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اللبناني للقضاء وفقاً  المصادرة أصول 
 
 
أمثلة 

 
 
 
 

 آلية مصادرة االموال في لبنان



البنك( لبنان مصرف لدى “الخاصة التحقيق هيئة” أنشأت 2001/318 رقم القانون بموجب 
  (Financial Intelligence Unit))6 المادة(.)المركزي

 
 
 

أعمالها ممارسة في خاضعة غير المعنوية بالشخصية تتمّتع قضائي طابع ذات مستقلة هيئة 
 باألصول التقّيد على والسهر االموال تبييض عمليات في التحقيق مهّمتها المصرف، لسلطة

 .القانون في عليها المنصوص وباإلجراءات
 
السرية ورفع تجميد صالحية “الخاصة التحقيق هيئة”بـ أنيط ،2008/32 القانون بموجب 

 اإلجراء المرعية والقوانين لإلتفاقات تطبيقاً  وذلك المصرفية الحسابات عن المصرفية
 بهذا تعتمد ان على الفساد لمكافحة المتحدة األمم إتفاقية سيما ال الفساد بمكافحة المتعلقة

   .أعاله المذكور 318 القانون في عليها المنصوص األصول الخصوص
 

 
 
 

 
 
 
 

“هيئة التحقيق الخاصة”إنشاء   
Special Investigation Commission 



اإلبالغات تلّقي )STR( المساعدة وطلبات )ROAs( األجنبية او المحلية السلطات من. 
 
لطلب )واألمنية المالية اإلدارية، القضائية،( كافة واألجنبية اللبنانية السلطات مراسلة 

 تستجيب ان المعنية اللبنانية السلطات وعلى .التحقيقات تفاصيل على االطالع او معلومات
 )2001/318 القانون من 9 المادة( .فوراً  المعلومات لطلب

 
جدّية مدى وتقرير أموال تبييض جرائم تشكل بأنها يشتبه التي العمليات في التحقيقات إجراء 

 لكن التحقيقات خالل المصرفية بالسرية التقّيد مع الجرائم، هذه ارتكاب على والقرائن األدلة
 بسّرية المتعلق 1956/9/3 بتاريخ الصادر القانون بأحكام موظفيها تجاه يعتد ان دون

   .المصارف
 
وذلك المختصة القضائية المراجع تجاه المصرفية السرية رفع تقرير حقّ  “الهيئة“بـ يحصر 

 استخدمت انها يشتبه والتي المالية والمؤسسات المصارف لدى المفتوحة الحسابات عن
 .الحسابات هذه تجميد وحق االموال، تبييض لغاية

 
 
 

 وصالحياتها“ هيئة التحقيق الخاصة”دور 
Core Functions of the SIC 



 .األدلة وجمع الحسابات وتحليل المالية بالتحقيقات “الهيئة” تباشر المساعدة طلب او اإلبالغ تلّقي لدى
 
 

 تجاه المصرفية السرية برفع قراراً  تتخذ مشروع غير االموال مصدر بأن شبهات وجود تبّين حال في
   انها يشتبه والتي المالية المؤسسات او المصارف لدى الحسابات وتجميد المختّصة القضائية المراجع

 .أموال تبييض لغاية استخدمت
 
 

  بما القضائية، او اإلدارية العادية، وغير العادية المراجعة، طرق من طريق اي “الهيئة” قرارات تقبل ال
   )3 فقرة 8 المادة( .السلطة حد لتجاوز المراجعة ذلك في

 

 
  بأي متعلقة انها نهائي حكم بموجب يثبت التي المنقولة وغير المنقولة األموال الدولة لمصلحة تصادر

   أصحابها، يثبت لم ما بنتيجتها محصلة أو القانون هذا من األولى المادة في المذكورة الجرائم من
 )14 المادة( .ابشأنه الشرعية حقوقهم قضائياً،

 

 
 

