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ن التعامیم الرقابیة رغم صعوبات التنفیذ وال مواد جرمیّة ینقابة الصرافیّن: الزلنا ملتزم

 عند ثبوت المخالفةبعھدة البنك المركزي  بل عقوبات مسلكیّة على مخالفتھا
 

األستاذ ال�اس سرور حضره عقد مجلس نقا�ة الصرافین في لبنان إجتماعًا استثنائ�ًا برئاسة نائب النقیب  

 الب�ان التالي: وااألعضاء، وأصدر 

 

اطلع المجتمعون على خبر توق�ف النقیب األستاذ محمود مراد عبر وسائل اإلعالم، �ما اطلعوا على   -1

 . ر�ثما ینتهي التحقیق األخ�ار المتداولة حول توق�فه والتي ال تخلو من عدم الّدقة

 

لطالما �ان نقیب الصرافّین األستاذ محمود مراد �سعى جاهدًا لاللتزام �التعام�م الرقابّ�ة و�سعر   – -2

الصرف المحدد من قبل السلطات الرقابّ�ة رغم التحدّ�ات والصعو�ات الكبیرة التي ترافق التنفیذ ولذلك قد فوجئ  

 �قوم �ه من جهود واتصاالت حثیثة.  مجلس النقا�ة بهذه الحادثة المؤسفة التي ال تعكس مطلقًا ما �ان

 

 في مطلق األحوال إن النقا�ة على موقفها المبدئي من األمور التال�ة:  -3

 أنها ت�قى تحت سقف القانون. -أ 

رغم صعو�ة االلتزام �أي سعر    أنها ملتزمة �التعام�م الرقابّ�ة التي تحدد سعر صرف الدوالر األمیر�ي  -ب  

 في ظل نظام اقتصادي حر. تتحكم ف�ه قوة العرض والطلب محدد مس�قًا في سوٍق متحرك
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و�حكمته و�عقالنیته في التعاون مع هذه القضّ�ة والتي و�صرف  الثقة �القضاء اللبناني  ءها ملل –ج 

�القوانین النظر عن صحة المعط�ات المنشورة حولها، ال تنسحب �سلب�اتها على جم�ع أفراد المهنة الذین یلتزمون  

ضّنًا �حسن ممارسة مهنتهم وفقًا لألصول   ینوالتعام�م الرقابّ�ة بدلیل إضرابهم عن العمل منذ أكثر من أسبوع

تلجم   فعلّ�ة  جراءاتإوالقوانین والقدرات المتوافرة لهم للتعامل مع السوق الذي �فتقد الى مناخ الثقة و�تعطش الى  

 ارتفاع سعر الدوالر وتلجم معه الصرافین غیر الشرعیین.

 

إن نقا�ة الصرافیین في لبنان تهیب �القضاء الذي نجدد الثقة �ه التعامل بواقعّ�ة مع أي مخالفة قد      -4

ق  تدین التعامل �الدوالر األمیر�ي وفقًا لسعر لسوبها أحد الصرافّین خصوصًا أن ال من مواد جرمّ�ة  قام �كون 

الفعلي، حتى ال یتعزز االنط�اع �أن الصراف هو دائمًا ��ش المحرقة، علمًا أن عقو�ة مخالفة التعام�م الرقابّ�ة  

وال تستوجب الح�س طالما أّن قانون تنظ�م مهنة الصرافة من  "18"المادة علیها  تنص هي عقو�ات مسلكّ�ة 

 ًا بها.حصور نطاق المخالفة ی�قى م

 

مع القضاء والسلطات الرقابّ�ة المختصة    ون التعاو   إن نقا�ة الصرافّین في لبنان ست�قى ملتزمة القانون   -   5

واإلضاءة على الصعو�ات والتحدّ�ات التي ال  ولن تثنیها هذه الحادثة المؤسفة عن الدفاع عن مصالح المهنة

 لمالّ�ة واالقتصادّ�ة الجذرّ�ة. طاقة للقطاع على است�عابها في ظل غ�اب المعالجة االقتصادّ�ة وا

 

وعدم تناقل أخ�ار    حداثاألالّدقة في نقل    يتوخ  �افة  "ةوالمسموع  ةرئ�الم"�ما نهیب بوسائل اإلعالم    -6

 تهي التحقیق. ثما ین�كاذ�ة ر 
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