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مجتمع وإقتصاد
ّ
على الغالف «قرض بـ 5دقايق مقابل رهن» .هذه العبارة التي روجت لها شركة «العربية للتسليف» فتحت عيون لجنة
الرقابة على المصارف قبل أسابيع .ابلغت حاكم مصرف لبنان في تشرين الثاني المخالفات المرتكبة واحتماالت المخاطر،
ونبهته الى وجود شكاوى ّ
ّ
عدة تتصل بعمل هذه الشركة .بعد شهر احيل هذا الكتاب الى النيابة العمة المالية ،التي
قررت فورا وقف الحملة الدعائية للشركة ،وفتحت تحقيقا باعمالها ...في هذا الوقت يجري الحديث عن مشروع قرار
اساسي ّ
اعد منذ فترة ولم يصدر حتى اآلن ،هدفه تنظيم اعمال الكونتوارات ووضعها تحت الرقابة

ّ
كونتوارات التسليف خارج الرقابة :غش واحتيال «بـ5
محمد وهبة
لـ ــم ي ـك ــد الـ ـن ــائ ــب ال ـ ـعـ ــام املـ ــالـ ــي عـلــي
ابراهيم ،يصدر قراره بوقف الدعايات
الـ ـت ــي تـ ـ ـ ـ ّ
ـروج ل ـه ــا ش ــرك ــة «ال ـع ــرب ـي ــة
للتسليف» عن منح الزبائن «قروضا
بـ ـ  5دق ــاي ــق ،مـقــابــل رهـ ــن» ،حـتــى بــدأ
ـررون ب ـت ـق ــدي ــم ش ـ ـكـ ــاوى عــن
امل ـ ـت ـ ـضـ ـ ّ
احتيال وغش يمارسه هذا الكونتوار
املــالــي .لم تفصح املـصــادر القضائية
عن عدد الشكاوى ّ
املقدمة حتى اآلن،
لكنها تشير إلى أن تحقيقات ابراهيم
ّ
ستتوسع خــال األيــام
انطلقت وهــي
املـقـبـلــة ،كـمــا تـ ّ
ـوس ـعــت ســابـقــا بـشــأن
«بـ ـي ــت املـ ـ ــال ل ـل ـت ـس ـل ـيــف املـ ــالـ ــي» فــي
ال ـ ـحـ ــدث ،و« »MFDف ــي ج ــل ال ــدي ــب،
و«كــونـتــوار املــن املــركــزي للتسليف»
أيضًا ،وسواها.
ف ـ ــي ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ،ت ـن ـت ـش ــر كـ ــون ـ ـتـ ــوارات
التسليف كالفطر فــي لبنان .فهي ال
تخضع ملـبــدأ الترخيص املسبق من
مصرف لبنان على غــرار املؤسسات
املــال ـيــة االخ ـ ــرى ،ب ــل تـعـطــي املـصــرف
عـلـمــا وخ ـب ــرا ب ــوج ــوده ــا ،وبــالـتــالــي
ال ت ـخ ـض ــع ل ــرق ــاب ــة ل ـج ـن ــة ال ــرق ــاب ــة
ع ـلــى املـ ـص ــارف وال ل ـش ــروط م ــزاول ــة
العمليات املالية والصيرفة .وبحسب
االحـ ـ ـص ـ ــاءات امل ـس ـت ـقــاة م ــن م ـصــادر
مصرف لبنان ،كان في لبنان اكثر من
 500كونتوار تسليف ،اال ان اقــل من
 60كونتوارا فقط استجابت للتعميم
االساسي الصادر عن مصرف لبنان
