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  معّجل مكرر قانون إقتراح
 الثانيةالمادة الفقرة الثالثة من  مي إلى تعديلير 

  ٦٥٩١ أيمول ٣ بتاريخ الصادر المصارف قانون سريةمن 
  28/5٩/2525تاريخ        القانون رقم والمعّدل بموجب 

 األسباب الموجبة
 

قرار مسعى المجمس النياب وتفاءلوا خيراً  وااستبشر قد  المبنانيون لما كان عصرية  قوانين سّمةبي لدرس وا 
 ;:<6 أيمول 8 بتاريخ الصادر المصارف سرية قانون تعديلن بقواني اتاقتراحومن ضمنيا الفساد  لمكافحة

 فمكيم في يدور من أو/و عامة خدمة أو/و وظيفة يؤدون ومن العموميين لموظفينلكي يستثني من السرية ا
 أو عام مرفق لصالح عملً  الثالثين الذين يؤدونض األطراف كما وبعمقربين  عائمة وأفراد أشخاص من

 .اً مؤثر  أو إعلمياً  سياسياً  نشاطاً  أو الذين يتعاطونعام  مال أو عامة مصمحة أو عامة مؤسسة
 

الدامج لعدة اقتراحات  7575/:5/=7 تاريخ        رقمولما كان قد تم التعديل المرجو بموجب القانون 
عمى حٍد سواء والتداول والتعديل في لجان المجمس الفرعية والمشتركة  اتالنقاشمن  بعد مخاض طويلوذلك، 

 ،عدد كبير من النواب من كافة االتجاىات واالنتماءات. إال أنو، وبشكل مفاجئ وغير محسوبوبمشاركة 
لغاء حذف لعّمة وناقصاً  مبتوراً القانون  جاء  مالية معمومات تمقي المخّولة الجيات الئحة من المراجع أحد وا 

 من يستنيبو من أو العامة بواليتو القضاء“ وىو المذكور القانون في المحددين المشمولين باألشخاص تتعمق
 وفق" محاكمة أو تحقيق أو ملحقة أو استقصاء إطار في سواىم، دون حصراً  المالية، العدلية الضابطة أفراد
من مشروع القانون التعديمي المطروح  المعّدلة الثانية المادة من الثالثة الفقرة من( أ) البند في حرفياً  ورد ما

ساءة والكيدية التسييس منع" ذريعةب وذلك،لمتصويت في الييئة العامة؛  كما  "(القضاء قبل من) اإلستعمال وا 
 حصراً  ليا يحق التي لمجيات بالنسبةبنتيجتو،  القانون أبقى وقد. جاء عمى لسان بعض النواب طالبي الكلم

 ال التي 7556/=86 رقم القانون بموجب المنشأة الخاصة التحقيق ىيئة من كل عمى السرية، رفع طمب
 لمكافحة الوطنية والييئة المصرفية، بالحسابات بالتحقيق نفسيا تمقاء من لمقيام مخوّلة أصلً  نفسيا تعتبر
 تّنشأ لم التي 9/7575/= تاريخ :>6 رقم العام القطاع في الفساد مكافحة قانون في عنيا المنصوص الفساد
 وكشف والتحري التحقيق موضوع تقدم، ما والحال عمميًا، يترك مما. واإلحالة اإلستقصاء إطار في بعد،

 ويفرغكما  القانون ونفاذ نشر بعدالراىنة  المرحمة في متاح وغير متعّذر المسؤولين حسابات عن السرية
 . وفعاليتو وىدفو فحواه منالقانون الجديد لسرية المصارف  بالتالي
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 اإلجراء المرعي المصارف سرية قانون ظلّ  وفي ،أنو في السياق عينو، لزم إذا التذكيرولما كان من المفيد 
 بسرّ  تتذرع أن لمصارف، لم يكن بإمكان ا7575سنة  ولغاية تاريخ إقرار القانون التعديمي ;:<6 سنة منذ

