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مصارف

ّ
«هيرميس» تخترق القطاع املصرفي ...مجددًا
التعاطي السلبي
مع صحة المضمونين
سابقة خطيرة يجب
التصدي لها على كل
المستويات

ص � � ��ادر ع � ��ن ال �ج �م �ع �ي��ة العمومية
للمستشفيات».
وكان بطرس حرب قد التقى هارون
ون �ق �ي��ب األط � �ب� ��اء ش � ��رف أب � ��و شرف
أمس ،وبحث معهما توحيد التعرفة
لالشتراكات
ورف � ��ع ال �ح��د األق� �ص � ّ�ى
ّ
ف��ي الضمان ،حيث أك��د النقيبان أن
«املستشفيات لن تلجأ إلى املطالبة
بأي فرق في كلفة االستشفاء زيادة
الضمان».
على تعرفة
ّ
وأشار الوزير إلى أن «على الضمان
االج � �ت � �م� ��اع� ��ي أن ي� �ت� �خ ��ذ التدبير
امل �ن��اس��ب ب �ك��ل ط�ب�ي��ب ي�ط�ل��ب أجورًا
تفوق ّما يسمح به الضمان» ،مشددًا
على «أننا سنتعامل مع ظاهرة دفع
الفوارق على نحو حاسم ،ولن نقبل
ب��أن تفرض أي ف��وارق على املرضى
املستفيدين م��ن ت�ق��دي�م��ات الضمان
االجتماعي».
ّ
املستشفيات
أن
�ى
�
ق
�
ب
�
ي
ل �ك��ن ح��ال �ي��ًا
ّ
مغلقة اليوم وغدًا بسبب عدم تمكن
امل �ع �ن� ّ�ي�ي�ن م ��ن ال� �ت � ّ
�وص ��ل إل� ��ى اتفاق
مقنع للجميع يجنب ال�ب�لاد األزمة
ّ
التي ت�ح��دث عنها سليمان هارون،

ّ
والواقع هو أن أزمة قطاع االستشفاء
ف ��ي ل �ب �ن��ان م ��وج ��ودة أس ��اس ��ًا ومنذ
ّ
وق ��ت ب�ع�ي��د ،ح�ي��ث أدت السياسات
ال �ع �ش��وائ� ّ�ي��ة ف ��ي ب �ل��د ال �ف��وض��ى إلى
وض��ع ال�ص�ن��دوق ال��وط�ن��ي للضمان
االجتماعي على شفير الهاوية.
ّ
غير أن األزمة باملعنى املباشر ،كالرد
ع �ل��ى ت��دب �ي��ر إغ �ل��اق املستشفيات،
ت� �ل ��وح ف ��ي األف � � ��ق .ف �ق��د رأى رئيس
االت� �ح ��اد ال��وط �ن��ي ل �ن �ق��اب��ات العمال
وامل �س �ت �خ� ّ�دم�ين ف��ي ل �ب �ن��ان كاسترو
عبد الله أن «إص��رار بعض أصحاب
املستشفيات على التعاطي السلبي
م� � ��ع ص � �ح� ��ة امل � �ض � �م� ��ون�ي��ن ،سابقة
ص ��دي ل �ه��ا على
خ �ط �ي��رة ي �ج��ب ال �ت � ّ
ك��ل املستويات» .وح��ذر م��ن «عواقب
هذا التعاطي مع صحة املضمونني،
واملواطنني عمومًا من قبل هذه الفئة
التجارية من املستشفيات».
وطالب عبد الله الصندوق الوطني
ل � �ل� �ض� �م ��ان االج � �ت � �م � ��اع � ��ي باتخاذ
«م� ��وق� ��ف ح ��اس ��م م� ��ن ه � ��ذا التدبير
غير اإلن�س��ان��ي» ،والحكومة ووزارة
الصحة «باتخاذ كل التدابير بحق
أصحاب املستشفيات التي ستمتنع
عن استقبال املرضى».
م��ن ج�ه�ت��ه ،اس �ت �غ��رب رئ �ي��س اتحاد
نقابات سائقي السيارات العمومية
ل �ل �ن �ق��ل ال � �ب� ��ري ع� �ب ��د األم � �ي� ��ر نجدة
«ت �ص ��اري ��ح رئ �ي��س ن �ق��اب��ة أصحاب
امل� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات س� �ل� �ي� �م ��ان هارون
ب � �م � �ن ��ع اس � �ت � �ق � �ب� ��ال املستشفيات
ملرضى الضمان إذا ل��م ترفع تعرفة
امل �س �ت �ش �ف �ي ��ات» .وس � � ��أل« :أي� � ��ن هي
الحكومة من تهديدات النقيب هارون
ب�م�ن��ع اس �ت �ق �ب��ال أي م��ري��ض يعالج
على حساب الضمان» ،داعيًا الحركة
النقابية إلى التصدي لهذا األمر إذا
لم تقدم الحكومة على ذلك».
(األخبار)

