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ترأس غرفة عمليات لمكافحة المضاربة عليها
األمن العام: حماية الليرة حماية لألمن القومي 

ميكن تعريف مفهوم االمن القومي اللبناين بأنه حامية الدولة من كل خطر يهدد االرض والشعب والسلطة السياسية، او احدى 
مقوماتها االساسية. اللرية تشكل احد اهم مقومات اقتصاد الدولة الذي ينهار بكل قطاعاته اذا انهارت. لهذا تتشدد املديرية 

العامة لالمن العام يف مكافحتها افعال املضاربة عىل اللرية يف مقابل الدوالر، حامية لالمن القومي اللبناين 

استنادا اىل مقررات اللجنة الوزارية املصغرة 
 15 يف  الحكومية  الرسايا  يف  انعقدت  التي 
حزيران 2020، انشئت ضمن املديرية العامة 
كل  مع  مشرتكة  عمليات  غرفة  العام  لالمن 
مكافحة  مهمتها  اللبنانية،  االمنية  االجهزة 
يف  اللبنانية  اللرية  عىل  املضاربة  عمليات 
من  حصلت  سواء  االمرييك،  الدوالر  مقابل 
ولكنهم  رشعيني  او  رشعيني،  غري  رصافني 
مرصف  تعليامت  او  القانون  يتجاوزون 
لبنان او السعر الرسمي لرصف الدوالر الذي 

يحدد يوميا من نقابة الرصافني.
من هي الجهات التي يحق لها قانونا رصف 
التي  القانونية  االحكام  ابرز  ما  العمالت؟ 
العقوبات  ما  خصوصا؟  الرصافة  مهنة  ترعى 

التي تطاول من ميارس اعامل صريفة من دون 
ترخيص، او الرصاف الذي يتجاوز القوانني او 
تعليامت املرصف املركزي؟ ما املهامت املوكلة 
اىل غرفة العمليات املشرتكة املستحدثة ضمن 

املديرية العامة لالمن العام؟ 

االطار القانوين
مبوجب  لبنان  يف  منظمة  الرصافة  مهنة 
تحت  الصادر  الرصافة  مهنة  تنظيم  قانون 
الرقم 347 يف 6 آب 2001. استطرادا، يخضع 
الواردة  االحكام  من  للعديد  ايضا  الرصافون 
بعملهم  ذات صلة  متنوعة  اخرى  قوانني  يف 
والتسليف  النقد  كقانون  بآخر،  او  بشكل 
باملرسوم  الصادر  املركزي  املرصف  وانشاء 

رقم 13513 يف االول من آب 1963، قانون 
الرقم  الصادر تحت  االموال  تبييض  مكافحة 

318 يف 20 نيسان 2001 وسواهام. 
مبوضوعنا  الصلة  ذات  االحكام  ابرز  اما 
ومبسط،  سهل  بشكل  استعراضها،  فيمكن 

كااليت:

حق امتهان اعامل الرصافة
الرصافة  اعامل  امتهان  حق  القانون  يحرص 
املؤسسات  املصارف،  فقط:  جهات  اربع  يف 
املسجلة  املالية  الوساطة  مؤسسات  املالية، 
ورشكات  مؤسسات  لبنان،  مرصف  لدى 
من  مسبقا  ترخيصا  تحوز  التي  الرصافة 
اعامل  مامرسة  لها  يجيز  لبنان  مرصف 

الرصافة.