ف ــي  12شـ ـب ــاط  ،2015الـ ـ ــذي اع ـطــى
مـهـلــة حـتــى نـهــايــة شـهــر آذار ،٢٠١٥
لـكــل االش ـخ ــاص الـخــاضـعــن ألحـكــام
املــادتــن  ١٨٣و  ١٨٤مــن قــانــون النقد
والتسليف (كــون ـتــوارات التسليف)،
ل ـتــزويــد م ـصــرف لـبـنــان بــاملـعـلــومــات
عن الكونتوار وعناوينه وعملياته...
واال يعتبر العلم والخبر الصادر عن
مصرف لبنان بحكم امللغى ويحظر
عـ ـل ــى امل ـ ـخـ ــالـ ــف ال ـ ـق ـ ـيـ ــام ب ـع ـم ـل ـي ــات
التسليف تحت طائلة تطبيق احكام
املادة  ٢٠٠من قانون النقد والتسليف.
ت ـق ــوم هـ ــذه الـ ـك ــونـ ـت ــوارات بتسليف
الــزبــائــن مـبــالــغ مــالـيــة مـقــابــل فــوائــد
تـ ـك ــون ب ــاه ـظ ــة ج ـ ـ ـدًا ،ت ـص ــل اح ـيــانــا
إلــى  %30شهريًا ،وفــي املقابل يأخذ
الكونتوار املالي ضمانات قد تكون
م ـج ــوه ــرات أو عـ ـق ــارات أو أي نــوع
من املقتنيات الثمينة ،وغالبا ُيجبر
الزبون على تنظيم وكالة غير قابلة
للعزل تسمح للكونتوار بالتصرف
ب ـ ــال ـ ــره ـ ــن ،وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا يـ ـفـ ـت ــح مـ ـج ــاال
واسـعــا لالحتيال واالسـتـحــواذ على
ال ــره ــون وج ـنــي اربـ ــاح طــائـلــة منها.
وب ـح ـســب مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ،تـعـتـمــد
ه ــذه ال ـك ــون ـت ــوارات م ـع ــادل ــة تقضي
بمنح الزبون قرضا ال يتجاوز %60
من قيمة الــرهــن .على اي حــال ،يقوم
عمل هذه الكونتوارات على استغالل
ح ــاج ــة داه ـ ـمـ ــة لـ ـل ــزب ــون ع ـل ــى غـ ــرار
املــرابــن املـعــروفــن ،وال سيما اولئك
ال ــذي ــن ال ي ـم ـت ـل ـكــون ال ــوق ــت ال ـكــافــي
للحصول على القرض املصرفي ،أو
أنـهــم لــم يستطيعوا الـحـصــول عليه
بسبب عدم إيجاد كفيل ،أو ألسباب
مـتـصـلــة ب ـع ــدم ج ــدارت ـه ــم امل ــال ـي ــة او
ألنـ ـه ــم مـ ـحـ ـظ ــورون ل ـ ــدى املـ ـص ــارف
بسبب التقصير في ســداد قروضهم
السابقة .غالبية زبائن الكونتوارات
ه ـ ــم م ـ ـ ــزارع ـ ـ ــون أو مـ ــوظ ـ ـفـ ــون غ ـيــر
م ـصـ ّـرح عنهم للضمان االجتماعي
أو ف ـ ـقـ ــراء ال ـ ـحـ ــال أو ط ـ ـ ــرأت عـلـيـهــم
مصيبة تتطلب سـيــولــة كـبـيــرة غير
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2006
(مروان طحطح)

