخذ بعيف اإلعتبار خصوصية مينة
المحاماة وأنظمتيا.

المادة السادسة:
تنشأ لدى مصرؼ لبناف ىيئة مستقمة ،ذات طابع قضائي ،تتمتع بالشخصية المعنوية ،غير خاضعة في ممارسة
أعماليا لسمطة المصرؼ وتسمى في ما يمي "ىيئة التحقيؽ الخاصة" أو "الييئة".
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 -1تتألؼ "ىيئة التحقيؽ الخاصة" مف:
* حاكـ مصرؼ لبناف وفي حاؿ تعذر حضوره ،مف ينتدبو مف بيف نوابو
رئيساً
* القاضي المعيف في الييئة المصرفية العميا ،وفي حاؿ تعذر حضوره ،قاض رديؼ يعينو مجمس القضاء األعمى
عضواً

لمدة تعادؿ مدة تعييف القاضي األصيؿ

* رئيس لجنة الرقابة عمى المصارؼ ،وفي حاؿ تعذر حضوره ،مف ينتدبو مف بيف أعضاء المجنة المذكورة
عضواً
بناء عمى إنياء حاكـ مصرؼ لبناف ،عمى أف تتوافر فييما
* عضو أصيؿ وعضو رديؼ يعينيما مجمس الوزراء ً

خبرة ال تقؿ عف  15سنة في مجاؿ القانوف المالي أو المصرفي

عضواً

 -2ميمة "ىيئة التحقيؽ الخاصة":
 تمقي اإلبالغات وطمبات المساعدة واجراء التحقيقات في العمميات التي يشتبو بأنيا تشكؿ جرائـ تبييض أمواؿ أوجرائـ تمويؿ إرىاب وتقرير مدى جدية األدلة والقرائف عمى إرتكاب ىذه الجرائـ أو إحداىا واتخاذ القرار المناسب
بشأنيا ،سيما التجميد اإلحترازي المؤقت لمحسابات و/أو لمعمميات المشتبو بيا ،وذلؾ لمدة أقصاىا سنة قابمة لمتمديد
لستة أشير إضافية ولمرة واحدة في ما خص طمبات المساعدة الواردة مف الخارج ،ولمدة أقصاىا ستة أشير قابمة
لمتمديد لثالثة أشير إضافية ولمرة واحدة بالنسبة لإلبالغات وطمبات المساعدة الواردة مف الداخؿ.

 التحقؽ مف قياـ المعنييف المشار إلييـ في المادتيف الرابعة والخامسة بالتقيد بالموجبات المنصوص عمييا في ىذاالقانوف والنصوص التنظيمية الصادرة باإلستناد اليو ،بإستثناء المحاميف والمحاسبيف المجازيف وكتاب العدؿ ومع
مراعاة أحكاـ الفقرة الثانية مف المادة السابعة عشرة مف ىذا القانوف.
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 جمع وحفظ المعمومات الواردة مف المعنييف المشار الييـ في المادتيف الرابعة والخامسة والمعمومات الواردة مفالسمطات الرسمية المبنانية أو األجنبية وأية معمومات أخرى مجمعة ،وتبادليا مع نظيراتيا بصفتيا المرجع الصالح
والمركز الرسمي لمقياـ بذلؾ.
 إصدار النصوص التنظيمية المتعمقة بتطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف لممعنييف المشار إلييـ في المادة الخامسة واصدارتوصيات لمجيات المعنية كافة.
 -3يحصر "بالييئة" ،بعد إجراء التدقيؽ والتحميؿ الالزميف ،حؽ تقرير:
• التجميد النيائي لمحسابات و/أو العمميات المعنية و/أو رفع السرية المصرفية لصالح المراجع القضائية المختصة
ولصالح الييئة المصرفية العميا بشخص رئيسيا عف الحسابات أو العمميات التي يشتبو بأنيا تتعمؽ بتبييض أمواؿ أو
بتمويؿ إرىاب.
• إبقاء الحسابات المشتبو بيا قيد المتابعة )(Traceable
ل ػػ"الييئة" الرجوع ،بشكؿ جزئي أو كمي ،عف أي قرار تتخذه وذلؾ في حاؿ توافرت لدييا معطيات جديدة بيذا
الخصوص.
 -4ل ػػ"الييئة" الحؽ:
أ -بوضع إشارة عمى القيود والسجالت ،العائدة ألمواؿ منقولة أو غير منقولة ،تفيد بأف ىذه األمواؿ ىي
موضوع تحقيؽ مف قبؿ "الييئة" ،وتبقى ىذه اإلشارة قائمة لحيف زواؿ أسباب الشبيات أو صدور قرار نيائي

