
3435
عدد 93 - حزيران 2021عدد 93 - حزيران 2021

الشركات الوهمّية أخطبوط يسرق لبنان
فهد: للتهريب إنعكاسات سلبّية على االقتصاد 

فتحت قضية تهريب حبوب الكبتاغون وغريها من السلع واالموال من لبنان اىل الدول العربية واالجنبية، الباب واسعا 
لحزمة من االسئلة عن كيفية متكن رشكة من مامرسة اعامل مخالفة للقانون، وحول الجهة املخولة اعطاء شهادات منشأ 

لسلع منتجة يف لبنان. لكن تبني بعد التدقيق والتحقيق ان الرشكة املصدرة رشكة وهمية 

عصام شلهوب 

نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة يف بريوت وجبل لبنان نبيل فهد.

بناء عىل افادة منه. تسجل هذه االفادة مع 
ذكر  مع  التجاري  السجل  يف  االسايس  النظام 
عنوان مثبت لهذه الرشكة، من دون ان يتم 
الرشكة  عن  املقدمة  املعلومات  من  التأكد 
االطالع عىل وضع  اراد  املسجلة، وميكن ملن 
الرشكة  تسجيل  التجاري.  السجل  يف  الرشكة 
يف غرف التجارة يتطلب نظام الرشكة واسامء 
هو  املهم  لكن  معها.  تتعامل  التي  املصارف 
عنوان الرشكة، هل هو بااليجار ام انه ملك، ام 
مستثمر بالسامح. علام ان نوع نشاط الرشكة 
املقدم اىل غرفة التجارة يجب ان يتوافق مع 

النوع املذكور يف نظامها االسايس.

■ كيف يتم التأكد من صحة املستندات ومن 
حقيقة عملها قبل تسجيلها يف غرف التجارة؟

□ لدى الغرف فرق للكشف عىل صحة ما ورد 
من معلومات عن الرشكة التي طلبت تسجيلها. 
املذكور  الرشكة  عنوان  اىل  الفرق  هذه  تنتقل 
ومدى  املركز  وجود  من  للتأكد  املستندات  يف 
قانونيته ومالءمته ملضمون عملها املوجودة يف 
نظامها االسايس. فاذا كان العنوان وهميا ال ميكن 
تسجيل الرشكة مطلقا. هذه الخطوات االساسية 
قانونية  من  للتأكد  التجارة  غرف  بها  تقوم 

مستندات الرشكة التي تطلب التسجيل.

■ ما هي الرشكة الوهمية وكيف تصنف؟
□ من السهل اعتبار اي رشكة مسجلة وهمية اذا 
مل متارس موضوع عملها. ميكن ان تسجل عىل 
انها تعمل يف استرياد وتصدير الخضار والفاكهة 
جدا  الصعب  من  العمل.  هذا  متارس  ال  لكنها 
عىل اي شخص معرفة ما اذا كانت هذه الرشكة 
متارس عملها بانتظام من خالل السجل التجاري، 
او غرف التجارة، اال اذا رفعت شكوى جزائية يف 

حقها وخضعت  للتحقيق.

■ هل اجراءات التسجيل تسمح بعدم كشف 
عمليات تزوير مستندات اي رشكة وهمية؟

بامكانات  لها  عالقة  ال  التسجيل  اجراءات   □
التزوير الذي يأيت بعد تسجيل الرشكة. التزوير 
طبعا ال مير عرب غرف التجارة وال اي وزارة، كام 
ان الكشف عن البضائع واملستندات يتم بواسطة 
ادارة الجامرك. ال ميكن معرفة ما اذا كان التزوير 
اال عند  املزورة،  املستندات  تم واستعملت  قد 
من  لذا،  الجمركية.  املعابر  عىل  البضائع  مرور 
مسؤولية الجامرك التأكد من صحة املستندات 
امكانات  البلد املصدر. هناك فصل بني  او من 
التزوير وتسجيل الرشكات، وال ميكننا تاليا معرفة 
ما تقوم به الرشكات من اعامل مخالفة للقانون. 
مطابقا  يكون  ان  ميكن  ال  املستندات  تزوير 
تستعمل  الغرف  وان  خصوصا  املنشأ،  لشهادة 
شهادة  عىل  يلصق  هولوغرام  يسمى  ملصقا 
املنشأ من الصعب تزويره او طبعه. هذا االجراء 
ان  عىل  ويؤكد  املنشأ  شهادة  يحمي  التقني 
املستندات اصلية. املستندات املزورة تفتقد هذا 
امللصق، مبا يسمح وبرسعة للسلطات الجمركية 
برضورة  علام  لديهم  كان  اذا  التزوير  معرفة 
وجود هذا الهولوغرام عىل شهادة املنشأ. لذلك، 
عند وقوع حادثة التهريب اىل اململكة العربية 
السعودية  الجامرك  السعودية، طلبت سلطات 
للتأكد من  تزويدها نسخا عن شهادات املنشأ 
ان الشهادات مزورة، او انها اصلية لكن لرشكة 
وهمية. لذلك، علينا الفصل بني ان تكون الرشكة 
بطرق  شهادات  عىل  تحصل  لكنها  وهمية 
االحتيال، او انها تقوم بتزوير الشهادات من دون 

ان تكون صادرة عن غرف التجارة.

