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أقّر مجلس النواب يف جلسته املنعقدة يف 18 ترشين األول 2022 مرشوع القانون املتعلق بتعديل 
أحكام الرسية املرصفية بعدما أدخل تعديالت عدة عليه. من ثم، تعني انتظار 6 أيام كاملة قبلام يوقع رئيس 

املجلس نبيه بري عىل الصيغة النهائية لالقرتاح، مام طرح أسئلة حول إمكانية حصول إضافات عليها أو حذف 
منها، بخالف ما أقرته غالبية النواب. وكانت املنظامت املوقعة هنا أصدرت بيانا سابقا اعرتاضا عىل مرشوع 

القانون كام عدلته لجنة املال واملوازنة. وإذ هي ترحب بحصول عدد من التعديالت عليه وفق ما طالبت به، 
فإنها باملقابل تبقى قلقة حيال تضمينه أحكاما من شأنها الحّد من فعاليتها أو إلغائها بالكامل. 

وعليه، وبعد مراجعة متأنية للصيغة األخرية، أمكن تسجيل اآليت:

1. يشكل مرشوع القانون يف صيغته األخرية املقرتح الثالث الذي يقره مجلس النواب، بعدما كان رّد رئيس 

الجمهورية املقرتحني السابقني واللذين تم صياغتهام عىل نحو يفرغهام كليا أو جزئيا من مضمونهام. وتبدو 
الصيغة األخرية األكرث تطورا يف مجال رفع الرسية املرصفية، وإن ما زالت تحتوي رغم ذلك عىل مجموعة 
من النصوص واآلليات املعقدة وامللتبسة والتي من شأنها تعطيل فعاليتها أو الحّد منها. ويف حني أن 

تطور الصيغة يعكس زخم اإلرادات الوطنية وضغوط صندوق النقد الدويل إلنجاز اإلصالحات الالزمة لتعايف 
االقتصاد اللبناين، فإن االستمرار يف وضع نصوص معقدة وملتبسة يعكس باملقابل مامنعة من قوى 

برملانية وازنة ضد هذه اإلصالحات. 

2.  إن أهم ما ورد يف هذا املرشوع هو توسيع فئات األشخاص الذين ال تطبق عليهم أحكام الرسية 

املرصفية. فبعدما كانت لجنة املال اقرتحت رفع الرسية عن املوظفني العامني والقامئني مبسؤوليات 
وخدمات عامة ورؤساء ومدراء الجمعيات السياسية واملرشحني لوكاالت عامة، أضافت إليهم رؤساء وأعضاء 

مجالس إدارة املصارف ومدراءها التنفيذيني ومدققي الحسابات الحاليني والسابقني كام ورؤساء وأعضاء 
مجالس إدارة الرشكات التي تدير أو متلك الوسائل اإلعالمية املرئية واملسموعة واملكتوبة واإللكرتونيةفضال 

عن هيئات املجتمع املدين )وهو تعريف مبهم(. وفيام شمل رفع الرسية املرصفية عائالت املوظفني 
ورؤساء الجمعيات ومدرائها واألسامء املستعارة عنهم وأصحاب الحق االقتصادي، فإنه ال يشمل باملقابل 

عائالت أصحاب املصارف واملؤسسات اإلعالمية وال األسامء املستعارة عنهم وال أصحاب الحق االقتصادي. 
كام أن رفع الرسية عن شبكات الرشكات )متلكات متسلسلة ووسائل سيطرة مبارشة وغري مبارشة( اقترص 

عىل شبكات الرشكات املتصلة مبدراء الجمعيات السياسية وهيئات املجتمع املدين واملرشحني للحصول 
عىل وكالة عامة دون مجمل الفئات األخرى. مع التذكري بأننا كنا قد إقرتحنا يف ورقتنا املسلمة إىل بعض 

النواب والتي إرتكزوا عىل مضمونها للمطالبة بالتعديالت املدرجة، أن تفرز فقرة خاصة تلحظ كل هذه الصالت 
واإلرتباطات غري املبارشة ليك تطبق بصورة شاملة ومامثلة عىل جميع الفئات امللحوظة.

وأكرث ما يقلق هو اإلرصار عىل ربط رفع الرسية عن الفئات املذكورة بقوانني تبييض األموال واإلثراء غري 
املرشوع ومكافحة الفساد يف القطاع العام من دون أي مربر، وبخاصة أن القوانني املذكورة تجعل هيئة 

التحقيق الخاصة لدى مرصف لبنان املدخل الوحيد للحصول من املصارف عىل معلومات مرصفية. وما يزيد 
من مخاوفنا هو مضمون القانون رقم 32/2008 الذي مل يصار إىل إلغائه إلزالة أو تفادي كل لبس أو إلتباس 

أو إبهام أو تناقض يعطل تطبيق النص عىل النحو املراد.
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كان من األفضل شطب هذه العبارات التي ال يوجد أي تفسري لوضعها يف هذه املادة. أما وأن ذلك مل 
يحصل، من املأمول أن يقرأ النص وفق مبادئ حسن النية عىل نحو يؤدي إىل إسقاط الرسية املرصفية 
متاما عن هذه الفئات من دون حاجة املرور بأي جهاز إداري أو قضايئ وبكلمة أخرى تفعيل القانون وليس 

تعطيله.  