بشأنيا،

ب -أف تطمب مف النائب العاـ التمييزي اتخاذ إجراءات احت ارزية في ما يتعمؽ باألمواؿ المنقولة وغير المنقولة
التي ال يوجد بشأنيا أية قيود أو سجالت بيدؼ تقييد التصرؼ بيا ،وذلؾ لحيف صدور قرار قضائي نيائي
بشأنيا،

وذلؾ في حاؿ اإلشتباه بأف ىذه األمواؿ تتعمؽ بتبييض أمواؿ أو تمويؿ إرىاب ،و/أو طيمة فترة التجميد
اإلحترازي المؤقت لمحسابات و/أو لمعمميات المشتبو بيا كما ىو منصوص عميو في البند ( )2مف ىذه المادة
و/أو طيمة فترة التجميد النيائي ليذه الحسابات و/أو العمميات كما ىو منصوص عميو في البند ( )3مف المادة
نفسيا.
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 -5لػػ"الييئة" أف تطمب مف األشخاص والجيات المعنية الرسمية والخاصة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع التصرؼ
بأمواؿ منقولة أو غير منقولة عائدة لألسماء المدرجة أو التي تدرج عمى الموائح الوطنية التي تصدرىا السمطات
المبنانية المختصة أو أية لوائح أخرى تعمميا بموضوع اإلرىاب وتمويؿ اإلرىاب واألعماؿ المرتبطة بيـ.
عمى األشخاص والجيات المعنية الرسمية والخاصة أف تستجيب دوف أي تأخير ليذا الطمب.

 - 6تجتمع "الييئة" ،بدعوة مف رئيسيا ،مرتيف في الشير عمى األقؿ وكمما دعت الحاجة وال تكوف اجتماعاتيا
قانونية إال بحضور ثالثة أعضاء عمى األقؿ.
 -7تتخذ "الييئة" ق ارراتيا بأكثرية أصوات األعضاء الحاضريف واذا تعادلت األصوات يكوف صوت الرئيس مرجحاً.
 -8تعيف "الييئة" أميناً عاماً ليا ،عمى أف يكوف متفرغاً لألعماؿ التي تكمفو بيا وينفذ ق ارراتيا ويشرؼ مباشرة عمى
المستخدميف لدييا والمتعاقديف معيا وعمى األشخاص الذيف تنتدبيـ لميمة معينة ،دوف أف يعتد تجاه أي منيـ بأحكاـ
القانوف الصادر بتاريخ  1956/9/3المتعمؽ بسرية المصارؼ.
 -9يخضع أعضاء "الييئة" والعامموف لدييا والمتعاقدوف معيا والمنتدبوف مف قبميا لموجب الحفاظ عمى السرية.
 -10تضع "الييئة" نظاماً لسير عمميا ،ونظاماً لممستخدميف لدييا والمتعاقديف معيا الخاضعيف لمقانوف الخاص.
 -11يتحمؿ مصرؼ لبناف نفقات "الييئة" واألجيزة التابعة ليا مف ضمف الموازنة التي تضعيا عمى أف تحظى
بموافقة المجمس المركزي لمصرؼ لبناف.

المادة السابعة:
عمى المعنييف المشار إلييـ في المادتيف الرابعة والخامسة مف ىذا القانوف ،بمف فييـ المحاسبيف المجازيف وكتاب
العدؿ ،عند إعدادىـ أو تنفيذىـ معامالت لصالح عمالئيـ تتعمؽ باألنشطة المعددة في المادة الخامسة ،إبالغ رئيس
"الييئة" فو اًر عف تفاصيؿ العمميات المنفذة أو التي جرت محاولة تنفيذىا والتي يشتبيوف بأنيا تتعمؽ بتبييض أمواؿ
أو بتمويؿ إرىاب.
13

أما المحاموف فتسري عمييـ الموجبات المبينة في الفقرة السابقة وفقاً آللية تضعيا نقابتا المحاميف في بيروت
وطرابمس وتأخذ بعيف اإلعتبار خصوصية مينة المحاماة وأنظمتيا.
عمى المراقبيف العامميف لدى لجنة الرقابة عمى المصارؼ إبالغ رئيس "الييئة" بواسطة رئيس المجنة عف العمميات
التي يطمعوف عمييا بمناسبة قياميـ بمياميـ والتي يشتبيوف بأنيا تتعمؽ بتبييض أمواؿ أو بتمويؿ إرىاب.
عمى مفوضي المراقبة لدى المعنييف بالمادة الرابعة مف ىذا القانوف إبالغ رئيس "الييئة" فو اًر عف تفاصيؿ العمميات
التي يطمعوف عمييا بمناسبة قياميـ بعمميـ والتي يشتبيوف بأنيا تخفي تبييض أمواؿ أو تمويؿ إرىاب.

