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 الباب األول
 

 خالصة القوانين والمراسيم والقرارات المالية والمصرفية
11/15/5113لغاية  1/1/5112من   

 
 12/1/5112تاريخ  11/1قرار وزارة المالية رقم 

بع المالي )ج.ر. عدد إستعماؿ آالت كسـ الطا تنظيـ
4/2015.) 
 

 13/1/5112تاريخ  15/1قرار وزارة المالية رقم 
إعتماد نماذج تصاريح خاصة بالييئات كالصناديؽ المشتركة 

 705/2005لإلستثمار بعمميات التسنيد المنشأة كفقان لمقانكف 
 (.4/2015)قانكف تسنيد المكجكدات( )ج.ر. عدد 

 
 12/1/5112تاريخ  1151مرسوم مجمس الوزراء رقم 

إبراـ إتفاقية ىبة بيف اإلتحاد األكركبي ممّثالن بمفكضية 
المجمكعة األكركّبية كالحككمة المبنانية ممّثمة بمجمس اإلنماء 

مالييف يكرك لتمكيؿ مشركع "النيكض  7كاإلعمار بقيمة 
 Recovery of Localباإلقتصادات المحّمية في لبناف" "

Economies in Lebanon-ENPI/2013/024-991 "
 (.5/2015)ج.ر. عدد 

 
تاريخ  1151مرسوم وزارة اإلقتصاد والتجارة رقم 

55/1/5112 
إبراـ مذّكرة تفاىـ حكؿ التعاكف التجارم كاإلقتصادم بيف 

ميركا الجميكرية المبنانية كدكؿ السكؽ المشتركة لدكؿ أ
 (.5/2015ر. عدد الجنكبية )الميرككسكر( )ج.

 
 14/1/5112تاريخ  11611م قرار مصرف لبنان رق

 (.5/2015نشر الئحة المصارؼ )ج.ر. عدد 
 

 14/1/5112تاريخ  11612قرار مصرف لبنان رقم 
 (.5/2015سات المالية )ج.ر. عدد نشر الئحة المؤسّ 

 
 14/1/5112تاريخ  11613قرار مصرف لبنان رقم 

( 5/2015نشر الئحة مؤّسسات الصرافة )ج.ر. عدد 
 (.9/2015عدد  كتصحيح أخطاء )ج.ر.

تاريخ  1131مرسوم وزارة الشؤون اإلجتماعية رقم 
2/1/5112 

مميار  40إعطاء المؤّسسة العامة لإلسكاف سمفة خزينة بقيمة 
ليرة لبنانية لتسديد فكائد القركض المستحّقة عمييا لممصارؼ 

 (.11/2015)ج.ر. عدد 
 

تاريخ  1212مرسوم وزارة الطاقة والمياه رقم 
15/1/5112 
راـ إتفاقية ىبة بيف الجميكرية المبنانية ممّثمة بمجمس اإلنماء إب

كاإلعمار كاإلتحاد األكركبي ممّثالن بالمفكضية األكركبية بقيمة 
مالييف يكرك لممساىمة في تمكيؿ مشركع "الصرؼ الصحي  6

 (.12/2015في منطقة كسركاف" )ج.ر. عدد 
 

 2/1/5112تاريخ  1135مرسوم وزارة الثقافة رقم 
براـ إتفاقية إستغالؿ منحة معّدلة بيف حككمة الجميكرية إ

المبنانية ممّثمة بكزارة الثقافة كالصندكؽ الككيتي لمتنمية 
مميكف دكالر أميركي لممساىمة  30اإلقتصادية العربية بقيمة 

في تمكيؿ مشركع بناء متحؼ مدينة بيركت التاريخي )ج.ر. 
 (.12/2015عدد 

 
 16/1/5112تاريخ  1321 مرسوم وزارة المالية رقم

تعييف رئيس كأعضاء لجنة الرقابة عمى المصارؼ لمّدة خمس 
 (.13/2015سنكات )ج.ر. عدد 

 
 1/1/5112تاريخ  1451مرسوم رقم 

مميكف  800قبكؿ ىبة مالية مف سفارة الياباف في لبنانبقيمة 
يف ياباني لتنفيذ مشركع "تدابير الطكارئ في مكاجية الالجئيف 

( )ج.ر. عدد 11721/2014)إلغاء المرسـك  السكرّييف"
16/2015.) 

 
 56/1/5112تاريخ  1611مرسوم وزارة المالية رقم 

المتكّجب  2015في سنة  تحديد معّدؿ رسـ الضماف السنكم
لممؤّسسة  دفعو المصارؼ العاممة في لبنافعمى المصارؼ 
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بنصؼ باأللؼ مف مجمكع الحسابات الكطنية لضماف الكدائع 
)ج.ر.  31/12/2014لكؿ مف ىذه المصارؼ بتاريخ الدائنة 
 (.19/2015عدد 

 
 54/2/5112تاريخ  5135مرسوم وزارة العمل رقم 

إعطاء منح تعميـ بصكرة مؤّقتة لممستخدميف كالعّماؿ عف العاـ 
 (.23/2015)ج.ر. عدد  2015 -2014الدراسي 

 
 5/4/5112ت تاريخ 15/1قرار وزارة الزراعة رقم 

التعاضدم لمكظفي مصرؼ لبناف )ج.ر.  إنشاء الصندكؽ
 (.29/2015عدد 

 
ل رقم   51/11/5112تاريخ  51قانون معج 

إبراـ اتفاقية قرض بيف الجميكرية المبنانية كالبنؾ الدكلي 
مميكف دكالر أميركي لصالح كزارة  5,2لإلنشاء كالتعمير بقيمة 

 Fiscalالمالية إلستكماؿ مشركع إصالح إدارة المالية العامة
Management Reform Project - (FMR2)   .ج.ر(

 (.48/2015عدد 
 

ل رقم   51/11/5112تاريخ  51قانون معج 
إبراـ إتفاقية إستصناع بيف حككمة الجميكرية المبنانية ممّثمة 
بمجمس اإلنماء كاإلعمار كالبنؾ اإلسالمي لمتنمية بقيمة 

 مميكف دكالر أميركي لتمكيؿ مشركع تطكير الجامعة 72.480
 (.48/2015المبنانية )ج.ر. عدد 

 
ل رقم   51/11/5112تاريخ  51قانون معج 

إبراـ اتفاقية قرض بيف الجميكرية المبنانية كالصندكؽ الككيتي 
مالييف دينار ككيتي لتنفيذ  7لمتنمية اإلقتصادية العربية بقيمة 

 (.48/2015رياؽ" )ج.ر. عدد  –مشركع "طريؽ الكرؾ 
ل رقم   51/11/5112يخ تار  51قانون معج 

إبراـ إتفاقية قرض بيف الجميكرية المبنانية كالبنؾ الدكلي 
مميكف دكالر أميركي لتنفيذ  474لإلنشاء كالتعمير بقيمة 

 (.48/2015مشركع "تعزيز إمدادات المياه" )ج.ر. عدد 
 

ل رقم   51/11/5112تاريخ  55قانون معج 
األكركبي إبراـ عقد تمكيؿ بيف الجميكرية المبنانية كالبنؾ 

 –مشركع أكتكسترادات لبناف (مميكف يكرك  75لمتثمير بقيمة 
 (.48/2015المرحمة الثانية( )ج.ر. عدد 

 

ل رقم   51/11/5112تاريخ  11قانون معج 
زيادة مساىمة الدكلة المبنانية في رأسماؿ البنؾ اإلسالمي 

 (.48/2015لمتنمية )ج.ر. عدد 
 

ل رقم   51/11/5112تاريخ  15قانون معج 
إبراـ عقد تمكيؿ بيف الجميكرية المبنانية كالبنؾ األكركبي 

مميكف يكرك )كفاءة استخداـ الطاقة كالطاقات  50لمتثمير بقيمة 
 (.48/2015المتجّددة في لبناف( )ج.ر. عدد 

 
ل رقم   51/11/5112تاريخ  11قانون معج 

إبراـ إتفاقية قرض بيف حككمة الجميكرية المبنانية كالصندكؽ 
مميكف  34ي لإلنماء اإلقتصادم كاإلجتماعي بقيمة العرب

دينار ككيتي لممساىمة في تمكيؿ مشركع اإلسكاف )ج.ر. 
 (.48/2015عدد 

 
ل رقم   51/11/5112تاريخ  11قانون معج 

إبراـ إتفاقية قرض بيف حككمة الجميكرية المبنانية كالصندكؽ 
مميكف  30العربي لإلنماء اإلقتصادم كاإلجتماعي بقيمة 

ينار ككيتي لممساىمة في تمكيؿ مشركع إستكماؿ منشآت د
 (.48/2015الصرؼ الصحي في لبناف )ج.ر. عدد 

 
ل رقم   x 51/11/5112تاريخ  13قانون معج 

اإلجازة لمحككمة اإلقتراض بالعمالت األجنبية )ج.ر. عدد 
48/2015.) 

 
ل رقم   51/11/5112تاريخ  14قانون معج 

ة لبناف في صندكؽ النقد الدكلي اإلجازة لمحككمة زيادة مساىم
 (.48/2015)ج.ر. عدد 

 
ل رقم   51/11/5112تاريخ  15قانون معج 

اإلجازة لمحككمة اإلكتتاب في زيادة رأسماؿ البنؾ الدكلي 
 (.2015/ 48لإلنشاء كالتعمير )ج.ر. عدد 

 
ل رقم   51/11/5112تاريخ  16قانون معج 

 فتح إعتماد إضافي في المكازنة العامة قدره
ليرة لبنانية لتغطية بعض حاجات  4568865980000

 (.48/2015اإلدارات كالمؤّسسات العامة )ج.ر. عدد 
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ل رقم   51/11/5112تاريخ  11قانون معج 
فتح إعتماد إضافي في المكازنة العامة قدره 

ليرة لبنانية لتغطية العجز في الركاتب  861932726000
)ج.ر. عدد كاألجكر كممحقاتيا لغاية نياية العاـ 

48/2015.) 
 

ل رقم   x 51/11/5112تاريخ  15قانون معج 
التصريح عف نقؿ األمكاؿ عبر الحدكد )ج.ر. عدد 

48/2015 .) 
 

ل رقم  )ُألِغَي  x 51/11/5112تاريخ  11قانون معج 
 (27/10/2016تاريخ  55بمكجب القانكف المعّجؿ رقـ 

 (.48/2015تبادؿ المعمكمات الضريبية )ج.ر. عدد 
 
ل رقم ق  x 51/11/5112تاريخ  11انون معج 

مكافحة تبييض األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب )ج.ر. عدد 
48/2015.) 

 
ل رقم   51/11/5112تاريخ  12قانون معج 

إبراـ إتفاقية قرض بيف حككمة الجميكرية المبنانية كالصندكؽ 
مميكف  35العربي لإلنماء اإلقتصادم كاإلجتماعي بقيمة 

مة في تمكيؿ مشركع إعادة تأىيؿ منشآت دينار ككيتي لممساى
الكيرباء المتضّررة مف العدكاف اإلسرائيمي )ج.ر. عدد 

48/2015.) 
 

ل رقم   51/11/5112تاريخ  13قانون معج 
إبراـ إتفاقية قرض بيف حككمة الجميكرية المبنانية كالصندكؽ 

مميكف دينار  25الككيتي لمتنمية اإلقتصادية العربية بقيمة 
ركع إعادة تأىيؿ محطتي تكليد الكيرباء في الذكؽ ككيتي لمش

 (.48/2015كالجّية )ج.ر. عدد 
 

ل رقم   51/11/5112تاريخ  14قانون معج 
تاريخ  304مف المرسـك اإلشتراعي رقـ  26تعديؿ المادة 

)قانكف التجارة البرّية( )ج.ر. عدد  24/12/1942
48/2015.) 

 
ل رقم   51/11/5112تاريخ  15قانون معج 

مميكف يكاف صيني لتنفيذ مشاريع  50راـ إتفاقية قرض بقيمة إب
تعاكف إقتصادم كفني بيف حككمة الجميكرية المبنانية كحككمة 

 (.48/2015جميكرية الصيف الشعبية )ج.ر. عدد 

ل رقم   51/11/5112تاريخ  16قانون معج 
( بيف الجميكرية المبنانية 923إبراـ إتفاقية قرض ثاٍف رقـ )

 21لككيتي لمتنمية اإلقتصادية العربية بقيمة كالصندكؽ ا
مميكف دينار ككيتي لتمكيؿ مشركع نقؿ مياه الميطاني الى 

متر(  800الجنكب المبناني ألغراض الرّم كالشرب )منسكب 
( المعقكدة بتاريخ 634كتعديؿ إتفاقية القرض رقـ )

 (.48/2015)ج.ر. عدد  15/1/2002
 

ل رقم   51/11/5112تاريخ  21قانون معج 
إبراـ إتفاقية قرض إضافي بيف حككمة الجميكرية المبنانية 

 32كالصندكؽ العربي لإلنماء اإلقتصادم كاإلجتماعي بقيمة 
مميكف دينار ككيتي لممساىمة في تمكيؿ مشركع نقؿ مياه 
الميطاني الى الجنكب المبناني ألغراض الرّم كالشرب )منسكب 

 (.48/2015متر( )ج.ر. عدد  800
 

ل رقم  قانون  51/11/5112تاريخ  21معج 
إبراـ إتفاقية قرض بيف الجميكرية المبنانية كالبنؾ الدكلي 

مميكف دكالر أميركي لتنفيذ مشركع  15لإلنشاء كالتعمير بقيمة 
 (.48/2015مكافحة التمكث البيئي في لبناف )ج.ر. عدد 

ل رقم   51/11/5112تاريخ  25قانون معج 
ف الصندكؽ الككيتي لمتنمية إبراـ إتفاقية قرض مقّدـ م

دينار ككيتي لممساىمة  5500000اإلقتصادية العربية بقيمة 
في تمكيؿ مشركع إنشاء كتجييز مسمخ في طرابمس )ج.ر. 