 غير االثراء دعاوى في القضائية السمطات توجييا التي مباتالط بشأن القانون في عميو المنصوص المينة
( المشروع غير اإلثراء قانون) 8:<7/6/=6 تاريخ =8 رقم االشتراعي المرسومالمقامة بموجب  المشروع
 في الصادر 6:9 رقم المشروع غير اإلثراء قانون أعاد وقد. 9:<69/9/6 بتاريخ الصادر والقانون

 التحقيق قاضيعندما أتاح ل 68 مادتو في ذلك عمى التأكيد (المذكورين لقانونينا ألغى الذي) <<<66/6/>7
 عام أيمول 8 بتاريخ الصادر المصارف سرية قانون من السابعة المادة أحكام وايطبقأن  المختصة المحكمة أو

6>:;. 
 

التقصي  ضوعمو لومحورية  أساسية إنطلق نقطةيشكل ال محال  المصرفية السرية رفعولما كان موضوع 
ستعادة األموال المكتسبة بصورة غير مشروعة  الفساد محاربةوالتحري واالستقصاء في سياق عمميات  وا 

 وتثبيتإلجراء المقاربة والمقارنة  بيم المشتبو لألشخاص المصرفية الحسابات إلى الوصولبالتالي فإن و 

 - اتممكي من العادية ممواردى متمكني ال أمواالً سيما في حالة تممكيم  - المشروع غير اإلثراء عمى القرائن
األمد وبحمى القانون الذي يضمن تنفيذه وعدم مخالفتو القضاء  طويمة إجراءات أو عوائق دونأن يتم يقتضي 
تغييبو  وأ لدوره أو/و لييبتو أو/و لمقضاء التعرضدون سواه. وبالتالي، فإنو من غير المقبول  المختص

قصائو كمياً  في مواضيع الفساد وتبييض محاكمة الو  تحقيقالو  ملحقةالو  ستقصاءواإللتحري اعن عممية  وا 
سقاطو  سمعتو تشويواألموال واإلثراء غير المشروع. كما أنو من غير المسموح   إنطلقاً  والحيوي الريادي دوره ا 

حقاق والمساواة التجّرد عمى قدرتو في التشكيك فكرة من  . الحقّ  وا 
 

صلحية القضاء عمى  عمى اإلبقاء يقتضي آخر، قانوني مرجع أو جية أي حيةصل عن بمعزل ،ولما كان
 ىدرالفساد وتبييض األموال واإلثراء غير المشروع و تجاوز السرية المصرفية في معرض التحقيق بجرائم 

 عمى محصولل وحقوسواىا من الجرائم الواقعة عمى المالية العامة واألموال العمومية كما وعمى العام  المال
 .العام الحق دعوىمعرض  في اإلثبات وسائل من وسيمة أية
 

 من المعّدلة الثانية المادة من الثالثة الفقرة من( أ) البندولما كان، في حال التسميم بأن التوصيف الوارد في 
دة إعابالمقابل ، فل يضير والمخاوف قد جاء واسع النطاق وفضفاض يثير االلتباس التعديمي القانون مشروع

 المصارف سرية قانونمن  >واستعمال نفس الصياغة الواردة في المادة  سابقاً األمور إلى ما كانت عميو 
نما ;:<6 أيمول 8 بتاريخ الصادر والتحقيق  مع إضافة الجرائم الجديدة التي يقتضي أن يشمميا التحري؛ وا 
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 الجرائم من وسواىا المشروع غير اءواإلثر  األموال وتبييض الفساد جرائم دون عقبة السرية المصرفية وىي
     . العمومية واألموال العامة المالية عمى الواقعة

 
 عمى ما تقدم، بناءً 

 ولكل األسباب اآلنفة الذكر، 
أو تنفيذ عممي  فعالية ودونمن المضمون  فارغ شعبوي شعار مجّردمكافحة الفساد  موضوع يبقى ال لكيو 