المادة الثامنة:
 -1تجتمع "الييئة" بعد تمقييا المعمومات مف المعنييف المشار إلييـ في المادة السابعة أعاله أو بعد تمقييا
المعمومات مف السمطات الرسمية المبنانية أو األجنبية.
 -2بعد تقييـ وتحميؿ المعمومات المتوافرة عف الحالة المعروضة ،تتخذ "الييئة" ق ار اًر إما بأخذ العمـ أو بإجراء
التحقيؽ الالزـ بشأنيا سيما مف خالؿ التدقيؽ في الحسابات أو العمميات أو التحقؽ مف األمواؿ المشتبو
بيا .تقوـ "الييئة" بتحقيقاتيا بواسطة مف تنتدبو مف أعضائيا أو المسؤوليف المعنييف لدييا أو بواسطة أمينيا

العاـ أو مف تعينو مف بيف مفوضي المراقبة ،ويقوـ كؿ مف ىؤالء بميامو شرط التقيد بالسرية ودوف أف يعتد
تجاىو بأحكاـ القانوف الصادر بتاريخ  1956/9/3المتعمؽ بسرية المصارؼ.

 -3وبعد استكماؿ أعماؿ التدقيؽ والتحميؿ ،تتخذ "الييئة" ق ارراتيا وفقاً ألحكاـ البنود  2و 3و 4مف المادة
السادسة مف ىذا القانوف.

 -4عند تقرير رفع السرية المصرفية عف الحسابات المعنية و/أو تجميدىا بصورة نيائية و/أو تقرير طمب
اإلستمرار بمنع التصرؼ باألمواؿ ،ترسؿ "الييئة" نسخة طبؽ األصؿ عف قرارىا إلى كؿ مف النائب العاـ

التمييزي والى الييئة المصرفية العميا بشخص رئيسيا والى صاحب العالقة والى الجيات المعنية بيذا القرار،

محمية أو خارجية ،وذلؾ إما مباشرةً واما بواسطة المرجع الذي وردت المعمومات عف طريقو.
14

 -5في حاؿ قرر النائب العاـ لدى محكمة التمييز حفظ األوراؽ بقضايا تبييض األمواؿ وعدـ السير بالدعوى
العامة ،تعتبر الحسابات المجمدة وسائر األمواؿ محررة ويجري إبالغ قرار الحفظ إلى "ىيئة التحقيؽ

الخاصة" ،وال يجوز ل ػ "الييئة" أف تبقي عمى رفع السرية المصرفية والتجميد ومنع التصرؼ باألمواؿ وعمييا
فور المصارؼ والجيات المعنية األخرى بذلؾ .إذا تبيف ليا قبؿ تنفيذىا القرار وجود أدلة أو قرائف
أف تبمغ اً
جديدة مف شأنيا أف تبرر اإلبقاء عمى التجميد ومنع التصرؼ باألمواؿ ورفع السرية المصرفية ،فعمى "الييئة"

أف ترسؿ تقري اًر معمالً مرفقاً بالمستندات المتضمنة ىذه األدلة أو القرائف إلى النائب العاـ لدى محكمة
التمييز الذي لو أف يقرر عند اإلقتضاء التوسع بالتحقيؽ عمى ضوء ىذه المعطيات.

 -6وفي حاؿ صدور قرار مبرـ بمنع المحاكمة عف قاضي التحقيؽ أو عف الييئة اإلتيامية كما في حاؿ

صدور حكـ أو قرار مبرـ بإبطاؿ التعقبات أو بالبراءة بحؽ أصحاب الحسابات المجمدة واألمواؿ الممنوع

التصرؼ بيا تصبح الحسابات واألمواؿ محررة ويجري إبالغ نسخة عف الحكـ أو القرار الصادر الى "ىيئة
التحقيؽ الخاصة" بواسطة النائب العاـ لدى محكمة التمييز ،وعمى "الييئة" أف تبمغ الحكـ أو القرار الى

المصارؼ والجيات المعنية األخرى بذلؾ ،وال يعود لػػ"الييئة" أف ترفع السرية المصرفية مجدداً أو أف تعيد

التجميد ومنع التصرؼ بشأف الحسابات واألمواؿ المشمولة بقرار منع المحاكمة إال عف طريؽ إتباع اآللية

المنصوص عمييا في المادة  127مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجزائية.

