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عقد اصحاب شركات ومؤسسات الصرافة المرخصة اجتماعاً في نقابة خبراء المحاسبین المجازین في 
المتحف، بحضور رئیس لجنة الرقابة على المصارف سمیر حمود، نقیب الصرافین محمود مراد، رئیس 

 .منظمة جوستیسیا بول مرقص وعدد كبیر من الصرافین

 
ورغم ان اإلجتماع شھد كالماً عالي النبرة لرئیس لجنة الرقابة على المصارف سمیر حمود، الذي وجھ عدة 

رسائل تحذیریة للصیارفة، إال انھ لم یتم اإلعالن حتى الساعة عن الخطوات التي سیتم إتخاذھا بعد ھذا  
اإلجتماع والتي من شأنھا ضبط سوق الصیرفة، ما یعني ان الوضع في سوق الصیرفة سیبقى كما ھو علیھ 

 .اآلن، أقلھ حتى اإلعالن عن القرارات الجدیدة في حال تم التوصل إلیھا 

 وبالتالي ننشر لكم الكلمات التي القیت خالل اإلجتماع

 كلمة رئیس لجنة الرقابة على المصارف سمیر حمود

شدد حمود على اننا في ازمة وطن یجب ان نعرف كیفیة التعاطي بھا، معوال ًعلى التعاون مع نقابة 
الصیارفة التي حملھا مسؤولیة تحدید سعر الشراء، ومشیراً  الى ان المصارف ستلتزم بسعر الشراء وال 

یمكن لھا ان تدخل بمضاربة مع الصیارفة بل ھي تستنزف اموالھا واحتیاطاتھا نتیجة استیراد العملة 
 .االجنبیة النقدیة

 

واكد على مسؤولیة النقابة بتحدید سعر الشراء وترك الحریة بعدھا للصراف بالعمل،مطالباً  
  الصرافین بااللتزام بسعر الشراء واال فسیحال الى الھیئة المصرفیة العلیا 

وعبر حمود عن ایمانھ بالنظام اللیبرالي الحر، مشیراً الى انھ یدرك اھمیة سوق الصرافة في السوق المالیة 
والنقدیة في لبنان. واوضح ان االزمة لیست ازمة مصارف بل ازمة وطن لذا ھناك مسؤولیة مشتركة بین 

 .الجمیع یجب فھمھا لالستمرار في العمل

واكد عدم رغبتھم باقفال اي محل او شركة او مؤسسة ألن لجنة الرقابة مؤتمنة على استمراریة عمل 
الصیارفة، مشیراً الى ان ما یتحدث عنھ نابع من ایمانھ بذلك ولیس من باب الدفاع او المسؤولیة الموكلة 

 .الیھ

 

وذكر بأن ما یسمى بالسعر ھو السعر الذي یحدث توازناً بین العرض والطلب، الفتاً الى ان ما  
الطلب الكبیر على  لیس عرضاً وطلباً بل ھو سوق تشرین االول یدل على ان السوق  17یعیشھ لبنان منذ 

 .العملة االجنبیة وال تستطیع محالت الصیرفة تلبیتھ ألن العرض محدود



 

وتابع: "كان العرض یزید بارتفاع السعر ألن الودائع تحول من الدوالر الى اللیرة وھذا العرض  
الف لیرة لبنانیة فلن یجد الصیارفة  30ساوي محبوس، فالدوالر محبوس ولو اصبح الدوالر لدى الصیارفة ی

 ."عرضاً اضافیاً، وبالتالي لن یستطیعوا تلبیة الحاجة

وسأل حمود این العقالنیة عند شراء مؤسسات الصیارفة والمصارف الدوالر باكثر من 1600 و2000 
لیرة؟ ما  مصلحة مؤسسات الصیرفة بذلك؟ ماذا ترید من العرض؟ من تعتقد انھ سیبیع اذا ارتفع سعر  

 .الدوالر؟ ھل ستحرر المصارف ودائعھا االجنبیة لمنحھا للصراف؟ العرض نفسھ والطلب كبیر

 

ولفت الى انھ ال ینظر للصیارفة كعنصر مضاربة بل كعناصر تجارة تبیع وتشتري، سائالً: "ما  
 ."مصلحتھا بالبیع بسعر عاٍل اذا ھامشھا ثابت؟

