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لبنان

لبنان
قضية

مقالة

ّ
هل يجوز سحب «التكليف» من الرئيس المكلف؟

الوزراء سالطين بحماية مجلس النواب

جهاد اسماعيل *

صالحية تفسير الدستور :صراع ال ينتهي
ّ
الدستور أو القانون بال طائل .ما طرحه رئيس الجمهورية
في
موضعية
علل
عن
الحديث
يصبح
النظام،
انكماش
ظل
في
َ
ّ
ّ
ّ
عن معضلتي تفسير الدستور وتمرد الوزراء على القانون محق .لكن رئيس الجمهورية يدرك أن النص ليس هو الحكم
بين اللبنانيين .ما يسود هو لغة المحاصصة والتوازنات السياسية ،وباسمها ُينتهك الدستور والقانون ،ويصبح طرح الثقة
بالوزراء المخالفين ضربًا من المستحيل

ال ــدسـ ـت ــوري ــن ،الـ ــذيـ ــن ي ـع ـت ـب ــرون أن
إع ـ ـطـ ــاء هـ ـ ــذه الـ ـص ــاحـ ـي ــة لـلـمـجـلــس
النيابي ،في ظل الصراعات السياسية
ّ
والطائفية عطل أي إمكانية لتطوير
ّ
النظام أو حتى فك العقد التي تواجه
عـمــل املــؤس ـســات .تـكـفــي اإلشـ ــارة إلــى
السلبيات التي تنشأ عن عــدم وجود
مهلة لرئيس الجمهورية للدعوة إلى
االس ـت ـش ــارات الـنـيــابـيــة وعـ ــدم وج ــود
مهلة لرئيس الحكومة املكلف لتشكيل
الحكومة.
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ك ــل ال ـع ــوائ ــق الــدس ـتــوريــة
وال ـس ـي ــاس ـيــة ،يـ ـم ــارس امل ـج ـلــس هــذه
ّ
بمجرد
الصالحية بشكل غير مباشر.
أن ينظر في دستورية القوانني فهذا
يعني أنه يفسر النصوص الدستورية
ليقرر مــا إذا كانت الـقــوانــن املطعون
ب ـهــا م ـخـ ِـال ـفــة ل ـه ــذه ال ـن ـصــوص أم ال.
ّ
وهـ ــو أمـ ــر أك ـ ــد ع ـلـيــه عـ ــون ف ــي كــامــه

التوازنات ّالسياسية
تجعل أي نقاش
قانوني بال طائل

(هيثم
الموسوي)

إيلي الفرزلي
إن كان النقاش بشأن الجهة الصالحة
ُلتفسير الدستور قديمًا ،إال أنــه كلما
فتح حمل معه زوبـعــة مــن التعليقات
والردود .الرئيس نبيه بري يقف دائمًا
باملرصاد ،حاسمًا أن مجلس النواب
هــو الجهة املـخـ ّـولــة تفسير الدستور،
ع ـلــى اع ـت ـبــار أن م ــن ي ـحــق ل ــه تـعــديــل
الدستور يحق له حكمًا تفسيره .في

امل ـب ــدأ ق ــد ي ـكــون ذل ــك صـحـيـحــا ،لكنه
لــم ُيـسـجــل فــي الـنــص الــدس ـتــوري .ما
ح ـصــل ف ــي جـلـســة ت ـعــديــل الــدس ـتــور،
التي ُعقدت في  21آب  ،1990أن املجلس
رفـ ـ ـ ــض م ـ ـنـ ــح امل ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ــدس ـ ـتـ ــوري
صالحية تفسير الدستور التي كانت
وردت ف ــي وث ـي ـق ــة الـ ــوفـ ــاق ال ــوط ـن ــي،
لكن من دون أن يعطيها لغيره .إال أن
بـعــض ال ـنــواب اعـتـبــر حينها أن هــذه
الـصــاحـيــة تــذهــب تلقائيًا للمجلس