االستحواذ على  %65من أسهم بنك االعتماد اللبناني بـ  542مليون دوالر
محمد وهبة

ل��م ت�ك��د ت�م� ّ�ر  8أش�ه��ر ع�ل��ى ت��داع��ي العالقة
ب�ي�ن امل �ج �م��وع��ة امل �ص � ّ
�ري ��ة «اي أف ج ��ي ـــــ
هيرميس» ومجموعة «بنك ع��وده» ،حتى
اش �ت��رت «ه �ي��رم �ي��س»  %65م��ن رأس مال
«بنك االعتماد اللبناني» بمبلغ  542مليون
دوالر ،أو م��ا ي�ع��ادل  33.36دوالرًا للسهم
الواحد ...وهي صفقة تثير تساؤالت كثيرة،
«هيرميس»
وال سيما أنها تأتي بعد بيع
ً
كل حصصها في «بنك ع��وده» ،فضال عن
أنها تحقق ّلها استحواذًا شبه كامل على
مصرف محلي ،وهو أمر كان شبه محظور
عليها مع «عوده».
عقد طربيه أمس مؤتمرًا صحافيًا ،حضره
أك�ب��ر مساهم ف��ي بنك االع�ت�م��اد اللبناني،
ع� �ب ��د ال ��رح� �م ��ن ب� ��ن م� �ح� �ف ��وظ (سعودي)
وم�س�ت�ش��اره ع�ب��د ال�ل��ه ال �س �ع��ودي (ليبي)،
وعدد من املساهمني املحليني بينهم النائب
م��روان حمادة ،كذلك حضر أيضًا الرئيس
التنفيذي في املجموعة املالية املصرية «اي
أف جي ـــــ هيرميس» حسن هيكل ،وشريكه
رئ�ي��س مجلس إدارة امل�ج�م��وع��ة املصرية،
ياسر امللواني ،والسفير املصري السابق
�ي ل�ب�ن��ان ح�س�ين ض� � ��رار ...ف��أع�ل��ن طربيه
ف� ّ
تملك «هيرميس»  %65من أسهم املصرف
بقيمة  542مليون دوالر ،مع حق اكتساب
 %25إضافية خالل السنتني املقبلتني.
وبالتزامن م��ع انعقاد املؤتمر الصحافي،
ص��در بيان ع��ن «هيرميس» يؤكد حصول
ات�ف��اق ع�ل��ى اس�ت�ح��واذ ح� ّ�ص��ة الغالبية في
«ب�ن��ك االع�ت�م��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي» ،ع�ل��ى أن تنجز
ُالصفقة بعد موافقة مصرف لبنان( ،عادة ال
تعلن أي صفقة مصرفية إال بعد أن تحصل

