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ر  رقر    قر  أن أبعد  حرو  تبراد  المعلومراغ لاايراغ  27/10/2016( تراري  55المجلس النيابي ونشرر مجلرس الروءرال الورانون المعجق

والررييس الررأ  وتفقعي  التواص  والتشاور بين غرفة التجارة والصناعة ونوابة خبرال المحاسبة المجاءين في لبنان وإجماع  ،ضريبية

أو مرن  هنواط غيرر ايجابيرة قرد تترمتى منرأو  محاذيروفي نفس الوقغ التنبه أل  هذا الوانون ومفاعي  ما يتضمنه محمد شوير الى أهمية 

أشخاصرا  طبيعيرين ومعنرويين وشرركاغ وجمعيراغ   ، وكرذل  أهميرة الترءا  الاييراغ اللبنانيرةقرد تليرهوتلر  التري  المرتبطة بره االتفاقياغ

ممرا وآليراغ تنفيرذها، متطلباغ التعراون التري يفرضراا هرذا الورانون واالتفاقيراغ المرتبطرة بره ب (ومصارف وصناعيين والوضال اللبناني

ة يحت  ضرورة مناقشة هذا األمر من أصحاب االختصرا  وفرتا الحروار حولره معكر  ممللري الاييراغ االقتصرادية والماليرة والتشرريعي

وبمننا سرويا  والوطاعراغ التري ، ارووجود ممللياا في أ  ندوة ياني الحو، ألن التعاون بين هذه الايياغ والرقابية وك  من يعنيا  األمر

 مل  هي التي قد تتملر وتتفاع  مع هذا الوانون .ن

 
 الحضور الكريم

ن األوضاع العالمية ل  تكن مريحة فري لر  متطلبراغ إف ، وأستشاد بكال  سعادة حاك  مصرف لبنان األستاذ رياض سالمةكما تعلمون

 وهي مرتبطة بووانين مكافحة تبييض األموا  ومكافحة التارب من الضرايب.، لى لبنان أن يلتء  باا تشريعية كان ع

توصلنا بمن يكرون ، ب واهتما  الرييس بر  في إقرارهاومع إصدار هذه الووانين التي نشيد بجاود حكومة الرييس سال  ومجلس النوا

بمكافحرة  التءامرهلناحيرة  لدينا ك  هذه الووانين التي أقرغ في مجلس النواب، وأصبا لبنان اليو  موبوال  دوليا  وال يوجد أيرة مالحلراغ

 تبييض األموا  وتموي  اإلرهاب ومكافحة التارب الضريبي.

 
( 55الضرول علرى الورانون رقر    إللورالجرالغ نردوتنا هرذه  ،النوابرةإحساسا  باذه المسؤولية وفي إطار بروتوكو  التعاون بين الارفة و

 مدركين لاذه المسؤولية وآخذين بعين االعتبار األمور التالية:واالتفاقياغ المرتبطة به ، 

 ؛التءامنا بالووانين المحلية وتعاوننا في إطار تطبيق هذه الووانين -

 ،األموا  بين الردو  األشخا  ورؤوس أو تحدق من حركة  ُيحمق  أ  قيود تناقضأو  (أو االتفاقياغ  هذا الوانونأالق يفرض  -

  وسريادة قرانون كر  دولرة فري إطرار التبراد ةواحتررا  خصوصري ،بعضراا الربعضنتجاغ والخردماغ برين وحرية تباد  السلع والم

 التجار ؛

 إطرار االتفاقراغ الدوليرةفري  ،الوانونيرة ال بالتءاماتارالوفرضمن مبردأ الشرراكة الوطنيرة والتعراون معارا لالدولة  الوقوف الى جانب -

( الرذ  24/11/2015تراري   44 قرانون رقر   اإلرهراباألمروا  وتموير   وكذل  قرانون مكافحرة تبيريض ،المرتبطة باذا الوانون

 ؛(44الوانون رق   يتناوله التارب الضريبي جرما  ن  على اعتبار 



 

-2- 

 
برررراألمور الضررررريبية مررررع إيررررالل أهميررررة  فيما يتعلق  اإلدار الدو  في سبي  تفعي  التعاون  ضرورة بذ  مءيد من الجاود بين -

، ( ، وتالفرررررري االءدواي الضررررررريبيDiscriminationأ  تمييررررررء   خاصة لحماية المكلفين بالضرايب  دافعي الضريبة( من 

 .(Privacyفراد  المعلوماغ وخصوصية هذه المعلوماغ والمعطياغ الشخصية لألوكذل  حماية سرية 

 

 ، ولكم جزيل الشكر واالحترام هذه في ندوتنا كموإيا هللانا وفق 

 

 نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان         

 سليم عبد الباقي          
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