ّ
النيابي .منذ ذلك الحني ،يتبنى رئيس
املـجـلــس ه ــذا الـتـفـسـيــر ُ
ّ
وي ـص ــر عليه.
ّ
ل ـكــن املـشـكـلــة ال ـتــي واج ـه ـهــا املـجـلــس
هي أن ال آلية واضحة للتفسير ،فهو
ال يمكن أن يصدر بقانون ،وال يكفي
أن يجتمع املـجـلــس الـنـيــابــي ُ
ويـفـ ّـســر
م ــادة دس ـتــوريــة ،ثــم يسجل التفسير
ف ــي امل ـح ـض ــر .ه ـك ــذا خ ـط ــوة ال يمكن
اع ـت ـم ــاده ــا أمـ ـ ــام ّ
أي ج ـه ــة قــانــون ـيــة
مـعـنـيــة .ال ـطــري ـقــة ال ــوح ـي ــدة لـتـشــريــع

ّ
أي تفسير للدستور هي بإدخاله في
ص ـلــب ال ـن ــص ال ــدسـ ـت ــوري ،م ــن خـ َـال
ت ـعــديــل دسـ ـت ــوري ي ـح ـتــاج إل ــى ثـلــثــي
أع ـضــاء مـجـلــس ال ـن ــواب .وألن مـجــرد
امل ـ ـ ّـس ب ــال ــدس ـت ــور ي ـث ـيــر ح ـســاس ـيــات
ط ــائـ ـفـ ـي ــة ال تـ ـنـ ـتـ ـه ــيُ ،ي ـ ـ ـ ـ ـ ــدار ال ـب ـل ــد
بالتوازنات السياسية.
ّ
م ــا ق ــال ــه رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــور ّيــة ،بـغــض
ال ـن ـظ ــر ع ــن خ ـل ـف ـي ـتــه ،مـ ـح ــق ،بـحـســب
أحــد أعضاء املجلس الدستوري .لكن