 (.48/2015عدد 
 

ل رقم   x 51/11/5112تاريخ  21قانون معج 
اإلجازة لمحككمة المبنانية اإلنضماـ الى اإلتفاقية الدكلية لقمع 

 9/12/1999ب المكقَّعة في نيكيكرؾ بتاريخ تمكيؿ اإلرىا
 (.48/2015)ج.ر. عدد 

 
 2/15/5112تاريخ  5121مرسوم وزارة الزراعة رقم 

دكالر  7245000إبراـ إتفاقية تمكيؿ كقبكؿ ىبة مالية بقيمة 
أميركي مقّدمة مف الصندكؽ الدكلي لمتنمية الزراعية لصالح 

اخّيان: مشركع تعزيز قدرات كزارة الزراعة لتنفيذ الزراعة الذكّية من
( Agri CALالمجتمعات الريفية عمى التكّيؼ في لبناف )

 (.50/2015( )ج.ر.عدد 866/2014)تعديؿ المرسـك رقـ 
 

 16/15/5112تاريخ  515/1قرار وزارة العمل رقم 
يتعّمؽ باألعماؿ كالميف كالحرؼ كالكظائؼ الكاجب حصرىا في 

 (.53/2015المبنانّييف فقط )ج.ر. عدد 
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 11/1/5113 تاريخ 15133 رقم لبنان مصرف قرار
 .(3/2016 عدد. ر.ج) المصارؼ الئحة نشر

 
 11/1/5113 تاريخ 15134 رقم لبنان مصرف قرار
 .(3/2016 عدد. ر.ج) المالية المؤسسات الئحة نشر

 
 11/1/5113 تاريخ 15135 رقم لبنان مصرف قرار
( 3/2016 عدد. ر.ج) الصرافة مؤسسات الئحة نشر

 .(5/2016 عدد. ر.ج) أخطاء كتصحيح
 

 5/5/5113 تاريخ 5251 رقم العمل وزارة مرسوم
 العاـ عف كالعّماؿ لممستخدميف تةمؤقّ  بصكرة تعميـ منح إعطاء
 .(6/2016 عدد. ر.ج) 2016-2015 الدراسي

 
 52/5/5113 تاريخ 1111 رقم مرسوم
 األكركبية كالمفكضية المبنانية الجميكرية بيف ىبة اتفاقية إبراـ
 الكطني اإلستقرار بناء مشركع لتمكيؿ يكرك مميكف 15 بقيمة

 .(10/2016 عدد. ر.ج)
 

 52/5/5113 تاريخ 1112 رقم مرسوم
 األكركبي اإلتحاد مف مقّدمة ىبة كقبكؿ التمكيؿ اتفاقية إبراـ
 كاإلعمار اإلنماء مجمس لصالح األكركبية المفكضية عبر
 مجاؿ في القدرات تحديث" ركعمش لتنفيذ يكرك مميكف 21 بقيمة
 .(10/2016 عدد. ر.ج" )لبناف في الصمبة النفايات إدارة

 
 52/5/5113 تاريخ 1113 رقم مرسوم
 الجميكرية حككمة بيف كالفني اإلقتصادم التعاكف اتفاقية إبراـ

 ىبة كالمتضّمنة الشعبية الصيف جميكرية كحككمة المبنانية
 .(10/2016 ددع. ر.ج) صيني يكاف مميكف 20 بقيمة

 
 52/5/5113 تاريخ 1114 رقم مرسوم
 بمجمس ممّثمة المبنانية الجميكرية بيف منحة اتفاقية إبراـ

 العربية اإلقتصادية لمتنمية الككيتي كالصندكؽ كاإلعمار اإلنماء
 في السكرييف النازحيف لدعـ أميركي دكالر مميكف 27 بقيمة
 في العامة خدماتال مستكل رفع برنامج) ليـ المستضيفة الدكؿ

 عدد. ر.ج) )السكرييف لمنازحيف المستضيفة المبنانية المناطؽ
10/2016). 
 

 52/5/5113 تاريخ 1111 رقم العامة الصحة وزارة مرسوم
 كالتعمير لإلنشاء الدكلي البنؾ بيف المكّقعة اإلتفاقية إبراـ

 أزمة مكاجية في لبناف لدعـ االئتماني لمصندكؽ مديران  بصفتو)
 كالمتضّمنة المبنانية الجميكرية كحككمة( السكرييف ئيفالالج
 المشركع لتنفيذ أميركي دكالر مميكف 15 بقيمة مالّية ىبة

 .(10/2016 عدد. ر.ج) األّكلّية الصحّية لمرعاية الطارئ
 

 52/5/5113 تاريخ 1111 رقم العامة البيئة وزارة مرسوم
 البيئة بكزارة مّثمةم المبنانية الجميكرية بيف تمكيؿ اتفاقية إبراـ

  األكركبي اإلتحاد كمجمكعة كاإلعمار اإلنماء كبمجمس
 تكفير" مشركع لتنفيذ يكرك مميكف 19 بقيمة ىبة كالمتضّمنة

. ر.ج" )لبناف في البحرية لممكارد المستدامة كالتنمية الحماية
 .(10/2016 عدد

 
 4/1/5113 تاريخ 1551 رقم مرسوم
 الككيتي كالصندكؽ المبنانية يكريةالجم بيف منحة اتفاقية إبراـ

 أميركي دكالر مميكف 30 بقيمة العربية اإلقتصادية لمتنمية
 في السكرييف الالجئيف ألزمة االستجابة خطة في لإلسياـ
 .(20/2016 عدد. ر.ج) ليـ المستضيفة الدكؿ

 
 5/3/5113 تاريخ 1311 رقم مرسوم
 كحككمة لتعميركا لإلنشاء الدكلي البنؾ بيف ىبة إتفاقية إبراـ

 دكالر مميكف 32 بقيمة مالية ىبة كقبكؿ المبنانية الجميكرية
 في الحككمية لممدارس التشغيمية اإلحتياجات لدعـ أميركي
 الكبير لمتدّفؽ إستجابة التعميمية البيئة كتحسيف لبناف

 عدد. ر.ج) السكرييف الالجئيف مف لألطفاؿ المتكاصؿ
32/2016). 
 

 5/3/5113 تاريخ 1311 رقم المالية وزارة مرسوم
 األطراؼ المتعّدد الصندكؽ مف مقّدمة مالّية ىبة قبكؿ

 إدارة مشركع لتنفيذ الثانية المرحمة لتمكيؿ مكنتلاير لبركتكككؿ
 قيمتيا كالبالغة الييدرككمكركفمكرككربكنية المكاد إزالة

 .(32/2016 عدد. ر.ج) أميركي دكالر 4.203.826
 

 11/3/5113 تاريخ 1465 رقم مرسوم
 بمجمس ممّثمة المبنانية الجميكرية بيف تفاىـ خطاب إبراـ

 اإلقتصادم لإلنماء العربي كالصندكؽ كاإلعمار اإلنماء
 في لإلسياـ الصندكؽ مف مقّدمة لمعكنة عائد كاإلجتماعي
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 مالييف 10 بقيمة البارد نير مخيـ إعمار إعادة مشركع تمكيؿ
 .(35/2016 عدد. ر.ج) أميركي دكالر

 
 11/4/5113 تاريخ 1515 رقم مرسوم
 كحككمة المبنانية الجميكرية حككمة بيف تفاىـ مذكرة إبراـ

 لمتنمية األميركية بالككالة ممّثمة األميركية المتحدة الكاليات
 التعميـ خدمات تحسيف مشركع لتنفيذ  (USAID)  الدكلية

 تتضّمنيا التي العينية اليبة كقبكؿ  (QITABI)  األساسي
 عدد. ر.ج) أميركي دكالر مميكف 41.2 ياكقيمت
37/2016). 
 

 11/5/5113 تاريخ 15111 رقم لبنان مصرف قرار
 .(41/2016 عدد. ر.ج) التسميؼ ككنتكارات الئحة نشر

 
 51/11/5113 تاريخ 1151 رقم المالية وزارة مرسوم
 المتكّجب 2016 سنة في السنكم الضماف رسـ معّدؿ تحديد
 الكطنية لممؤّسسة دفعو لبناف في العاممة المصارؼ عمى

 الدائنة الحسابات مجمكع مف باأللؼ بنصؼ الكدائع لضماف
 عدد. ر.ج) 31/12/5201 بتاريخ المصارؼ ىذه مف لكؿ
51/2016). 
 

ل قانون   x 54/11/5113 تاريخ 22 رقم معج 
 العدد ممحؽ. ر.ج) ضريبية لغايات المعمكمات تبادؿ
51/2016). 
 

 54/11/5113 تاريخ 25 رقم قانون
 بيف كالفني اإلقتصادم التعاكف إتفاقية إبراـ عمى المكافقة
 الشعبية، الصيف جميكرية كحككمة المبنانية الجميكرية حككمة
 فائدة بدكف قرضان  كالمتضّمنة ،10/9/2015 بتاريخ المكّقعة
 دكالر مالييف 8 حكالي أم) صيني يكاف مميكف 50 بقيمة

 .(52/2016 عدد. ر.ج( )أميركي
 

 x 54/11/5113 تاريخ 31 رقم قانون
 تاريخ 44 رقـ الضريبية اإلجراءات قانكف مكاد بعض تعديؿ
 .(52/2016 عدد. ر.ج) 11/11/2008

 54/11/5113 تاريخ تاريخ 31 رقم قانون
 2/9/2016 بتاريخ المكّقعة القرض إتفاقية إبراـ عمى المكافقة

 بقيمة كالتعمير ءلإلنشا الدكلي كالبنؾ المبنانية الجميكرية بيف
 بحيرة تمكث مف الحد" لمشركع كذلؾ أميركي دكالر مميكف 55

 .(52/2016 عدد. ر.ج" )القرعكف
 

 x 54/11/5113 تاريخ 45 رقم قانون
 األجنبية بالعمالت خزينة سندات بإصدار لمحككمة اإلجازة

 .(52/2016 عدد. ر.ج)
 

 54/11/5113 تاريخ 41 رقم قانون
 قدره العامة المكازنة في إضافي إعتماد فتح

 حاجات بعض لتغطية. ؿ.ؿ 533.856.368.922
 عدد. ر.ج) 2016 العاـ لنياية العامة كالمؤسسات اإلدارات

52/2016). 
 

 x 54/11/5113 تاريخ 41 رقم قانون
 الػ بنشاط يقكمكف الذيف لألشخاص الضريبية المكجبات تحديد

 Trustee)52/2016 عدد. ر.ج). 
 

 x 54/11/5113 ريختا 42 رقم قانون
 .(52/2016 عدد. ر.ج) ألمر كاألسيـ لحاممو األسيـ إلغاء

 
  54/11/5113 تاريخ 43 رقم قانون
 قدره العامة المكازنة في إضافي إعتماد فتح

 حاجات بعض لتغطية. ؿ.ؿ 235.697.260.800
 عدد. ر.ج) 2016 لعاـ الممحقة المكازنات ذات اإلدارات

52/2016). 
 

 x 54/11/5113 تاريخ 44 رقم قانون
 عدد. ر.ج) العقكبات قانكف مف مكّرر 316 المادة تعديؿ
52/2016.) 
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 الباب الثاني
  

 النص الحرفي ألىم القوانين والمراسيم والقرارات المالية والمصرفية
 
 

 5112تشرين الثاني  51تاريخ  13قانون معجل رقم 
 اإلجازة لمحكومة اإلقتراض بالعمالت األجنبية

 
 أقرَّ مجمس النكاب،

مف الدستكر،  62كينشر مجمس الكزراء، إستنادان الى المادة 
 القانكف التالي نّصو : 

 
 مادة وحيدة7 

ُيجاز لمحككمة إصدار سندات خزينة بالعمالت  أواًل7
بحدكد مبمغ ال يتجاكز ثالثة مميارات دكالر  األجنبية

أميركي عمى أف تستعمؿ األمكاؿ المقترضة بمكجب 
ىذه اإلجازة في إطار إعادة ىيكمة الديف العاـ، 
ألجؿ تمكيؿ إستحقاقات الديكف الخارجية ك/أك 
لتحكيؿ ما يعادؿ قيمتيا مف الديف العاـ بالميرة 

 المبنانية إلى عمالت أجنبية.
جب أف ُتسدَّد كامؿ السندات المصدّرة مكضكع ي ثانيًا7

البند األكؿ مف ىذه المادة خالؿ مدة ال تتجاكز 
ثالثيف سنة مف تاريخ بدء العمميات المجازة بمكجب 

 ىذه المادة.
عندما تقـك الحككمة بإصدار سندات خزينة بالعممة  ثالثًا7

األجنبية لمدد تقّؿ عف المدة القصكل المحّددة في 
اني مف ىذه المادة في ىذا القانكف أك أم البند الث

مف القكانيف السابقة، يحّؽ لمحككمة إعتباران مف 
تاريخ حمكؿ أجؿ إستحقاؽ أم مف السندات أف تقـك 
بإجراء عممية أك عمميات جديدة بالعممة األجنبية 
لمدة أك لمدد إضافية، شرط أف ال تتجاكز القيمة 

اف حجـ اإلجمالية ليذه العمميات في أم كقت ك
المبمغ المجاز لمحككمة بإقتراضو بمكجب ىذا 
القانكف كأف ال تتجاكز المدة اإلجمالية ليذه 
العمميات كافة المدة القصكل المحّددة في ىذا 
القانكف أك القكانيف السابقة أم ثالثيف سنة إعتباران 

مف تاريخ بدء اإلصدار األكؿ لتمؾ السندات أك 
 عممية اإلقتراض األكلى.

ألم نّص آخر عاـ أك خاص، سكاء مذككر  خالفان 
في ىذا القانكف أك لـ ُيذكر، تخصص األمكاؿ 
الجديدة المقترضة بالعمالت األجنبية التي نّص 
عمييا البند األكؿ مف ىذه المادةإلعادة تمكيؿ 
استحقاقات الديكف الخارجية ك/أك لتحكيؿ ما يعادؿ 

عمالت  قيمتيا مف الديف العاـ بالميرة المبنانية إلى
 أجنبية.

مجمس النكاب، كؿ  -كزارة المالية –تّطمع الحككمة  رابعًا7
 ستة أشير خالؿ السنة المالية، عمى ما يمي:

 نتيجة العمميات المجازة بمكجب ىذا القانكف. -
أقساط الديكف الداخمية كالخارجية التي تـّ تسديدىا خالؿ  -

 الفترة المنصرمة.
 ينة خالؿ الفترة المنصرمة.العجز المحّقؽ في حساب الخز  -

ُتحدد عند اإلقتضاء دقائؽ تطبيؽ ىذا القانكف  خامسًا7
بمرسـك أك بمراسيـ تّتخذ في مجمس الكزراء بناءن 

 عمى اقتراح كزير المالية.
 ُيعمؿ بيذا القانكف فكر نشره في الجريدة الرسمية. سادسًا7

 
 

   5112تشرين الثاني  51تاريخ  15معجل رقم قانون 
 صريح عن نقل األموال عبر الحدود الت
 

 المادة األولى7
قصد بالعبارات التالية ما لغايات تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف، يُ 

 يمي:
 األمكاؿ القابمة لمتداكؿ: -1

األكراؽ النقدية كالقطع المعدنية قيد التداكؿ، بالعممة  -
 عممة أخرل. ةالمبنانية أك بأي

ائؿ الدفع كغيرىا سناد التجارية كاألكراؽ المالية ككساال -
 مف القيـ المنقكلة القابمة لمتداكؿ عمى مختمؼ أنكاعيا



112 
 

رة لصالح أك ألمر شخص إذا لـ تكف منشأة أك مظيّ   -
ى )سندات السحب، سندات ألمر، الشيكات، مسمّ 

أكامر الدفع، األسيـ لمحامؿ، بطاقات الدفع ذات 
 القيمة المدفكعة سمفان...(.

