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  ٢٠٢٠آذار    22تاريخ بيان صادر عن نقابة الصرافين في لبنان 
  

  تخص  التي الراهنة وضاعاأل لبنان في الصرافين لنقابة اإلدارية  الهيئة ناقشت
 سعر تحديد حيال  سيما وال لبنان مصرف تعاميم الملتزمين والصرافين النقابة
  .ميركياأل الدوالر  مقابل  اللبنانية الليرة صرف

  
 لسناأل بعض قبل  من التداول يتم أنه على العام  يأالر طالعإ النقابة ويهم 

 دور  حيال  وغيرها جتماعياإل التواصل  وسائل  عبر المسيئة واألقالم المغرضة
 نأ نقبل  ولن ومناسبة وقت كل  في عليه تحرص الذي والوطني المهني النقابة
  .الظروف حلكأ في حتى  الدور هذا عن نتنازل 

  
 مورأ من تداوله يتم ما كل  نأ وتؤكد تعلن نأ يهمها لبنان في الصرافين نقابة إن

ً .. وتفصيالً  ةَّ جمل صحيحة غير هي مغرضه فتراءاتإو  مغلوطه   هذه  نإف وتاليا
 رئيس شخص سيما وال ومهنيتها النقابة كرامة من النيل  هدفها المسيئة األقالم
 يوفر  لم الذي الرائد  النقابي ودوره الكريم  وشخصه مراد محمود ستاذاأل النقابة
 الوطني  النقد صرف سعر ستقرارإ سبيل  في للنقابة داريهاإل الهيئة ومعه  جهداً 
   .الصعبة والعمالت  الدوالر مقابل 

  
 ضرب  كما وصدقيته القضاء هيبة من النيل  هدفها المسيئة األقالم هذه  فإن كذلك
  ..المهني وشرفهم بسمعتهم والمس الصرافين هيبة
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  ٢/٢   -     ٢٠٢٠آذار  22تابع بيان تاريخ 

  
  

 رضهمغّ  كلمة كل  ستنكاراإل  شدأ تستنكر لبنان في الصرافين نقابة إن لةالمحصّ  في
 تنسحب التي وهيبتها ومكانتها النقابة شرف يمثل  الذي ورئيسها النقابة حق  في

 صواتاأل تلك على تردّ  ولن ، النقابة لواء تحت المنضوين الصرافين جميع على
 بحق  مغالطات من وسيرد ورد ما  على وتتحفّظ ستثنائيةاإل البالد لظروف مراعاة
  القضاء مراجعة طائلة  تحت التمادي  من  روتحذّ  وأعضاءها ورئيسها النقابة

   . الفاعلين وتوقيف المختص
  

 وسالمته وعملته وطننا على المحافظة سبيل في الشرفاء  الناس وجميع هللا وفقنا
 القوانين تطبيق  على  المحافظه أجل  من  النقابة  في ساهرين وسنبقى. ضيم كل  من

  .اإلجراء المرعية
  
  

  نقابة الصرافين في لبنان
  
  
  
  
  
  
  
  
  


