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 اعتياديةال خوف من سحوبات غير  المصارف استأنفت عملها كالمعتاد:

 سلوى بعلبكي
فيها، في ظل فروعها وموظمذ أقفلت مصارف لبنان أبوابها قسرا، على خلفية انفجار الحراك المطلبي بوجه السلطة، وخوف إداراتها من ارتدادات أمنية على  

م بسبب قطع الطرق، يتساءل معظم اللبنانيين عن موعد استئناف المصارف عملها الطبيعي، ويسترسلون تعثر وصول العاملين لديها بانتظام الى مواقع عمله
السيولة الكافية لتغطية السحوبات الكبيرة ف من تأمين في رسم سيناريوات عمل اليوم األول بعد اإلقفال الطويل لمدة أسبوعين. األسئلة كثيرة: هل تتمكن المصار 

عمالؤها من االستحصال على ودائعهم كاملة من دون حسم؟ وهل يكون في مقدور أصحاب الودائع بالليرة اللبنانية تحويلها الى الدوالر،  المتوقعة؟ وهل يتمكن
 لليرة وذوي الدخل المحدود؟الودائع با وغيرها من األسئلة التي صارت تقض مضاجع اللبنانيين، وخصوصًا أصحاب

ار" أكدت جهوزيتها الستقبال الزبائن اليوم في شكل طبيعي، من دون وضع ضوابط على السحوبات والتحويالت، عمال معظم المصارف التي اتصلت بها "النه
عة العمل في المصارف ستكون وفق ما على أن طبي باالتفاق الذي خلص اليه االجتماع بين حاكم مصرف لبنان رياض سالمة وجمعية المصارف. وشددت

ة االقفال القسري الطويلة، مع إدراكها أن الضغوط ستكون مضاعفة، خصوصا أن تاريخ العودة الى العمل صدف مع بداية الشهر، اعتاده زبائنها، اي قبل فتر 
في المصارف. وأكدت غالبية المصارف أن ال ضوابط على ا من أموال بما يعني أن الموظفين سيتهافتون لقبض رواتبهم، وثمة شركات ستودع ما في حوزته

 .التحويالت الى الدوالر، على أال تخرج من المصرف المعني، ولكن في الوقت عينه لن تكون التسهيالت مفتوحة الى ما النهايةالسحوبات و 
 

 كيف سيكون واقع الحال ميدانيا؟
في أول يوم عمل، "لكننا نعتقد أن النهار" أنه ليس من توقعات محددة حيال طبيعة ردة فعل الزبائن لسي أكد لـ"مدير التسويق واالعالن في بنك عوده جان طراب

عدين عبر الصرافات التهافت لن يكون فوق العادة بكثير، خصوصا أن بنك عوده استمر بتقديم جميع خدماته االلكترونية لزبائنه، وأمن رواتب الموظفين والمتقا
ر هذه الوسائل". واالمر في رأيه "سيخفف الزحمة في الفروع، علما قبل نهاية الشهر، إذ إن عشرات ألوف الموظفين قبضوا رواتبهم عبل المناطق، اآللية في ك

الذي يعمل على مدار الساعات واأليام لإلجابة عن  Contact Center أنه كان في إمكان جميع العمالء التواصل مع مركز التواصل في المصرف
مصرفية عبر هذا المركز". وأكد أن البنك استمر بتزويد الصرافات اآللية السيولة ، باإلضافة الى انه كان بمقدور الزبائن اجراء بعض العمليات الاستفساراتهم

جيش، وعمالء اعدين من الالالزمة في كل المناطق التي كان الوصول اليها متاحا، "ووضعنا صرافا في منطقتي صور وحلبا حيث هناك عدد كبير من المتق
ر الصرافات اآللية العادية، إذ سهل البنك لهم سحب حاجاتهم النقدية من خاللها، وكذلك التواصل مع ليس لديهم بطاقات اعتماد تتيح لهم سحب أموالهم عب

مؤسسات التجارية التي تراكمت لديها الشركات والالمصرف". من هنا اعتبر طرابلسي أن "الزحمة المفترضة التي ستشهدها فروع البنك اليوم وغدا ستكون من 
رى تبغي تسييلها"، مؤكدا أن "المصرف سيعمل في هذين اليومين لكي ينتظم العمل المالي والنقدي والتجاري، مع االخذ في الشيكات أو لديها شيكات أخ

 ."االعتبار أننا كقطاع أساسي في بنية االقتصاد الوطني، ال نعمل في بيئة طبيعية
 

 سحوبات غير اعتياديةال تخوف من 
االكبر من الزبائن، خصوصا حيال الموظفين الذين تم التشديد عليهم اللتزام الحضور اليوم وغدا، وفق مدير  المصارف عموما جهزت نفسها الستقبال العدد