المادة التاسعة:
لرئيس "الييئة" أو لمف ينتدبو أف يخابر مباشرةً السمطات المبنانية أو األجنبية كافة (القضائية  -اإلدارية  -المالية

واألمنية) بغية طمب معمومات أو اإلطالع عمى تفاصيؿ التحقيقات التي تكوف قد أجرتيا حوؿ األمور المرتبطة أو

المتصمة بتحقيقات تجرييا "الييئة" .وعمى السمطات المبنانية المعنية أف تستجيب لطمب المعمومات فو اًر دوف اإلعتداد
تجاه "الييئة" بأي موجب سرية.
المادة العاشرة:
لرئيس "الييئة" أو لمف ينتدبو الطمب مباشرةً مف المعنييف المشار إلييـ في المادتيف الرابعة والخامسة تزويد "الييئة"
بالمستندات والمعمومات الضرورية كافة لمقياـ بمياميا وعمى ىؤالء أف يستجيبوا ليذا الطمب ضمف ميمة معقولة.
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المادة الحادية عشرة:
يحظر عمى الممزميف بموجب اإلبالغ وعمى أعضاء مجمس إدارتيـ ومسؤولييـ وموظفييـ اإلفادة أو اإليحاء ألي
كاف عف تقديـ أو النية بتقديـ إبالغ عف عممية مشبوىة أو معمومات ذات صمة لػ "ىيئة التحقيؽ الخاصة" ،أو عف
قياـ "الييئة باإلستعالـ عف العمالء أو بالتدقيؽ في عممياتيـ أو في حساباتيـ.
المادة الثانية عشرة:
يتمتع كؿ مف رئيس "الييئة" وأعضائيا والعامميف لدييا أو المنتدبيف مف قبميا بالحصانة ضمف نطاؽ عمميـ بحيث ال
يجوز اإلدعاء عمييـ أو عمى أحدىـ أو مالحقتيـ بأي مسؤولية مدنية أو جزائية تتعمقاف بقياـ أي منيـ بميامو ومنيا
الجرائـ المنصوص عمييا في القانوف الصادر بتاريخ  1956/9/3والمتعمؽ بسرية المصارؼ إال بحاؿ إفشاء السرية
المصرفية.
كما يتمتع المعنيوف المشار إلييـ في المادتيف الرابعة والخامسة والعامموف لدييـ والمراقبوف العامموف لدى لجنة الرقابة
عمى المصارؼ ومفوضو المراقبة بالحصانة عينيا عندما يقوموف بتنفيذ الموجبات الممقاة عمى عاتقيـ بموجب ىذا
القانوف أو بموجب ق اررات "الييئة" ،وخاصةً عند قياميـ بحسف نية بإبالغ "الييئة" عف تفاصيؿ العمميات التي
يشتبيوف بأنيا تتعمؽ بتبييض أمواؿ أو بتمويؿ إرىاب.

المادة الثالثة عشرة:
يعاقب بالحبس مف شيريف إلى سنة وبغرامة حدىا األقصى مئة مميوف ليرة لبنانية أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ مف
يخالؼ أحكاـ المواد الرابعة والخامسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة مف ىذا القانوف.
ل ػ "الييئة" أف توجو تنبيياً إلى الجيات التي تخالؼ أحكاـ النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف،
وأف تطمب تقارير منتظمة منيا عف التدابير التي تتخذىا تصحيحاً ألوضاعيا ،كما يمكنيا إحالة ىذه الجيات إلى
الييئة المصرفية العميا في ما خص المعنييف في المادة الرابعة ومراسمة سمطات الوصاية أو اإلشراؼ بشأف المخالفيف
المعنييف في المادة الخامسة.
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لمييئة المصرفية العميا فرض غرامة مالية عمى المحاليف إلييا لعدـ تقيدىـ بالنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيؽ
أحكاـ ىذا القانوف ،عمى أف ال تزيد عف مايتي ضعؼ الحد األدنى الرسمي لألجور ،وتستوفى ىذه الغرامات لصالح
مصرؼ لبناف.
وال يحوؿ ما تقدـ دوف تطبيؽ العقوبات اإلدارية المنصوص عمييا في المادة  208مف قانوف النقد والتسميؼ بالنسبة
لممعنييف المشار إلييـ في المادة الرابعة ،كما ال يحوؿ دوف تطبيؽ العقوبات المنصوص عمييا في سائر القوانيف أو
األنظمة بالنسبة لممعنييف المشار إلييـ في المادة الخامسة.