مع ذلك ،يؤكد املصدر أن عون لم يدع
امل ـج ـلــس إلـ ــى تـفـسـيــر ال ــدس ـت ــور كما
ّ
تردد« ،فما ورد كان في سياق إشارته
إلى اقتناعه بأنه ال يجوز أن يقتصر
دور املـجـلــس عـلــى مــراقـبــة دسـتــوريــة
ال ـق ــوان ــن ف ـح ـســب ،ب ــل ك ــذل ــك تفسير
الدستور وفق ما جاء في اإلصالحات
التي ُوردت في وثيقة الوفاق الوطني
ال ـتــي أقـ ــرت ف ــي ال ـطــائــف ع ــام .»1989
وهـ ــذه ق ـنــاعــة يـتـشــاركـهــا الـكـثـيــر من
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أمـ ــام وف ــد امل ـج ـلــس ال ــدس ـت ــوري ال ــذي
زاره منذ أي ــام .وقــد استدعى ذلــك ردًا
من رئيس املجلس النيابي الذي أشار
إلــى أن «دور املجلس الــدسـتــوري هو
مراقبة دستورية القوانني ،من دون أن
يتعداها إلــى تفسير الــدسـتــور ،الــذي
ب ـقــي م ــن ح ــق امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي دون
س ــواه .وه ــذا أمــر حسمه ا ُلــدسـتــور ما
بعد الطائف ،بعد نقاش ختم بإجماع
في الهيئة العامة».
مسألة تفسير الدستور تبقى واحـدًا
مــن ال ـعــوائــق ال ـتــي يــواجـهـهــا دسـتــور
الطائف ،لكنها ليست الــوحـيــدة .منذ
تـحــول الــوزيــر إلــى سيد على وزارت ــه،
ضـ ـعـ ـف ــت اإلدارة مل ـص ـل ـح ــة ش ـخــص
الـ ــوزيـ ــر الـ ـ ــذي ص ـ ــار ف ـ ــوق ا ّمل ـحــاس ـبــة
عمليًا ،ألن آلية محاكمته معقدة وآلية
نــزع الثقة عنه تكاد تكون مستحيلة
في ظل الواقع اللبناني .عون كان أثار
أيضًا إشكالية أخــرى تتعلق بوجود
ثـ ـغ ــرات ف ــي ال ـن ـص ــوص الـ ـت ــي ت ـح ـ ّـدد
صــاحـيــات الـ ــوزراء ،وال سيما أولئك
الــذيــن يتقاعسون عــن تنفيذ القانون
ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس
الوزراء ومجلس شورى الدولة إضافة
ّ
الــى تجميدهم مراسيم تــرتــب حقوقًا
ملـسـتـحـقـيـهــا ،وذل ـ ــك خ ــاف ــا ألي نص
قانوني أو دستوري.
تلك املالحظة لطاملا ّ
النواب.
بني
دت
ترد
ّ
لـجـنــة مـتــابـعــة ال ـقــوانــن غـيــر املـنــفــذة
ال ـت ــي ي ــرأس ـه ــا ال ـن ــائ ــب ي ــاس ــن جــابــر
سـبــق أن سـعــت إل ــى إي ـجــاد حــل لهذه
املـعـضـلــة .أك ـثــر مــن  ٥٠قــانــونــا أقـ ّـرهــا
املجلس وكان مصيرها الجوارير ألن
مراسيمها التطبيقية لم تصدر .يقول
ج ــاب ــر إن ــه ت ـق ــدم م ــع زمـ ــاء ل ــه بــأكـثــر
م ــن اقـ ـت ــراح ق ــان ــون ملــواج ـهــة السلطة
االستنسابية التي يمارسها الوزير،
ك ـم ــا جـ ــالـ ــوا ع ـل ــى الـ ـ ـ ـ ــوزراء امل ـع ـن ـيــن
وع ـلــى ال ــرؤس ــاء ل ـعــرض امل ـش ـك ـلــة ،إال
ّ
ّ
يتغير .على سبيل املثال،
أن شيئًا لم
كان هنالك اقتراح بأن يتولى مجلس
الخدمة املدنية مهمة إجراء اختبارات