 آلية تجميد األموال
The freezing Mechanism 



 :التالية الحاالت في األصول تصاَدر

اللبناني القضاء عن ُمبرم حكم صدور   

لبنان في التنفيذّية الّصيغة إعطائه بعد أجنبية، قضائية سلطات عن حكم صدور. (Exequator) 

   :يقتضي “المدنّية الُمحاكمات أصول” قانون من 1014 و 1013 للمادتين وفقاً    

    التي الدولة في التنفيذية والقوة بها المحكوم القضية قوة اكتسب قد تنفيذه المطلوب الحكم يكون ان -1    

 .باسمها صدر        

   .أراضيها على اللبنانية األحكام بتنفيذ تسمح الدولة هذه قوانين تكون ان -2    

 أمام الحكم على واالعتراض نفسه عن بالدفاع الحقّ  له وأعطيَ  بالُحكم أُبلِغ قد عليه الُمّدعى يكون ان -3   

 . المحكمة

األمن مجلس قرارات. 

لألموال ملكيته عن المعني الشخص تنازل )AFFIDAVIT(. 
 
 

 
 

 إجراءات المصادرة
Confiscation of Assets 



 – أ – قضية
 

بحث فتح عن تفيد 24/1/2011 تاريخ بيروت في “التونسية الجمهورية” سفارة كتاب 
 ليلى” وزوجته “علي بن العابدين زين” التونسية للجمهورية السابق الرئيس ضدّ  تحقيقيّ 

 والمتضمن األخيرة، هذه وشقيقات وبنات وأبناء وأصهار أشقاء من ومجموعة “طرابلسي
 وحصص وأسهم مالية وأرصدة مصرفية وحسابات أمالك على تحفظّية إجراءات اتخاذ طلب
 .منقولة اوغير منقولة وممتلكات وعقارات شركات في

 
العائدة المصرفية الحسابات تجميد 2011/3/3 تاريخ 2011/3/22 رقم “الهيئة” قرار 

 ورفع المصارف جميع لدى بيروت في “التونسية السفارة” كتاب في المعّددة لألسماء
 848/ مجموعهـا والبالـغ المختصـة القضائيـة المراجـع تجـاه عنهـا المصرفّيـة السرّيـة

 .تقريباً  .أ.د /28 779
 
والمغتربين الخارجية وزارة” تزويد 2011/4/14 تاريخ 2011/6/5 رقم “الهيئة” قرار“ 

 تمّ  التي الحسابات بأرصدة “المالية للتحاليل التونسية اللجنة“و “التمييزية العامة النيابة“و
 .وعائلته “علي بن العابدين زين“لـ والعائدة “الهيئة” قبل من تجميدها

 
 
 

  

 أمثلة



 – أ – قضية تابع
 
ليلى” ان “التونسية المالية التحاليل لجنة” فادةإ 2011/6/23 تاريخ رقم “الهيئة” قرار 

 مسجلة غير انها كما لبنان في عقارات أية تملك ال “الطرابلسي رحومة بن محمود بن
 .“الهولدينغ“و “شور وفاأل“و منها العادية والشركات التجار فئة ضمن

 
رقم الحساب عن التجميد رفع 2013/3/14 تاريخ 2013/8/16 رقم “الهيئة” قرار 

 بنك” لدى “الطرابلسي رحومة ين محمد بنت ليلى” لـ العائد )0/573/2/85644/203(
 من تحديده يتم لما وفقاً  الحساب هذا قانوناً  له يعود من لصالح لبنان في “جنرال سوسيته
 المحاكم من برمةالمُ  التنفيذية الصيغة الصادر الحكم يعطى ان وبعد التونسي القضاء
 .ةالمختصّ  القضائية المراجع تجاه عليه ةالمصرفيّ  ةالسريّ  وإعادة ،المختصة اللبنانية

 
 
 

  

 أمثلة





 – ب – قضية
 1518 و 1483 رقم األمن مجلس لقرار وفقاً  أصول تجميد

 