 والمتيربين الفاسدين ألموال ممجأ أو/و الشرعية عن الخارجة أو التائية مواللأل آمنا ملذاً  لبنان يستمرّ بحيث 
 حرمت عقود مدى عمى مشروعة غير أمواالً  تكديسيم بعد الشعبية والمساءلة العدالة وجو من والياربين
يرادات أرصدة من الخزينة  ،الراىنة والمأسوية القاسية الظروف في إلييا تكون ما أحوج ىي وا 

 
 المادة من الثالثة الفقرةضمن ( ج)جديد  بند الرامي إلى إضافةالحاضر ن المعّجل المكرر و القان باقتراح نتقدم
السمطات القضائية ينص عمى ما حرفيتو: " ;:<6 أيمول 8 تاريخ المصارف سرية قانون من المعّدلة الثانية

 عمى الواقعة ى أو ملحقة في الجرائمالمشروع والفساد وتبييض األموال كما وأي دعو  غير في دعاوى اإلثراء
؛ مع إعتبار ما ورد في األسباب الموجبة بمثابة المذكرة التي "العمومية لمدولة المبنانية واألموال العامة المالية

 الداخمي النظام من 665 ألحكام المادة  سنداً  إقراره الكريم المجمس من راجين ؛المكرر االستعجالتبرر صفة 
 .لمجمس النواب
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 :النّص المقترح

 
 : وحيدة مادة

 
بحيث  ;:<6 أيمول 8 تاريخ المصارف سرية قانون من الثانية المادة من الثالثة الفقرة نص ُيعدل: أوالً 

 :التالي وفقاً يضاف إليو البند الجديد )ج( 
 
 كل لبنانية ليرة مميون ومايتي ماية بين تتراوح وبغرامة األكثر عمى سنة مدة بالحبس يعاقب: الثالثة الفقرة"

 الخارج، في التمثيمية ومكاتبيا وفروعيا لبنان في العاممة المالية والمؤسسات المصارف مديري من عيمتن من
 لو وممن المصرفية، والمراسلت والمعاملت الدفاتر قيود عمى اطلع لو وممن كافة، وجنسياتيا بأنواعيا
 المصارف مراقبة فوضيم ذلك في بمن كانت، طريقة بأية وظيفتو أو صفتو بحكم فييا، تقريرية سمطة

 السابقة، الفقرات في المحددين باألشخاص تتعمق مالية معمومة أي إعطاء عن المذكورة، المالية والمؤسسات
 :سواىا دون ولصالحيا التالية الجيات من جية أي لطمب بناء
  .7556/=86 رقم القانون بموجب المنشأة الخاصة التحقيق ىيئة - أ

نشاء العام القطاع في الفساد مكافحة قانون بموجب المنشأة ادالفس لمكافحة الوطنية الييئة - ب  الييئة وا 
 .واإلحالة التقصي إطار في 7575/:>6 رقم الفساد لمكافحة الوطنية

 أو دعوى وأي كما األموال وتبييض والفساد المشروع غير اإلثراء دعاوى في القضائية السمطات - ت
 المبنانية. لمدولة العمومية واألموال ةالعام المالية عمى الواقعة الجرائم في مالحقة

 األكثر عمى سنة الحبس طائمة تحت التحقيقات لسرية خاضعة المالية والمستندات المعمومات ىذه تكون
 ".لبنانية ليرة مميون وماية خمسين بين تتراوح وغرامة

 
 
 النصوص جميع ُتلغىكما و .ونافذةسارية  قانونالمن  المعّدلة غيرالبنود األخرى : تبقى جميع أحكام ا  ثاني

 .بموجبه المعّدلةاألحكام  مع تتعارض التيأينما كانت  والتنظيمية القانونية
 
 .الرسمية الجريدة في نشره فورُيعمل بهذا القانون  :ا  ثالث
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 النص المعّدل النّص القديم المادة 