متوافرة لديهم ...هكذا تنشأ العالقة
بـ ــن الـ ـك ــونـ ـت ــوار وال ـ ــزب ـ ــائ ـ ــن .طـبـعــا
يمكن تعميم صـفــة االسـتـغــال على
كــل ال ـكــون ـتــوارات مــن أج ــل تحصيل
فوائد كبيرة ،إال انــه ال يمكن تعميم
ّ
الغش واالحتيال على الجميع ،لكن
ع ـل ــى مـ ـ ّـر الـ ـسـ ـن ـ ّـوات ظ ـه ــرت ال ـعــديــد
م ــن قـضــايــا ال ـغ ــش واالح ـت ـي ــال الـتــي
قــامــت بـهــا ال ـكــون ـتــوارات املــال ـيــة .من
بني هذه القضايا ،هناك كونتوارات
فرضت على الزبائن توقيع وكــاالت
غـيــر قــابـلــة لـلـعــزل تـخـتــص بامللكية
العقارية املــرهــونــة ،وبعضها فرض
تنظيم عقود بيع ممسوحة ليكتشف
الزبائن الحقًا أن صاحب الكونتوار
ن ـق ــل امل ـل ـك ـيــة رغـ ــم سـ ــدادهـ ــم امل ـبــالــغ
امل ـتــوح ـبــة عـلـيـهــم ث ــم بـ ــدأ يـطــالـبـهــم
بمبالغ أكبر!
ّ
غــال ـب ـيــة ق ـض ــاي ــا الـ ـغ ــش واالح ـت ـي ــال
الـتــي مــارسـتـهــا ال ـكــون ـتــوارات املالية
ّ
ظلت مغمورة ولــم تخرج إلــى العلن،
ّ
خالفًا للشهرة التي سجلتها قضية
«الـعــربـيــة للتسليف» .هــذه األخـيــرة،
باتت معروفة بفعل الحملة الدعائية
ال ـهــائ ـلــة ال ـت ــي ق ــام ــت ب ـهــا ع ـلــى مــدى
األشـ ـه ــر امل ــاضـ ـي ــة .ك ــان ــت ت ـ ـ ـ ّ
ـروج فــي
وس ــائ ــل اإلع ـ ــام املــرئ ـيــة واملـسـمــوعــة

واملـكـتــوبــة وع ـلــى لــوحــات اإلعــانــات
املنتشرة على طرقات لبنان الرئيسية.
الـحـمـلــة كــانــت واض ـح ــة وه ــي تشير
إلى أنه بإمكان أي شخص أن يحصل
على قرض مالي خالل  5دقائق مقابل
تـقــديــم ضـمــانــة هــي ع ـبــارة عــن رهــن.
يشي اإلع ــان بــأن العقار هــو الرهن،
لكن بإمكان الزبون أن ّ
يقدم أي أصول
أخرى يملكها كضمانة لسداد الرهن.
ف ـفــي م ـط ـلــع ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي املــاضــي
ّ
وج ـهــت لجنة الــرقــابــة عـلــى املـصــارف
كتابا الــى حاكم مصرف لبنان تلفت
نظره فيه الى حملة الشركة الدعائية.
وجاء في الكتاب ان مضمون الدعاية
يـ ـتـ ـن ــاف ــى م ـ ــع املـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات ال ـف ـض ـلــى
وشـ ـ ــروط ال ـت ـس ـل ـيــف واصـ ـ ــول اج ـ ــراء
العمليات املصرفية وشروط ان يكون
االعالن واضحا وشامال وغير مضلل...
وبالتالي يتناقض مع احكام تعميمي
مصرف لبنان الرقم ( 124الذي يتعلق
بشفافية وأصــول وشــروط التسليف»
و( 134ال ـ ــذي يـتـعـلــق ب ــأص ــول إج ــراء
ال ـع ـم ـل ـي ــات املـ ـص ــرفـ ـي ــة واملـ ــال ـ ـيـ ــة مــع
الـعـمــاء) وتعميم لجنة الــرقــابــة على
املصارف الرقم .281
فـ ــي اواخ ـ ـ ـ ــر كـ ــانـ ــون االول امل ــاض ــي،
اح ـ ـ ــال مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان الـ ـكـ ـت ــاب ال ــى

ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة امل ــالـ ـي ــة لـلـتـحـقـيــق
باعمال الشركة ،وال سيما ان مصرف
ل ـب ـنــان تـلـقــى اك ـث ــر م ــن ش ـك ــوى بـهــذا
الخصوص ،بحسب ما تفيد املصادر.
اسـتـنــد الـنــائــب ال ـعــام املــالــي ال ــى هــذا
الكتاب ليطلب من وزارة اإلعالم إبالغ
ّ
وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام وق ـ ــف ب ـ ــث اإلع ـ ــان
املشكو منه ،لكن لم يبدأ تنفيذ القرار
ب ـس ـبــب ال ـع ـط ـلــة ال ـت ــي م ـن ـعــت وزارة

