
 

 

 

 

 

 دولة رئیس مجلس النواب

 األستاذ نبیه بري المحترم

 

من نظام مجلس النواب نتوجه إلى الحكومة بالسؤال اآلتي،  124عمًال بأحكام المادة 

 آملین الجواب علیه ضمن المهلة القانونیة. 

 النائبة بوال یعقوبیان 

 2020/6/29بیروت في    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 دولة رئیس مجلس الوزراء

 المحترم حسان دیاباألستاذ 

 

ه إلى الحكومة حول عملیة التدقیق المالي الجنائي لحسابات  الموضوع: سؤال موجَّ

  .نمصرف لبنا

 

 : باإلشارة إلى الموضوع أعاله، نتوجه إلى الحكومة بالسؤال التالي

بعنــوان  25/6/2020نــًا بتــاریخ لمــا كــان مجلــس نقابــة المحــامین فــي بیــروت قــد أصــدر بیا

نقابــة المحــامین فــي بیــروت تتمســك بالتــدقیق المــالي الجنــائي"، َوَرد فیــه بــأن الحكومــة كانــت قــد "

" إلجــراء عملیــة تــدقیق   Duff & Phelps" المملوكــة مــن شــركة "  Krollاختــاَرت شــركة " 

جنــائي مــالي لحســابات مصــرف لبنــان، وأن نقابــة المحــامین َعِلَمــت منــذ أیــام بــأن وزارة المالیــة 

" ألسباب تتعلَّق باألمن القــومي، وعوضــًا أن تتخــذ الحكومــة  Krollالتواصل مع شركة " أوقَفت 

قـــرارًا، باســـتبدال هـــذه الشـــركة بشـــركة تـــدقیق مـــالي جنـــائي أخـــرى، فـــإن فـــي نیَّتهـــا إلغـــاء التـــدقیق 

المـــالي الجنـــائي " مخافـــة التـــأخر فـــي إجـــراء مفاوضـــات جدیـــدة مـــع المعنیـــین"، لـــتخُلص نقابـــة 



بیانهـــا إلـــى اعتبـــار هـــذا الموضـــوع بـــالغ األهمیـــة والخطـــورة ویتصـــل بالمصـــلحة  المحـــامین فـــي

الوطنیة العلیا وال یمكن أن یمّر على غفلة، وبالتالي فإن النقابة ُتحذِّر من إلغــاء عملیــة التــدقیق 

المالي الجنائي بشكل كّلي وُتطاِلب المعنیین التمسُّك بهــذا التــدقیق واســتبدال الشــركة "المشــبوهة" 

ـــد أن هـــذه العملیـــة ُتشـــكِّل فـــي هـــذه األوقـــات الحرجـــة وغیـــر بـــأ خرى بعیـــدة عـــن أیـــة شـــبهة، وتؤكِّ

ــة وأن الهــدف منهــا بیــان  المسبوقة، عامل ثقة أساسي للمواطن اللبناني وللمجتمــع الــدولي، خاصَّ

مكامن الخلل الحقیقیة وتجنُّبها في المستقبل، كما وتحدید المسؤولیات على ُأُسس واضحة. رأفة 

 الوطن والمواطن.ب

ولمــا كــان مــا ورد فــي بیــان نقابــة المحــامین أعــاله، َیْطــَرح مخــاوف جدیَّــة مــن إلغــاء عملیــة 

التــدقیق المــالي الجنــائي فــي حســابات مصــرف لبنــان، ویبــدو مبنیــًا علــى معلومــات مؤكَّــدة،  وٕان 

 َلف الوسائل.الموقف الذي تَضمَّنة ذلك البیان حرّي بالتبّني والتشدید علیه ومتابعته بُمخت

 لذلــك،

ه بواسطة رئاستكم الموقَّرة، سؤاًال إلى الحكومة دولة رئیس مجلس وتحدیدًا إلى  أتشرَّف بأن أوجِّ

 ، على الوجه األتي: الوزراء ووزیر المالیة

ما هي المرحلة التي بَلَغتهــا عملیــة التــدقیق المــالي الجنــائي فــي حســابات مصــرف لبنــان  -1

رتها الحكومة   منذ عدَّة أشُهر؟؟؟والتي قرَّ

" التــي تــّم اختیارهــا للقیــام  Krollهــل أن وزارة المالیــة أوقَفــت فعــًال التواصــل مــع شــركة "  -2

 بعملیة التدقیق المالي الجنائي المنوَّه عنها، وذلك ألسباب تتعلَّق باألمن القومي؟؟؟

ت هــــل أن الحكومــــة عازمــــة فعــــًال علــــى إلغــــاء عملیــــة التــــدقیق المــــالي الجنــــائي لحســــابا -3

" ســـالفة الـــذِّْكر ؟؟؟ و فـــي الحالـــة  Krollمصـــرف لبنـــان عوضـــًا عـــن اســـتبدال شـــركة " 

رات إلغــاء هــذه العملیــة ؟؟؟ ومــا العــائق الــذي یحــْول دون اختیــار  اإلیجابیة، مــا هــي ُمبــرِّ

 شركة أخرى للقیام بها ؟؟؟.

 



ائي وفـــي حـــال كانـــت الحكومـــة ُمصـــمِّمة فعـــًال علـــى إلغـــاء عملیـــة التـــدقیق المـــالي الجنـــ -4

المــذكورة، مــا هــو البــدیل الــذي ســتعتمده لبنــاء عامــل الثقــة للمــواطن اللبنــاني وللمجتمــع 

الدولي ولتبیان مكامن الخلــل الحقیقیــة وتجنُّبهــا فــي المســتقبل، كمــا ولتحدیــد المســؤولیات 

 على أسس واضحة؟؟؟.

 بناء على ما تقدم، 

لسؤال إلى الحكومة للجواب علیه فإني آمل من دولتكم إجراء المقتضى القانوني وٕاحالة هذا ا
من النظام الداخلي لمجلس النواب، وٕاال اضطررت الى  124خالل المهلة الُمحدَّدة في المادة 

                                           تحویل سؤالي هذا إلى استجواب وفقًا لألصول
 حترام وتفضلوا بقبول اال                                

 النائبة بوال یعقوبیان                                                             
 2020/6/29بیروت في         