مؤسسات فردية او رشكات
مؤسسات  بشكل  الرصافة  مؤسسات  تنشأ 
موضوعها  يكون  ان  عىل  رشكات،  او  فردية 

محصورا باعامل الرصافة.
الرصافة  مؤسسات  عمل  موضوع  يحدد 
عىل  وذلك  اليها،  تنتمي  التي  الفئة  بحسب 

التايل:  الشكل 
موضوع فئة أ: 

مقابل  يف  وبيعها  االجنبية  العمالت  رشاء   -
العملة  او يف مقابل  اجنبية اخرى  اي عملة 
قطعا  ام  كانت  نقدية  اوراقا  اللبنانية، 

معدنية. 
املعدنية  والسبائك  القطع  رشاء   -

وبيعها. واملسكوكات 
السياحية  والشيكات  الشيكات  رشاء   -

وبيعها.
التحاويل  النقدية مبا فيها  التحاويل  - اجراء 
املنفذة بالوسائل االلكرتونية، رشط الحصول 

عىل ترخيص خاص من مرصف لبنان.
- اجراء التحاويل النقدية من طريق الحوالة 
ومسبقا،  خطيا  لبنان  مرصف  اعالم  رشط 
عن  خاصة  بسجالت  االحتفاظ  ورشط 
التي  املعلومات  تتضمن  الحوالة  عمليات 
الوثائق  عن  وبصور  لبنان،  مرصف  يحددها 
املعنيني، وذلك  العمالء  اىل  العائدة  الرسمية 

ملدة ال تقل عن خمس سنوات.

موضوع فئة ب:
مقابل  يف  وبيعها  االجنبية  العمالت  رشاء   -
اية عملة اجنبية اخرى او يف مقابل العملة 

اللبنانية.
الذهبية  والسبائك  املعدنية  القطع  رشاء   -

وبيعها من دون االلف غرام.
ان  وبيعها رشط  السياحية  الشيكات  - رشاء 
قيد  تزال  ال  التي  الشيكات  مبلغ  يتجاوز  ال 
التحصيل يف اي وقت من االوقات ما قيمته 
هذه  يوازي  ما  او  امرييك  دوالر  االف    10

القيمة من العمالت االخرى. 

آلية الرتخيص
عىل الراغبني يف الحصول عىل ترخيص ملزاولة 
مهنة الرصافة، ان يتقدموا من مرصف لبنان 
او  بطلب موقع وفق االصول من املؤسسني 

مرفقا  الفردية  املؤسسة  صاحب  او  الرشكاء 
املركزي  املجلس  مينح  املطلوبة.  باملستندات 
الرصافة  ملؤسسات  الرتخيص  لبنان  ملرصف 
العامة.  املصلحة  يخدم  انه  يرى  ما  بقدر 
منح  يف  استنسابية  بسلطة  املجلس  يتمتع 
عىل  املوافقة  حال  يف  رفضه.  او  الرتخيص 
يصدر  الرصافة  مؤسسة  بتأسيس  الرتخيص 
الحاكم. استطرادا نوضح ان عىل  القرار عن 
مثال(  التجاري  )كالسجل  الرسمية  الدوائر 
مؤسسة  اية  تسجيل  طلبات  قبول  عدم 
من  التأكد  بعد  اال  الرصافة  اعامل  تتعاطى 

الرتخيص املمنوح لها من مرصف لبنان.

رأس املال
يحدد القانون رأس مال مؤسسات او رشكات 

الرصافة كااليت:

سبعمئة  أ:  الفئة  من  الرصافة  مؤسسات   -
تاريخ  كان  مهام  لرية  مليون  وخمسون 

انشائها.
املنشأة  ب  الفئة  من  الرصافة  مؤسسات   -
2011: خمسمئة  االول  كانون   7 تاريخ  بعد 

مليون لرية.
املنشأة  ب  الفئة  من  الرصافة  مؤسسات   -
مئتان   :2011 االول  كانون   7 تاريخ  قبل 
هذه  لبنانية.  لرية  مليون  وخمسون 
االنواع  ببعض  القيام  عليها  مينع  املؤسسات 
اىل  راساملها  ترفع  مل  طاملا  العمليات  من 
باملنشأة  بتلك  اسوة  لرية  مليون  الخمسمئة 

بعد تاريخ 7 كانون االول 2011.

