
 هل يزيل تعليق السرية المصرفية العوائق أمام التدقيق الجنائي؟

أقّر مجلس النواب أمس، ما كان يجب عليه اقراره قبل توقيع أي عقد للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، 

 اقتراح القانون المعّجل المكّرر الرامي الى تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة

، اّن تعليق قانون السرية المصرفية يشمل كافة حسابات مصرف «الجمهورية»لـ اوضح النائب ياسين جابر

لبنان والوزارات والصناديق واالدارات، الفتاً الى انّه تّم تعديل االقتراح ليشمل القرارات السابقة للحكومة 

ً كونه لم يتّم تأليف حكومة جديدة التخاذ القرارات، مما سيسمح بأن تكون القرارات السابق» «. ة نافذة أيضا

وأّكد اّن مجرد تعليق قانون السرية المصرفية يعني امكانية االطالع على حسابات مصرف لبنان وعقوده مع 

 .المصارف وحساباتها، في المقابل، فإّن حسابات الدولة وعقودها ال تحتاج الى رفع السرية المصرفية

وجود عوائق امامها على غرار ما حصل مع  ورأى اّن اي شركة تدقيق جديدة لن تقبل بالمهّمة في حال

وشّدد على «. ، وهذا القانون سيزيل كافة العوائق ويمنع التذرّع بالسرية المصرفية«ألفاريز أند مارسال»

انّه في حال وجود القرار السياسي للسير بالتدقيق الجنائي، فإّن التعاقد مع شركة تدقيق لن يكون العائق، 

العالمية، يمكن االستعانة بشركة محلية. إاّل اّن العبرة تبقى في التطبيقوفي حال رفضت الشركات » ». 

ودعا جابر الى «. قد يتلكأ البعض ويزايد، إاّل اّن القرار السياسي آٍت ال محال في نهاية المطاف»وختم: 

الطاقة وغيرها، التدقيق الجنائي أيضاً في ديوان المحاسبة، للتحقيق في كافة العقود المبرمة في االتصاالت و

 .وليس التركيز فقط على مصرف لبنان

، اّن ما عرقل فعلياً التدقيق الجنائي هو السّرية «الجمهورية»من جهته، أّكد االستشاري المالي مايك عازار لـ

التي لم « ألفاريز أند مارسال»المصرفية على حسابات المصارف لدى مصرف لبنان، حيث اّن معظم أسئلة 

وهي المعلومات »نان الجواب عليها، متعّلقة بحسابات المصارف لدى مصرف لبنان، يستطع مصرف لب

والبيانات التي كان قانون السرية المصرفية يعيق فعلياً تقديمها، علماً اّن مصرف لبنان لم يقم بتسليم 

يق ورغم تأكيده على اهمية اقرار قانون تعل«. معلومات أخرى غير مرتبطة بقانون السرية المصرفية

السرية المصرفية، إاّل اّن عازار شّدد على انّه في حال لم يشمل تعليق السرية المصرفية عن حسابات 

المصارف لدى البنك المركزي، فإّن التدقيق الجنائي المتفق عليه سابقاً، ال يمكن أن يحصل ولن يشّكل اقرار 

 .القانون عالمة فارقة

ألفاريز أند »بالتدقيق الجنائي؟ وهل تّم التواصل مجدداً مع من سيقوم اليوم »في المقابل، سأل عازار: 

، وهل ستقبل باستعادة مهامها؟ هل تنوي الحكومة استقدام شركة جديدة بعقد جديد وتضييع المزيد «مارسال

 .«من الوقت الى حين انتهاء مّدة القانون الجديد؟



 6الى  3الً الى توقيع عقد جديد سيتطلب وفيما اشار الى اّن التفاوض مع أي شركة عالمية من جديد، وصو

أشهر، ذكر عازار اّن الشركات العالمية المعروفة في هذا المجال قد ال تكون مهتّمة بالتعاقد مع لبنان، 

متخّوفاً من ان تلجأ الحكومة باالستغناء عن الشركات المتخصصة العالمية، بحّجة اّن التدقيق الجنائي يمكن 

وهي خطوة غير قابلة للتنفيذ في لبنان، بسبب عدم وجود الخبرات »محلية،  ان يتّم من قِبل شركات

والمهارات الكافية في تكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات والمهارات التقنية، للكشف عن أية معلومات أو 

 .«بيانات قد تّم التالعب بها او حذفها على سبيل المثال

المحامي بول مرقص، اّن تعليق قانون السرية المصرفية عن  في هذا السياق، أوضح الخبير القانوني

حسابات مصرف لبنان ألعمال التدقيق الجنائي يجب ان يشمل حسابات المصارف في مصرف لبنان، 

خصوصاً انّه »معتبراً اّن تعليق القانون لمدة عام لن يكون كافياً إلتمام اعمال التشريح الجنائي المالي 

مع شركة متخصصة، مما سيستغرق أسابيع عدة في حال حدوثه فعالً. باالضافة الى  يقتضي االتفاق مجدداً 

ذلك، فإّن المعنيين بالتشريح الجنائي المالي ال يقتصرون على مصرف لبنان، بل اّن االعمال المذكورة تشمل 

قات وتخّوف مرقص من ان تبرز معوّ «. الوزارات واالدارات والمؤسسات العالمة والمجالس والصناديق

تقنية أخرى مفتعلة، بسبب عدم توافر االرادة السياسية العارمة، ليس برفع السرية المصرفية بل برفع 

 .الحمايات السياسية عن زبائن الجماعات السياسية في االدارات والمؤسسات العامة

مجرد »ر القانون ، أن يكون إقرا«المفكرة القانونية»بدوره، حذّر المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي لـ

يتيح التدقيق الجنائي فعالً، لكن »وأوضح، أّن القانون «. خطوة استعراضية... أما التطبيق فهو أمر آخر

 .«شرط أن تقّر الحكومة التدقيق وتكلّف شركة جديدة باألمر من دون مماطلة

دة عام، وأوضح أنّه وأشار صاغية إلى إشكالية أساسية في القانون، تكمن في تعليق السرية المصرفية لم

في حال صدر تقرير التدقيق الجنائي بعد عام، ووصلنا به إلى المحكمة، سنعود إلى اإلشكالية ذاتها مع »

 .«إعادة العمل بالسرية المصرفية
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