على موافقة مبدئية من حاكم مصرف لبنان
ري��اض سالمة) .وأش��ارت املجموعة إلى أن
تمويل املبلغ سيكون من أموالها الخاصة،
الفتة إل��ى أن ش��روط االستحواذ اإلضافي،
رأس امل � ��ال ،س �ت �ك��ون وفقًا
أي ال � � �ـ %25م ��ن ُ
ّ
للسعر نفسه الذي أعلن أمس .وقدرت قيمة
امل �ص��رف بنحو  834م�ل�ي��ون دوالر ،أي ما
يوازي ضعفي قيمة األسهم الفعلية (16.68
دوالرًا قيمة السهم الواحد ،مقابل  10آالف
يمكن أن
ل�ي��رة للقيمة االس�م�ي��ة) ،لكن ك��ان ُ
يكون ه��ذا ال�ف��رق أق��ل بكثير ،إذا احتسبت
بالعقارات واألوراق املالية،
األرباح الخاصة ّ
علمًا بأن املصرف حقق خالل األشهر الستة
األولى عائدًا صافيًا بقيمة  36مليون دوالر،
فيما كان قد حقق أرباحًا بقيمة  52مليون
دوالر في عام .2008
وب�ن�ت�ي�ج��ة ه ��ذه ال�ص�ف�ق��ة ت �غ �ي� ّ�رت حصص
امل �س��اه �م��ة ف ��ي رأس م ��ال «ب �ن��ك االعتماد
ال �ل �ب �ن ��ان ��ي» ج� ��ذري � ��ًا ،إذ ك � ��ان ي �م �ل��ك عبد
الرحمن بن محفوظ  %78.99من رأس املال
عبر «شركة كابيتال انفستمنت هولدنغ»
ّ
املسجلة في البحرين ،فيما كانت «كابيتال
ان �ف �س �ت �م �ن��ت ّ ه��ول��دن��غ ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ل �ب �ن��ان» (يحمل
أس �ه �م �ه��ا ك� ��ل م� ��ن :م� � ��روان ح � �م� ��ادة ،رباح
إدريس ،سركيس دمرجيان ،وجيه البزري،
رب � ��اح ج ��اب ��ر ،خ� �ل ��دون ب� ��رك� ��ات ،مصطفى
درويش ،أحمد أبو بكر صالح فريد) ،تملك
 ،%11.21ويحمل آخ��رون بينهم آل طربيه
ّ
 .%9.80إال أن الصفقة ال�ج��اري��ة أدت إلى
تغيير في ّ
حصة املساهم األكبر ،الذي بات
يحمل  %13.99مقابل  %65لـ«هيرميس»
وح � �ق� ��وق ش � � ��راء  %25م� ��ن م �ج �م��ل أسهم
املصرف أيضًا.
وعلى الرغم من إقرار هيكل بأن استراتيجية

«هيرميس» في السوق اللبنانية لم تتحقق
من خالل شراء أكبر ّ
حصة في «بنك عوده»،
«لكننا ل��م نحمل ّ
حصة الغالبية» ،مؤكدًا
أن ��ه ل��ن ي�ح�ص��ل ت�غ�ي�ي��ر ك�ب�ي��ر ف��ي مجلس
إدارة «بنك االعتماد اللبناني» باستثناء
بعض التمثيل لـ«هيرميس».
ّ
�ان إل��ى السوق
وي�ع��ب��ر هيكل ع��ن دخ ��ول ث � ٍ
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ب�ط��ري�ق��ة م�خ�ت�ل�ف��ة« :م �ن��ذ شهر
ون� �ص ��ف ال �ت �ق �ي �ن��ا ع �ب��د ال� �ل ��ه ب ��ن محفوظ
ُ
شراء أكثر من مصرف
بعدما عرض علينا ّ
ل � �ب � �ن� ��ان� ��ي ،»...وم � ��ا ي� ��ؤك� ��د م �ض �م ��ون هذه
ال��رواي��ة أن مصادر مصرفية تشير إل��ى أن
«هيرميس» كانت قد حاولت ش��راء ّ
حصة
في «بنك بيبلوس» ،ولكنها لم تصل إلى
ّ
نتيجة .وهذا يتقاطع مع معلومات ترددت
في السوق عن أن تسهيل الصفقة الحالية
ه��و ع�ب��ارة ع��ن «ث�م��ن» خ��روج «هيرميس»
م��ن «ب �ن��ك ع� ��وده» م��ن دون أي م�ش��اك��ل ،إذ
ك��ان��ت ت�ح�م��ل  7م�ل�اي�ي�ن و 554أل �ف��ًا و148
سهمًا وم�ل�ي��ون�ين و 483أل�ف��ًا و 34شهادة
إي� ��داع دول �ي��ة ،وب��اع�ت�ه��ا ب�س�ع��ر  91دوالرًا
ل�ل�س�ه��م ال� ��واح� ��د ،ب�ص�ف�ق��ة ب �ل �غ��ت قيمتها
 913.4مليون دوالر .غير أن هيكل ينفي
ه � ��ذا األم � � ��ر« :ل � ��م ي �ت��دخ��ل م� �ص ��رف لبنان
لتحقيق ه��ذه الصفقة ول��م يضغط علينا
أح� � ��د ...واس �ت �ث �م��ارن��ا ف ��ي ب �ن��ك ع � ��وده كان
مربحًا» ،لكنه يوافق على أنه ليس الخيار
االس�ت��رات�ي�ج��ي ال ��ذي ق��ام عليه االستثمار
السابق في «عوده» ،فلماذا لبنان مجددًا؟
ويشير امللواني إلى أن هذه الصفقة تحقق
طموح «هيرميس» الساعية إلى الدمج بني
مصرف تجاري ومصرف استثماري ،من
أج��ل خ�ط��ط ال�ت��وس��ع ف��ي امل�ن�ط�ق��ة العربية
وأفريقيا وأوروبا.