المادة الرابعة عشرة:
تصادر لمصمحة الدولة األمواؿ المنقولة وغير المنقولة التي يثبت بموجب حكـ نيائي أنيا متعمقة بجريمة تبييض
أمواؿ أو تمويؿ إرىاب أو محصمة بنتيجتيا ما لـ يثبت أصحابيا ،قضائياً ،حقوقيـ الشرعية بشأنيا.
يمكف إقتساـ األمواؿ التي جرت مصادرتيا مع دوؿ أخرى عندما تكوف المصادرة ناتجة بصورة مباشرة عف تحقيقات
أو تعاوف منسؽ جرى بيف السمطات المبنانية المعنية وبيف الجية أو الجيات األجنبية المعنية.

المادة الخامسة عشرة:
تمغى التحفظات المنصوص عمييا في الفقرات  /-4-3-2/مف المادة األولى مف القانوف رقـ  426تاريخ
 1995/5/15المتعمؽ باإلجازة بإبراـ إتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة اإلتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات
العقمية لسنة  ،1988كما تمغى المادة  132مف القانوف رقـ  673تاريخ  1998/3/16المتعمؽ بالمخدرات
والمؤثرات العقمية والسالئؼ.
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المادة السادسة عشرة:
ال يعتد ،فور نفاذ ىذا القانوف ،بجميع األحكاـ المخالفة أو التي ال تأتمؼ مع مضمونو ،وال سيما تمؾ الواردة في
قانوف سرية المصارؼ الصادر بتاريخ  1956/9/3وفي القانوف رقـ  673تاريخ  1998/3/16المتعمؽ بالمخدرات
والمؤثرات العقمية والسالئؼ.

المادة السابعة عشرة( :أحكام ختامية)
عمى مفوضي مراقبة المصارؼ والمؤسسات المالية وسائر الشركات والمؤسسات المنصوص عمييا في المادة الرابعة
مف ىذا القانوف التحقؽ مف تقيد ىذه الشركات والمؤسسات كافة بأحكاـ ىذا القانوف وبالنصوص التنظيمية الصادرة
باإلستناد إليو وابالغ رئيس "الييئة" عف أية مخالفة بيذا الشأف.

تناط بو ازرة العدؿ وبكؿ مف نقابتي المحاميف في بيروت وطرابمس ونقابة المحاسبيف المجازيف ميمة التحقؽ مف تقيد
كتاب العدؿ والمحاميف والمحاسبيف المجازيف ،كؿ في ما خصو ،باإلجراءات المنصوص عمييا في ىذا القانوف وفي
النصوص التنظيمية الصادرة باإلستناد إليو.

المادة الثامنة عشرة:
يعمؿ بيذا القانوف فور نشره في الجريدة الرسمية.

18

قانون معجل رقم 34
اإلجازة لمحكومة المبنانية اإلنضمام الى اإلتفاقية الدولية لقمع
تمويل اإلرهاب الموقعة في نيويورك بتاريخ 2999/24/9

مادة وحيدة :
 -1أجيز لمحكومة المبنانية اإلنضماـ إلى اإلتفاقية الدولية لقمع تمويؿ اإلرىاب الموقعة في نيويورؾ بتاريخ
 1999/12/9والتي دخمت حيز التنفيذ بتاريخ  ،2002/4/10مع التحفظ عمى تعريؼ اإلرىاب الوارد في
الفقرة (ب) مف البند األوؿ مف المادة الثانية مف اإلتفاقية ،واعتماد تعريؼ اإلرىاب الوارد في المادتيف
األولى والثانية مف اإلتفاقية العربية لمكافحة اإلرىاب الموقعة في القاىرة بتاريخ  1998/4/22التي أجيز
لمحكومة المبنانية اإلنضماـ إلييا بموجب القانوف رقـ  57تاريخ .1999/3/31
 -2يعمؿ بيذا القانوف فور نشره في الجريدة الرسمية.
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