 من الثالثة الفقرة
 من الثانية المادة
 سرية قانون

 المصارف
 در بتاريخالصا

3/9/6991 
والمعّدل بموجب 
القانون رقم / / 

تاريخ 
82/9/8282 

 األكثر على سنة مدة بالحبس ٌعاقب
 ملٌون وماٌتً ماٌة بٌن تتراوح وبغرامة

 مدٌري من ٌمتنع من كل لبنانٌة لٌرة
 فً العاملة المالٌة والمؤسسات المصارف

 فً التمثٌلٌة ومكاتبها وفروعها لبنان
 وممن كافة، وجنسٌاتها هابأنواع الخارج،

 والمعامالت الدفاتر قٌود على اطالع له
 سلطة له وممن المصرفٌة، والمراسالت

 بأٌة وظٌفته أو صفته بحكم فٌها، تقرٌرٌة
 مفوضً ذلك فً بمن كانت، طرٌقة
 المالٌة والمؤسسات المصارف مراقبة

 مالٌة معلومة أي إعطاء عن المذكورة،
 الفقرات ًف المحددٌن باألشخاص تتعلق

 الجهات من جهة أي لطلب بناء السابقة،
 :سواها دون ولصالحها التالٌة

 
 بموجب المنشأة الخاصة التحقٌق هٌئة - أ

  .313/2001 رقم القانون

 
 المنشأة الفساد لمكافحة الوطنٌة الهٌئة -ب

 القطاع فً الفساد مكافحة قانون بموجب
 الفساد لمكافحة الوطنٌة الهٌئة وإنشاء العام
 التقصً إطار فً 171/2020 رقم

 .واإلحالة

 
 
 
 

 المالٌة والمستندات المعلومات هذه تكون
 طائلة تحت التحقٌقات لسرٌة خاضعة
 تتراوح وغرامة األكثر على سنة الحبس

 .لبنانٌة لٌرة ملٌون وماٌة خمسٌن بٌن

 وبغرامة األكثر على سنة مدة بالحبس ٌعاقب
 كل لبنانٌة ةلٌر ملٌون وماٌتً ماٌة بٌن تتراوح

 والمؤسسات المصارف مدٌري من ٌمتنع من
 ومكاتبها وفروعها لبنان فً العاملة المالٌة

 كافة، وجنسٌاتها بأنواعها الخارج، فً التمثٌلٌة
 والمعامالت الدفاتر قٌود على اطالع له وممن

 سلطة له وممن المصرفٌة، والمراسالت
 ةطرٌق بأٌة وظٌفته أو صفته بحكم فٌها، تقرٌرٌة
 المصارف مراقبة مفوضً ذلك فً بمن كانت،

 أي إعطاء عن المذكورة، المالٌة والمؤسسات
 فً المحددٌن باألشخاص تتعلق مالٌة معلومة
 الجهات من جهة أي لطلب بناء السابقة، الفقرات

 :سواها دون ولصالحها التالٌة

 
 
 القانون بموجب المنشأة الخاصة التحقٌق هٌئة-أ

  .313/2001 رقم

 
 المنشأة الفساد لمكافحة الوطنٌة الهٌئة-ب

 العام القطاع فً الفساد مكافحة قانون بموجب
 رقم الفساد لمكافحة الوطنٌة الهٌئة وإنشاء
 .واإلحالة التقصً إطار فً 171/2020

 
 غٌر اإلثراء دعاوى فً القضائٌة السلطات -ت

 وأي كما األموال وتبٌٌض والفساد المشروع
 على الواقعة جرائمال فً مالحقة أو دعوى
 للدولة العمومٌة واألموال العامة المالٌة

 .اللبنانٌة

 المالٌة والمستندات المعلومات هذه تكون
 الحبس طائلة تحت التحقٌقات لسرٌة خاضعة

 خمسٌن بٌن تتراوح وغرامة األكثر على سنة
 ."لبنانٌة لٌرة ملٌون وماٌة

 

 


