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 ي انتظار اآللية التنفيذيةف 2020االجراءات حتى نهاية  امن" بين المصارف قبل الكابيتال كونترولق تضميثا

 
 موريس متى

ّسان عويدات القرار وما تبعه من مدعي العام التمييزي القاضي غمصرفا باصولها وتجميد ال 20برهيم منع تصرف شكل قرار المدعي العام المالي القاضي علي إ 
 .لماضيةالمصارف العنوان االساس في المرحلة اإجتماعات عقدها عويدات مع إدارات 

المصارف باالضافة الى أجتماعات مع المستشارين القانونيين لهذه  ات في االيام الماضية سلسلة إجتماعات مع إداراتم، عقد القاضي عويدبعد سحبه فتيل اللغ
ستفسر عن االجراءات المصرفية والقيود المفروضة من المصارف  لى إستفساره ا ي تمر بها البالد، باالضافةالمصارف في ظل الظروف االستثنائية التفاستمع وسأل وا 

وعلى خط  المصارف المراسلة.اضيع ذات الصلة. وقد فندت المصارف تفاصيل القيود واالجراءات وعالقاتها بو عن تفاصيل ملف التحويالت الى الخارج وغيرها من الم
رفية لوقف االستنسابية في التعامل مع المودعين حيد االجراءات والقيود المصعلى وضع مسودة إلتفاق في ما بينها لتو مواز، كانت جميعة المصارف بدأت العمل 

مصارف وهو ما اطلع عليه المدعي العامي التميزي القاضي غسان يات. مسودات عدة وضعت لهذه االجراءات حتى خرجت بـ"ميثاق التضامن" بين اللوتسهيل اتمام العم
 .من المصارف عويات

ستوقع عليه كما يعبر وفق  من قبل المصارف التي 2020وتقرر إعتماده حتى نهاية  Pacte de Solidarite ثاق تضامن ٌيعرف بالـبالفعل، وضعت المصارف مي
 .في المجلس النيابيف تجاه أي قانون للكابيتال كونترول يمكن إقراره في نهاية المطاف ضمونه، عن موقف المصار مصادر مصرفية عملت على م

ع العمالء وفي تنظيم ف االستنسابية في التعاطي ملمصرفية ويساهم في وقالذي وضع لتوحيد المعايير التي تحدد القيود ايانه وهو تنفيذ الميثاق وسر لم تتضح بعد آلية 
مسودات لحظت  بعد سلسلة. خرجت النسخة النهائية لهذا الميثاق ي الوقت الذي تتجه فيه االنظار الى تشريع مفصل للكابيتال كونترولالتحويالت الى الخارج، ف

 :الت وأتى المضمون على الشكل اآلتيتعدي
 :المادة االولى

جنبية و التحويالت الى الخارج وأية عمليات مصرفية أخر  في حدود الت االمن جميع الخدمات المصرفية بما فيها السحوبات النقدية بالعمء االستفادة االجازة للعمال"
 ."17/11/2019  المصارف او المودعة نقدا في هذه الحسابات بعد تاريخ ء من الخارج في حساباتهم لداالموال المتلقاة من قبل العمال

 :المادة الثانية
 ."مليون ليرة شهريا 25بحد أقصى قدره نانية االجازة لعمالء المصرف سحب مبالغ نقدية بالليرة اللب"

 :المادة الثالثة
الغاية. االجازة لعمالء  حقيق هذهلطلب وبالتالي تأمين السيولة النقدية بالليرة دومًا لد  الفروع لتًا بالليرة اللبنانية عند ااالجازة لعمالء المصارف بقبض رواتبهم نقد"

ليات مصرفية في مبالدوالر االميركي التي تجيز لهم إجراء ع االميركي االستفادة من خدمات بطاقات الدفع وبطاقات االئتمان المصارف الذين يقبضون رواتبهم بالدوالر
 ."بناني حصرًا بإستثناء العمليات من خالل الصراف األليالداخل الل
  :ابعةالمادة الر 

ط قساط على انواعها، على ان تتوفر الشرو ارج لتلبية النفقات الشخصية الملحة التي تغطي االاالجازة لعمالء المصرف االستفادة من خدمة تحويل االموال الى الخ"
 :ةالتالية مجتمع

 .وع النفقات التي جرت العادة على تلبيتهاوافية أو أن تكون من نتقديم مستندات صحيحة و  -
 .ان تكون مرتبة حصرًا بالعميل و/أو بأفراد عائلته -
 ."كلفة المعيشةقاقها بإستثناء تلك العائدة لالمستفيدة عند إستح ان يجري دفعها للجهة -

 :المادة الخامسة
مواد ستيراد االدوية والمستلزمات الطبية والصرفية الى الخارج إللعمالء المصرف االستفادة من خدمة التحويالت المالجازة قررات مصرف لبنان، اإنسجاما مع تعاميم و "

 ."رات مرعية االجراءاالدوية وفقًا للشروط المحددة في التعاميم والقراالطبية التي تدخل في صناعة 
 :المادة السادسة

 ية الضرورية غير المصنعة في لبنان، من حليبتيراد المستلزمات الغذائالت المصرفية الى الخارج لتمويل عمليات إسخدمة التحوي ء االستفادة مناالجازة للعمال"
جراء عمليات قطع لتأمين عدة إضافة هذه المواد الى الالئحة التي أجاز مصرفلألطفال وأغذية للرضع على قا حددها ها وفقًا لعدالت يلبنان إستيرادها من الخارج وا 

 ."ف لبنانمصر 
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 :المادة السابعة
ة قها من العمالت( الى الليرة اللبنانية من دون موافالر االميركي و/أو اليورو و/أو غير ء المودعة لديه بالعمالت الصعبة )الدو التزام المصرف عدم تحويل اموال العمال"

 ."ورضى العمالء
ونترول الذي الكابيتال ك انون لعالقة بين المصارف والمودعين خالل المرحلة التي تسبق إقرار قا للتعامل المصرفي وتنظيم اما تقدمت به المصارف قد يعتمد أساس

 .وسيسلك طريق وعرة في مجلس النواب قبل االقرار يخوض غمار النقاشات والتجاذبات في مجلس الوزراء
 
 
 

 


