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 ية" صفة دائمة لتعامل مصارف مع عمالئها: مخالفات لتعاميم "المركزي" والرقابة مطاَلبة بالتحركتنساب"االس

 موريس متى
تعزيز موقعه "المتدخل" في  #مصرف لبنان " منذ بداية االسبوع الجاري بعدما قرر#صيرفةإلى أكثر من نصف مليار دوالر وصل حجم التداول على منصة "

 وازية.السوق من خالل ضخ كميات من الدوالرات عبر المنصة للجم االرتفاعات القياسية للعملة الخضراء في السوق الم
ف لبنان ليؤكد على خطوات الحاكم رياض سالمة االستمرار بتأمين الدوالرات، من دون سقف محّدد عبر المجلس المركزي في مصر  في اجتماعه االخير، عاد 

ت على سعر الدوالراون شراء منّصة "صيرفة". واالهم الزام المصارف تلبية كل طلبات المواطنين من افراد وتجار ومؤسسات حاملي الليرة اللبنانية ويطلب
رف بدفع رواتب الموظفين في القطاع العام بالدوالر أيًضا على سعر "صيرفة" في حال اراد صاحب الراتب إجراء هذه ة"، اضافة الى ضرورة الزام المصا"صيرف

وتجار الشيكات، فنجح بين على الليرة ب المضار سود" وضر العملية. دخل مصرف لبنان مرة جديدة "مضاربا" في السوق الموازية لتشديد قبضته على "الدوالر اال
لى الجزء لو لفترة قصيرة، بالحد من االرتفاع الصاروخي للدوالر مع "شفط" مزيد من الكتلة النقدية بالليرة من خالل تأمين الدوالرات التي حصل عالى حد ما و 

قت ال يدوم مفعوله لمركزي" ما هو إال عالج موضعي مو ، ما يقوم به "ااالحوال ة. في كلاالكبر منها من الصرافين وشركات تحويل االموال ولو بكلفة مرتفع
ار يأتي ضمن أكثر من بضعة ايام، اي بمعنى آخر شراء مزيد من الوقت ال أكثر وال أقل. تبلغت المصارف قرار "المركزي" نهاية االسبوع الفائت، وهو قر 

ار بسعر المنصة من دون اي قيود وسقوف، " للمودعين من افراد وكيانات وتجعبر منصة "صيرفةدوالرات ة تأمين الملزم للمصارف لناحي 161مفاعيل التعميم 
تأمين الدوالرات يؤّمنها مصرف لبنان بسعر المنصة. هذا التعميم كان دخل في االسابيع الماضية "غرفة العناية الفائقة" حيث توقف الكثير من المصارف عن 

ة ضمن شروط محددة وقيود منها فرض رسوم واقتطاعات مع اعتماد عض المصارف على العمل بهذه اآلليي"، فيما أبقت ب"المركز  من ِقبل بحجة عدم تأمينها
ئق ( ينحصر بدقااإلستنسابية في التعاطي بين الزبائن، خصوصا ان "صيرفة" لم تعمل بطريقة ثابتة وضمن دوامات محددة بل أصبح التعامل عليها )شراء وبيعا

المصارف عبر "صيرفة". فالمصارف خفضت في االسابيع الماضية سقف التحاويل على ر بشطارته" يحصل على دوالرات في تحت شعار "الشاطيوميا و  قليلة
من قيود "صيرفة" بحجة خفض مصرف لبنان "الكوتا" لهذه المصارف، فيما حصر بعض من هذه المصارف العمليات برواتب القطاع العام وبيع التجار وض

والر مجددا االسبوع الفائت، ما زاد الضغوط مجددا على "المركزي" ليتخذ إجراءات سريعة بالتدخل هذه االجراءات والقيود تحليق الدددة. من مفاعيل وسقوف مح
بالحد االقصى، ساعة  24من مهلة لناحية تأمين الدوالرات المطلوبة عبر "صيرفة" ض 161في السوق والسيطرة على الوضع، فصدر القرار بتوسيع التعميم 

توقيت عمل الصناديق لتأمين كل الطلبات. في بادئ االمر سارت االمور بشكل طبيعي، وتأمنت كل الدوالرات  ضافة الى الطلب من المصارف تمديدا
اضافة الى ت على "صيرفة"، الدوالرابي شراء المطلوبة من حاملي الليرة اللبنانية "نقدًا"، ولكن سرعان ما عادت القيود التي فرضتها المصارف على طال

دتها المصارف من خالل التمييز بين عميل وآخر، حتى ارتفعت االصوات مجددا لوضع حد لممارسات بعض المصارف التي تخالف االستنسابية التي اعتم
 اآلليات التي طلب المصرف المركزي إعتمادها للتعامل مع الطلبات على "صيرفة".

