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 إخـبــــــــــــــــــــار

ــل : مقدم مـن ـــ ــع عـق  المحامــي وديـ

 فيول أويل غير مطابق للمواصفاتفضيحة إستيراد  الموضوع:

 
 د،ــــــبعو ة ــــتحي

 اله،ــعأوع ـى الموضـارة الـوباإلش
 

" وعلى متنها حمولة Balticرست في لبنان الناقلة البحرية " 11/3/2020نمي إلينا أنه بتاريخ  -1
 ،في لبنان من الفيول أويل المخصص لمعامل إنتاج الطاقة الكهربائية

 ،مالطا Bureau Veritasأرفق بالشحنة المذكورة تقرير صادر عن  -2
 في طرابلس والزهراني،صدر تقرير "جودة" عن مختبرات منشآت النفط  كما وقد -3
)مشغل معملي المحركات العكسية في الذوق والجية( وشركة  MEPفض كل من شركة ر  -4

Karpowership  مشغل الباخريتين المنتجتين للطاقة في الذوق والجية( إستالم الفيول أويل(
وذلك باإلستناد الى تقريٍر صادٍر عن  للمواصفات المطلوبة، أعاله بحجة عدم إستيفائه المذكور

Bureau Veritas ،دبي 
  .إن هذا األمر أدى الى تخفيض إنتاج معامل الكهرباء ما ألحق بالمواطن اللبناني خسائر كبيرة -5

 ر الجودة،معاييإضافًة الى الضرر المباشر الذي يصيب الدولة اللبنانية نتيجة التالعب ب
تسليمه الى معامل ومحاولة إدخال شحنة فيول أويل غير مطابق للمواصفات أن عملية  كما

 تشكل جرمًا إحتياليًا موصوفًا، اإلنتاج
صيب اآلالت والمعدات الموجودة في ة التي كان يمكن أن تر الجسيماضر فضاًل عن األ

 المعامل،
لناحية التزوير تشكل جرائم جزائية  ينات الواضحة بين نتائج الفحوصات المخبريةإن التبا -6

 ردة على حساب أموال اللبنانيين.اإلحتيال وتسبب إثراء غير مشروع للجهة المستو و الجنائي 
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 ك،ــــل ذلـــــــــلك

 ولكون الجرائم مرتكبة في نطاق محافظة جبل لبنان سندًا لمواد قوانين العقوبات وتبييض األموال وغيرها،
 جئنا بموجبه نعرض لرئاستكم الموقرة هذه المعلومات الواردة إلينا لكي يصار الى التوسع في التحقيقات

واإلستماع الى كافة األشخاص المرتبطين بالموضوع المشار إليه )وزارة الطاقة والمياه، مؤسسة كهرباء 
لبنان، المديرية العامة للنفط، المنشآت النفطية، مشغلي معامل اإلنتاج، الشركات الموردة، شركات 

 لتبيان: المراقبة...(
تجاه الدولة صفتها التعاقدية و  اصفاتالمطابق للمو هوية الجهة المستوردة للفيول أويل غير  -

 اللبنانية،
 مصادر التقارير المتضاربة، منظميها، تفاصيلها، تمويلها... -
التحقيق بالعمليات السابقة ومدى مطابقتها للعقد الموقع بين الدولة اللبنانية ومؤسسة النفط  -

 سوناطراك من كافة النواحي،
 األرباح المالية المحققة، خالفًا للقانون، نتيجة إدخال شحنة غير مطابقة للمواصفات،  -
 المسؤوليات الجزائية، -
- ... 

ستيراد المذكورة وما يرتبط بها )أشخاص وطلب رفع السرية المصرفية عن كافة المشاركين في عملية اإل
اإلتصاالت  dataمعنويين أو طبيعيين لبنانيين أو أجانب( وطلب حركة حسابات هؤالء األشخاص و

 والحركة الجغرافية ...
 

 ــــرامـــــــــواحتــظ ـــــــل تحفـــــــــكــب
 ـــلـــع عــقــــودي يـــــالمحام
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