املؤسسني جنسية 
املؤسسة  بني  التمييز  يقتيض  االطار،  يف هذا 
وفقا  انواعها،  مبختلف  والرشكات  الفردية 

لاليت:
- بالنسبة اىل املؤسسة الفردية:

 يحرص انشاء املؤسسات الفردية باالشخاص 
اللبنانيني دون سواهم. الطبيعيني 

- بالنسبة اىل رشكات االموال:
الرصافة  مؤسسات  اسهم  تكون  ان  يجب 
اسمية  اسهام  اموال  رشكات  بشكل  املنشأة 
اشخاص  اىل  االقل  عىل  ثلثيها  ملكية  تعود 
اشخاص  رشكات  اىل  او  لبنانيني  طبيعيني 
اشخاصا  اعضائها  جميع  يكون  لبنانية 
اموال  رشكات  اىل  او  لبنانيني،  طبيعيني 
عىل  ثلثيها  ميلك  اسمية  اسهمها  لبنانية 
يجوز  وال  لبنانيون  طبيعيون  اشخاص  االقل 
التفرغ عن هذين الثلثني بحسب نظامها اال 

لبنانيني. الشخاص طبيعيني 
- بالنسبة اىل رشكات االشخاص او املحدودة 

املسؤولية:
رشكات  يف  الحصص  ثلثا  تكون  ان  يجب 
او  اشخاص  رشكة  بشكل  املنشأة  الرصافة 
من  مملوكة  املسؤولية  محدودة  رشكة 

لبنانيني.  اشخاص 

رشط امني
تأسيس  عند  املطلوبة  الرشوط  ضمن  من 
له  رشط  هناك  رصافة،  رشكة  او  مؤسسة 

ابعاد امنية يتمثل بااليت:  العقيد هادي ابوشقرا يف غرفة العمليات املشرتكة.

عقوبة الرصاف املخالف قد تصل حد شطبه من الئحة مؤسسات الرصافة.

اللواء ابراهيم: الوطن 
ليس فندقا نتركه عندما 

تسوء خدماته
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الرصافة  رشكة  او  مبؤسسة  يتعلق  ما  يف 
التي يتم تأسيسها بعد تاريخ 18 ايار 2011، 
ابراز ما يثبت ان صاحب املؤسسة وكل من 
يديرها فعليا بصورة مبارشة او غري مبارشة، 
كذلك ما يثبت ان الرشكاء يف رشكة التضامن 
التوصية  رشكة  يف  املفوضني  الرشكاء  او 
واملدراء  االدارة  مجلس  واعضاء  رئيس  او 
يف  املدراء  او  املغفلة  الرشكة  يف  العامني 
الرشكة املحدودة املسؤولية وكل من يديرها 
امتوا  مبارشة،  غري  او  مبارشة  بصورة  فعليا، 
او  ينظمها  التي  التأهيلية  الدورات  بنجاح 
لبنان السيام  عليها مرصف  يوافق  او  يعدها 
ومتويل  االموال  تبييض  مكافحة  مجال  يف 

االرهاب. 

الئحة مؤسسات الرصافة 
ينرش مرصف لبنان الئحة مؤسسات الرصافة 
يف  وذلك  االصول،  حسب  لديه  املسجلة 

كانون الثاين من كل عام.

املحظورات 
كل  عىل  تطبق  التي  املحظورات  ابرز 
قيامها  منع  هي  عموما،  الرصافة  مؤسسات 

بأي من االفعال االتية:
لديها،  الودائع  نوع من حسابات  اي  - فتح 
تلقيها  لقاء  انتقالية،  او  مؤقتة  اكانت  سواء 

اموال نقدية.
-  تلقي الودائع واعطاء تسليفات اىل اي كان، 
االموال  قبول  الرصافة  ملؤسسات  ميكن  امنا 
االستحصال  او  املساهمني  او  الرشكاء  من 
الرصافة  مؤسسات  من  مؤقتة  بصورة  عليها 