ل ـل ـم ــرش ـح ــن إلـ ـ ــى بـ ـع ــض ال ــوظ ــائ ــف
ّ
واملـجــالــس ،فــي محاولة إلنـهــاء تحكم
ال ـ ــوزراء بــالـتـعـيـيـنــات وإلن ـه ــاء ب ــازار
املحاصصة الذي ُيفتح عند كل تعيني،
إال أن جـ ـه ــات عـ ــدة وقـ ـف ــت ل ــاق ـت ــراح
ً
اعتداء على
باملرصاد بحجة تشكيله
صالحيات الوزراء .يقول جابر إن هذه
الحجة استعملها رئيس الجمهورية
نفسه ّ
لرد قانون التعيينات الذي أقره
مجلس النواب أخيرًا.
الـصــاحـيــات الـتــي يـمــارسـهــا ال ــوزراء
ّ
تحولت مع الوقت إلى سلطة تعطيل.
ه ـ ــؤالء ال ي ـك ـت ـف ــون ب ـت ـع ـط ـيــل تـنـفـيــذ
ّ
الـقــوانــن بــل يعطلون ق ــرارات مجلس
الوزراء أيضًا .نظريًا ،ال فارق دستوريًا
بني الــوزيــر بشخصه وبــن الحكومة،
عـ ـل ــى م ـ ــا يـ ـف ــرض ــه م ـ ـبـ ــدأ ال ـت ـض ــام ــن
ّ
ال ـ ــوزاري .لـكــن هــذا امل ـبــدأ ينتفي أمــام
«امل ـج ــال ــس ال ـس ـيــاس ـيــة» ال ـتــي تـتــألــف
منها الحكومة .ولذلك ،صار عاديًا أن
يخالف وزيــر ق ــرارات مجلس ال ــوزراء
ّ
أو يرفض تنفيذها ،متسلحًا بتمثيله
السياسي ال بقوة القانون.
تحميل السلطة التنفيذية مسؤولية
ال ـت ـق ــاع ــس ي ـج ــاف ــي الـ ــواقـ ــع .صـحـيــح
ّ
أن ـ ـهـ ــا ه ـ ــي امل ـ ـسـ ــؤولـ ــة ن ـ ـظـ ــريـ ــا ،ل ـك ــن
الـسـلـطــة الـتـشــريـعـيــة ل ــم تـفـعــل شيئًا
إزاء هــذا الـتـقــاعــس .وه ــذا بــديـهــي في
ظ ــل الـ ـت ــوازن ــات نـفـسـهــا ال ـت ــي تحكم
ال ـس ـل ـط ـت ــن مـ ـع ــا .دس ـ ـتـ ــوريـ ــا ،ي ـق ــول
ال ـخ ـب ـيــر ال ــدسـ ـت ــوري وس ـ ــام ال ـل ـحــام:
«إذا كــانــت السلطة التنفيذية تعرقل
ّ
أو ت ـع ــط ــل ق ـ ـ ـ ــرارات م ـج ـلــس الـ ـن ــواب،
ف ــإن ذل ــك ي ـسـتــدعــي مـ ـب ــادرة املـجـلــس
إلـ ــى طـ ــرح ال ـث ـقــة ب ــال ــوزي ــر امل ـع ـنــي أو
بــال ـح ـكــومــة م ـج ـت ـم ـعــة ،إال أن ذلـ ــك ال
ً
وبناء عليه ،يعتبر اللحام أن
يحصل.
النقاش القانوني في املسألة خطأ ،ألن
املشكلة في التوازن بني الزعماء الذين
ّ
يعطلون الدولة .ولذلك ،فإن دعوة عون
إلى إيجاد نصوص تمنع ّ
أي التباس
في مسار عمل الــوزراء ،ستبقى دعوة
بــا طائل طاملا أن املشكلة ليست في
القانون.

