
 
 
 

 قوق العسكريين المتقاعدين ح كتاب المنبر القانوني للدفاع عن 
 حول 

 سابات التوطين الخاصة بهم حتعويضاتهم، و و  على معاشات المتقاعدين، ا  قيود المصارف وضع 

 جمعية المصارف المحترمين   رئيس وأعضاء السادة
 ،عد بتحية و 

على  المصارف  بعض  تستمر  ،  أولا  وسقوف  قيود  المتقاعدين    معاشاتبوضع    وتعويضاتهم العسكريين 
الجتماعيةالتقاعدية   لهم  والمساعدات  قبول    الممنوحة  على  إكراههم  إلى  العملة  باإلضافة  بغير  قبضها 

إلى حاكمية مصرف   كتاب وزير العمل ما يؤّكده  ل  للقوانين وفقا  مشهودة    ةمخالف  السائدة قانونا  وبما يشكل
 .)نسخة مرفقة ربطا( 2022شباط  16تاريخ   204/3رقم   لبنان تحت 

هذهإ والممارسات    ن  المتقاعدين    يةالتعسفالتجاوزات  معاشات  التقاعدية  بحق  مع  وتعويضاتهم  تتعارض 
االنسان   لحقوق  العالمي  حقى  اعطالذي  اإلعالن  باعتباره  والقانونية  الدستورية  القيمة  يجوز    ا  االجر  ال 

للقوانين  واضحة من  مخالفة  كونها  بالقانون الطبيعي، إضافة الى    المساس به ولكونه متصال   المصارف 
والتي تمنع تقسيط االجر او دفعه على شكل    المرعية االجراء التي ال تجيز الدفع بغير العملة السائدة قانونا  

افة الى عدم جواز الحد من حرية صاحب  إض  الوطنيةسندات او قسائم او أي شكل اخر يحل محل العملة  
 االجر في التصرف في اجره كما يشاء.   

في ادخال وتتأخر دون مبرر  فرض غرامات واقتطاعات غير قانونية،    تعمد المصارف الى  ،ذلكالى جانب  
متقاعدين على أبواب المصارف عند للسوء المعاملة واالذالل المتعمد    ناهيك عنالمعاشات في الحسابات  

 .معاشاتهم كاملةتقاضي محاولتهم  

 إقدام   بسبب   همتقاضي معاشات  ن وعائالت ورثة المتوفين منهمي ن المتقاعد يالعسكري  على بعض   تعذري،  ثانيا
لورثة    لهم او  ن فتح حسابات توطينع ها  تمنعاو بسبب    همحسابات توطينعلى اقفال  بعض المصارف  

نسخة    2022اذار    1تاريخ    1/ص  533رقم  )وزير المالية  موضوع كتاب معالي    ،المتقاعدين المتوفين
تسهيل فتح حسابات التوطين  ب جمعية المصارف مطالبا اياها  إلى  وزير المالية  توجه به  الذي    (مرفقة ربطا  

 .الحق بالمعاش التقاعدي لدى المصارف التجارية وألصحاب لمتقاعدين ل

الضرورية اتخاذ اإلجراءات معالجة هذه المسائل المعيشية بامتياز و من جمعيتكم نتمنى  ،على ما تقّدم  ء  بنا
 : ما يلي الالزمة لضماناإلجراءات  هامن اتخاذ بالقوانين المرعية االجراء و المصارف  التزام لتأكيد 

واذاللهم   -1 المتقاعدين  إساءة معاملة  المقبول  االمتناع عن  عند  غير  المصارف  أبواب  طلب  على 
 . معاشاتهم كاملة همتقاضي

الفوري   -2 ومتالعتماد  الوقف  التقاعدية  المعاشات  على  قيود  او  سقوف  والمساعدات    ها ماتمأي 
 .2022شباط  16تاريخ   204/3رقم  مضمون كتاب وزير العملاالجتماعية وبما يتوافق مع  

ال يجوز وضع أي نوع  لكونه  و   متمما لألجرحّقا  كامال  و كونها  لتحرير كامل التعويضات التقاعدية   -3
 . 2022شباط    16تاريخ   3/ 204رقم وفقا لمضمون كتاب وزير العمل عليها من القيود 

 



 
 

 
 ، وفقا  الحق بالمعاش التقاعدي لدى المصارف  وألصحاب لمتقاعدين  لتسهيل فتح حسابات توطين   -4

 . 2022آذار  1تاريخ   1/ص 533رقم وزير المالية كتاب  مضمون ل
الموافقة المسبقة لكلٍّّ  دون  وظالم و   المعاشات التقاعدية بشكل تعسفي  حسابات توطين   إغالقعدم   -5

 . وزارة الماليةو العميل من 
داعكم الئحة بالرسوم  ياتبريرها و فرض غرامات واقتطاعات غير قانونية والطلب من المصارف  عدم   -6

وعلى حركة    على حسابات توطين المعاشات التقاعدية  من قبلها  التي تفرض والغرامات والمصاريف  
 التدخل لمعالجتها من قبلكم. ليصار إلى  السحوبات وااليداع عليها

اجراء ما يلزم لضمان عدم التأخير غير المبرر في ادخال المعاشات في حسابات التوطين بعد   -7
 من المصرف المركزي. تحويلها 

يشيد المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين باستجابة بعض المصارف التجارية لمطالب  إذ  
م بذلك و ال تزال تقالمصارف األخرى  بعض  ان    ىه الينبّ   ،المتقاعدين برفع السقوف والقيود على معاشاتهم

يبررها الخاصة ومظلومية ال  تهم  ملكي على  و   هملقمة عيشعلى  يا   تعدّ بالنسبة للعسكريين المتقاعدين  مما ُيعّد  
كامل الحق الدستوري واإلنساني بتحصيلها وفقا لمفهوم الدفاع  وبالتالي فإّن لهم    اري او ماليد أي معوق ا

 النفس وصراع البقاء.عن 

السعي    كممن  أملي  ، فإنهاخيرا ، يشكر المنبر القانوني جمعيتكم الكريمة على عنايتكم المتوقعة لكتابه إليكم
مراجعة الجهات االدارية والقضائية  مع االحتفاظ بالحق في  مع المصارف التجارية لتلبية المطالب أعاله  

بضمان التزام المصارف بمعايير  أيضا  المعنية  ال سيما الجهات الدولية المعنية بحقوق االنسان و   ،المختصة
 االجراء منهم.  خاصة  بالجودة المتعلقة في إدارة اموال المودعين و 

 04/03/2022بيروت في 
 المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين 

 

 : نسخة محالة الى كل من
 رئاسة مجلس الوزراء  -
 وزارة المالية، وزارة العملالداخلية والبلديات، وزارة دفاع الوطني، وزارة الالوزارات:  -
 لجنة الرقابة على المصارف  -حاكمية مصرف لبنان  -

 