 شبكة الفروع في فرنسبنك انطوان ظريفة،
تلبية كل طلبات ا حتى الساعة الخامسة بعد الظهر"، مؤكدا أن المصرف "قادر على ها وصناديقهوجميع المصارف التزمت قرار جمعية المصارف فتح ابواب"

 ."الزبائن
ة في الصرافات وكما غالبية المصارف، استطاع فرنسبنك خالل فترة االحتجاجات أن يؤمن رواتب القطاعين العام والخاص من خالل السيولة التي كانت متوافر 

أو سحبها ألعمالها أو حتى من الزبائن التي تريد أن هد فروع المصرف زحمة كبيرة من الشركات التي تريد إيداع مبالغ يمنع أن تش اآللية. إال أن ذلك "ال
لنسبة الى تستفسر أو تستأنس برأي مديري الفروع"، مستبعدا حصول هلع في اليوم االول، خصوصا أن "الصرافات اآللية كانت تعمل بشكل طبيعي". أما با

شكل عادي كما قبل اإلقفال من دون وضع قيود على التحويالت أو السحوبات"، حويالت، فأشار ظريفة الى أن "ثمة قرارا بالتعامل مع الزبائن بسحوبات والتال
 ."مستبعدا أن يعمد الزبائن الى سحب أموالهم لكون الفائدة مرتفعة، وتاليا لن يخاطروا بسحبها ألسباب غير ملحة

عار آخر، مؤكدا أن "هذا التدبير موقت ويبقى ساريا الى حين على زبائنه تعليق كل التسهيالت المصرفية الممنوحة لهم حتى اش أحد المصارفالى ذلك، عمم 
مارات". د من االستثالمزيإعادة عجلة االقتصاد الى ما كانت عليه"، رابطا هذا االجراء "باالوضاع المالية واالقتصادية التي تمر بها البالد والتي ال تشجع على 

ي اجراءات غير طبيعية حيال سحوبات الودائع التي استحقت آجالها، وستدفع كاملة إذا أراد وفيما رفضت مصادره التعليق، أكدت أنه "لن يكون هناك أ
 ."أصحابها سحبها

همها الزبائن بغية عدم إثارة بلبلة في السوق"، يجب أن يتف هذا التدبير ال يشمل المصارف كافة، لكنها أكدت أن "الظروف االستثنائية التي تمر بها البالد
 ."نفسه أن "األمر يتعلق بحجم الودائع والسحوبات موضحة في الوقت
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بما يمكن أن  ال يتخوف رئيس دائرة البحوث في "بنك لبنان والمهجر" مروان مخايل من تدفق الزبائن على السحوبات، علما أن السيولة متوافرة في المصرف
في المقابل هي توظف أموالها. هل هذا يعني أن ثمة ضوابط على السحوبات؟ بات ولكن بحدود معينة، باعتبار أن المصارف لديها سيولة، ولكن لبي كل الطلي

إذا كان أموالهم، ف يؤكد مخايل أن االمر يتعلق بسياسة كل مصرف على حدة والضوابط التي يراها مناسبة، خصوصا أن المصارف تعرف زبائنها وكيفية تحريك
رقله. أما أن يسحب مبالغ أكثر مما هو معتاد، فإن المصرف سيضع عالمات استفهام حيالها ثمة زبون معتاد سحب مبلغ معين شهريا فإن المصرف لن يع

ذ أكد أن بنك لبنان والمهج للحظة االخيرة يوفر الدوالر في ر بقي حتى اوتاليا يمكن ان يستفسر عن الغاية من هذا االجراء غير االعتيادي وعدم تلبية طلبه. وا 
هذه العملة لن تكون متوافرة إال داخل المصرف لضبط االمور". وتوقع أن تشهد فروع المصرف زحمة كبيرة من الزبائن خصوصا الصرافات اآللية، قال: "حاليا 

 .أو تجميدهار أو سحبها أن الكثير منهم استحقت ودائعهم خالل فترة االقفال، ويريدون تحويلها الى الدوال
كد مخايل أنه أصبح في اإلمكان تسديدها، أما أولئك الذين يثبتون أن ثمة معوقات تحول دون تسديدها في وبالنسبة الى سندات الزبائن التي استحق سدادها، أ

 ."الوقت المحدد، فإن المصرف كما جرت العادة سيأخذ في االعتبار هذا التأخير
 
 
 
 
 
 

 