إن كــان الــدسـتــور ال ّ
يقيد رئـيــس الحكومة املكلف بمهلة
زمـنـيــة لتشكيل حـكــومـتــه ،وال يـلـحــظ ،ب ـصــورة صــريـحــة،
خطوات قد تكون متاحة لرئيس الجمهورية حينما ال تنجز
التشكيلة الحكومي ة في مهلة معقولة ،وال يجيز ،بالتالي،
في نص صريح ،للمج لس النيابي سحب «التك ليف» عند
تعذر تشكيل الحكومة ...إال أن الظروف االستثنائية التي
تـمــر بـهــا ال ـب ــاد ،عـلــى الـصـعـيــديــن الـصـحــي واالق ـت ـصــادي،
تستلزم شرعية وأحكاما استثنائية تجعل من املحظور -
ولو السياسي -مباحا حني توافر الشروط املوجبة لنظرية
«الظروف االستثنائية»» التي أرساها االجتهاد الدستوري
ع ـلــى اك ـث ــر م ــن ص ـع ـيــد ،ح ـيــث ي ـج ــب ،ب ــاع ـت ـق ــادن ــا ،اي ـجــاد
صالحيات استثنائية بشأن تشكيل الحكومة ،وذلــك على
النحو التالي:
 ملا كانت الفقرة العاشرة من املــادة  53من الدستور تمنحرئيس الجمهورية ،عند الضرورة ،الحق في توجيه رسائل
إلى مجلس النواب ،فصار لزاما على رئيس الجمهورية أن
يوجه رسالة الــى املجلس النيابي يطلب من خاللها العمل
عـلــى إج ــراء اس ـت ـشــارات نيابية جــديــدة ،واعـتـبــار التكليف
األول كأنه لم يكن ،ال سيما أنه صدر بموجب بيان او كتاب،
ويجوز الرجوع عنه بكتاب آخر ،عمال بمبدأ «موازاة الصيغ»،
ألن الذين يرفضون نظرية «إسقاط التكليف» بذريعة انتفاء
النص وربطه بإعتذار الشخص املكلف ،تدحض نظريتهم
انطالقا من أن الدستور لم يجز ،ال من قريب او من بعيد،
بقاء «التكليف» الى حني اعتذار الرئيس املكلف ،واال كان قد
نص على ذلك صراحة!
 بحسب الـفـقــرة الـثــالـثــة مــن امل ــادة  69مــن الــدس ـتــور ،عنداستقالة الحكومة أو اعـتـبــارهــا مستقيلة ،يصبح مجلس
ال ـن ــواب حـكـمــا ف ــي دورة ان ـع ـقــاد اسـتـثـنــائـيــة حـتــى تأليف
الحكومة ونيلها الثقة ،ما يتطلب ،وفق هذا النص الدستوري،
من البرملان مواكبة تشكيل الحكومة ،ألن مصدر التكليف
هــو الـبــرملــان نفسه .واذا كــان بـمـقــدوره ،اص ــا ،أن يحجب
ال ـث ـقــة ع ــن ح ـكــومــة قــائ ـمــة ومـكـتـمـلــة االركـ ـ ــان الــدس ـتــوريــة
بكاملها ،فبامكانه ،استطرادًا ومنطقيًا ،أن يسحب التكليف
من الرئيس املكلف ،على اعتبار أن الغاية من التكليف هو
التأليف ال التسويف!
كما أن نص الفقرة الثالثة السالف ذكره يضع املجلس النيابي
في دائرة العقد االستثنائي ،وال يخرج منها اال بعد التشكيل،
ما يعني أن وظيفة املجلس ،عند هذا االلتزام ،توفير شروط
التأليف ،ال سيما أن جملة «حتى تأليف الحكومة» ،يمكن
اسـنــادهــا ،فــي اللغة القانونية ،الــى وظيفة «ال ـغــرض» ،اســوة
بوظيفة «األج ــل» ،املــوجــب لالجتماع االستثنائي للمجلس
عند تعذر تشكيل الحكومة.
 -ال يجوز أن تبقى املؤسسات الدستورية  -املؤتمنة على