3. أما بالنسبة للفئات األخرى التي ما تزال تستفيد من الرسية املرصفية، وضع مرشوع القانون عددا من 

اآلليات التي تسمح برفعها. وإذ حذرنا قبل الجلسة من أن هذه اآلليات معقدة وملتبسة وأنه يخىش أن تؤدي 
يف غالبها إىل جعل هيئة التحقيق الخاصة مدخال رضوريا للحصول عىل املعلومات الرسية بفعل اإلحاالت 

الحاصلة إىل قوانني تبييض األموال واإلثراء غري املرشوع ومكافحة الفساد يف القطاع العام، أعلن رئيس 
مجلس النواب كام رئيس لجنة املال واملوازنة وعدد من النواب خالل املناقشات النيابية عىل التزامهام 

بإعطاء املراجع القضائية واملراجع األخرى املذكورة يف القانون حق ولوج مبارش للمعلومات من دون املرور 
بأي مرجع إداري أو قضايئ. وقد تعهد رئيس املجلس حرفيا بشطب كل ما يستشف منه خالف ذلك. ويف 
حني خلت الصيغة األخرية من نص رصيح يؤكد عىل ذلك، نسجل رضورة يف تفسري القانون عىل هذا النحو 

عىل ضوء الترصيحات الواردة خالل املناقشات كونها تعكس النية الحقيقية للترشيع.

باملقابل، نسجل األمور السلبية اآلتية:

1. إن النص النهايئ حرص صالحيات القضاء املختص يف طلب املعلومات املرصفية يف مجموعة كبرية 

من الجرائم املالية يف الحاالت التي يوجد فيها دعوى قامئة. هذا األمر يؤدي عمليا إىل تجريد النيابات العامة 
من إمكانية طلب معلومات يف إطار االستقصاء وتكوين امللف قبل اتخاذ قرارها بإقامة دعوى عامة. األسوأ 
أنه مينع عىل أي مرجع قضايئ مختص طلب معلومات بشأن أشخاص يتمتعون بحصانة ما إال بعد الحصول 

عىل إذن مسبق باملالحقة، طاملا أن الدعوى ال تعد متكونة إال بعد الحصول عىل إذن مامثل. من هنا، نظن 
أن اإلرصار عىل تضمني املرشوع عبارة “دعوى” بخالف ما نقلته وسائل إعالمية عدة، إمنا رمى إىل الحّد من 

فاعلية هذا القانون.

2. أضاف مرشوع القانون لإلدارة الرضيبية إمكانية الحصول عىل معلومات لحاجات التدقيق وضامن االلتزام 

بالرضائب، وليس فقط لحاجات مكافحة التهرب الرضيبي كام كان الوضع من قبل. إال أنه عاد ليوقف صالحية 
هذه اإلدارة بصدور مرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء بناء عىل اقرتاح وزير املالية ويحدد آلية طلب املعلومات 

من املصارف )املادة 23 جديدة من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008(.

3.  عدد مرشوع القانون الهيئات الناظمة والرقابية للمصارف )مرصف لبنان، لجنة الرقابة عىل املصارف 

ومؤسسة ضامن الودائع( ضمن املراجع املخولة طلب معلومات مرصفية، إال أنه عاد وقيد صالحيات هذه 
الهيئات بآليات ثالث:

-   تخويلها الحصول عىل معلومات عامة فقط دون أي معلومات عن حساب معني أو عميل معني، 
 

-  متكني املترضر من تقديم اعرتاض عىل الطلب أمام قايض األمور املستعجلة يكون موقفا لنفاذه 
إىل حني إصدار القايض قراره مع متكينه تعليق نفاذ الطلب مرة أخرى أمام محكمة االستئناف،

- األخطر هو تعليق صالحية هذه الهيئات عىل صدور مرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء بناء عىل اقرتاح 
وزير املالية ويحدد آلية طلب املعلومات. ومؤدى ذلك هو الحؤول دون نفاذ القانون مبارشة بعد 

نرشه بالنسبة إىل هذه الهيئات ورضورة رشوعها يف مهام االستقصاء والتقيص لتحييد املسؤوليات 
واملحاسبة قبل توزيع األعباء والخسائر. 
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4. طالبنا بإلغاء عقوبة الحبس عن اإلفشاء بالرسية املرصفية، خشية أن تؤدي العقوبة إىل ردع أو تخويف 

من هو ملزم مبنح معلومات بناء عىل طلب أحد املراجع. مل تلغ عقوبة الحبس إمنا أضيف جرم جديد هو جرم 
نرش بيانات تم الحصول عليها مبعرض تطبيق هذا القانون وخالفاً ألحكامه، مام يشكل حامية غري مربرة ويحد 
من الكشف عن الفساد ويعرض املراجع املعنية بطلب معلومات ملسؤوليات محتملة يف حال الكشف عن 

املعلومات املرصفية التي يف حوزتها. ونؤكد هنا أن هذه العبارة أضيفت عىل صيغة مرشوع القانون من 
دون أن تكون خضعت ألي مناقشة أو مصادقة من قبل املجلس ويف مصادرة واضحة لإلرادة العامة.

 

خالصة:

رغم بعض الخروقات لجهة توسيع مروحة الفئات التي مل تعد تستفيد من الرسية املرصفية، ما زال مرشوع 
القانون يحتوي عىل أحكام قادرة عىل الحّد من فعاليته، وتعطيل اإلصالحات املرجوة منه. هذه األحكام، ومنها 

اإلضافات التي أدخلت بعد انتهاء جلسة املناقشة والتصويت، تنّم عن استمرار مامنعة وازنة لدى القوى 
السياسية الحاكمة حيال أي إصالح أو خرق يف جدار الرسية املرصفية. 

املوقّعون

)بحسب التسلسل األبجدي(: 

 	ALDIC – الجمعية اللبنانية لحقوق املكلفني

كلّنا إرادة	 

لجنة حامية حقوق املودعني لدى نقابة املحامني 	 

املفكّرة القانونية	 
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