ف يممؾ ية عف كؿ مَ التصريح: إعطاء معمكمات تفصيم -2
ف يقـك بنقميا كمَ  ،األمكاؿ القابمة لمتداكؿ الجارم نقميا

كعف قيمة ىذه األمكاؿ كنكعيا  ،ف سيستممياكمَ 
إلى معمكمات عف  كمصدرىا ككجية استعماليا، إضافةن 

 .ة النقؿطريقة النقؿ ككسيم
ف يممؾ اإلفصاح: إعطاء معمكمات تفصيمية عف كؿ مَ  -3

ف يقـك بنقميا كمَ  ،كؿ الجارم نقميااألمكاؿ القابمة لمتدا
كعف قيمة ىذه األمكاؿ كنكعيا  ،ف سيستممياكمَ 

إلى معمكمات  باإلضافةكمصدرىا ككجية استعماليا، 
طمب لكذلؾ بناءن  ،ة النقؿعف طريقة النقؿ ككسيم

 السمطات الجمركية.
تصريح كاذب/ إفصاح كاذب: إعطاء معمكمات  -4

المنقكلة عبر  «األمكاؿ»خاطئة أك منقكصة عف قيمة 
معمكمات أخرل مطمكب التصريح/  ةالحدكد أك عف أي

متناع عف فصاح عنيا مف قبؿ السمطات أك اإلاإل
 ما ىك مفركض/ مطمكب.انلالتصريح/ اإلفصاح كفق

 
 المادة الثانية7

عمى كؿ شخص عند قيامو بنقؿ مادم ألمكاؿ قابمة لمتداكؿ 
ا شخصيان أك عبر الحدكد، دخكالن أك خركجان، عف طريؽ حممي

كسيمة أخرل أك عف طريؽ شحنيا  ةبكاسطة حقيبة أك بأي
كسيمة شحف أخرل أك عف طريؽ  ةبكاسطة مستكعب أك بأي

إرساليا بالبريد، التصريح عنيا لمسمطات الجمركية عندما 
دكالر أميركي أك ما يكازيو   /15,000تفكؽ قيمتيا مبمغ /
ف تضمّ ت استمارةكذلؾ عبر تعبئة  ،بالعمالت األخرل

 المعمكمات الكاممة كالمطمكبة عف ىذه األمكاؿ.
ستثناءن لما كرد في الفقرة السابقة، يمكف في حاالت النقؿ إ

كتفاء كؿ إلى خارج الحدكد المبنانية اإلالمادم ألمكاؿ قابمة لمتدا
باإلفصاح عنيا لمسمطات الجمركية عكضان عف التصريح 

ميركي أك ما / دكالر أ15,000عندما تفكؽ قيمتيا مبمغ /
 ،ألصكؿ التطبيقيةانليكازيو بالعمالت األخرل كذلؾ كفق

يذا ستنادان لإأدناه، التي ستصدر  سةسادالمذككرة في المادة ال
 القانكف.

 

 المادة الثالثة7
شخاص كمعاينة مسمطات الجمركية صالحية تفتيش األل

عاله، أأمتعتيـ ككسائؿ النقؿ المشار الييا في المادة الثانية 
 المفصح عنيا. أكح ؽ مف صحة المعمكمات المصرَّ حقّ لمت

ك أك إفصاح كاذب أك الشؾ في حصكؿ تصريح أؽ عند التحقّ 
 ةحالأك في فصاح ك اإلأمتناع عف التصريح اإل ةفي حال

مكاؿ غير مشركعة أمكاؿ الجارم نقميا ىي اه بأف األشتباإل
 318/2001ى مف القانكف الرقـ كلبحسب مفيـك المادة األ

ضافية إ، لمسمطات الجمركية صالحية طمب معمكمات عّدؿالم
مكاؿ كتنظيـ مكاؿ الجارم نقميا، كليا صالحية حجز األألعف ا

ي يعكد ليا، عالـ النيابة العامة التمييزية التإمحضر بذلؾ بعد 
خاذ القرار المناسب في ضكء ف، اتّ اقصاىا يكمأخالؿ ميمة 
ك أمكاؿ حجز األب ستمرارلمتكفرة لدييا لجية اإلالمعطيات ا
المنشأة بمكجب « ىيئة التحقيؽ الخاصة»عالـ ا  تحريرىا ك 

ؽ المتعمّ ؿ ك المعدّ  20/4/2001تاريخ  318القانكف الرقـ 
 خذ.رىاب، بالقرار المتّ مكاؿ كتمكيؿ اإلبمكافحة تبييض األ

عمى  «ىيئة التحقيؽ الخاصة»عمى السمطات الجمركية إبالغ 
 كالمشار إلييا آنفان. مةالفكر بمحاضر الحجز المنظَّ 

 
 المادة الرابعة7

نشاء قاعدة معمكمات إلكتركنية إعمى السمطات الجمركية 
حفظ في ىذه الضركرية. تُ ية كالسرّ ماف ع بمكاصفات األتتمتّ 

كالمحاضر كالكثائؽ  كاإلفصاحاتالقاعدة التصاريح 
ز بكضكح بيف التصاريح كالمستندات كافة كبشكؿ يميّ 

الييا في المادة الثانية مف ىذا القانكف فصاحات المشار إلكا
 كبيف تمؾ المذككرة في المادة الثالثة منو.

الكلكج المباشر الى  صالحية «ييئة التحقيؽ الخاصةل»
فصاحات كالمحاضر كالكثائؽ كالمستندات إلالتصاريح كا

 مكضكع المادة الثالثة مف ىذا القانكف.
 

 المادة الخامسة7 
ك أدلى بتصريح أمى كؿ مف لسمطات الجمركية عتفرض ا

فصاح غرامة مالية إلك اأك امتنع عف التصريح أفصاح كاذب إ
ل مبمغ عشرة مالييف ليرة كال يحكؿ ذلؾ دكف المالحقة ال تتعدّ 

 عاله.أالمذككر  318حكاـ القانكف الرقـ انألالجزائية كفق
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 المادة السادسة7 
مف شير أثالثة عمى لمجمارؾ في ميمة يصدر المجمس األ

ىيئة التحقيؽ »لعمؿ بيذا القانكف، بالتعاكف مع تاريخ ا
ما حكامو ال سيّ أصكؿ تطبيؽ أد بمكجبو ، قراران يحدّ «الخاصة

مف  الثانيةنمكذج التصريح المذككر في المادة ألجية إعداد 
 ىذا القانكف.

 
 المادة السابعة7

قتضاء، دقائؽ تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف بمراسيـ د، عند اإلتحدّ 
خذ في مجمس الكزراء بناءن عمى اقتراح كزير المالية المبني تّ تُ 

عمى إعداد المجمس األعمى لمجمارؾ بالتعاكف مع ىيئة 
التحقيؽ الخاصة المنصكص عمييا في القانكف رقـ 

318/2001. 
 

 المادة الثامنة7
 عمؿ بيذا القانكف مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.يُ 
 
 
 

 5112تشرين الثاني  51يخ تار  11قانون معجل رقم 
 تبادل المعمومات الضريبية

 
 المادة األولى7

مف الدستكر المبناني، ُيجاز لكزير  52مع مراعاة أحكاـ المادة 
المالية،  في مجاؿ التعاكف الدكلي، عقد أك اإلنضماـ إلى 
إتفاقيات ثنائية أك متعّددة األطراؼ لتبادؿ المعمكمات المتعّمقة 

أك اإلحتياؿ الضريبي  (Tax Evasion)  بالتيّرب الضريبي
(Tax Fraud) كذلؾ كفؽ األصكؿ التشريعية المعتمدة كمع ،

 مراعاة الشركط المحّددة في ىذا القانكف.
 

 المادة الثانية7
إف طمب المعمكمات المتعّمؽ بالتيّرب أك باإلحتياؿ الضريبي 

أك  يجب أف يقدَّـ إلى كزارة المالية مف قبؿ مثيالتيا األجنبية
 مف قبؿ السمطة األجنبية المسؤكلة عف الشؤكف الضريبية.

 
 المادة الثالثة7 

يجب أف يستند طمب المعمكمات عمى حكـ مبـر بتجريـ 
المستعَمـ عنو بالتيّرب أك باإلحتياؿ الضريبي أك أف يتضّمف 

ىذا الطمب كقائع جدية أك قرائف دامغة عمى إرتكاب المستعَمـ 
أك إحتياؿ ضريبي في البمد مقّدـ  عنو المذككر جـر تيّرب

اإلستعالـ، باإلضافة إلى معمكمات كافية عف الحسابات 
المصرفية ذات الصمة العائدة لو في المصارؼ العاممة في 

 لبناف.
 

 المادة الرابعة7
عندما تككف المعمكمات المطمكبة مشمكلة بقانكف السّرية 

مف  151أك بالمادة  3/9/1956المصرفية الصادر بتاريخ  
قانكف النقد كالتسميؼ، ُيحاؿ الطمب المقدَّـ، مع رأم كزارة 
المالية، مباشرةن إلى "ىيئة التحقيؽ الخاصة" المنشأة بمكجب 

المتعّمؽ بمكافحة  20/4/2001تاريخ  318القانكف رقـ 
تبييض األمكاؿ كالتي يعكد ليا إّتخاذ القرار المناسب تقّيدان 

ت الدكلية المتعّمقة بتبادؿ باألحكاـ القانكنية كاإلتفاقيا
 المعمكمات المتعّمقة بالتيّرب أك باإلحتياؿ الضريبي.

في حاؿ قّررت الييئة تزكيد المعمكمات المطمكبة لمجية مقّدمة 
اإلستعالـ، تبّمغ خطيان قرارىا ىذا إلى المستعَمـ عنو الذم يعكد 

يكمان مف تاريخ اإلبالغ اإلعتراض عمى قرار  15لو خالؿ 
 أماـ مجمس شكرل الدكلة. الييئة

يبّت مجمس شكرل الدكلة بصّحة تكّفر الشركط القانكنية التي 
تكجب عممية تبادؿ المعمكمات بصكرة قطعية، كذلؾ بميمة 
أقصاىا ثالثة أشير مف تقديـ المراجعة. بعد إنصراـ ىذه 

 الميمة، يعكد لمييئة تنفيذ اإلجراءات المطمكبة.
 

 المادة الخامسة7
بيؽ أحكاـ المادة الرابعة مف ىذا القانكف، كفي في إطار تط

كؿ ما ال يتعارض معو، تعتمد "ىيئة التحقيؽ الخاصة" اآللية 
 المذككر. 318كالقكاعد المنصكص عمييا في القانكف رقـ 

تبّمغ ىذه الييئة قرارىا أك المعمكمات المطمكبة، مباشرةن 
 كحصران، إلى السمطة األجنبية مقّدمة طمب اإلستعالـ.

 
 المادة السادسة7

ُتطبَّؽ أحكاـ ىذا القانكف عمى حاالت التيّرب أك اإلحتياؿ 
 الضريبي التي تحصؿ بعد صدكره.

 
 : المادة السابعة

 ُيعمؿ بيذا القانكف فكر نشره في الجريدة الرسمية.
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 5112تشرين الثاني  51تاريخ  11قانون معجل رقم 
 مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرىاب

 
 7ة وحيدةماد
تاريخ  8200ُصّدؽ مشركع القانكف الكارد بالمرسـك رقـ  -

تاريخ  318)تعديؿ القانكف رقـ  2012أيار  24
، مكافحة تبييض األمكاؿ( كما عّدلتو 20/4/2001

المجنة الفرعية المنبثقة عف المجاف النيابية المشتركة 
 كمجمس النكاب.

 ية.ُيعمؿ بيذا القانكف فكر نشره في الجريدة الرسم -
 

 11قانون معجل رقم 
 مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرىاب

 
 المادة األولى7

يُقصد باألمكاؿ غير المشركعة، بمفيـك ىذا القانكف، األصكؿ 
المادية أك غير المادية، المنقكلة أك غير المنقكلة بما فييا 
الكثائؽ أك المستندات القانكنية التي تثبت حؽ ممكية تمؾ 

حصة فييا، الناتجة عف إرتكاب أك محاكلة  األصكؿ أك أية
إرتكاب معاقبان عمييا أك مف اإلشتراؾ في أّم مف الجرائـ 

 اآلتية، سكاء حصمت ىذه الجرائـ في لبناف أك خارجو:
زراعة أك تصنيع أك اإلّتجار غير المشركع بالمخّدرات  -1

 كالمؤّثرات العقمية كفقان لمقكانيف المبنانية.
غير مشركعة بقصد إرتكاب المشاركة في جمعيات  -2

 الجنايات كالجنح.
 اإلرىاب كفقان ألحكاـ القكانيف المبنانية. -3
تمكيؿ اإلرىاب أك األعماؿ اإلرىابية كاألعماؿ المرتبطة  -4

التجنيد...( أك تمكيؿ  -التدريب -التنظيـ -بيا )السفر
ألحكاـ القكانيف األفراد أك المنّظمات اإلرىابية كفقان 

 المبنانية.
 ر غير المشركع باألسمحة.اإلّتجا -5
 الخطؼ بقكة السالح أك بأم كسيمة أخرل. -6
فشاء األسرار كعرقمة حرية  -7 استغالؿ المعمكمات المميَّزة كا 

 البيكع بالمزايدة كالمضاربات غير المشركعة.
الحّض عمى الفجكر كالتعّرض لألخالؽ كاآلداب العامة  -8

 عف طريؽ عصابات منّظمة.

كصرؼ النفكذ كاإلختالس الفساد، بما في ذلؾ الرشكة  -9
ساءة استعماؿ السمطة كاإلثراء غير  ستثمار الكظيفة كا  كا 

 المشركع.
ساءة االئتماف كاإلختالس. -10  السرقة كا 
 اإلحتياؿ، بما فيو جرائـ اإلفالس اإلحتيالي. -11
تزكير المستندات كاألسناد العامة كالخاصة، بما فييا  -12

كتزييؼ  الشيكات كبطاقات االئتماف عمى أنكاعيا 
 لعممة كالطكابع كأكراؽ التمغة.ا

 التيريب كفقان ألحكاـ قانكف الجمارؾ. -13
 تقميد السمع كالغّش في اإلّتجار بيا. -14
 القرصنة الكاقعة عمى المالحة الجكية كالبحرية. -15
 اإلّتجار بالبشر كتيريب المياجريف. -16
اإلستغالؿ الجنسي، بما في ذلؾ اإلستغالؿ الجنسي  -17

 لألطفاؿ.
 جرائـ البيئة. -18
 از.اإلبتز  -19
 القتؿ. -20
 التيّرب الضريبي كفقان لمقكانيف المبنانية. -21

 
 المادة الثانية7

 ُيعتبر تبييض أمكاؿ كؿ فعؿ ُيقصد منو:
إخفاء المصدر الحقيقي لألمكاؿ غير المشركعة أك إعطاء -1

تبرير كاذب ليذا المصدر، بأم كسيمة كانت، مع العمـ 
  بأف األمكاؿ مكضكع الفعؿ غير مشركعة.

ألمكاؿ أك نقميا، أك إستبداليا أك تكظيفيا لشراء تحكيؿ ا -2
أمكاؿ منقكلة أك غير منقكلة أك لمقياـ بعمميات مالية 
بغرض إخفاء أك تمكيو مصدرىا غير المشركع أك بقصد 
مساعدة أّم شخص متكّرط في إرتكاب أّم مف الجرائـ 
المنصكص عمييا في المادة األكلى عمى اإلفالت مف 

بأف األمكاؿ مكضكع الفعؿ غير المالحقة مع العمـ 
 مشركعة.