مصالح البالد والعباد  -رهينة شخصية موكل اليها انجاز
مهمة معينة .فهذا يخالف نظرية «الوكالة» او «التفويض»،ذلك
أن عدم تحقق الغرض الذي من أجله جرى التفويض ،يجعل
من األخير فارغا من املضمون وسالبًا بانتفاء املوضوع! ما
يضع املجلس النيابي ،بمعزل عن تركيبته وخصوصياته،
ام ــام مـســؤولـيــاتــه الــدسـتــوريــة والـسـيــاسـيــة ،تبعًا للطبيعة
البرملانية التي تحكم النظام الدستوري اللبناني ،حيث تنبثق
الحكومة ،في النظام البرملاني ،عن البرملان بعد نيلها الثقة
على اساس بيان وزاري ،ال أن تنبثق املؤسسات الدستورية
عن إرادة شخص تقاعس عن واجــب تشكيل الحكومة ،ما
يناقض كل مقتضيات النظام والــواقــع السياسي على حد
سواء!
 اذا كان التكليف ،وهو صفة مالزمة للمؤسسة الدستوريةال لالشخاص بعينهم ،ال يجوز الرجوع عنه ،لكان املشترع
ال ــدس ـت ــوري ق ــد ذك ــر ذل ــك ص ــراح ــة ،وأدخ ـ ــل ،بــال ـتــالــي ،هــذه
االمكانية من صالحية او حقوق الرئيس املكلف ،وهــذا ما
لم يحدث على االطالق ،خصوصا أن الدستور لم يحدد ،في
نـصــوصــه ،أي حــق مــن حـقــوقــه ،مــا خــا صالحية تشكيل
الحكومة ،وهذه الصالحية ،باعتقادنا ،مقيدة بالتزام «تحقيق
غاية» ال بذل عناية املوقع ،كرئيس مكلف ،واعتباره مؤسسة
دستورية قائمة بذاتها ومرتبطة بــإرادة شخصية ال يمكن
أن تصبح مسؤولة ،دستوريا ،اال عند تشكيل الحكومة ونيل
الثقة ،وال يجوز أن تستحوذ مفاعيل حقوقية ما لم تتحقق
الغاية املنشودة .اذ من املستحيل ،نصا وواقـعــا ،أن يعطي
املشترع الدستوري حقا الى شخص يريد ان ينتزع كامل
الحقوق ألشخاص يشغلون موقعًا يثير مفاعيل حقوقية،
في ظل ظروف استثنائية تؤدي الى شرعية استثنائية يجوز
ّ
للمشرع،
فيها ،بحسب قرارات املجلس الدستوري اللبناني،
ضمن حــدود معينة ،أن يخرج عن أحكام الدستور حفاظا
على االنتظام الـعــام واستمرارية املــرافــق العامة .فكيف اذا
كانت نصوص الدستور ،التي يتسلل البعض خلفها من أجل
التعطيل ،ال تفصح عن ما يقولونه أو يقصدونه صراحة ،بل
تدعو ،في املقابل ،املؤسسات الدستورية ،وتحديدا البرملان،
الى أن يواكب تشكيل الحكومة من خالل الدورة االستثنائية!
لــذلــك ،ال يمكن إقـفــال االب ــواب الــدسـتــوريــة ،وتاليًا الحياتية،
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والصحية ،في وجه
ضرورات البالد والعباد االستثنائية ،وضرب كل مؤسسات
الدولة تحت مظلة االستتار خلف النصوص والصالحيات
من أجل الحفاظ على حصة هنا ،أو اجندة سياسية خارجية
ه ـنــاك ،مــا يـسـتــوجــب ،أي ـضــا ،مــن رئـيــس الـجـمـهــوريــة ،وهــو
املــؤت ـمــن عـلــى الــدس ـتــور وال ـشــريــك ف ــي تـشـكـيــل الـحـكــومــة،
أن يخلق مناخا ايجابيا للتأليف ،بما ينسجم مــع حجم
األزمــة واحتياجات الناس ،ال بما يزيد من ظــروف التعطيل
واالنقسام السياسي!
* باحث في القانون الدستوري

حق الرد

توضيح من «رويال فاينانشلز»
بـ ــاإلشـ ــارة إلـ ــى ال ـت ـق ــري ــر امل ـن ـش ــور فــي
صـحـيـفـتـكــم ب ـع ـنــوان «ه ـي ـئــة األسـ ــواق
املـ ــالـ ـ ّـيـ ــة :رويـ ـ ـ ــال ف ــاي ـن ــان ـش ـل ــز خــال ـفــت
األنظمة » ( 14كانون الثاني :)2021
ً
أوال ،نـنـفــي نـفـيــا قــاط ـعــا ب ــأن الـشــركــة
ال تـ ـفـ ـص ــل ح ـ ـسـ ــابـ ــات عـ ـم ــائـ ـه ــا عــن
ح ـس ــاب ــات ـه ــا الـ ـخ ــاص ــة ب ـح ـســب امل ـ ــادة
 3513مـ ـ ــن امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة  .3000هـ ــذه
الـحـقـيـقــة ال ـقــاط ـعــة مـثـبـتــة ف ــي تـقــاريــر
املــدقـقــن املستقلني املــوافــق عليها من
هـيـئــة األس ـ ــواق املــال ـيــة وف ــي الـبـيــانــات
املالية املصرح ُ عنها سنويًا .ونزيدكم
علمًا بأننا لم نسأل عن هــذا املوضوع
أس ــاس ــا .وع ـلــى ح ـ ّـد علمنا لــم ي ـجـ ِـر أي
إجتماع للهيئة لبحث هذا املوضوع أو
ّ
أقله لم نبلغ بذلك ،ونحن أول املعنيني
به لو حصل.
مــا ذكــر أيضًا عــن جمع أصــول العمالء
مــع أص ــول الـشــركــة ك ــذب ت ــام وال يمت
إلى الحقيقة بصلة .فكل أصول الشركة
م ـح ـف ــوظ ــة ب ـح ـس ــاب ــات م ـخ ـت ـل ـفــة كـلـيــا
عــن حـســابــات الـعـمــاء ،وه ــذا مــا يمكن

