أزمة الدوالر تعصف بمصرف شهير ..الحجز احتياطا ً على
عقارين من أمالكه
َ
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كتبت جويل الفغالي في "نداء الوطن"" :بتاريخ  ،2021/2/15أصدرت رئيسة دائرة التنفيذ في المتن القاضية رنا
العاكوم قرارا ً بإلقاء الحجز اإلحتياطي على القسمين  4و 8من العقار  ،2024مزرعة يشوع ،والقسم  C/5من العقار
 ،38انطلياس المملوكة من بنك بيبلوس ،تأمينا ً لدين طالب الحجز السيد نصار بو هدير ،تجاه المصرف المذكور،
المقدر موقتا ً بمبلغ  245,000,000ل.ل .إضافة الى اللواحق المقدرة بمبلغ  24,400,000ل.ل .بعد أن تمنّع
المصرف المذكور عن إنفاذ القرار رقم  2020/374الصادر عن قاضي األمور المستعجلة في المتن الرئيسة رانيا
رحمة ،والقاضي بإلزام بنك بيبلوس فرع انطلياس تحويل مبلغ وقدره  $ 10,000أو ما يعادله بالباوند اإلسترليني
بقيمة  8130باوندا ً من حساب المستدعي السيد نصار بو هدير بالدوالر األميركي الى حساب جامعة
NOTTINGHAM TRENT" "UNIVERSITYوالذي يمثل الرسوم الجامعية عن تعليم ولده بول نصار بو
هدير ،تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها  5,000,000ل.ل .عن كل يوم تأخير".
من جهته عمد المصرف المذكور ،وفي محاولة لمنع تنفيذ قرار قاضي العجلة ،الى إقفال حساب السيد نصار بو
هدير الذي يحتوي على المبلغ المطلوب تحويله وإيداع شك مصرفي بالمبلغ في صندوق المحكمة الحديدي ،األمر
الذي دفع بقاضي العجلة في المتن الى اصدار قرار آخر يحمل الرقم  2020/413تاريخ  2020/1/15قضى بموجبه
بإلزام بنك بيبلوس فرع انطلياس بإعادة فتح الحساب المذكور بالشروط ذاتها ،تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها
 /10,000,000/ل.ل ،.بعد أن إعتبر ان إقدام المصرف على إقفال الحساب لم يتم ضمن إطار حسن النية في التعامل
وقصد منه اإلضرار بالمستدعي".

وفي تعليقه على الحادث اعتبر المحامي الدكتور بول مرقص ان "نتيجة إللقاء الحجز اإلحتياطي على بعض عقارات
المصرف ،قدم هذا األخير كفالة مصرفية للمحكمة وطلب رفع الحجز عن العقارات المحجوزة .إن اإلجراءات
المتخذة والقرار القضائي بتصفية الغرامة هي إجراءات تحصل عند عدم تنفيذ قرار قضائي ويكون من حق
المحجوز عليه التقدم بكفالة مصرفية لرفع الحجز عن عقاراته" .وبرأيه إن "القرارات القضائية المتناقضة في ملفات
متشابهة لها تأثير سلبي كبير ،مثالً بعض قضاة العجلة يعتبرون بأنهم غير مختصين للنظر في دعوى تحويل مبلغ
إلى الخارج ،في حين أن قضاة عجلة آخرين يعتبرون أنفسهم مختصين".
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