االخرى وذلك عىل حساب عملياتها معها.
العامل  تسهيالت  اية  عىل  االستحصال   -
اال  اللبنانية،  بالعملة  املصارف  من  الرصافة 
عىل  االستحصال  املؤسسات  لهذه  ميكن  انه 
املصارف  من  الرصافة  العامل  تسهيالت 
هذه  تتجاوز  ال  ان  عىل  االجنبية  بالعملة 
مقدار  يوازي  ما  وقت  اي  يف  التسهيالت 

50% من رأساملها.
العامل  تسهيالت  اية  عىل  االستحصال   -
البندين  يف  املحددة  تلك  غري  الرصافة، 

السابقني.
مرصف  اي  لدى  مرصفية  حسابات  فتح   -

يكون الحد اصحابها او رشكائها او مساهميها 
عنها حساب  التوقيع  او مفويض  مدرائها  او 
الواحد  الشخص  بحكم  ويعترب  فيه،  مرصيف 
اذا  االشخاص  هؤالء  وفروع  واصول  زوجة 

كانوا عىل عاتقهم.
حسابات  يف  مبارشة  نقدية  مبالغ  ايداع   -

عمالئها لدى املصارف.
- قبول اي نوع من التوكيل عن عمالئها.

الرقابة
اىل  الرصافة  مؤسسات  عىل  بالرقابة  يعهد 
تخضع  وال  املصارف،  عىل  الرقابة  لجنة 
وقيودها  الرصافة  مؤسسات  سجالت 
املصارف  رسية  قانون  الحكام  ومحاسبتها 

الصادر يف 3 ايلول 1956.

الجرائم
مبجال  الصلة  ذات  الجرائم  اىل  بالنسبة 
حالة  بني  التمييز  من  بد  ال  الرصافني،  عمل 
مهنة  ميارس  الذي  الرصاف  غري  الشخص 
الذي  الرصاف  الشخص  حالة  وبني  الصريفة، 
لبنان  مرصف  تعليامت  او  القوانني  يتجاوز 
من  بد  ال  استطرادا،  ملهنته.  مامرسته  خالل 
من  تنال  التي  الجرائم  عند  ايضا  التوقف 

مكانة الدولة املالية، وذلك كااليت:
اعامل  ميارس  جنسيته،  تكن  ايا  كل شخص، 
ترخيصا  حائزا  يكون  ان  دون  من  الصريفة 
مسبقا من مرصف لبنان يعاقب بالحبس من 
ستة اشهر اىل ثالث سنوات، وبغرامة حدها 
السنوي  االدىن  الحد  امثال  عرشة  االقىص 

لالجر، او باحدى هاتني العقوبتني.
مهنة  تنظيم  قانون  من   18 املادة  تنص 

الرصافة عىل االيت:
1- اذا تبني ملرصف لبنان ان مؤسسة رصافة 
عقدها  او  االسايس  نظامها  احكام  خالفت 
التأسييس او احكام قانون التجارة او احكام 
التدابري  او  التوصيات  او  القانون  هذا 
)كمخالفة  لبنان  مرصف  قبل  من  املفروضة 
او  مثال...(،  معني  بسعر  الدوالر  بيع  قرار 
او  ناقصة  معلومات  او  بيانات  قدمت  اذا 
اقدمت عىل عمل  او  للحقيقة،  غري مطابقة 
يرض بسمعة لبنان السياحية او املالية، ميكن 

انزال العقوبات االدارية التالية بحقها:

التنبيه. ا- 
او  العمليات  ببعض  القيام  من  منعها  ب- 
مامرسة  يف  اخر  تقييد  او  تحديد  اي  فرض 

املهنة.
ج- منع صاحب املؤسسة او اي من الرشكاء 

من مامرسة املهنة نهائيا او لوقت محدد.
د- شطبها من الئحة مؤسسات الرصافة.