اكتشافه مــن قبل أي مــدقــق لــديــه الحد
األدنى من فهم البيانات املالية.
إن أص ـ ــول عـ ـم ــاء الـ ـش ــرك ــة ال تـسـجــل
كلها خــارج امليزانية ،وهــذا ألننا نملك
ترخيص صانع سوق الذي يوجب على
الهيئة ان تـكــون ّ
ملمة بموجبات هذه
الـفـئــة مــن الـتــرخـيــص أكـثــر مــن غيرها.

أمــا فــي مــا يختص بالعمالء شــأن هذا
امل ــوض ــوع ،فـحـســابــاتـهــم حـكـمــا كــانــت
خارج امليزانية .ونكرر ان أي أحد لديه
الحد األدنى من مقومات التحقيق املالي
كان ليجدها في بيانات الشركة املالية
املصرحة سنويًا .كما أننا نزيدكم علمًا
بأن وجود أموال لعميل خارج أو داخل

إعالن من مستشفى حمود

تعلن «مستشفى حمود – مركز طبي جامعي ش.م.ل» عن انتقال
ملكية كامل اسهمها اىل كل من املهندس نصري عيل عميس ،األستاذ
محمد عيل عميس ،الدكتور ابراهيم عيل عميس واألستاذ محمد نصري
عميس ،وقد ُع ّي الدكتور ابراهيم عيل عميس ،ليقوم مبهام رئيس
مجلس اإلدارة  -املدير العام.
رئيس مجلس االدارة – املدير العام
الدكتور ابراهيم عيل عميس

ً
امليزانية ال صلة له أصال بهذه القضية،
وأيضًا أي محقق لديه الحد األدنى من
االهلية في التحقيق بأمور مالية يدرك
ذلك.
ت ـن ـس ـب ــون إلـ ـ ــى ه ـي ـئ ــة األسـ ـ ـ ـ ــواق أن ـه ــا
أض ــاءت على هــذه املخالفة ،والحقيقة
أنــه ليست هـنــاك أب ـدًا مخالفة ،فهل ان
امل ـح ـقــق ال يـفـقــه أص ـ ــول ع ـمــل شــركــات
ال ــوس ــاط ــة ل ــإض ــاءة ع ـلــى ن ـق ـطــة غـيــر
م ــوج ــودة أس ــاس ــا ،والــدل ـيــل أن الهيئة
لــم تتخذ أي إجـ ــراءات ضــد الـشــركــة ما
يـثـبــت أن امل ـح ـقــق ك ــان ع ـلــى خ ـطــأ ولــم
يتنب مجلس إدارة هيئة األسواق وجهة
نظره.
تحتفظ رويـ ــال بـحــق االدع ـ ــاء ّعـلــى أي
شـخــص مـعـنــوي أو طـبـيـعــي أنـ ــى كــان
يـ ـق ــوم بـ ـت ــزوي ــر وتـ ـس ــري ــب م ـع ـلــومــات
مغلوطة ظــاهــرهــا مهني ومضمونها
افتراء على الشركة.
رويال فاينانشلز
املدير التنفيذي
ريان العنان