   مؤسسات بأسماء الئحة يتضمن نظيرة مالي إخبار وحدة من مساعدة طلب “الهيئة” تلقت
 .مخلوع رئيس بنظام الرتباطهم حساباتهم تجميد يقتضي وأشخاص

 1483 رقم األمـن مجلـس قـرار بموجب المنشأة العقوبات لجنة رئيس كتاب عقبه
 .2003/1518و

    

   وجود لبنان في العاملة المالية والمؤسسات المصارف جميع لدى اإلستعالم نتائج أظهرت
   الى باإلضافة السابق، للنظام المخابرات مدير منصب شغل ،“خلف السيد” لـ عائدة حسابات

   الشخص حسابات من تغذيتها تّمت الحسابات هذه ان وتبّين .القّصر ألوالده حسابات وجود
   .أجنبية بنوك لدى مفتوحة المعني

 
  القضائية المراجع تجاه المصرفية السّرية برفع قراراً  “الهيئة” اتخذت 29/7/2004 بتاريخ

  جميع لدى الحسابات هذه وتجميد عائلته، أفراد وجميع “خلف السيد” حسابات عن المختّصة
 .التمييزي العام النائب الى الملف وإحالة لبنان في العاملة المصارف

 
 
 

 
 

 أمثلة



 

   المتعلق 2003/1483 رقم الدوليّ  األمن مجلس قرار من 23 المادة من )ب( الفقرة بموجب انه نفيد
   موارد او أخرى مالية أصول او أموال لديها يوجد التي األعضاء الدول جميع على”  العراق بأوضاع
   العراقي النظام في غيره كبار مسؤولون او “حسين صدام” عليها حصل او العراق من أخرجت اقتصادية
   او مباشرة بصورة عليها، يسيطر او يملكها التي الكيانات ذلك في بما األقربون، أسرهم وأفراد السابق
   على تعمل وان االقتصادية، الموارد او األخرى المالية األصول او االموال تلك بتجميد مباشرة، غير
   او األخرى المالية األصول او االموال تلك تكن لم ما ،للعراق التنمية صندوق الى نقلها على الفور

 .“تحكيمي او إداري او قضائي قرار او حجز موضوع ذاتها هي االقتصادية الموارد
 

   عن مطلوبة معلومات موضوع في العراق انتربول جواب ورود بانتظار تحقيقه اللبناني القضاء يختم لم
 .العالقة صاحب

 . “الهيئة” اتخذتها التي بالقرارات بالعراق الخاصة العقوبات لجنة تزويد تمّ 
 

   فتح معامالت وفي العالقة صاحب ان تبّين مستندات على العراقية الدولة حصلت ،2011 العام نهاية في
   في المخابرات لجهاز ملكيتها تعود باسمه المفتوحة الحسابات ان صّرح األجنبية، المصارف لدى الحسابات

 .يشاء متى االموال سحب حقّ  “المشاريع دائرة“لـ القانوني للممثل يعود وأنه المشاريع دائرة-بغداد
 

 وإعادة المجمدة الحسابات بتحرير قراراً  “الهيئة” اتخذت الوثائق، هذه الى وباالستناد ،19/4/2012 بتاريخ
 .للعراق التنمية صندوق حساب إلى أرصدتها تحويل يتم أن على عليها المصرفية السرية

 .تحقيقه القضاء ختم وعليه،
 
 

 
 
 

 
 
 



 شــكـراً 
 مـــــاي نـــجــــار

 “  الوحدة اإلدارية لجمع المعلومات المالية”مدير 
 هيئة التحقيق الخاصة

 وحدة اإلخبار المالي اللبنانية
 
 

 + 961 1 743 666: هاتف
 + 961 1 743 999: فاكس

fiau@sic.gov.lb 
 

 هشــــام حمـــزه
 “والمحققين المدققين وحدة” مدير
 الخاصة التحقيق هيئة

 اللبنانية المالي اإلخبار وحدة
 
 

 + 961 1 743 222: هاتف
 + 961 1 743 999: فاكس

audit@sic.gov.lb 
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