االدارية  العقوبة  لبنان  مرصف  حاكم  يقرر 
املنصوص عليها يف البند )أ( من هذه املادة،  
املنشأة  العليا  املرصفية  الهيئة  وتقررها 
)اي  االخرى  الحاالت  يف  لبنان  مرصف  لدى 

الحاالت ب وج ود اعاله(.
العقوبات  تطبيق  دون  ذلك  يحول  ال 
الرصافة  مؤسسة  لها  تتعرض  التي  الجزائية 

املخالفة.
العليا  املرصفية  الهيئة  قرارات  تقبل  ال   -2
وغري  العادية  املراجعة  طرق  من  طريق  اي 
يكون  اي  القضائية،  او  االدارية  العادية 

نهائيا. قرارها 
نفسه  القانون  من   19 املادة  ان  اىل  نشري 

تقول حرفيا: 
"يحق لحاكم مرصف لبنان، بعد اخذ موافقة 
عمل  بايقاف  قرار  اصدار  املركزي،  املجلس 
نشاطها  من  الحد  او  الرصافة  مؤسسات 
ظروف  ذلك  استدعت  اذا  مؤقتة  بصورة 

اقتصادية او نقدية استثنائية".
    

الجرمية االشاعات 
مكانة  من  تنال  التي  الجرائم  عنوان  تحت 
قانون  من   319 املادة  ان  نجد  الدولة، 
رقم  االشرتاعي  باملرسوم  الصادر  العقوبات 
حرفيا  تنص   1943 اذار  من  االول  يف   340
عىل االيت: من اذاع باحدى الوسائل املذكورة 
 209 املادة   والثالثة من  الثانية  الفقرتني  يف 
الوسائل  عرب  باالفالم،  بالكتابة،  بالكالم،  )اي 
كاذبة  مزاعم  او  ملفقة  وقائع  الخ(  االلية، 
او  الوطنية  النقد  اوراق  يف  التدين  الحداث 
لزعزعة الثقة يف متانة نقد الدولة وسنداتها 
املالية  بالثقة  العالقة  ذات  االسناد  وجميع 
اىل  اشهر  ستة  من  بالحبس  يعاقب  العامة، 
الف  خمسمئة  من  وبالغرامة  سنوات  ثالث 

لرية اىل مليوين لرية.
تضيف املادة 320 حرفيا: يستحق العقوبات 

عينها  بالوسائل  تذرع  شخص  كل  نفسها 
االموال  سحب  عىل  اما  الجمهور،  لحض 
العامة،  والصناديق  املصارف  يف  املودعة 
من  وغريها  الدولة  سندات  بيع  عىل  او 
السندات العامة او عىل االمساك عن رشائها.
يف كل تلك الحاالت املشار اليها اعاله، ميكن 
من  مبنعه  الفاعل  عىل  املحكمة  تحكم  ان 
الحقوق املدنية، او منع االقامة، او باالخراج 

من البالد اذا كان اجنبيا.

االمن العام مستنفرا
غرفة العمليات املشرتكة، التي انشئت بقرار 
يف  انعقدت  التي  املصغرة  الوزارية  اللجنة 
 ،2020 حزيران   15 يف  الحكومية  الرسايا 
اعامل  مكافحة  ادارة  مهمة  اليها  واسندت 
مقابل  يف  اللبنانية  اللرية  عىل  املضاربة 
االجهزة  كل  بني  والتعاون  بالتنسيق  الدوالر 
االمنية والعسكرية، مقرها يف املبنى الرئييس 
للمديرية العامة لالمن العام، ويرأسها رئيس 
الدائرة االمنية يف االمن العام العقيد هادي 
فيها  العمل  واطالق  تجهيزها  تم  شقرا.  ابو 
اللجنة  قرار  صدور  من  ساعة   24 خالل 