■ ما هي االجراءات املتبعة لدى غرف التجارة 
والصناعة العطاء شهادات املنشأ اىل اي سلعة 

ستصدر اىل الخارج؟

مثابة  ليكون  يؤسس  كيان  الوهمية  الرشكة 
وفق  قانونية  بصورة  تسجل  غطاء،  او  واجهة 
مستندات رسمية، غري ان اعاملها وهمية وغري 
موجودة. الغرض الوحيد من الرشكات الوهمية 
يف  االلتزام  من  اخرى  مؤسسة  او  "فرد  حامية 
الرشكات  استخدام  يتم  التصدير".  او  التعاقد 
الوهمية يف التهرب الرضيبي، تجنب الرضائب، 

غسل االموال، او لتهريب املخدرات.
بريوت  والصناعة يف  التجارة  غرفة  رئيس  نائب 
"االمن  لـ  اكد   فهد  نبيل  الدكتور  لبنان  وجبل 
اي رشكة مسجلة  اعتبار  السهل  من  ان  العام" 
وهمية اذا مل متارس موضوع عملها، علام ان من 
الصعب جدا عىل اي شخص معرفة ما اذا كانت 
خالل  من  بانتظام  عملها  متارس  الرشكة  هذه 

السجل التجاري او غرف التجارة. 

■ رشكة وهمية متكنت من تهريب مخدرات اىل 
اململكة السعودية، وكانت تردداتها قاسية عىل 
من  الغذايئ  الصناعي  والحقا  الزراعي  التصدير 
لبنان اىل اململكة. كيف ميكن انشاء رشكة وهمية 

ملامرسة اعامل مخالفة للقانون؟
□ يجب التفريق بني الرشكات الوهمية التي 
ميكنها الحصول عىل مستندات رسمية، ان من 
وزاريت الزراعة والصناعة او من غرف التجارة، 
وتلك التي تقوم بتزوير تلك املستندات. نحن 
مختلفني:  مسارين  الحالتني  هاتني  يف  نواجه 
رشكات وهمية مسجلة بصورة قانونية وفق 
وهمية  اعاملها  ان  غري  رسمية  مستندات 
مبستندات  وهمية  ورشكات  موجودة،  وغري 
سلسلة  وفق  الرشكات  انشاء  يتم  مزورة. 
خطوات تبدأ بوضع نظام رشكة يوافق عليه 
كل الرشكاء املؤسسني ويتم تحديد الرأسامل 
قبل  به  الترصف  وعدم  وتثبيته،  املرصف  يف 
املدفوع  الرأسامل  وجود  املرصف  يؤكد  ان 

□ تتعلق اجراءات غرفة التجارة العطاء شهادات 
مسجلة  املعنية  الرشكة  ان  من  بالتأكد  املنشأ 
وتم الكشف عليها، وان تكون معاملة التصدير 
وزارة  من  او  الزراعة  وزارة  من  اما  مصدقة 
تصدر  ال  التصديق  هذا  غياب  وعند  الصناعة، 
غرفة التجارة شهادة املنشأ. مثة معايري محددة 
ان  يجب  لبنان.  يف  يصنع  صنف  لكل  ومتبعة 
تدخل يف صناعته مواد اولية محلية بنسبة %40 
جداول  لدينا  الصنع.  لبنانية  سلعا  تعترب  ليك 
بحسب االصناف تسمح لنا مبعرفة نسبة املواد 
املحلية الداخلة يف اي سلعة صناعية قبل اصدار 
اي شهادة صناعية. يف عملية التصدير الزراعي، 
نعتمد عىل تصديق وزارة الزراعة للكشف عىل 
املنتج الزراعي. دورنا ينحرص فقط يف معرفة ما 
اذا كانت الرشكة املصدرة تعمل يف مجال تصدير 
الخرضوات والفواكه، ومسجلة بحسب االصول 
ولديها موافقة وزارة الزراعة، عندها فقط يتم 
التصديق عىل شهادة التصدير، لكننا ال نكشف 

عىل املحتوى الذي يصدر.