إف جريمة تبييض األمكاؿ ىي جريمة مستقّمة كال تستمـز 
اإلدانة بجـر أصمي، كما أف إدانة الفاعؿ بالجـر األصمي 
ال يحكؿ دكف مالحقتو بجـر تبييض األمكاؿ في حاؿ 

 كجكد إختالؼ بالعناصر الجرمية.
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 المادة الثالثة7
حاكؿ اإلقداـ أك حّرض أك سّيؿ أك  ُيعاقب كؿ َمف أقدـ أك

 تدّخؿ أك إشترؾ:
في عمميات تبييض أمكاؿ بالحبس مف ثالث إلى سبع  -1

سنكات كبغرامة ال تزيد عف مثَمْي المبمغ مكضكع عممية 
 التبييض.

في عمميات تمكيؿ اإلرىاب أك األعماؿ المرتبطة بيا  -2
كاد مكّرر كالم 316بالعقكبات المنصكص عمييا في المادة 

 ضمنان مف قانكف العقكبات. 222لغاية  212
 

  المادة الرابعة7
عمى المصارؼ كالمؤسّسات المالية كشركات اإليجار التمكيمي 
كالمؤسّسات التي تصدر كترّكج بطاقات اإليفاء أك االئتماف 
كالمؤسّسات التي تتعاطى التحاكيؿ النقدية إلكتركنيان كمؤسّسات 

اطى الكساطة المالية كىيئات الصرافة كالشركات التي تتع
اإلستثمار الجماعي كأّية مؤسّسات تخضع لترخيص أك لرقابة 
مصرؼ لبناف التقّيد بالمكجبات المعدَّدة أدناه كبالنصكص 
التنظيمية التي تصدر عف مصرؼ لبناف لغايات تطبيؽ أحكاـ 

 ىذا القانكف:
تطبيؽ إجراءات العناية الكاجبة عمى العمالء الدائميف  -1

سكاء كانكا أشخاصان طبيعّييف أك معنكّييف أك بنية قانكنية )
خاصة( لجية التحّقؽ مف ىكيتيـ باإلستناد إلى كثائؽ أك 

 معمكمات أك بيانات مكثكقة.
تطبيؽ إجراءات العناية الكاجبة عمى العمالء العابريف  -2

لجية التحّقؽ مف ىكيتيـ إذا كانت العممية أك سمسمة 
فكؽ قيمتيا المبمغ الذم يحّدده مصرؼ العمميات المنّفذة ت

 لبناف.
تحديد ىكية صاحب الحؽ اإلقتصادم كاّتخاذ الخطكات  -3

الالزمة لمتحّقؽ منيا باإلستناد إلى كثائؽ أك معمكمات أك 
 بيانات مكثكقة.

اإلحتفاظ بصكر عف المستندات المتعّمقة بالعمميات كافة  -4
ثائؽ المتعّمقة كبالمعمكمات أك بالبيانات أك بصكر عف الك 

بيكية المتعامميف لمدة خمس سنكات عمى األقؿ بعد إنجاز 
 العمميات أك إنتياء عالقة التعامؿ، أّييما أطكؿ.

 القياـ بالمراقبة المستمّرة كمراجعة عالقات التعامؿ. -5
الى  1تطبيؽ اإلجراءات المنصكص عمييا في البنكد مف  -6

يف عند نشكء شؾ أعاله عمى العمالء الدائميف كالعابر  5
حكؿ صّحة أك مالءمة المعمكمات المصّرح عنيا كالمتعّمقة 

بالتعّرؼ عمييـ، أك عند نشكء شّؾ بتبييض أمكاؿ أك 
تمكيؿ إرىاب، كذلؾ بمعزؿ عف أّم سقكؼ أك إستثناءات 

 تحّد مف تطبيؽ ىذه اإلجراءات.
األخذ بالمؤشرات التي تدّؿ عمى احتماؿ كجكد عمميات  -7

كاؿ أك تمكيؿ إرىاب كمبادلء الحيطة كالحذر تبييض لألم
 لكشؼ العمميات المشبكىة.

 
  المادة الخامسة7

عمى المؤسّسات غير الخاضعة لقانكف سّرية المصارؼ 
سّيما شركات التأميف، كنكادم  3/9/1956الصادر بتاريخ 

القمار، كتّجار ككسطاء العقارات، كتّجار السمع ذات القيمة 
ر كريمة، ذىب، تحؼ فنية، آثار المرتفعة )حمى، أحجا

قديمة(، مسؾ سجاّلت بالعمميػات التػػػي تفكؽ قيمتيا مبمغ 
تحّدده ىيئة التحقيؽ الخاصة )"الييئة"(، المنشأة بمكجب المادة 
السادسة مف ىذا القانكف، كيتكّجب عمييـ التقّيد بالمكجبات 
المنصكص عمييا في المادة الرابعة كبالنصكص التنظيمية 

كصيات التي تصدر عف "الييئة" لغايات تطبيؽ أحكاـ كبالت
 ىذا القانكف.

عمى المحاسبيف المجازيف ككّتاب العدؿ تطبيؽ ىذه المكجبات 
عند إعدادىـ أك تنفيذىـ لصالح عمالئيـ أّم مف الخدمات 

 التالية:
 بيع كشراء العقارات. -
إدارة أمكاؿ العمالء المنقكلة كغير المنقكلة سّيما عمميات  -

 تككيف األمكاؿ كعمميات اإلستثمار المشترؾ.
 إدارة الحسابات المصرفية كحسابات األكراؽ المالية. -
 تنظيـ المساىمات الخاصة بإنشاء الشركات أك إدارتيا. -
إنشاء أك إدارة أشخاص معنكّييف أك أية بنية قانكنية  -

 خاصة، كبيع كشراء مؤسّسات فردية أك شركات تجارية.
فتسرم عمييـ، عند قياميـ بالخدمات المبيَّنة  أما المحامكف

آنفان، نفس المكجبات المبّينة أعاله، عمى أف تحّدد أصكؿ 
تطبيؽ ىذه المكجبات بمكجب آلية تضعيا نقابتا المحاميف في 
بيركت كطرابمس تأخذ بعيف اإلعتبار خصكصية مينة 

 المحاماة كأنظمتيا.
 

  المادة السادسة7
يئة مستقمة، ذات طابع قضائي، تنشأ لدل مصرؼ لبناف ى

تتمّتع بالشخصية المعنكية، غير خاضعة في ممارسة أعماليا 
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لسمطة المصرؼ كتسّمى في ما يمي "ىيئة التحقيؽ الخاصة" 
 أك "الييئة".

 تتألؼ"ىيئة التحقيؽ الخاصة" مف:  -1
* حاكـ مصرؼ لبناف كفي حاؿ تعّذر حضكره، َمف ينتدبو 

 رئيسان   مف بيف نكابو
لقاضي المعّيف في الييئة المصرفية العميا، كفي حاؿ تعّذر * ا

حضكره، قاض رديؼ يعّينو مجمس القضاء األعمى لمدة 
  تعادؿ مدة تعييف القاضي األصيؿ 

 عضكان    
* رئيس لجنة الرقابة عمى المصارؼ، كفي حاؿ تعّذر 

 عضاء المجنة المذككرةحضكره، َمف ينتدبو مف بيف أ
 عضكان    

يؿ كعضك رديؼ يعّينيما مجمس الكزراء بناءن * عضك أص
عمى إنياء حاكـ مصرؼ لبناف، عمى أف تتكافر فييما خبرة ال 

سنة في مجاؿ القانكف المالي أك المصرفي 15تقّؿ عف 
 عضكان    

 ميمة "ىيئة التحقيؽ الخاصة": -2
جراء التحقيقات في  - تمّقي اإلبالغات كطمبات المساعدة كا 

شتبو بأنيا تشّكؿ جرائـ تبييض أمكاؿ أك العمميات التي يُ 
جرائـ تمكيؿ إرىاب كتقرير مدل جدية األدّلة كالقرائف عمى 
إرتكاب ىذه الجرائـ أك إحداىا كاّتخاذ القرار المناسب بشأنيا، 
سّيما التجميد اإلحترازم المؤّقت لمحسابات ك/أك لمعمميات 

لستة  المشتَبو بيا، كذلؾ لمدة أقصاىا سنة قابمة لمتمديد
أشير إضافية كلمرة كاحدة في ما خّص طمبات المساعدة 
الكاردة مف الخارج، كلمدة أقصاىا ستة أشير قابمة لمتمديد 
لثالثة أشير إضافية كلمرة كاحدة بالنسبة لإلبالغات كطمبات 

 المساعدة الكاردة مف الداخؿ.
التحّقؽ مف قياـ المعنّييف المشار إلييـ في المادتيف الرابعة  -
الخامسة بالتقّيد بالمكجبات المنصكص عمييا في ىذا ك 

القانكف كالنصكص التنظيمية الصادرة باإلستناد اليو، 
بإستثناء المحاميف كالمحاسبيف المجازيف ككّتاب العدؿ كمع 
مراعاة أحكاـ الفقرة الثانية مف المادة السابعة عشرة مف ىذا 

 القانكف.
نّييف المشار الييـ في جمع كحفظ المعمكمات الكاردة مف المع -

المادتيف الرابعة كالخامسة كالمعمكمات الكاردة مف السمطات 
الرسمية المبنانية أك األجنبية كأية معمكمات أخرل مجّمعة، 
كتبادليا مع نظيراتيا بصفتيا المرجع الصالح كالمركز 

 الرسمي لمقياـ بذلؾ.

إصدار النصكص التنظيمية المتعّمقة بتطبيؽ أحكاـ ىذا  -
صدار  القانكف لممعنّييف المشار إلييـ في المادة الخامسة كا 

 تكصيات لمجيات المعنّية كافة.
ُيحصر "بالييئة"، بعد إجراء التدقيؽ كالتحميؿ الالزميف،  -3

 حؽ تقرير:
التجميد النيائي لمحسابات ك/أك العمميات المعنّية ك/أك رفع • 

ة كلصالح السرية المصرفية لصالح المراجع القضائية المختصّ 
الييئة المصرفية العميا بشخص رئيسيا عف الحسابات أك 
العمميات التي ُيشتبو بأنيا تتعّمؽ بتبييض أمكاؿ أك بتمكيؿ 

 إرىاب.
 (Traceable)إبقاء الحسابات المشتَبو بيا قيد المتابعة • 

لػػػ"الييئة" الرجكع، بشكؿ جزئي أك كّمي، عف أّم قرار تّتخذه 
 لدييا معطيات جديدة بيذا الخصكص. كذلؾ في حاؿ تكافرت

 لػػػ"الييئة" الحؽ: -4
بكضع إشارة عمى القيكد كالسجاّلت، العائدة ألمكاؿ  - أ

منقكلة أك غير منقكلة، تُفيد بأف ىذه األمكاؿ ىي مكضكع 
تحقيؽ مف قبؿ "الييئة"، كتبقى ىذه اإلشارة قائمة لحيف 

 زكاؿ أسباب الشبيات أك صدكر قرار نيائي بشأنيا،
ف تطمب مف النائب العاـ التمييزم اّتخاذ إجراءات أ  - ب

احترازية في ما يتعّمؽ باألمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة التي 
ال يكجد بشأنيا أية قيكد أك سجاّلت بيدؼ تقييد التصرؼ 

 بيا، كذلؾ لحيف صدكر قرار قضائي نيائي بشأنيا، 
كذلؾ في حاؿ اإلشتباه بأف ىذه األمكاؿ تتعّمؽ بتبييض 

مكاؿ أك تمكيؿ إرىاب، ك/أك طيمة فترة التجميد اإلحترازم أ
المؤّقت لمحسابات ك/أك لمعمميات المشتَبو بيا كما ىك 

( مف ىذه المادة ك/أك طيمة 2منصكص عميو في البند )
فترة التجميد النيائي ليذه الحسابات ك/أك العمميات كما ىك 

 ( مف المادة نفسيا.3منصكص عميو في البند )
"الييئة" أف تطمب مف األشخاص كالجيات المعنّية الرسمية لػػ -5

كالخاصة اّتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع التصّرؼ بأمكاؿ 
منقكلة أك غير منقكلة عائدة لألسماء المدرجة أك التي ُتدرج 
عمى المكائح الكطنية التي تصدرىا السمطات المبنانية المختّصة 

إلرىاب كتمكيؿ اإلرىاب أك أية لكائح أخرل تعّمميا بمكضكع ا
 كاألعماؿ المرتبطة بيـ.

عمى األشخاص كالجيات المعنّية الرسمية كالخاصة أف 
 تستجيب دكف أم تأخير ليذا الطمب.
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تجتمع "الييئة"، بدعكة مف رئيسيا، مرتيف في الشير عمى  - 6
األقؿ ككّمما دعت الحاجة كال تككف اجتماعاتيا قانكنية إاّل 

 بحضكر ثالثة أعضاء عمى األقؿ.
تّتخذ "الييئة" قراراتيا بأكثرية أصكات األعضاء الحاضريف  -7

ذا تعادلت األصكات يككف صكت الرئيس مرّجحان.  كا 
الييئة" أمينان عامان ليا، عمى أف يككف متفّرغان لألعماؿ ُتعّيف " -8

التي تكّمفو بيا كينّفذ قراراتيا كيشرؼ مباشرة عمى المستخدميف 
لدييا كالمتعاقديف معيا كعمى األشخاص الذيف تنتدبيـ لميمة 
معّينة، دكف أف ُيعتّد تجاه أّم منيـ بأحكاـ القانكف الصادر 

 ّرية المصارؼ.المتعّمؽ بس 3/9/1956بتاريخ 
يخضع أعضاء "الييئة" كالعاممكف لدييا كالمتعاقدكف معيا  -9

 كالمنتدبكف مف قبميا لمكجب الحفاظ عمى السّرية.
تضع "الييئة" نظامان لسير عمميا، كنظامان لممستخدميف  -10

 لدييا كالمتعاقديف معيا الخاضعيف لمقانكف الخاص.
األجيزة التابعة ليا يتحّمؿ مصرؼ لبناف نفقات "الييئة" ك  -11

مف ضمف المكازنة التي تضعيا عمى أف تحظى بمكافقة 
 المجمس المركزم لمصرؼ لبناف.

 
  المادة السابعة7

عمى المعنّييف المشار إلييـ في المادتيف الرابعة كالخامسة مف 
ىذا القانكف، بَمف فييـ المحاسبيف المجازيف ككّتاب العدؿ، 

ت لصالح عمالئيـ تتعّمؽ عند إعدادىـ أك تنفيذىـ معامال
باألنشطة المعّددة في المادة الخامسة، إبالغ رئيس "الييئة" 
فكران عف تفاصيؿ العمميات المنّفذة أك التي جرت محاكلة 
تنفيذىا كالتي يشتبيكف بأنيا تتعّمؽ بتبييض أمكاؿ أك بتمكيؿ 

 إرىاب.
أما المحامكف فتسرم عمييـ المكجبات المبيَّنة في الفقرة 

ابقة كفقان آللية تضعيا نقابتا المحاميف في بيركت كطرابمس الس
 كتأخذ بعيف اإلعتبار خصكصية مينة المحاماة كأنظمتيا.

عمى المراقبيف العامميف لدل لجنة الرقابة عمى المصارؼ 
إبالغ رئيس "الييئة" بكاسطة رئيس المجنة عف العمميات التي 

ي يشتبيكف بأنيا يّطمعكف عمييا بمناسبة قياميـ بمياميـ كالت
 تتعّمؽ بتبييض أمكاؿ أك بتمكيؿ إرىاب.