ايام  كل   24/24 الغرفة  تعمل  الوزارية. 
التنسيق  حول  مهامها  وتتمحور  االسبوع، 
مكافحة  مجال  يف  االمنية  االجهزة  كل  بني 
اعامل املضاربة تلك وادارة عمليات املالحقة 
ملرتكبي تلك االفعال الجرمية. مبعنى اوضح، 
تعمل الغرفة  تحت ارشاف القضاء املختص 

عىل االيت:
اعامل  مبامرسة  يقوم  شخص  اي  توقيف   -
ترخيصا  حائزا  يكون  ان  دون  من  الرصافة 

مسبقا من مرصف لبنان. 
 - العمالت  ببيع  يقوم  رصاف  اي  توقيف   -
من  اعىل  بسعر   - االمرييك  الدوالر  خاصة 
الرصافني  نقابة  يوميا  تحدده  الذي  السعر 

بالتنسيق مع املرصف املركزي، او يتجاوز اي 
من حاالت ونسب بيع الدوالر التي يحددها 

املرصف املركزي يف تعاميمه املتتالية.  
- توقيف اي شخص يقوم باختالق او فربكة 
الثقة  زعزعة  شأنها  من  اشاعات  نرش  او 
املضاربة  عمليات  وتشجيع  اللبنانية،  باللرية 
من  وسواها  االمرييك،  الدوالر  مقابل  عليها 
قيمة  عىل  سلبا  تؤثر  التي  الجرمية  االفعال 

الوطنية. العملة 
مئات  توقيف  من  العمليات  غرفة  متكنت 
االفعال  تلك  مثل  يف  الضالعني  االشخاص 
املختص بعد  القضاء  الجرمية واحالتهم عىل 
العامة  النيابة  ارشاف  يف  معهم  التحقيق 
الغرفة  ان  اليه  االشارة  تجدر  ما  املختصة. 
عممت عرب مختلف وسائل االعالم واالعالن، 
اربعة  اعاملها،  النطالق  االول  اليوم  منذ 
املواطنني،  بترصف  وضعت  هواتف  ارقام 
ابالغها عن اي من  يتاح لهم  ليال ونهارا، يك 
مع  بها،  يعلمون  التي  الجرمية  االفعال  تلك 
التأكيد عىل ان اسامءهم تبقى طي الكتامن 

التام. االرقام هي:
 01-/384215  01-/384247  01-/384248

 01/384211
عىل  التأكيد  من  بد  ال  السياق،  هذا  يف 
حقيقة دامغة مفادها ان موضوع الحفاظ 
مواطن  كل  حياة  ميس  اللرية  قيمة  عىل 
ألن  استثناء،  اي  دون  من  عيشه  ولقمة 
جميع  يجعل  لقيمتها  انهيار  او  تراجع  اي 
الناس تخرس اعاملها وقدرتها عىل تحصيل 
اهمية  تكمن  هنا  من  عيشها.  لقمة 
االمنية،  القوى  كل  مع  املواطنني  تعاون 
من  افرادها  معاناة  من  الرغم  عىل  التي 
املواطنني  ككل  االقتصادية  الصعوبات 
الجل  التضحية  مبواصلة  يبخلون  ال  واكرث، 
يؤكد  كام  فالوطن،  والناس.  الوطن  حامية 
دامئا املدير العام لالمن العام اللواء عباس 
ابراهيم امام العسكريني واالعالميني "ليس 
فندقا نرتكه ونهجره عندما تسوء خدماته، 
ويك  تجاهه،  واالخالقي  الوطني  واجبنا  بل 
ان  القادمة،  اجيالنا  الحقا  بنا  تخجل  ال 
املجاالت  كل  يف  عنه  الدفاع  يف  نستبسل 
الجل  سندفعها  التي  االمثان  كانت  مهام 

انقاذه باهظة".

ضعف اللرية يؤثر عىل مستوى حياة الناس من دون استثناء.

االمن العام يدير غرفة 
العمليات التي تنسق مع 

كل االجهزة االمنية


