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 مي لـ"ألفاريز"ووزارة المال بدأت تحضير الرد الرس وزني تسلم أجوبة إيجابية من "المركزي" بشأن التدقيق

 
 موريس متى

الذي يؤكد فيه  #رياض سالمة #مصرف لبنان لقانونية، الكتاب المرسل من حاكمألصول اوفقا ل #غازي وزني تسلم وزير المال في حكومة تصريف األعمال
على نحو إيجابي بالنسبة  Alvarez  &Marsal  #التدقيق الجنائي مع شركة وتعاونه 29/12/2020تاريخ  200التزام "المركزي" الكامل أحكام القانون الرقم 

  از مهمة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.حول إنج وتحديدا الى األسئلة المطروحة من ِقبلها،
  

موعة أجوبة حول ة إنجاز وتوقيع العقود مع شركات التدقيق الجنائي، أي وزارة المال، مج"ألفاريز" طلبت من الدولة اللبنانية ممثلة بالجهة المفوض  وكانت شركة
ى لبنان واستئناف التدقيق الجنائي في حسابات "المركزي"، وضمن عقد جديد ستوقعه مع لعودة القت على اتساؤالت تتعلق بمسار إنجاز مهمتها، في حال واف

سيع المهمة الموكولة اساسا لـ"ألفاريز" ليضاف إليها التدقيق في حسابات الوزارات والمصالح والصناديق والمؤسسات الدول اللبنانية، والذي قد يشهد على تو 
ساؤالتها من أربع نقاط اساسية، وهي ما يتعلق بقانون تعليق السرية المصرفية وتحديد اي حسابات يمكن االطالع عليها في طرح تلفاريز" المستقلة. إنطلقت "أ

ف ف لبنان، ومن هنا طلبت الشركة بطريقة غير مباشرة معرفة ما إذا كان القانون الذي أقر يسمح لها باالطالع على حسابات المصارف لدى مصر لدى مصر 
دقيق بحجة خرق لى سؤالها عن مصير الئحة المعلومات والبيانات التي كانت طلبتها من مصرف لبنان ولم يتم تأمينها في المرحلة االولى من التاضافة ا لبنان،

دارته و ة عمله و مصرف لبنان لقانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف، الى تأمين معلومات هول هيكلية مصرف لبنان التنظيمية وآلي موافقة الحاكم على ا 
  ولوج الشركة الى نظام التدقيق المحاسبي الخاص بـ"المركزي".

  
من استفسارات، طالبا االجابات المحددة التي تفي بالغرض، فأتى جواب لحاكم رياض سالمة بما طلبته "ألفاريز" وفي االيام الماضية، راسل وزير المال ا

ر وزني مطلع االسبوع. وقد حصلت "النهار" على الكتاب الرسمي الموقع من سالمة في موضوع "التدقيق لى الوزيخر وصل االمصرف المركزي في كتاب آ
الدولة اللبنانية"، حيث أفاد سالمة انه وردا على االسئلة المطروحة من ِقبل شركة "ألفاريز ومارسال"، فقد اتخذ المجلس المركزي الذي الجنائي المتعلق بحسابات 

 شباط الحالي القرارا اآلتي: 10اعه في عقد إجتم
  

لفاريز ومارسال إيجابا بالنسبة الى األسئلة االربعة المطروحة ، وتعاونه مع شركة أ29/12/2020تاريخ  200"التزام مصرف لبنان بكامل أحكام القانون الرقم 
 General Data  اي الـ GDPRعليها القوانين ومعايير الـتفرضها  بات التيى الشركة المعنية ضرورة االلتزام بكل الموجمن قبلها، على ان يتوجب عل
Protection Regulation د مكان وطرق تخزينها وتلفها عند يها والحماية الالزمة لهذه المعلومات، وتحديعلى البيانات والمعلومات التي قد تستحصل عل

". ويشدد Forbesيها من المصرف المركزي في السابق في الصحف العالمية "ستحصل علومات الماالنتهاء منها. وباالشارة الى واقعة تسريب قائمة المعل
أي جهة داخلية او خارجية باستثناء ت إال من ِقبل من له صلة بذلك، وعدم مشاركة هذه البيانات مع المجلس المركزي على ضرورة عدم استعمال هذه المعلوما

ها من قبل هذه السلطة. وبالتالي يرفع المجلس المركزي لمصرف لبنان مسؤوليته عن اي ضرر ينتج لمحددة لالشروط االجهة التي تعاقدت معها حصرًا ووفق 
 ركة او من وزارة المال".من جراء تسريب معلومات من الش

  
على موقف "هيئة التشريع الماضية االيام  وفي سياق آخر يتعلق بالتساؤل االول للشركة حول "تعليق قانون السرية المصرفية"، فقد حصلت وزارة المال في

الجنائي، كون هذه المصارف هي من زبائن  واالستشارات" الذي اكد انه يحق للشركة االطالع على حسابات المصارف لدى مصرف لبنان لغاية التحقيق
  مصرف لبنان.

  
لكتاب   من حاكم مصرف لبنان ومع فريق عمل الوزارة، بدأ التحضيروعلمت "النهار" ان وزير المال وانطالقا مما حصل عليه من هيئة االستشارات والتشريع و 

ى لبنان وحدود المهمات التي اعة المقبلة، لتقرر هذه الشركة بدورها تفاصيل عودتها الس 48ؤالت الشركة ليتم إرساله اليها خالل الـ مفصل يرد فيه على تسا
 كة، بالبدء في تحضير العقود الجديدة بالشروط الجديدة.ستتوالها، لتقوم بعدها وزارة المال، في حال موافقة الشر 
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