عمى مفّكضي المراقبة لدل المعنّييف بالمادة الرابعة مف ىذا 
القانكف إبالغ رئيس "الييئة" فكران عف تفاصيؿ العمميات التي 
يّطمعكف عمييا بمناسبة قياميـ بعمميـ كالتي يشتبيكف بأنيا 

 تخفي تبييض أمكاؿ أك تمكيؿ إرىاب.

  المادة الثامنة7
تجتمع "الييئة" بعد تمّقييا المعمكمات مف المعنّييف المشار  -1

إلييـ في المادة السابعة أعاله أك بعد تمّقييا المعمكمات مف 
 السمطات الرسمية المبنانية أك األجنبية.

بعد تقييـ كتحميؿ المعمكمات المتكافرة عف الحالة المعركضة،  -2
بأخذ العمـ أك بإجراء التحقيؽ الالـز تّتخذ "الييئة" قراران إما 

بشأنيا سّيما مف خالؿ التدقيؽ في الحسابات أك العمميات أك 
التحّقؽ مف األمكاؿ المشتَبو بيا. تقـك "الييئة" بتحقيقاتيا 
بكاسطة َمف تنتدبو مف أعضائيا أك المسؤكليف المعنّييف لدييا 

ي أك بكاسطة أمينيا العاـ أك َمف تعّينو مف بيف مفكض
المراقبة، كيقـك كؿ مف ىؤالء بميامو شرط التقّيد بالسّرية 
كدكف أف يعّتد تجاىو بأحكاـ القانكف الصادر بتاريخ 

 المتعّمؽ بسّرية المصارؼ.  3/9/1956
كبعد استكماؿ أعماؿ التدقيؽ كالتحميؿ، تّتخذ "الييئة" قراراتيا  -3

مف المادة السادسة مف ىذا  4ك 3ك 2كفقان ألحكاـ البنكد 
 القانكف.

عند تقرير رفع السّرية المصرفية عف الحسابات المعنّية ك/أك  -4
تجميدىا بصكرة نيائية ك/أك تقرير طمب اإلستمرار بمنع 
التصّرؼ باألمكاؿ، ترسؿ "الييئة" نسخة طبؽ األصؿ عف 
لى الييئة المصرفية  قرارىا إلى كؿ مف النائب العاـ التمييزم كا 

لى صاحب  لى الجيات العميا بشخص رئيسيا كا  العالقة كا 
ما  المعنّية بيذا القرار، محمية أك خارجية، كذلؾ  إما مباشرةن كا 

 بكاسطة المرجع الذم كردت المعمكمات عف طريقو.
في حاؿ قرر النائب العاـ لدل محكمة التمييز حفظ األكراؽ  -5

بقضايا تبييض األمكاؿ كعدـ السير بالدعكل العامة، ُتعتبر 
ئر األمكاؿ محّررة كيجرم إبالغ قرار الحسابات المجّمدة كسا

الحفظ إلى "ىيئة التحقيؽ الخاصة"، كال يجكز لػػ "الييئة" أف 
تبقي عمى رفع السرية المصرفية كالتجميد كمنع التصّرؼ 
باألمكاؿ كعمييا أف تبمغ فكران المصارؼ كالجيات المعنّية 
ك األخرل بذلؾ. إذا تبّيف ليا قبؿ تنفيذىا القرار كجكد أدلة أ

قرائف جديدة مف شأنيا أف تبّرر اإلبقاء عمى التجميد كمنع 
التصّرؼ باألمكاؿ كرفع السّرية المصرفية، فعمى "الييئة" أف 
ترسؿ تقريران معمَّالن مرفقان بالمستندات المتضّمنة ىذه األدلة أك 
القرائف إلى النائب العاـ لدل محكمة التمييز الذم لو أف يقّرر 

 ع بالتحقيؽ عمى ضكء ىذه المعطيات.عند اإلقتضاء التكسّ 
كفي حاؿ صدكر قرار مبـر بمنع المحاكمة عف قاضي   -6

التحقيؽ أك عف الييئة اإلتيامية كما في حاؿ صدكر حكـ أك 
قرار مبـر بإبطاؿ التعّقبات أك بالبراءة بحّؽ أصحاب 
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الحسابات المجّمدة كاألمكاؿ الممنكع التصّرؼ بيا تصبح 
ّررة كيجرم إبالغ نسخة عف الحكـ أك الحسابات كاألمكاؿ مح

القرار الصادر الى "ىيئة التحقيؽ الخاصة" بكاسطة النائب 
العاـ لدل محكمة التمييز، كعمى "الييئة" أف تبمغ الحكـ أك 
القرار الى المصارؼ كالجيات المعنّية األخرل بذلؾ، كال يعكد 

د التجميد لػػ"الييئة" أف ترفع السّرية المصرفية مجددان أك أف ُتعي
كمنع التصّرؼ بشأف الحسابات كاألمكاؿ المشمكلة بقرار منع 
المحاكمة إاّل عف طريؽ إتّباع اآللية المنصكص عمييا في 

 مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية. 127المادة 
 

  المادة التاسعة7
لرئيس "الييئة" أك لَمف ينتدبو أف يخابر مباشرةن السمطات 

المالية  -اإلدارية  -ة كافة )القضائية المبنانية أك األجنبي
كاألمنية( بغية طمب معمكمات أك اإلّطالع عمى تفاصيؿ 
التحقيقات التي تككف قد أجرتيا حكؿ األمكر المرتبطة أك 
المّتصمة بتحقيقات تجرييا "الييئة". كعمى السمطات المبنانية 
 المعنّية أف تستجيب لطمب المعمكمات فكران دكف اإلعتداد تجاه

 "الييئة" بأّم مكجب سّرية.
 

  المادة العاشرة7
لرئيس "الييئة" أك لَمف ينتدبو الطمب مباشرةن مف المعنّييف 
المشار إلييـ في المادتيف الرابعة كالخامسة تزكيد "الييئة" 
بالمستندات كالمعمكمات الضركرية كافة لمقياـ بمياميا كعمى 

 كلة.ىؤالء أف يستجيبكا ليذا الطمب ضمف ميمة معق
 

  المادة الحادية عشرة7
ُيحظر عمى الممزميف بمكجب اإلبالغ كعمى أعضاء مجمس 
إدارتيـ كمسؤكلييـ كمكظفييـ اإلفادة أك اإليحاء ألم كاف عف 
تقديـ أك النية بتقديـ إبالغ عف عممية مشبكىة أك معمكمات 
ذات صمة لػ "ىيئة التحقيؽ الخاصة"، أك عف قياـ "الييئة 

العمالء أك بالتدقيؽ في عممياتيـ أك في باإلستعالـ عف 
 حساباتيـ.

 
  المادة الثانية عشرة7

يتمّتع كّؿ مف رئيس "الييئة" كأعضائيا كالعامميف لدييا أك 
المنتدبيف مف قبميا بالحصانة ضمف نطاؽ عمميـ بحيث ال 
يجكز اإلّدعاء عمييـ أك عمى أحدىـ أك مالحقتيـ بأّم 

قاف بقياـ أّم منيـ بميامو كمنيا مسؤكلية مدنية أك جزائية تتعمّ 

الجرائـ المنصكص عمييا في القانكف الصادر بتاريخ 
كالمتعّمؽ بسّرية المصارؼ إاّل بحاؿ إفشاء  3/9/1956

 السّرية المصرفية.
كما يتمّتع المعنّيكف المشار إلييـ في المادتيف الرابعة 
كالخامسة كالعاممكف لدييـ كالمراقبكف العاممكف لدل لجنة 
الرقابة عمى المصارؼ كمفكضك المراقبة بالحصانة عينيا 
عندما يقكمكف بتنفيذ المكجبات الممقاة عمى عاتقيـ بمكجب 
ىذا القانكف أك بمكجب قرارات "الييئة"، كخاصةن عند قياميـ 
بحسف نّية بإبالغ "الييئة" عف تفاصيؿ العمميات التي 

 رىاب.يشتبيكف بأنيا تتعّمؽ بتبييض أمكاؿ أك بتمكيؿ إ
 

  المادة الثالثة عشرة7
ُيعاقب بالحبس مف شيريف إلى سنة كبغرامة حّدىا األقصى 
مئة مميكف ليرة لبنانية أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف كؿ َمف 
ُيخالؼ أحكاـ المكاد الرابعة كالخامسة كالسابعة كالعاشرة 

 كالحادية عشرة مف ىذا القانكف.
لجيات التي تخالؼ أحكاـ لػػ "الييئة" أف تكّجو تنبييان إلى ا

النصكص التنظيمية الصادرة لتطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف، كأف 
تطمب تقارير منتظمة منيا عف التدابير التي تّتخذىا تصحيحان 
ألكضاعيا، كما يمكنيا إحالة ىذه الجيات إلى الييئة 
المصرفية العميا في ما خّص المعنّييف في المادة الرابعة 

اية أك اإلشراؼ بشأف المخالفيف كمراسمة سمطات الكص
 المعنّييف في المادة الخامسة.

لمييئة المصرفية العميا فرض غرامة مالية عمى المحاليف إلييا 
لعدـ تقّيدىـ  بالنصكص التنظيمية الصادرة لتطبيؽ أحكاـ ىذا 
القانكف، عمى أف ال تزيد عف مايتي ضعؼ الحّد األدنى 

امات لصالح مصرؼ الرسمي لألجكر، كُتستكفى ىذه الغر 
 لبناف.

كال يحكؿ ما تقدـ دكف تطبيؽ العقكبات اإلدارية المنصكص 
مف قانكف النقد كالتسميؼ بالنسبة  208عمييا في المادة 

لممعنّييف المشار إلييـ في المادة الرابعة، كما ال يحكؿ دكف 
تطبيؽ العقكبات المنصكص عمييا في سائر القكانيف أك 

 ّييف المشار إلييـ في المادة الخامسة.األنظمة بالنسبة لممعن
 

  المادة الرابعة عشرة7
ُتصادر لمصمحة الدكلة األمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة التي 
يثبت بمكجب حكـ نيائي أنيا متعّمقة بجريمة تبييض أمكاؿ أك 
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تمكيؿ إرىاب أك محّصمة بنتيجتيا ما لـ يثبت أصحابيا، 
 قضائيان، حقكقيـ الشرعية بشأنيا.

يمكف إقتساـ األمكاؿ التي جرت مصادرتيا مع دكؿ أخرل 
عندما تككف المصادرة ناتجة بصكرة مباشرة عف تحقيقات أك 

منّسؽ جرل بيف السمطات المبنانية المعنّية كبيف الجية تعاكف 
 أك الجيات األجنبية المعنّية.

 
  المادة الخامسة عشرة7

/ -4-3-2/ ُتمغى التحّفظات المنصكص عمييا في الفقرات
 15/5/1995تاريخ  426مف المادة األكلى مف القانكف رقـ 

المتعّمؽ باإلجازة بإبراـ إتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة اإلتجار 
، كما 1988غير المشركع بالمخّدرات كالمؤّثرات العقمية لسنة 

 16/3/1998تاريخ  673مف القانكف رقـ  132ُتمغى المادة 
 مؤّثرات العقمية كالسالئؼ.المتعّمؽ بالمخدرات كال

 
  المادة السادسة عشرة7

ال ُيعتّد، فكر نفاذ ىذا القانكف، بجميع األحكاـ المخالفة أك 
التي ال تأتمؼ مع مضمكنو، كال سّيما تمؾ الكاردة في قانكف 

كفي القانكف رقـ  3/9/1956سّرية المصارؼ الصادر بتاريخ 
كالمؤثرات المتعّمؽ بالمخدرات  16/3/1998تاريخ  673

 العقمية كالسالئؼ.
 

 7 )أحكام ختامية(المادة السابعة عشرة
عمى مفّكضي مراقبة المصارؼ كالمؤّسسات المالية كسائر 
الشركات كالمؤّسسات المنصكص عمييا في المادة الرابعة مف 
ىذا القانكف التحّقؽ مف تقّيد ىذه الشركات كالمؤّسسات كافة 

لتنظيمية الصادرة باإلستناد بأحكاـ ىذا القانكف كبالنصكص ا
بالغ رئيس "الييئة" عف أّية مخالفة بيذا الشأف.  إليو كا 

تُناط بكزارة العدؿ كبكؿ مف نقابتي المحاميف في بيركت 
كطرابمس كنقابة المحاسبيف المجازيف ميّمة التحقؽ مف تقّيد 
كّتاب العدؿ كالمحاميف كالمحاسبيف المجازيف، كّؿ في ما 

ت المنصكص عمييا في ىذا القانكف كفي خّصو، باإلجراءا
 النصكص التنظيمية الصادرة باإلستناد إليو.

 
  المادة الثامنة عشرة7

 ُيعمؿ بيذا القانكف فكر نشره في الجريدة الرسمية.
 
 

 4107تشرين الثاني  46تاريخ  75قانون معجل رقم 
اإلجازة لمحكومة المبنانية اإلنضمام الى اإلتفاقية الدولية 

تمويل اإلرىاب الموق عة في نيويورك بتاريخ  لقمع
9/04/0999 
 

 مادة وحيدة 7 
أجيز لمحككمة المبنانية اإلنضماـ إلى اإلتفاقية الدكلية لقمع  -1

 9/11/1999تمكيؿ اإلرىاب المكّقعة في نيكيكرؾ بتاريخ 
، مع التحّفظ 11/4/1111كالتي دخمت حّيز التنفيذ بتاريخ 

في الفقرة  )ب( مف البند األكؿ عمى تعريؼ اإلرىاب الكارد 
مف المادة الثانية مف اإلتفاقية، كاعتماد تعريؼ اإلرىاب الكارد 
في المادتيف األكلى كالثانية مف اإلتفاقية العربية لمكافحة 

التي ُأجيز  11/4/1991اإلرىاب المكّقعة في القاىرة بتاريخ 
 57لمحككمة المبنانية اإلنضماـ إلييا بمكجب القانكف رقـ 

 .11/1/1999تاريخ 

 

 ُيعمؿ بيذا القانكف فكر نشره في الجريدة الرسمية. -1

 
 

ل رقم   5113تشرين األول  54تاريخ  22قانون معج 
 تبادل المعمومات لغايات ضريبية 
 

 أقّر مجمس النكاب،
 كينشر رئيس الجميكرية القانكف التالي نّصو :

  مادة وحيدة7
 ييدؼ ىذا القانكف إلى: أواًل7
كتنفيذ أحكاـ أم إتفاقية تتعّمؽ بتبادؿ المعمكمات تطبيؽ  -

 لغايات ضريبية، المكّقعة كالمبرمة كفقان لألصكؿ.
اإللزاـ بإعطاء المعمكمات المطمكبة تنفيذان ألحكاـ تمؾ  -

 اإلتفاقية.
 