لجنة الرقابة على المصارف
نبهت الى مخالفات الشركة منذ
تشرين الثاني
اإلع ـ ـ ــام م ــن ال ـت ـع ـم ـيــم ع ـل ــى وس ــائ ــل
اإلعـ ــام ب ـض ــرورة وق ــف ّبــث اإلع ــان،
ّ
استمر الغش خالل أيام
ولهذا السبب
العطلة حتى ظهر االثنني املاضي.
تقول مصادر مطلعة ،إن لجنة الرقابة
عـلــى امل ـص ــارف نبهت ال ــى مخالفات
ال ـشــركــة مـنــذ تـشــريــن ال ـثــانــي ،اال ّان
أكثر من قضية تتعلق بعمليات غش
تـقــوم بـهــا ه ــذه ال ـكــون ـتــوارات ظهرت
العيون
خالل الشهر املاضي ،وجعلت
ّ
مفتوحة عليها ،وهو األمر الذي حفز
عـلــى اح ــال ــة امل ـلــف ال ــى ال ـق ـضــاء .وقــد

ذكــر كتاب مصرف لبنان الــذي تلقاه
اب ــراه ـي ــم ،أن ــه ال يـمـكــن أي شــركــة أن
تجري عملية تسليف خالل ّ 5دقائق،
وأن هذا األمر من أنواع الغش األكثر
وضوحًا.
ب ـح ـس ــب املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،ت ـع ـم ــل شــركــة
«ال ـعــرب ـيــة لـلـتـسـلـيــف» ب ـمــوجــب علم
وخـبــر مـنــذ ع ــام  ،2006وك ــان اسمها
ال ـ ـشـ ــركـ ــة «الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة
لـلـتـسـلـيــف» ،اال ان الـسـعــوديــة شكت
ل ــدى الـجـهــات الـلـبـنــانـيــة املـعـنـيــة من
احتمال ان تتعرض لــاســاءة بسبب
اســم هــذه الـشــركــة ،وهــو مــا استدعى
فــي عــام  2012تعديل االســم ليصبح
«العربية للتسليف».
تـ ـ ـج ـ ــدر االشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـ ــى ان مـ ـص ــرف
ل ـب ـنــان اع ـ ـ ّـد م ـنــذ م ـ ـ ّـدة مـ ـش ــروع ق ــرار
اس ــاس ـي ــا يـتـضـمــن ش ـ ــروط مـمــارســة
عمل االشـخــاص الخاضعني ألحكام
املــادتــن  183و 184مــن قــانــون النقد
والتسليف «كــون ـتــوارات التسليف»،
اال ان ه ــذا امل ـش ــروع ل ــم ي ـصــدر بـعــد.
الالفت في هذا املشروع انه ُيبقي نظام
«العلم والخبر» وال يفرض الترخيص
املـسـبــق ،اال انــه يـفــرض مجموعة من
ال ـش ــروط واالصـ ـ ــول ،ف ــي مـقــدمـهــا ان
تكون «كونتوارات التسليف» منشأة