عىل  التهريب  عمليات  انعكاسات  هي  ما   ■
االقتصاد الوطني؟ 

سلبية  انعكاسات  للتهريب  ان  يف  ال شك   □
يشكل  بات  وتفاقمه  الوطني،  االقتصاد  عىل 
تهديدا مبارشا عىل غالبية القطاعات الصناعية 

اململكة  اتخذته  الذي  االجراء  وما  والزراعية، 
سوى  الخليج  ودول  السعودية  العربية 
الدليل الواضح عىل الرضر الكبري الذي اصاب 
يف  ايضا  شك  ال  الوطني.  االقتصاد  وسيصيب 
ان للتهريب انعكاسا سلبيا ضخام يظهر عىل 
دخول  خالل  من  الزراعية  القطاعات  كل 
زراعات وسلع منافسة من دول مجاورة بطرق 
تجارية ال  او  انتاجية  غري رشعية. كل عملية 
تشملها املراقبة والتدقيق وال تخضع للقوانني 
اوال  تنطلق  الرضيبة،  تغطيها  وال  الرسمية 
االخرية  مراحلها  لتستكمل  البالد  خارج  من 
الداخل  من  التهريب  ألن  وبالعكس،  داخليا 
اىل الخارج ينعكس سلبا عىل صناعتنا وزراعتنا 
الخارجية بشكل يصعب  اسواقها  ويؤثر عىل 
تحمله. التهريب ينخر يف جسم االقتصاد من 
خالل اثره السلبي عىل االنتاج املحيل والوضع 
االجتامعي االبرز عىل الوضع االمني، الن حركة 

تهريب السلع بني الدول ودخولها بطرق غري 
محفزات  من  دون ضوابط هي  ومن  رشعية 
االرهاب واالعامل االرهابية، مام يهدد السالمة 
االجراءات  يف  التشدد  املطلوب  لذا،  العامة. 
املتبعة لحامية مجتمعنا واقتصادنا بعيدا من 
اصدار البيانات واملواقف التي لن تجدي نفعا. 
مبارش  بشكل  مسؤولة  باتت  اليوم  الدولة 
وواضح، خصوصا بعد ازمة تهريب املخدرات 
اىل السعودية، وحظر دخول منتجاتنا اليها واىل 

دول الخليج االخرى.

■ كيف ستتم معالجة تداعيات قرار السعودية 
الزراعي  بالتصدير  املتعلقة  الخليج  ودول 
املطلوب  هو  ما  لبنان؟  من  الغذايئ  والصناعي 

عمليا؟
□ كان للهيئات االقتصادية موقف من االزمة، 
بعد  املحك  عىل  باتت  الدولة  ان  واعتربت 
حظر دخول املنتجات الزراعية اللبنانية وقطاع 
مسؤوليتها  عرب  اراضيها،  اىل  الغذايئ  التصنيع 
عن ادارة شؤون البالد. ننتظر ان نرى سلسلة 
تنفذ  ان  يجب  التي  العملية  االجراءات  من 
رسيعا عرب ضبط املعابر الرشعية واقفال املعابر 
التي  االزمة  امتنى معالجة هذه  الرشعية.  غري 
ستكون لها اثار كارثية عىل االف اللبنانيني وعىل 
عىل  نعتمد  واننا  خصوصا  الوطني،  االقتصاد 
ما يأتينا من عمالت صعبة من جراء التصدير 
لالستمرار بادىن الرشوط. ضبط منافذ التهريب 
عددها  ان  خصوصا  املستحيلة  باملهمة  ليس 
اال  تحتاج  ال  عليها  السيطرة  فان  لذا  محدود، 
تقدم  الذي  الطرح  ان  جدي.  قرار  اتخاذ  اىل 
شقري  محمد  االقتصادية  الهيئات  رئيس  به 
لتنفيذ اجراءات فعالة، كان مقبوال من الجميع 
وخصوصا من اململكة العربية السعودية. يركز 
الطرح عىل  التعاقد مع رشكات مراقبة عاملية 
ملراقبة البضائع املصدرة يف املراىفء قبل شحنها، 
وانشاء فريق عمل من اتحاد الغرف اللبنانية 
الذين  باملصدرين  ذهبية  الئحة  وضع  مهمته 
يتمتعون بسمعة طيبة العتامدهم يف عمليات 
واملعابر  املراىفء  تجهيز  اىل  اضافة  التصدير، 
واالستعانة  متطورة  سكانر  باجهزة  الحدودية 
للقيام  املخدرات  اكتشاف  مدربة عىل  بكالب 
بعمليات الكشف عىل البضائع املعدة للتصدير. 

آمل يف ان يتم تنفيذ هذا االقرتاح العميل.

الملف

مسؤولية الجمارك التأكد 
من صحة املستندات


