
 
 

 

 نشرة صحفية 

 

كة تدين  كة لبنان قرار مجموعة البر مرصف لبنان ضد بنك البر  

 

 

 : 2022نوفمبر   19  –المنامة 

( ش.م.ب.  البركة  مجموعة  بشد  "المجموعة"  /  ”ABG“أدانت  لبنان  (  مصرف  اتخذه  الذي  القرار  المركزي ة 

بوضعه   ،للمجموعةتابعة    وحدة مصرفيةوهي    ،( "البنك"  /  ”ABL“لبنان )  البركةبنك    ضد(  "المصرف المركزي")

 .  تهتحت إدار

البركة بيان مجموعة  لبنان  ، فقد أرجع  وبحسب  البركة  المتخذ ضد بنك  لبنان قراره  البنك  إمصرف  لى عدم امتثال 

 سيولة. العادة هيكلة للبنك ودعوات لمساهميه بضخ إغياب خطة بما في ذلك بتعاميم محددة  

أخفق في توفير  قد  مصرف لبنان    ن  أحقيقة    إلىاستنادا    وذلك   للوضعمصرف لبنان  تفسير  رفضها  المجموعة    وتؤكد

مصرف  أن   ، كما  المعنيةمصالح جميع األطراف    تراعيشاملة للقطاع المصرفي  وذات مصداقية    هيكلةعادة  إخطة  

األصول التي أودعتها  إلى    صول للوعاملة في لبنان  البنوك  الإتاحة المجال لبنك البركة لبنان وغيره من  رفض    لبنان

 . العاديةمن استئناف األنشطة المصرفية  ن هذه البنوكتمك  من شأنها أن لدى المصرف المركزي والتي 

مع مصرف    بشكل وثيق، عملت المجموعة وبنك البركة لبنان  2019منذ بداية األزمة المصرفية في لبنان في العام  ف

. ولهذه الغاية، أودع بنك البركة لبنان أكثر  ئهالسيولة وحماية مصالح عماللدعم  لبنان وغيره من السلطات ذات الصلة  

منح البنك حق ه    في المقابلالتي تمثل ودائع العمالء، لدى المصرف المركزي الذي يرفض  و% من أصوله،  80من  

 . في استرجاعها

خياراتها القانونية وسبل االنتصاف بشكل كامل بصدد اتخاذ جملة من اإلجراءات لتقييم    اآلن بأن ها  وتؤك د المجموعة

 .من أجل االستمرار في حماية حقوق ومصالح مساهميها وعمالئها لبنانداخل وخارج 

أن ه   المجموعة  أن  وتبي ن  اإلجراء من جانب    في حين  لبنانهذا  للقلق  ل سابقة  يمث    مصرف  المالية  مثيرة  للمؤسسات 

في   األجانب  إال  لبنانوالمستثمرين  تأثير  ،  أي  له  ليس  أنه  للمجموعة  والتنظيمي  المالي  الوضع  ينظمها  على  التي   ،

 نشاطها في لبنان.مقابل صات مخص   وضعتمصرف البحرين المركزي والتي سبق لها أن 

  البنوك أي تأثير على األنشطة المصرفية أو عمالء  ليس لها  مصرف لبنان  اإلجراءات التي يتخذها    ن  إفواألهم من ذلك،  

بشكل مستقل  كل  منها  األخرى التي تعمل فيها، والتي تدار    الخمسة عشر  للمجموعة عبر البلدان  أو الشريكةالتابعة  

 .تنشط فيها  التي دولةال في المحلي البنك المركزي تحت إشراف  

الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة    حسام بن الحاج عمرح السيد  وفي معرض تعليقه على قرار مصرف لبنان، صر  

الهيكلة المطلوبة    الذي اتخذه البنك المركزي فيما يتعلق بإعادة التوجهمن    ين إننا نشعر بقلق وخيبة أمل شديد بالقول: "



 

لبنان، لما يدعيه بعدم امتثالها لبعض  للقطاع المصرفي في لبنان وقراراته المجحفة بمعاقبة البنوك، بما فيها بنك البركة  

ل مصرف لبنان كامل المسؤولية لألزمة الراهنة للقطاع المصرفي في لبنان وعدم قدرة البنوك  التعاميم  على  . ونحم 

مثاال  يعطي فقط  دارة مصرف لبنان ال  إ وضع بنك البركة لبنان تحت    ن  إستئناف أنشطتها المصرفية بصورة اعتيادية.  ا

  ثمرين المحليين واألجانب خالل هذه الفترةض كذلك الثقة المتهالكة للمست ، بل يقو  تظر البنوك األخرىلما ينصارخا  

لحماية   بمسؤولية عاليةفي الوقت الذي نتصرف فيه  ومس الحاجة إليها في الوقت الراهن.  أ، والتي هي في  ةالحرج

تجاه العمالء   اهالتزاماتللوفاء ب  اهدجه بذل قصارى  تس  المجموعة  الصعبة، فإن    الظروفمصالح عمالئنا خالل هذه  

 ." اهالسيطرة على عمليات والحفاظ على

 

   –انتهى  -
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