مشروع قانون لتنظيم الكونتوارات
اعـ ّـد مصرف لبنان منذ مـ ّـدة مشروع قــرار اساسي يتضمن
شروط ممارسة عمل االشخاص الخاضعني ألحكام املادتني
 183و 184من قانون النقد والتسليف «كونتوارات التسليف»،
اال ان هذا املشروع لم يصدر بعد .الالفت في هذا املشروع انه
ُيبقي نظام «العلم والخبر» وال يفرض الترخيص املسبق ،اال
انــه يفرض مجموعة من الـشــروط واالص ــول ،في مقدمها ان
تكون «كونتوارات التسليف» منشأة بشكل شركات مغفلة
مــؤسـســة ف ــي لـبـنــان عـلــى ان ي ـكــون مــوضــوعـهــا مـحـصــورا
بعمليات التسليف ،ويـجــب ان تـكــون اسهمها كــافــة اسهمًا
اسمية ،وان يحدد الرأسمال االدنــى لـ «كونتوارات التسليف»
العاملة في لبنان بملياري ليرة لبنانية ،وان تمارس اعمالها من
خالل مركزها الرئيسي دون سواه ويحظر عليها فتح فروع
أو وكــاالت أو مكاتب اال بعد الحصول على موافقة مصرف
لبنان املسبقة ،كما يفرض مشروع القرار على «كونتوارات
التسليف» ان تثبت ،على الــدوام ،أن موجوداتها تفوق بالفعل
املطلوبات املتوجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوي على األقل
ّ
قيمة رأسـمــالـهــا .وال يـجــوز للكونتوار ان يخفض رأسماله

أو أن يسترد أي جــزء منه .واذا اصيب بخسـائر ،فعليه أن
يعيد تكوين رأسماله قبل تاريخ  30حزيران من السنة املالية
َ
الـتــي تـلــي الـسـنــة الـتــي ُح ـ ِقــقــت فيها الـخـســائــر ،كـمــا يفرض
ً
على «كونتوارات التسليف» العاملة في لبنان أن ّ
تكون ماال
احتياطيًا باقتطاع  %10من أرباحها السنوية الصافية .وان
تقوم بتعيني مفوض املراقبة االساسي على اعمالها من بني
الشركات املعروفة .وان تأخذ موافقة مصرف لبنان على كل
تعديل يراد ادخاله على نظامها االساسي ،وعلى فتح اي فرع
أو وكالة أو مكتب لها ،واعالم مصرف لبنان عن كل تفرغ عن
اسهمها وعن تعديل عنوان مركزها وتزويد مصرف لبنان
باملستندات املثبتة للعنوان الجديد .ويعني مشروع التعميم
الـحــد األقـصــى للتسهيالت املمنوحة مــن أي كــونـتــوار عامل
فــي لبنان إلــى شخص واح ــد ،حقيقي أو معنوي أو ينتمي
إلى مجموعة مترابطة من مدينيه ،بنسبة ( )%5من االموال
الخاصة للكونتوار على اال تتجاوز مجموع تسديدات العميل
الشهرية نسبة  %35من دخل العائلة التي تتألف من الزوج
والزوجة .ويحظر مشروع التعميم على «كونتوارات التسليف»

املباشرة بأعمالها قبل الحصول على علم وخبر من مصرف
لبنان .كما يحظر عليها االق ـتــراض ،بشكل مباشر أو غير
مباشر ،من املصارف واملؤسسات املالية أو من الجمهور أو
اصــدار سندات ديــن .او االستحصال من العمالء ،كضمانة
للتسليفات املمنوحة لهم ،على وك ــاالت غير قابلة للعزل أو
وكاالت بيع لصالحها أو باسمها أو لصالح أو باسم اي طرف
ثالث تابع لها بصورة مباشرة او غير مباشرة .كذلك يحظر
عليها ان تمنح عمالئها قروضًا تقل قيمتها عن  %60من
قيمة الضمانة املقدمة مقابلها اال اذا طلب العميل ،خطيًا ،غير
ذلــك .ويشترط مشروع التعميم على «كونتوارات التسليف»
تــزويــد كــل مــن مــديــريــة االح ـص ــاءات واالب ـح ــاث االقـتـصــاديــة
ومــديــريــة الصيرفة لــدى مـصــرف لبنان ولجنة الــرقــابــة على
املـصــارف بنسخة عــن بياناتها املالية فصليًا ،ضمن مهلة
عـشــرة ايــام مــن الـتــاريــخ املــوقــوفــة بــه هــذه الـبـيــانــات ،وسنويا،
ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة املالية .على
ان تقوم لجنة الرقابة على املصارف بالتاكد من حسن تطبيق
احكام هذا القرار.