على المصارف والى مصرف لبنان لناحية الممارسات التي تقوم بها بعض  من الشكاوى وصل الى لجنة الرقابة أن عددا كبيرا "النهار" ياق، علمتفي هذا الس
قرار زي" في الومع االجراءات االضافية التي طلب "المركزي" تطبيقها. فعدد من المصارف لم يلتزم ما طلبه "المرك 161المصارف وكيفية التعاطي مع التعميم 

علق باجراءات استثنائية للسحوبات النقدية، كليا أو جزئيًا. منها من لم يلتزم لناحية تأمين المبالغ المت 2021كانون االول  16تاريخ  13384اسي الرقم االس
لغ او على كامل المب ية للحصولياما إضافساعة بالحد االقصى، حتى ذهب بعضها الى الطلب من العمالء االنتظار ا 24المطلوبة على "صيرفة" ضمن مهلة 

ت مصارف اخرى من حاملي الليرة من التجار تأمين مبالغ إضافية "نقدا" يتم إيداعها في المصرف للموافقة على إتمام عملية تقسيطه على مراحل، فيما طلب
 25ف من التجار ان يأتي بـ طلب بعض المصار ن دوالر تمليو  200 إستبدال الليرات النقدية بالدوالرات بسعر "صيرفة". مثال، في حال طلب التجار إستبدال

مليون دوالر فقط. وأيضا من االجراءات "التعسفية" والمخالفة لقرارات "المركزي"، قرار بعض المصارف  200ليرة إضافية إلتمام العملية على مبلغ الـ مليون 
ن دون سقف محدد، وهو ما زي" يؤكد ضرورة تأمين الدوالرات مة، فيما "المركسقوف محددلية وضمن حصر تأمين الدوالرات مقابل الليرات النقدية بالصرافات اآل

مقابل  %5ثر من ال يمكن تأمينه عبر الصرافات اآللية لكل العمالء. وأيضا من الممارسات التي تقوم بها بعض المصارف استيفاء عموالت تصل احيانا الى أك
التي يجري تحويلها الى البطاقات المصرفية حصرًا،  قيام مصارف بتحويل جزء من االموالبة، اضافة الى ال المطلو من االمو  تنفيذ العمليات مع اقتطاع نسبة

كاملة بالنسبة  عبر أجهزة نقاط البيع وهو ما يخالف قرار "المركزي". وفي سياق غير بعيد تعود المصادر لتؤكد ان معظم المصارف التزمت تأمين الدوالرات
االساسية فكانت بحق التجار والمؤسسات، فيما لم تستبعد المصادر إستخدام بعض التجار ديين، أما االجراءات االستنسابية ا لألفراد العارة وتحديدالغ الصغيللمب

 161التعميم  "المركزي"عددا من الحسابات المصرفية إلتمام عمليات عدة في الوقت ذاته لشراء الدوالر بسعر "صيرفة"، وهو ما ال يخالف بحسب مصادر 
احية استخدام هذه الحسابات. أما بالنسبة للصرافين فيبقى لكل مصرف الدور االساسي بالتعاطي معهم لتأمين الفة القوانين المرعية االجراء لنشرط عدم مخ

ع" بكميات عر "صيرفةالدوالرات المطلوبة عبر "صيرفة" خصوصا في ظل إستخدام بعض الصرافين حساباتهم لشراء الدوالرات على س ادة بيعها غير محدودة وا 
أعلى وتحقيق أرباح من خالل تكرار هذه العملية. ويجب على المصارف بالتنسيق مع "المركزي" التعامل مع هؤالء ضمن الضوابط. في السوق السوداء بسعر 

المناسبة بحقها لتبقى االنظار ية والقانونية ات االدار ذ االجراءفي كل االحوال، تؤكد مصادر مصرف لبنان ان عددا من المصارف غير الملتزمة سيتم إتخا
النسبة لتطبيق هة الى لجنة الرقابة على المصارف التخاذ هذه االجراءات التي تبقى حتى اللحظة خجولة جدا لناحية معاقبة المصارف المخالفة، ليس فقط بمتج

نما لكيفية تعاطيها مع المودعين والعمالء 161التعميم   مع المودعين.بية المعتمدة والمخالفة للقوانين اضية واالستنسامرحلة المفي كل ال وا 
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