 ثانيًا7
( ما لـ يقض النّص خالؼ ذلؾ، تعني   المصطمحات التالية ما 1)

 يمي:
تفاقية دكلية تنّص عمى تبادؿ : أم معاىدة أك إاإلتفاقية -أ 

المعمكمات ألغراض ضريبية، بما في ذلؾ التبادؿ التمقائي 
 لممعمكمات بيف لبناف كأم دكلة أجنبية؛
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: إعطاء معمكمات محّددة التبادل التمقائي لممعمومات  -ب 
مسبقان عف مقيميف في دكلة أجنبية ترتبط مع لبناف بمكجب 

 مسبؽ؛ إتفاقية، كذلؾ بشكؿ دكرم كدكف أم طمب
ة -ج   : كزير المالية أك ممثؿ مفكض مف قبمو؛السمطة المختص 
ة7 -د  أم إتفاقية ثنائية أك متعّددة  إتفاقية السمطات المختص 

األطراؼ بيف السمطة المختّصة كأم دكلة أجنبية لتكضيح 
أك تفسير أحكاـ إتفاقية معّينة أك تسييؿ التبادؿ التمقائي 

 لممعمكمات بمكجب أم إتفاقية؛
: أم بياف أك سجؿ يتضّمف كقائع معّينة كيّتخذ اتالمعموم -ق 

 أم شكؿ مف األشكاؿ؛ 
: طمب يتـّ تقديمو إلى السمطة المختّصة لمحصكؿ الطمب -ك 

 عمى معمكمات بمكجب إتفاقية معّينة؛
: الدكلة التي تتقّدـ بطمب لمحصكؿ الدولة مقد مة الطمب -ز 

 عمى معمكمات؛
ّسسة : أم فرد أك شركة أك أم ىيئة أخرل مؤ الشخص  -ح 

 كفقان لمقكانيف النافذة؛
( في حاؿ كجكد تبايف بيف أحكاـ ىذا القانكف أك أم إتفاقية مع 2)

 أحكاـ أم قانكف آخر، تطبَّؽ أحكاـ ىذا القانكف كاإلتفاقية.
 

 ثالثًا7
بيدؼ اإللتزاـ باألحكاـ المتعّمقة بتبادؿ المعمكمات في أم 

منصكص إتفاقية، تستعمؿ السمطة المختّصة الصالحيات ال
مف قانكف اإلجراءات  103، ك48، 44، 23عمييا في المكاد 

الضريبية لجمع المعمكمات حتى لك لـ تكف االدارة الضريبية 
 بحاجة إلى تمؾ المعمكمات ألغراض ضريبية داخمية.

 
 رابعًا7

تساعد السمطة المختّصة الدكلة مقّدمة طمب المعمكمات   (1)
ذا تبّيف لمسمطة كفقان لشركط اإلتفاقية المبرمة معيا. إ

المختّصة، عند إستالميا أم طمب، أنو متكافؽ مع أحكاـ 
اإلتفاقية المكّقعة مع ىذه الدكلة، تنّفذ عندىا السمطة 

 المختّصة الطمب كفقان ألحكاـ ىذه اإلتفاقية كىذا القانكف.
يمكف لمسمطة المختّصة أف تطمب معمكمات إضافية مف   (2)

لؾ ضركريان لمساعدتيا الدكلة مقّدمة الطمب عندما يككف ذ
 عمى معالجة الطمب.

في حاؿ قّررت السمطة المختّصة أف الطمب ال يتكافؽ مع   (3)
أحكاـ اإلتفاقية المكّقعة مع ىذه الدكلة، عندىا ترفض 
 السمطة المختّصة الطمب كتبمغ الدكلة مقّدمة الطمب بذلؾ.

 خامسًا7
عندما تككف المعمكمات المطمكبة غير مشمكلة بقانكف  (1)

أك بالمادة  3/9/1956ّرية المصرفية الصادر بتاريخ الس
مف قانكف النقد كالتسميؼ، تقـك السمطة المختّصة  151

 بإجابة الطمب مباشرةن إلى الدكلة مقّدمة الطمب.
عندما تككف المعمكمات المطمكبة مشمكلة بقانكف  السّرية  (2)

 151أك بالمادة  3/9/1956المصرفية الصادر بتاريخ 
قد كالتسميؼ، كفي حاؿ تبّيف لمسمطة مف قانكف الن

المختّصة أف الطمب متكافؽ مع أحكاـ اإلتفاقية المكّقعة 
« ىيئة التحقيؽ الخاصة»مع ىذه الدكلة، يتكّجب عمى 

تاريخ  44المنصكص عمييا بمكجب القانكف رقـ 
المتعّمؽ بمكافحة تبييض األمكاؿ كتمكيؿ  24/11/2015

 ا إلى السمطة المختّصة.اإلرىاب تأميف المعمكمات كتزكيدى
ال يمكف تزكيد الدكلة مقّدمة الطمب بالمعمكمات   (3)

( دكف أف يتـّ إبالغ 2المنصكص عمييا في الفقرة )
المستعمـ عنو بذلؾ الذم يعكد لو، خالؿ ميمة خمسة عشر 
يكمان مف تاريخ تبّمغ قرار السمطة المختّصة كفقان ألحكاـ 

الضريبية، اإلعتراض التبميغ الكاردة في قانكف اإلجراءات 
 عمى ىذا القرار أماـ مجمس شكرل الدكلة.

يبّت مجمس شكرل الدكلة بصكرة نيائية غير قابمة 
لممراجعة بصّحة تكافر الشركط القانكنية التي تكجب عممية 
تبادؿ المعمكمات كذلؾ بميمة أقصاىا ثالثة أشير مف 

 تاريخ تقديـ المراجعة.
اؿ قّرر مجمس الشكرل بعد إنقضاء ىذه الميمة، أك في ح

إعطاء المعمكمات المطمكبة، عمى السمطة المختّصة تزكيد 
 الدكلة مقّدمة الطمب بالمعمكمات المطمكبة.

عمى الرغـ مف األحكاـ السابقة، كفي ما خّص   الطّمبات  (4)
العاجمة بطبيعتيا أك تمؾ التي يمكف أف يؤّثر إبالغ 

قـك بيا المستعمـ عنو عمى فرص نجاح التحقيقات التي ت
الدكلة مقّدمة الطمب، يجب أف يتـّ تزكيد ىذه األخيرة 
بالمعمكمات مف دكف اإلخطار المسبؽ المذككر أعاله كفقان 
جراءات ُيّتفؽ عمييا بيف الدكلتيف تحفظ حقكؽ  لمعايير كا 

 جميع األطراؼ. 
 

 سادسًا7
يعكد لكؿ مف مصرؼ لبناف كىيئة التحقيؽ الخاصة الطمب  (1)

لية، بكقت محّدد كبطريقة معّينة كفقان مف المؤّسسات الما
لألحكاـ التي ينّص عمييا ىذا القانكف، تقديـ المعمكمات 
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المطمكبة لتقـك السمطات المختّصة بالتبادؿ التمقائي 
لممعمكمات بمكجب أم إتفاقية أك إتفاقية السمطات 
المختّصة. تزّكد السمطة المختّصة بتمؾ المعمكمات لتتمّكف 

 يا بمكجب اإلتفاقية.مف القياـ بميام
يحّؽ لكؿ مف كزير المالية أك مصرؼ لبناف، كؿ كفؽ   (2)

 اختصاصو، كفقان لقرارات تصدر الحقان، تحديد:
 المؤّسسات التي عمييا إعطاء المعمكمات؛ - أ

المعمكمات التي يجب إعطاءىا كالطريقة لذلؾ مف   - ب
 ضمنيا الطريقة اإللكتركنية؛

 جب إعطاءىا؛معيار دقة كشمكؿ المعمكمات التي ي -ج
لمجمس الكزراء، عند اإلقتضاء، اإلّتخاذ بمراسيـ   (3)

اإلجراءات الضركرية لتطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف في 
 الحاالت غير المنصكص عمييا في الفقرة الثانية أعاله.

في حاؿ مخالفة األحكاـ المنصكص عمييا بمكجب ىذه   (4)
المادة أك عدـ اإلمتثاؿ ليا، تُفرض غرامة ما بيف مئة 

ميكف كمئتي مميكف ليرة دكف المساس بحّؽ السمطة م
الرقابية التابعة ليا لفرض العقكبات اإلدارية كالغرامات 

 المالية إستنادان إلى القكانيف الخاصة بيا. 
 

 سابعًا7
ُيطّبؽ ىذا القانكف عمى إتفاقيات تفادم اإلزدكاج الضريبي 

 النافذة كافة.
 

 ثامنًا7
ية المتعّددة األطراؼ لمتعاكف التقني ُأجيز لمحككمة إبراـ اإلتفاق

 في المجاؿ الضريبي
(The Multilateral Convention on Mutual 

Assistance in Tax Matters (MAC)) 
)مرفقة ربطان كالتي يمكف أف ُتعّدؿ مف كقت آلخر(، كاإلتفاقية 

 المتعّمقة بالسمطات المختّصة 
(The multilateral competent authority 
agreement on automatic exchange on 

financial account information (MCAA))  مرفقة
 ربطان.

 يفّكض كزير المالية التكقيع عمى ىاتيف اإلتفاقّيتيف.
 
 
 
 

 تاسعًا7
تدخؿ أحكاـ ىذا القانكف حّيز التنفيذ بالرغـ مف أم إلتزاـ   (1)

متعّمؽ بالسّرية أك أم قيكد أخرل مفركضة، بمكجب أم 
 ر، عمى عممية اإلفصاح عف المعمكمات.قانكف آخ

إف أم معمكمات يتـّ تبادليا، بمكجب البنديف رابعان كسادسان   (2)
مع السمطة المختّصة كفقان ألم إتفاقية أك كفقان ليذا القانكف، 

 25يتـّ التعامؿ معيا عمى أنيا سّرية، كفقان ألحكاـ المادة 
 مف قانكف اإلجراءات الضريبية.

 
 عاشرًا7

)تبادؿ  24/11/2015تاريخ  43كاـ القانكف رقـ ُتمغى أح
 المعمكمات الضريبية(.

 
 حادي عشر7

مع استعجاؿ  ُيعمؿ بيذا القانكف فكر نشره في الجريدة الرسمية
 .مف الدستكر 56إصداره كفقان لمفقرة األكلى مف المادة 

 
 

 5113تشرين األول  54تاريخ  31قانون رقم 
والبند  15والمادة  56مادة وال 51من المادة  1تعديل البند 

تاريخ   11من القانون رقم  114من المادة  1
11\11\5115 
 

 )قانون اإلجراءات الضريبية وتعديالتو(
 أقّر مجمس النكاب،

 كينشر رئيس الجميكرية القانكف التالي نّصو :
 

 المادة األولى7
 11/11/2008تػاريخ  44ُتعدَّؿ المادة األكلى مف القانكف رقـ 

كف اإلجػػػراءات الضػػػريبية كتعديالتػػػو( بحيػػػث ُتصػػػبح عمػػػى )قػػػان
 الشكؿ التالي:

 
 المادة األولى الجديدة7»

ُيقصػػد بالعبػػارات التاليػػة أينمػػا كردت فػػي ىػػذا القػػانكف، المعػػاني 
 المبّينة تجاه كؿ منيا:

أم ضػريبة أك رسػـ، بإسػتثناء الرسػـك الجمركيػة  الضريبة7 -1
 حقيقيا كتحصيميا كمنيا:كالعقارية، تتكّلى كزارة المالية ت
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 ضريبة الدخؿ -أ 
 ضريبة األمالؾ المبنّية-ب 
 رسـ اإلنتقاؿ -ج 
 ضريبة التحسيف -د 
 الضريبة عمى القيمة المضافة -ق 
 الضرائب غير المباشرة كالرسـك المماثمة ليا -ك 
 الضرائب كالرسـك التي قد ُتستحدث  -ز 

 ما لـ ينّص ىذا  القانكف عمى خالؼ ذلؾ، 
شػػمؿ كممػػة "الضػػريبة" أينمػػا كردت فػػي ىػػذا القػػانكف، أسػػاس ت 

الضػػػريبة كممحقاتيػػػا، أم الغرامػػػات كالفكائػػػد كنفقػػػات التحصػػػيؿ 
 الجبرم المتعّمقة بالضريبة.

كػػػػػؿ شػػػػػخص ممػػػػػـز بحكػػػػػـ القػػػػػكانيف الضػػػػػريبية  المكمَّفففففف7 -2
بمكجبات ضريبية، كتسرم أحكاـ ىذا القانكف المطبَّقة عمػى 

لضريبة إاّل في الحػاالت التػي يػنّص المكمَّؼ، عمى مقتطع ا
 القانكف عمى خالؼ ذلؾ.

الفتػػػرة الزمنيػػػة التػػػي تتضػػػّمف الكاقعػػػة أك  الفتفففرة الضفففريبية7 -3
الكقػػػػػائع المنشػػػػػئة لمضػػػػػريبة، كالتػػػػػي عنػػػػػد إنتيائيػػػػػا يتكّجػػػػػب 
التصػػريح عػػف الضػػريبة أك تأديتيػػا خػػالؿ ميمػػة محػػّددة كفقػػان 

 لمنصكص القانكنية لكؿ ضريبة.
 -الكحػػػػدة المختّصػػػػة فػػػػي كزارة الماليػػػػة  الضففففريبية7اإلدارة  -4

المنػػػاط بيػػػا أعمػػػاؿ إدارة كتحّقػػػؽ  -مديريػػػة الماليػػػة العامػػػة 
كمراقبػػػػػة الضػػػػػريبة كتحصػػػػػيميا، كذلػػػػػؾ كفقػػػػػان لمصػػػػػالحيات 

 المحدَّدة قانكنان.
 الشخص الطبيعي كالمعنكم، كفقان لسياؽ النّص. الشخص7 -5
يػػػػو قانكنػػػػان : الشػػػػخص الػػػػذم يتكّجػػػػب عممقتطففففع الضففففريبة -6

إقتطاع الضريبة عند المنبع مػف المبػالغ المسػتحقة لشػخص 
 آخر )المكّمؼ األساسي( كتسديدىا لمخزينة.

: الضريبة الناتجة عف تدارؾ كؿ كتمػاف الضريبة اإلضافية -7
ـّ التػػدارؾ مػػف قبػػؿ  أك نقػػص فػػي الضػػريبة المتكّجبػػة سػػكاء تػػ

 المكّمؼ أك مف قبؿ اإلدارة الضريبية.
التصريح الضريبي السنكم كالدكرم كأم تصريح  التصريح7 -8

آخػػػر كالبيػػػاف الػػػدكرم كالبيانػػػػات المرفقػػػة كطمبػػػات إسػػػػترداد 
 الضريبة عمى القيمة المضافة.

شػػركات التكصػػية الشػػركات المغفمػػة ك : الشففركات المسففاىمة -9
 باألسيـ.

: المؤّسسػات المسػتثناة مػف ضػريبة المؤس سات المسفتثناة -10
 الدخؿ عمى األرباح.

 :المقيم -11

 ُيعتبر مقيمان في لبناف:
كفقػػػان لمقػػػكانيف  أك تسػػػجيمو كػػػؿ شػػػخص معنػػػكم يػػػتـّ إنشػػػاؤه -1

 المبنانية أك لديو في لبناف مركز لمزاكلة العمؿ.
 كؿ شخص طبيعي تتكافر بو أحد الشركط التالية: -2
 لديو في لبناف مركز لمزاكلة المينة.  -أ  

ؿ مكػاف سػكنو يككف بتصّرفو منزؿ دائـ في لبنػاف يشػكّ  -ب
 أك سكف عائمتو المعتاد. 

