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 الجمهورية المبنانية
 مجمس النواب  
 

 قانون
 تعميق العمل بأحكام قانون سرية المصارف الصادر 

 لمدة سنة واحدة 3/9/6991بتاريخ 
 

 مادة وحيدة:
 خالفًا ألي نص آخر:

وجميع المواد التي تشير  3/9/1956يعّمق العمل بقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ   -1
في كل ما يتعمق بعمميات  ، وذلكلمدة سنة واحدة تسري من تاريخ نشر ىذا القانون إليو

مصرف التدقيق المالي و/أو التحقيق الجنائي التي قررتيا وتقررىا الحكومة عمى حسابات 
، أيًا لبنان والوزارات والبمديات والمصالح المستقمة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة

جاء في  كمالحسابات، ولغايات ىذا التدقيق، ولمصمحة القائمين بو حصرًا طبيعة ىذه ا تكن
 .77/11/7272قرار مجمس النواب في جمستو المنعقدة بتاريخ 

 يشمل مفعول التعميق كل الحسابات التي تدخل في عمميات التدقيق. -7
 تبقى أحكام قانون سرية المصارف سارية في كل ما عدا ذلك. -3
 نشره في الجريدة الرسمية. يعمل بيذا القانون فور -4
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 األسباب الموجبة
 

 7لما كانت الحكومة المبنانية ممثمة بوزارة المالية  قد تعاقدت، سندًا لقرار مجمس الوزراء رقم 
لمقيام بعممية التدقيق الجنائي لحسابات   Alvarez & Marsalمع شركة  78/7/7272تاريخ 

 مصرف لبنان وأنشطتو،
 

كانت ىذه العممية تشكل مرتكزًا أساسيًا لعممية اإلصالح المالي، وقد أجمعت عمى  ولما
ضرورتيا كل القوى السياسية، سواء تمك الممثمة في الحكومة المستقيمة، موقعة العقد، أو غير الممثمة 

 فييا،
 

قد ثارت مؤخرًا مسألة مدى تعارض بنود العقد المشار إليو أعاله مع قانون كانت ولما 
السرية المصرفية أو مع قانون النقد والتسميف المبنانيين، وقد أّدت إثارة ىذه المسألة إلى عرقمة تنفيذ 
العقد وتيديد التدقيق الجنائي بشكل حقيقي، مع ما يشّكل ذلك من تراجع عن التزامات قطعتيا القوى 

مساعدات مالية دولية من السياسية سابقًا، ومن تأثير سمبي عمى إمكانية استفادة لبنان من برامج 
 مؤسسات تشترط حصول ىذا التدقيق،

 
جوابًا عمى ، 77/11/7272وبعد أن اتخذ مجمس النواب قرارًا في جمستو المنعقدة بتاريخ 

 فيما يتعمق بالتدقيق الجنائي، والذي نص عمى أن: رسالة فخامة رئيس الجميورية
حسابات مصرف لبنان والوزارات والبمديات والمصالح المستقمة والمجالس  تخضع» 

والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي لمتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو 
 «.خالفيا

 
ولما كان موّقعو االقتراح الحاضر يقفون إلى ناصية الموقف الذي يعتبر أنو ال تعارض عمى 

ين القوانين المبنانية النافذة وبين العقد الموّقع مع الشركة الموكمة بإنجاز ميمة التدقيق اإلطالق ب
الجنائي، إال أنيم ومع تمّسكيم بيذا الرأي القانوني الذي تشاركيم بو أغمب المراجع القضائية 

 والقانونية المعنية، فيم، وسحبًا لكل الذرائع التي تعيق ىذه الميمة الوطنية، 
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المعروف  3/9/1956ن باالقتراح الحاضر لتعميق العمل بالقانون الصادر بتاريخ يتقدمو 
بقانون سرية المصارف لمدة سنة واحدة، وىي الميمة الكافية إلنجاز ميمة التحقيق، عمى أن يشمل 

 مفعول التعميق فقط الحسابات الداخمة في نطاق الميمة. 
 
 لذلك، 

قراره، معتبرين األسباب قتراح االيذا بنتقدم من المجمس النيابي الكريم  آممين مناقشتو وا 
 من النظام الداخمي. 112الموجبة بمثابة المذكرة المبررة لمعجمة عماًل بأحكام المادة 