ورأى ان من یبیع الدوالر ھو من یرید ان یحصل على اموال باللیرة اللبنانیة بكمیة اكبر لصرفھا ما یؤدي 
 .الى ارتفاع سعر السلع في االسواق والتضخم الذي یتضرر منھ كل مواطن

 

اعتبر مراد ان الظروف الداخلیة والخارجیة الدقیقة والحرجة والمناخ السیاسي الضاغط اثرت  
لصرف، التي نشھدھا حالیا، ومن ضمنھا عدم استقرار سعر ابشكل كبیر على االوضاع االقتصادیة والمالیة 

ورة خاصة نتیجة لعملیات العرض والطلب التي مشیراً الى انھ من الطبیعي ان تتأثر اعمال الصرافین بص
تحصل علیھا نظراً لحاجة السوق للدوالر النقدي في ظل االجراءات التي تقوم بتنفیذھا المصارف مما زاد 

یات على قطاع الصیارفةمن الضغوط والتحد . 

وكشف عن محاوالت بالتعاون مع مصرف لبنان والجھات القضائیة المعنیة الیجاد نوع من االستقرار في 
 .سعر الصرف الذي ینعكس ایجاباً على االستقرار االجتماعي

وتابع: "نتیجة لذلك ولما یثار من لغط وتجنیات على قطاعنا نرى انھ اصبح من الواجب التكاتف حول نقابتنا 
بھدف تنظیم المھنة ووضع االطر والضوابط التي تكفل استمرارھا وتطورھا وتفعیل دورھا. وال یسعنا اال 
ان نشاطر المواطنین تطلعاتھم لحث المسوؤلین على اعطاء االولویة المطلقة لمعالجة الوضع االقتصادي 
الذي یستدعي تضافر جھود القطاعات االنتاجیة والخدماتیة بكل مكوناتھا الرسمیة والخاصة للخروج من 

 ."دائرة الركود وتحفیز النشاط 

 رئیس منظمة جوستیسیا بول  مرقص 
تحدث مرقص الذي كلف كمكتب محاماة عن خطوات كانوا یعملون علیھا قبل االزمة لتطویر العالقة بین 
الصرافین والمصارف، ال سیما في االمور المتعلقة باالمتثال ومكافحة تبییض االموال وتمویل االرھاب، 

 ً  .مشیراً الى انھ تم التصدي لھذا الموضوع وكانوا بصدد العمل على تكامل القطاعین سویا

وشرح انھ تم تنظیم امرین االول اصدار مدونة سلوك الصرافین في لبنان لمكافحة تبییض االموال وتمویل 
 .االرھاب، اما االمر الثاني فھو دلیل للصرافین في لبنان



واضاف: "كثر ال یعرفون ان ھناك قانوناً ینظم قطاع الصیرفة في لبنان، ال یعرفون انكم تخضعون للجنة 
الرقابة على المصارف في مصرف لبنان التي اصدرت تعمیماً بضرورة ارسال تقریٍر اسبوعي. وال  

یدركون الرقابة المستمرة من ھیئة التحقیق الخاصة لمكافحة تبییض االموال وتمویل االرھاب اي انكم لستم  
 .متفلتین من التشریعات والنظم بدءً  من الترخیص الذي یعطى لكم وصوال الى الرقابة المستمرة

 

واعتبر ان ھناك كرة نار في السیاسة العادة الثقة الى البلد، مشیراً الى ان المعالجة من قبل  
 ."السلطات تكون بایجاد "كبش محرقة"، لذا شدد على ان المطلوب اال یكون ھذا القطاع "كبش المحرقة

وتابع: "ھذا االمر یتطلب التوفیق بین ما یبدو على انھ متناقضات، االمر االول تدخل السلطات للتأكد من 
خضوع من یتعاطى الصیرفة للقانون بدًء بالترخیص، وصوال الى الرقا بة. االمر الثاني التوفیق بین 

مقتضیات االقتصاد اللیبیرالي الحر واالستقرار النقدي، اما االمر الثالث فھو تحویل النقابة من غیر الزامیة 
 ."الى الزامیة

وختم باالشارة الى انھم طرحوا على مجلس النقابة في جلستھ االخیرة خطة عمل متكاملة واقرھا وسیمضي 
 .قدماً في تنفیذھا لیكون ھناك توفیق بین حقوق وواجبات الصراف
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