 ُيفيـ بعائمة الشخص الزكج كاألكالد الذيف ىـ عمى عاتقو.
يكمػػػان،  183مضػػػى عمػػػى كجػػػكده فػػػي لبنػػػاف أكثػػػر مػػػف  -ج

عمى التكالي أك بشكؿ متقّطع، خالؿ فتػرة إثنػي عشػر شػيران 
 متكاصمة.

يكمػػان الفتػػرة التػػي يمضػػييا  183ال ُتحتسػػب ضػػمف فتػػرة الػػػ 
 عي في لبناف  في حاؿ تكاجد فيو: شخص طبي

 حصران لغاية اإلنتقاؿ مف دكلة إلى أخرل؛ -
 .«لمخضكع لعالج طّبيّ  حصران  - 
 

 المادة الثانية7
تػػػػػاريخ  44مػػػػف القػػػػانكف رقػػػػـ  23مػػػػف المػػػػػادة  1يعػػػػدَّؿ البنػػػػد 

)قػػػػػػػانكف اإلجػػػػػػػراءات الضػػػػػػػريبية كتعديالتػػػػػػػو(  11/11/2008
 بحيث يصبح كما يمي:

 7( الجديد1البند )»
المتعّمػػؽ  3/9/1956تػػاريخ  3مػػع مراعػػاة أحكػػاـ القػػانكف رقػػـ 

بالسػػػّرية المصػػػرفية، عمػػػى كػػػؿ شػػػخص، بإسػػػتثناء األشػػػخاص 
الخاضعيف لسّرية المينة بمكجب قانكف، بما فيػو إدارات الدكلػة 
تحػػادات البمػػديات كافػػة ككػػذلؾ  كالمؤّسسػػات العامػػة كالبمػػديات كا 

قابػػات، التعػػاكف مػػع الييئػػات المختمفػػة فػػي القطػػاع الخػػاص كالن
عطائيػػػا المعمكمػػػات التػػػي تطمبيػػػا لمقيػػػاـ  السػػػمطات الضػػػريبية كا 
بمياميػػا، كمػػا ال يجػػكز ألّم كػػاف التػػذرع بسػػّر المينػػة لمحػػؤكؿ 
دكف تمكػػػيف مػػػكظفي اإلدارة الضػػػريبية مػػػف مراجعػػػة السػػػجالت 
كالمسػػػتندات المحاسػػػبية التػػػي تسػػػمح بػػػالتحّقؽ مػػػف مػػػدل إلتػػػزاـ 

ضػػػريبية، أك التػػػي تمّكػػػنيـ مػػػف اإلجابػػػة المكّمفػػػيف بمكجبػػػاتيـ ال
عمى طمبات المعمكمات التي ترد إلى اإلدارة الضريبية بمكجػب 

 «.إتفاقيات تفادم اإلزدكاج الضريبي
 

 المادة الثالثة7
 11/11/2008تػػػاريخ  44مػػف القػػػانكف رقػػـ  29المػػػادة ُتعػػّدؿ 

)قػػانكف اإلجػػراءات الضػػريبية كتعديالتػػو( بحيػػث تصػػبح المػػادة 
 كما يمي:
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 الجديدة7 56المادة »
يتكّجػػػب عمػػػى األشػػػخاص المكّمفػػػيف بضػػػريبة الػػػدخؿ عمػػػى  -1

أسػػػػػاس الػػػػػربح الحقيقػػػػػي مسػػػػػؾ سػػػػػجالت اليكميػػػػػة كالجػػػػػردة 
 كاألستاذ كسجؿ الركاتب كاألجكر. 

كمػػا يتكّجػػب عمػػى الشػػركات المسػػاىمة مسػػؾ سػػجّؿ األسػػيـ 
، كسجّؿ خػاص تُػّدكف فيػو أسػماء المسػاىميف اإلسمية أيضان 
فػػي الجمعيػػػات العمكميػػة أيػػان تكػػػف فئػػة أسػػػيميـ  الحاضػػريف
 كعددىا.

بالنسبة إلى األشخاص المكّمفيف بضػريبة الػدخؿ عمػى غيػر  -2
أسػػػػػاس الػػػػػربح الحقيقػػػػػي، فعمػػػػػييـ مسػػػػػؾ سػػػػػجالت اليكميػػػػػة 

 كاألصكؿ الثابتة كالركاتب كاألجكر. 
يتكّجػػب عمػػى الشػػركات المسػػتثناة مػػف ضػػريبة الػػدخؿ عمػػى  -3

المطمػػػكب مسػػػكيا مػػػف المكّمفػػػيف األربػػػاح، مسػػػؾ السػػػجالت 
عمػػى أسػػاس الػػربح الحقيقػػي. أمػػا المؤّسسػػات المسػػتثناة مػػف 
ضريبة الدخؿ عمى األرباح مف غير الشركات، فيمكنيػا أف 
تمسؾ السجالت المطمكب مسكيا مف المكّمفيف عمى أساس 
الػػربح الحقيقػػي، أك أف تكتفػػي بمسػػؾ محاسػػبة نقديػػة تتػػألؼ 

المطمكب مسكيما مف المكّمفػيف بصكرة إلزامية مف السجمَّيف 
عمػػػى أسػػػػاس الػػػػربح المقطػػػػكع إضػػػافةن إلػػػػى سػػػػجؿ الركاتػػػػب 

 كاألجكر.
يتكّجػػػػػػب عمػػػػػػى المؤّسسػػػػػػات العامػػػػػػة كالبمػػػػػػديات كاتحػػػػػػادات  -4

 البمديات، مسؾ سجّؿ الركاتب كاألجكر.
 في ما خّص الضريبة عمى القيمة المضافة:  -5

 افةيمـز األشخاص الخاضػعكف لمضػريبة عمػى القيمػة المضػ
مػػف القػػانكف رقػػـ  59ككػػذلؾ المسػػتفيدكف مػػف أحكػػاـ المػػادة 

 )الضػػريبية عمػػى القيمػػة المضػػافة( كتعديالتػػو 379/2001
بمسؾ سجالت المكّمفيف بضػريبة الػدخؿ عمػى أسػاس الػربح 

 الحقيقي مع مراعاة ما يمي:
تمسػػؾ اإلدارات كالمؤّسسػػات العامػػة كالبمػػديات كاتحػػادات  - أ

ا كفقان لألصكؿ القانكنية التي البمديات سجالتيا كمستنداتي
ترعػػػى أعماليػػػا عمػػػى أف تحػػػتفظ بالسػػػجالت كالمسػػػتندات 
الالزمػػة لمتحّقػػؽ مػػف صػػحة إحتسػػاب الضػػريبة كالتصػػريح 

 عنيا كتأديتيا.
يتكّجػب عمػػى المؤسسػػات التػػي ال تتػػكّخى الػػربح المسػػتفيدة  - ب

 59فقط مػف حػّؽ اإلسػترداد المنصػكص عميػو فػي المػادة 
)الضػػػػريبة عمػػػػى القيمػػػػة  379/2001مػػػػف القػػػػانكف رقػػػػـ 

المضػػػافة( كتعديالتػػػو، اإلحتفػػػاظ بالسػػػجالت كالمسػػػتندات 
 الالزمة إلثبات صحة طمبات اإلسترداد كأعماليا. 

ُتمسػػؾ السػػجالت المنصػػكص عمييػػا فػػي البنػػكد أعػػاله مػػف  -6
ىذه المادة كفقان لمقػكانيف المرعيػة اإلجػراء، يػدكيان أك بكاسػطة 

 الحاسكب اآللي.
كيػػػػػات ككيفيػػػػػة مسػػػػػؾ ىػػػػػذه السػػػػػجالت كتنظػػػػػيـ تحػػػػػّدد محت -7

 المستندات المحاسبية بقرار يصدر عف كزير المالية.
، يمكػػػػػػف مسػػػػػػؾ ىػػػػػػذه  -8 لغايػػػػػػات فػػػػػػرض الضػػػػػػرائب كالرسػػػػػػـك

 السجالت بدكف تختيميا أك التأشير عمييا.
بإسػػتثناء مكّمفػػي ضػػريبة الػػدخؿ عمػػى أسػػاس الػػربح الُمقػػّدر  -9

ضػػػافة، يتكّجػػػب غيػػػر الخاضػػػعيف لمضػػػريبة عمػػػى القيمػػػة الم
عمػػػى كػػػؿ مكّمػػػؼ إصػػػدار فػػػاتكرة أك أم مسػػػتند آخػػػر يقػػػـك 

 مقاميا إلثبات صحة إيراد كؿ عممية يقـك بيا.
تحػػّدد دقػػائؽ تطبيػػؽ ىػػذا البنػػد بمػػا فيػػو محتكيػػات الفػػاتكرة بقػػرار 

 «.يصدر عف كزير المالية
 

 المادة الرابعة7
 11/11/2008تػػػاريخ  44مػػف القػػػانكف رقػػـ  32ُتعػػّدؿ المػػػادة 

قػػػانكف اإلجػػػػراءات الضػػػريبية كتعديالتػػػػو( بحيػػػث تصػػػػبح كمػػػػا )
 يمي:
 
 الجديدة7 15المادة »
مػػػع مراعػػػاة أحكػػػاـ القػػػكانيف الخاصػػػة، عمػػػى كػػػؿ شػػػخص  -1

يباشػػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػػالن خاضػػػػػػػػػػػعان لمضػػػػػػػػػػػريبة أف يحػػػػػػػػػػػيط اإلدارة 
الضػػػػػػريبية عممػػػػػػان بػػػػػػذلؾ بمكجػػػػػػب طمػػػػػػب تسػػػػػػجيؿ يقّدمػػػػػػو 

 إلييا خالؿ شيريف مف تاريخ مباشرة العمؿ.
شػػػخص تػػػكّفرت فيػػػو شػػػركط الخضػػػكع اإللزامػػػي  كعمػػػى كػػػؿ

لمضػػريبة عمػػى القيمػػة المضػػافة أف يقػػّدـ طمػػب تسػػجيؿ فػػي 
الضػػػريبة عمػػػى القيمػػػة المضػػػافة، خػػػالؿ شػػػيريف مػػػف نيايػػػة 

 الفصؿ الذم تكفرت فيو شركط الخضكع لتمؾ الضريبة.
عمػػػى كػػػؿ صػػػاحب عمػػػؿ أف يقػػػّدـ طمػػػب تسػػػجيؿ لمعامػػػؿ ك 

مػػػف تػػػاريخ مباشػػػرة لديػػػو، كذلػػػؾ خػػػالؿ ميمػػػة ثالثػػػة أشػػػير 
 المستخدـ/ األجير العمؿ. 

جراءات التسجيؿ بمكجب قرار يصدر عف كزيػر  ُتحّدد معايير كا 
 المالية. 

عمػػى كػػؿ مػػف ىػػذه المػػادة،  3مػػع مراعػػاة أحكػػاـ البنػػد  -أ -5
مسػػّجؿ لػػدل اإلدارة الضػػريبية إعػػالـ معنػػكم مقػػيـ شػػخص 

 عػف كػؿ سنكيان، ضػمف ميمػة التصػريح السػنكم،ىذه اإلدارة 
 تغيير يتناكؿ:
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إسػػمو، عنكانػػو، مركػػز عممػػو، شػػيرتو التجاريػػة أك نػػكع  -1
 نشاطو الرئيسي.

 الشكؿ القانكني الذم يمارس النشاط مف خاللو. -2
أم تعػػػديؿ يطػػػرأ عمػػػى رأس المػػػاؿ لجيػػػة تخفيضػػػو أك  -3

 زيادتو.
أم تغيير يطػرأ عمػى أسػماء المسػاىميف أك الشػركاء أك  -4

 اىمتيـ أك مشاركتيـ.أم تعديؿ يطرأ عمى نسبة مس
إعػػػػالـ اإلدارة  كعمػػػى كػػػؿ شػػػػركة أجنبيػػػة عاممػػػة فػػػػي لبنػػػاف

عػػف كػػؿ  سػػنكيان، ضػػمف ميمػػة التصػػريح السػػنكم،الضػػريبية 
مػف الفقػرة  2ك 1تغيير يتناكؿ المعمكمػات المشػار إلييػا فػي 

 أ مف ىذا البند.
ؿ لػدل اإلدارة عمى كؿ شخص طبيعي مقيـ في لبنػاف  -ب مسػجَّ

ـ ىػػػذه اإلدارة خػػػالؿ ميمػػػة شػػػيريف عػػػف كػػػؿ أف يعمػػػ الضػػػريبية،
تغّيير يتناكؿ إسمو التجارم أك شيرتو التجارية، عنكانػو، مركػز 

 عممو، أك نكع نشاطو الرئيسي.
مػػػػف ىػػػػذه المػػػػادة، عمػػػػى كػػػػؿ  2مػػػػع مراعػػػػاة أحكػػػػاـ البنػػػػد  -1

فػػػي شػػػركات  شػػػخص مقػػػيـ فػػػي لبنػػػاف يممػػػؾ أسػػػيمان لحاممػػػو
ية عػف جميػع مػا يممػؾ مساىمة لبنانية، أف يعمػـ اإلدارة الضػريب

 31مف تمؾ األسيـ في نيايػة كػؿ عػاـ خػالؿ ميمػة تنتيػي فػي 
 .2016آذار مف العاـ التالي، كذلؾ إعتباران مف أعماؿ العاـ 

بمكجػػػب قػػػرار  ىػػػذه الفقػػػرةُتحػػػّدد عنػػػد اإلقتضػػػاء دقػػػائؽ تطبيػػػؽ 
 يصدر عف كزير المالية.

 
 المادة الخامسة7   

تػػػػاريخ  44القػػػػانكف رقػػػػـ مػػػػف  107مػػػػف المػػػػادة  1ُيعػػػػّدؿ البنػػػػد 
)قػػػػػػػانكف اإلجػػػػػػػراءات الضػػػػػػػريبية كتعديالتػػػػػػػو(  11/11/2008

 بحيث يصبح كما يمي:
 
 1147( الجديد من المادة 1البند )»
تُفرض عمى كؿ شخص لـ يقّدـ طمب تسجيمو لدل اإلدارة  -1

الضريبية ضمف الميؿ القانكنيػة، كمػا ىػك منصػكص عميػو فػي 
القػػػانكف، أك فػػػي القػػػكانيف مػػػف ىػػػذا  32البنػػػد كاحػػػد مػػػف المػػػادة 
 الضريبية، غرامة قدرىا:

( لمشػػػػػػػػػػركات مميكنػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػرة لبنانيػػػػػػػػػػةؿ.ؿ. ) 2.000.000 -
 المساىمة.

لشػػػػػػػػػػػركات  )مميػػػػػػػػػػكف ليػػػػػػػػػػػرة لبنانيػػػػػػػػػػة(ؿ.ؿ.  1.000.000 -
األشخاص كشػركات محػدكدة المسػؤكلية كلممؤّسسػات المسػتثناة 

 مف الضريبة.

لألفراد كلبػاقي  ؿ.ؿ. )ثالثماية ألؼ ليرة لبنانية( 300.000 -
 المكمَّفيف.

كتُفرض عمى كؿ شخص مقيـ فػي لبنػاف يممػؾ أسػيمان لحاممػو، 
لػػـ يعمػػـ ىػػذه اإلدارة عػػف جميػػع مػػا يممػػؾ مػػف تمػػؾ األسػػيـ فػػي 
شػػركات مسػػاىمة لبنانيػػة ضػػمف الميمػػة المنصػػكص عمييػػا فػػي 

ؿ.ؿ. )ثالثماية ألػؼ ليػرة  300.000غرامة قدرىا   32المادة 
ه الغرامة بمثميا سنكيان طيمػة فتػرة عػدـ إلتزامػو كُتزاد ىذ. لبنانية(

 «.بيذا المكجب كُيعتبر كسر السنة سنة كاممة
 

 المادة السادسة7 
 ُيعمؿ بيذا القانكف فكر نشره في الجريدة الرسمية.

 
 

  5113تشرين األول  54تاريخ  45قانون رقم 
 اإلجازة لمحكومة بإصدار سندات خزينة بالعمالت األجنبية

 
 مس النكاب،أقّر مج

مف الدستكر،  62كينشر مجمس الكزراء، إستنادان الى المادة 
 القانكف التالي نّصو :

 
  مادة وحيدة7

: ُيجاز لمحككمة إصدار سندات خزينة بالعمالت األجنبيػة  أوالً 
بحػػدكد مبمػػغ ال يتجػػاكز ثالثػػة مميػػارات دكالر أميركػػي، عمػػى أف 

زة فػػػي إطػػػار سػػػتعمؿ األمػػػكاؿ المقترضػػػة بمكجػػػب ىػػػذه اإلجػػػاتُ 
إعػػػادة ىيكمػػػة الػػػػديف العػػػاـ، ألجػػػؿ تمكيػػػػؿ اسػػػتحقاقات الػػػػديكف 
الخارجية ك/أك لتحكيؿ ما يعادؿ قيمتيػا مػف الػديف العػاـ بػالميرة 

 .المبنانية الى عمالت أجنبية
: يجػػب أف ُتسػػّدد كامػػؿ السػػندات الُمصػػدرة مكضػػكع البنػػد  ثانيففاً 

نة مف تػاريخ أكالن مف ىذه المادة خالؿ مدة ال تتجاكز ثالثيف س
 .بدء العمميات المجازة بمكجب ىذا القانكف

: عنػػدما تقػػـك الحككمػػة بإصػػدار سػػندات خزينػػة بالعممػػػة  ثالثففاً 
األجنبيػػة لمػػدد تقػػّؿ عػػف المػػدة القصػػكل المحػػّددة فػػي البنػػد ثانيػػان 
مػػػػف ىػػػػذه المػػػػادة  فػػػػي ىػػػػذا القػػػػانكف أك فػػػػي أم مػػػػف القػػػػكانيف 

خ حمػكؿ أجػؿ إسػتحقاؽ السابقة، يحّؽ لمحككمة إعتباران مػف تػاري
أم مػػػف السػػػػندات أف تقػػػػـك بػػػػإجراء عمميػػػػة أك عمميػػػػات جديػػػػدة 
بالعممػػػة األجنبيػػػة لمػػػدة أك لمػػػدد إضػػػافية، شػػػرط أف ال تتجػػػاكز 
القيمة اإلجمالية ليػذه العمميػات فػي أم كقػت كػاف حجػـ المبمػغ 
المجاز لمحككمة بإقتراضو بمكجػب ىػذا القػانكف كأف ال تتجػاكز 
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ه العمميات كافة المدة القصكل المحػّددة فػي المدة اإلجمالية ليذ
أم ثالثػػيف سػػنة إعتبػػاران مػػػف  ،ىػػذا القػػانكف أك القػػكانيف السػػػابقة

 .تاريخ بدء اإلصدار األكؿ لتمؾ السندات
خالفػػان ألم نػػّص آخػػر عػػاـ أك خػػاص، سػػكاء مػػذككر فػػي ىػػذا 

خّصػػػػص األمػػػػكاؿ الجديػػػػدة المقترضػػػػة ذكر، تُ القػػػػانكف أك لػػػػـ ُيػػػػ
ة التػػي نػػّص عمييػػا البنػػد أكالن مػػف ىػػذه المػػادة بػػالعمالت األجنبيػػ

إلعػػػادة تمكيػػػؿ اسػػػتحقاقات الػػػديكف الخارجيػػػة ك/أك لتحكيػػػؿ مػػػا 
يعػػػادؿ قيمتيػػػا مػػػف الػػػديف العػػػاـ بػػػالميرة المبنانيػػػة الػػػى عمػػػػالت 

 .جنبيةأجنبية ك/أك بغية تمكيؿ حاجات الخزينة بالعمالت األ
لنػػػكاب كػػػؿ مجمػػػس ا –كزارة الماليػػػة  –: تطمػػػع الحككمػػػة  رابعفففاً 

 ستة أشير خالؿ السنة المالية عمى ما يمي : 
 .نتيجة العمميات المجازة بمكجب ىذا القانكف -
ـّ تسػػديدىا خػػالؿ  - أقسػػاط الػػديكف الداخميػػة كالخارجيػػة التػػي تػػ

 .الفترة المنصرمة
 .ؽ في حساب الخزينة خالؿ الفترة المنصرمةالعجز المحقّ  -

ؽ ىػػػػذا القػػػػانكف د عنػػػػد اإلقتضػػػػاء دقػػػػائؽ تطبيػػػػخامسػػػػان : ُتحػػػػدَّ 
ّتخػذ فػي مجمػػس الػكزراء بنػاءن عمػى اقتػػراح بمرسػـك أك بمراسػيـ تُ 

 .كزير المالية
 .: ُيعمؿ بيذا القانكف فكر نشره في الجريدة الرسمية سادساً 

 
 

 5113تشرين األول  54تاريخ  41قانون رقم 
تحديد الموجبات الضريبي ة لألشخاص الذين يقومون بنشاط 

 Trusteeالف 
 

 مس النكاب،أقّر مج
 كينشر رئيس الجميكرية القانكف التالي نّصو :

 
  7مادة وحيدة

عمى كؿ شخص مقيـ في لبناف، كيمارس بصكرة مينية أك  (1)
أجنبية بأّم شكؿ  Trustلػ  Trusteeنشاط الػ غير مينية، 

مف األشكاؿ، أف يتقّدـ بطمب تسجيؿ لدل اإلدارة 
 الحقيقي. الضريبية. كىك ممـز بالتصريح عمى أساس الربح

يتكّجب عمى األشخاص المشار إلييـ في البند األكؿ مف   (2)
ىذه المادة أف يصّرحكا سنكيان عف اإليرادات المحّققة مف 
نشاطيـ كأف يقتطعكا عند المنبع الضرائب المتكّجبة في 
لبناف عمى األشخاص الذيف يتعاممكف معيـ كفقان ألحكاـ 

 القكانيف المرعية اإلجراء.

ى ىؤالء األشخاص مسؾ السجالت كما يتكّجب عم  (3)
المحاسبية كفقان لما ىك محّدد في قانكف اإلجراءات 
الضريبية، ككذلؾ مسؾ المستندات الثبكتية التي تظير 
كافة المعمكمات المتعّمقة بالمتعامميف معيـ، عمى أف يتـّ 

 اإلحتفاظ بيذه السجالت كالمستندات لمدة عشر سنكات.
المادة ال تمّس بأم شكؿ كاف إف األحكاـ الكاردة في ىذه   (4)

بالنصكص القانكنية المطّبقة عمى المصارؼ كالمؤّسسات 
 المالية المرّخصة مف مصرؼ لبناف.

ُتطّبؽ عمى األشخاص المذككريف في ىذه المادة الغرامات   (5)
المنصكص عمييا في قانكف اإلجراءات الضريبية، في حاؿ 

ضريبية مخالفة أحكاـ ىذا القانكف كقانكف اإلجراءات ال
 كالقكانيف الضريبية.

 ُيعمؿ بيذا القانكف فكر نشره في الجريدة الرسمية.  (6)
 
 

 5113تشرين األول  54تاريخ  42قانون رقم 
 إلغاء األسيم لحاممو واألسيم ألمر

 
 أقّر مجمس النكاب،

 كينشر رئيس الجميكرية القانكف التالي نّصو :
 

  مادة وحيدة7
ظر عمى الشركات المساىمة خالفان ألم نّص آخر، ُيح أواًل7

)بما فييا شركات التكصية باألسيـ( إصدار أسيـ لحاممو 
 كأسيـ ألمر بعد دخكؿ ىذا القانكف حّيز التنفيذ.

كما يتكّجب عمى الشركات، التي تشتمؿ أسيميا عمى أسيـ 
لحاممو أك ألمر، إستبداؿ األسيـ لحاممو كاألسيـ ألمر 

ف بأسيـ إسمية، كفقان الصادرة قبؿ تاريخ صدكر ىذا القانك 
ألحكاـ البند ثالثان، خالؿ ميمة سنة مف تاريخ نفاذ ىذا 
القانكف. كيتكّجب عمييا تعديؿ نظاميا األساسي كفقان لألحكاـ 
الكاردة أعاله في ميمة أقصاىا تاريخ إنعقاد أكؿ اجتماع 

 لمجمعية العمكمية لممساىميف.
 

 ثانيًا7
أف أصدرت أسيمان  عمى الشركات المساىمة، التي سبؽ( 1)

لحاممو أك أسيمان ألمر، أف ُتعمـ حاممي ىذه األسيـ، عبر 
النشر في الجريدة الرسمية كثالث صحؼ محمية كعمى المكقع 
االلكتركني لمشركة في حاؿ كجكده، بالمكجبات المنصكص 
عمييا في البند أكالن. كما يتكّجب عمى ىذه الشركات 



126 
 

إسـ الشخص الذم اإلستحصاؿ مف صاحب تمؾ األسيـ عمى 
 يتكّجب تسجيؿ األسيـ المستبدلة باسمو كفقان ألحكاـ البند أكالن.

تُفرض عمى الشركات التي ال تمتـز بالمكجب المتعّمؽ ( 2)
بإعالـ أصحاب األسيـ لحاممو أك األسيـ ألمر، المذككر 

 % مف قيمة رأسماليا.50في الفقرة األكلى، غرامة تعادؿ 
 

 ثالثًا7
أصحاب األسيـ لحاممو أك األسيـ ألمر ُيحظر عمى ( 1)

الذيف لـ يستبدلكا أسيميـ خالؿ ميمة سنة مف تاريخ نفاذ 
ىذا القانكف مف ممارسة كافة الحقكؽ المتعّمقة بتمؾ األسيـ 
كال يمكف تعيينيـ أعضاء في مجالس إدارة الشركات، إلى 

 حيف إستبداؿ تمؾ األسيـ بأسيـ إسمية.  
مف تاريخ نفاذ ىذا القانكف، المشار  بعد إنقضاء ميمة سنة( 2)

إلييا في الفقرة األكلى مف ىذا البند مف ىذه المادة، تطبَّؽ 
 األحكاـ التالية: 

% مف قيمة رأسماليا 20تُفرض عمى الشركة غرامة تعادؿ  -
في حاؿ قامت بتسديد أنصبة األرباح ألّم مف حاممي تمؾ 

د لكؿ األسيـ، كذلؾ عف كؿ مخالفة مرتكبة كعممية تسدي
 مساىـ عمى حدة،

ُتعتبر القرارات المّتخذة في الجمعيات العمكمية المنعقدة  -
غير قانكنية في حاؿ سمحت الشركة لحاممي تمؾ األسيـ 
بحضكرىا أك عيَّنتيـ أعضاء في مجالس إدارتيا أك 

 سمحت ليـ بالمشاركة في إجراءات تصفيتيا.
لتي لـ يتـّ تُنقؿ ممكية األسيـ لحاممو أك األسيـ ألمر ا (3)

استبداليا بأسيـ إسمية، بعد مركر سنتيف مف تاريخ نفاذ 
 ىذا القانكف، إلى اسـ الدكلة المبنانية.

 
مف قانكف ضريبة  91ك 90ُتطّبؽ أحكاـ المادتيف  رابعًا7

الدخؿ عمى أنصبة أرباح األسيـ لحاممو أك األسيـ ألمر 
ة التي ال يتقّدـ حاممكىا لقبضيا ضمف الميمة القانكني

 المنصكص عمييا في المادتيف المذككرتيف.
 

تحّدد دقائؽ تطبيؽ ىذا القانكف عند الحاجة بمكجب  خامسًا7
مرسـك ُيّتخذ في مجمس الكزراء بناء عمى إقتراح كؿ مف 

 كزراء العدؿ، كالماؿ كاإلقتصاد كالتجارة.
 

 ُيعمؿ بيذا القانكف فكر نشره في الجريدة الرسمية. سادسًا7

 5113 األول تشرين 54 تاريخ 44 رقم قانون
ر 113 المادة تعديل   العقوبات قانون من مكرَّ

 
 النكاب، مجمس أقرّ 

 : نّصو التالي القانكف الجميكرية رئيس كينشر
 

  :وحيدة مادة
ر 316 المادة ُتعّدؿ  المتعّمقة المبناني العقكبات قانكف مف مكرَّ

 العربية يةاإلتفاق إلى كباإلستناد تصبح، بحيث اإلرىاب بتمكيؿ
 22/4/1998 بتاريخ القاىرة في المكّقعة اإلرىاب لمكافحة
 عمى ،31/3/1999 تاريخ 57 رقـ القانكف بمكجب كالمبرمة
 :التالي الشكؿ

 
ر 113 المادة»  :الجديدة مكر 
 قصد عف يشترؾ أك يكّجو أك القياـ يحاكؿ أك يقـك َمف كؿ

 أك جزئيان  أك ان كمي بتمكيؿ مباشرة، غير أك مباشرةن  كسيمة، كبأية
 تمكيؿ أك اإلرىابية، األعماؿ أك اإلرىاب بتمكيؿ المساىمة
 المرتبطة األعماؿ أك اإلرىابية، المنّظمات أك إرىابي شخص

 غير أك المنقكلة األمكاؿ جمع أك تكفير أك تقديـ فييا بما بيا،
 أك لبناف في مشركعة، غير أك مشركعة مصادر مف المنقكلة،

 تـّ  كسكاء ُتستعمؿ، لـ أـ األمكاؿ سُتعممتا سكاء الخارج، في
 .الخارج في أك لبناف في يتـّ  لـ أك اإلرىابي العمؿ
 التجنيد، السفر، محاكلة السفر، اإلرىاب تمكيؿ جريمة تشمؿ

 أك تقديـ المشاركة، التسييؿ، التنظيـ، اإلعداد، التخطيط،
 بأعماؿ القياـ بنّية بيا مرتبط آخر عمؿ كأمّ  التدريب، تمقي

 إرىابي بعمؿ مرتبطة األعماؿ تمؾ تككف أف كدكف إرىابية
 .محّدد
 المؤقتة الشاقة باألشغاؿ أعاله المحّددة األفعاؿ مرتكبك ُيعاَقب
 سنكات سبع عف تزيد كال سنكات ثالث عف تقؿّ  ال لمدة

 ثالثة عف تزيد كال المدفكع المبمغ مثؿ عف تقؿّ  ال كبغرامة
 عمييا المنصكص العقكبات ؽتطبي دكف ذلؾ يحكؿ كال أمثالو،

 .«العقكبات قانكف مف ضمنان  222 لغاية 212 المكاد في
 

  .الرسمية الجريدة في نشره فكر القانكف بيذا ُيعمؿ
 

             
 


