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مجتمع وإقتصاد
مصارف أثار إصدار مصرف لبنان تعميمًا يخضع النشاطات االستثمارية لدى المصارف لرقابة هيئة األسواق المالية،
ّ
المصارف الصغيرة والمتوسطة التي تعتقد أن خطوة كهذه تفرض أعباء إضافية عليهم وتضعهم
بين
ة
ضج
ّ
أمام خيارين :التخلي عن الزبائن للمصارف الكبيرة ،أو تأسيس شركات وساطة مالية أو مصارف أعمال

تعميم بفصل النشاطات اإلستثمارية عن التجارية

المصارف الصغيرة مستاءة
محمد وهبة
في  8تشرين الثاني  ،2016أصدر حاكم
مصرف لبنان ،رياض سالمة ،التعميم
رقــم  ،437الــذي يفرض على املصارف
الـفـصــل بــن نشاطاتها االستثمارية
ون ـشــاطــات ـهــا ال ـت ـجــاريــة .أخ ـضــع هــذا
ال ـت ـع ـم ـيــم ال ـن ـش ــاط ــات االس ـت ـث ـم ــاري ــة
لرقابة هيئة األس ــواق املالية وألزمت
امل ـص ــارف ب ــأن ت ـقــوم ب ـهــذه العمليات
ّ
متخصصة (استثمارية)
عبر مصارف
أو عبر شركات وساطة مالية ،وتركت
مراقبة العمليات املصرفية التقليدية
خــاض ـعــة لــرقــابــة لـجـنــة ال ــرق ــابــة على
املـصــارف .هــذا الفصل أثــار استهجان
بعض املـصــارف ،وال سيما املصارف
ال ـص ـغ ـي ــرة واملـ ـت ــوسـ ـط ــة ،الـ ـت ــي ت ــرى
أن الـ ـس ــوق ل ـي ـســت ج ــاه ــزة مل ـثــل هــذا
الفصل ،وأن التعميم يمنح املصارف
ّ
متقدمًا ألن غالبيتها
الكبيرة موقعًا
تملك مصارف استثمارية أو شركات
وس ـ ــاط ـ ــة م ــالـ ـي ــة م ـ ــا يـ ــرفـ ــع ق ــدرتـ ـه ــا
التنافسية.

محفظة بـ25
مليار دوالر
تشير إحـصــاءات  Bilanbanquesإلى
أن حـجــم محفظة األصـ ــول املـ ــدارة من
ق ـبــل املـ ـص ــارف (ع ـل ــى أس ـ ــاس مـجـ ّـمــع
يشمل الفروع املصرفية في لبنان وفي
ال ـخ ــارج) بـلــغ فــي ع ــام  2015نـحــو 23
مـلـيــار دوالر ،وت ـضــاف إلـيــه حسابات
ائتمانية بقيمة ملياري دوالر ،ليصبح
املحفظة  25مليار دوالر .هذا
مجموع ّ
امل ـب ـلــغ ي ـمــثــل مـحـفـظــة ت ـج ــارة األدوات
املالية لدى املصارف ،لكن ّ
حصة لبنان
مــن ت ــداول هــذا املبلغ تعد ضئيلة جـدًا،
ّ
إذ أن الـطـلــب ف ــي غــالـبـيـتــه م ــرك ــز على
األسهم والسندات األوروبية واألميركية
والـصـنــاديــق االستثمارية فــي الـخــارج.
وال يــدخــل ف ــي ه ــذا ال ـح ـســاب محفظة
سندات الخزينة وسندات اليوروبوندز
املـصــدرة محليًا والتي يتم تداولها من
خارج ردهة البورصة أيضًا.

محظورات التعميم

ّ
يـحــظــر الـتـعـمـيــم  437عـلــى امل ـصــارف
غ ـ ـي ـ ــر امل ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة (ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاريـ ـ ــة)
واملــؤسـســات املــالـيــة أن تـقــوم لحساب
ع ـمــائ ـهــا بــال ـع ـم ـل ـيــات ع ـلــى األدوات
وامل ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات املـ ــال ـ ـيـ ــة إال ب ــواسـ ـط ــة
امل ـصــارف املتخصصة .ويـفــرض على
املـ ـص ــارف امل ـت ـخ ـص ـصــة ال ـت ــي «ت ـقــوم
لـحـســاب عـمــائـهــا ،ب ــإص ــدار أو شــراء
أو بيع أو تــرويــج األدوات املــالـيــة ،أو
الـ ـت ــداول ب ـ ــاألدوات املــال ـيــة املـطــروحــة
مباشرة لالكتتاب الـعــام أو التي يتم
شراؤها أو بيعها لحساب الجمهور،
والتي تقوم بالتداول باألدوات املالية
والحقوق املالية املــدرجــة أو املتداولة
ف ــي األسـ ـ ــواق املــال ـيــة املـنـظـمــة وبـتـلــك
املــرخـصــة مــن هـيـئــة األسـ ــواق املــالـيــة،
ب ـم ــا ف ـي ـهــا األسـ ـه ــم وحـ ـق ــوق ال ـخ ـيــار
والعقود املستقبلية واألدوات املالية
املشتقة أو املركبة واألدوات والحقوق
املرتبطة بالعمالت والسلع واملعادن،
أن ت ـت ـق ـيــد ب ـم ــا ي ـل ــي :ف ـت ــح ح ـســابــات
لــدي ـهــا مـخـصـصــة لـلـعـمـلـيــات املبينة
أع ـ ــاه ت ـك ــون خــاض ـعــة ل ــرق ــاب ــة هيئة
األس ـ ــواق املــال ـيــة ،وات ـخ ــاذ اإلج ـ ــراءات
الـقــانــونـيــة املـنــاسـبــة لـتــأمــن ممارسة
ه ــذه ال ــرق ــاب ــة» .وأضـ ــاف الـتـعـمـيــم أنــه
ّ
على هيئة األسواق املالية أن تتأكد من
أن العمليات التي تقوم بها املصارف
ُ
املتخصصة لحسابها الـخــاص تنفذ
وف ــق األسـ ـع ــار ال ــرائ ـج ــة ف ــي األسـ ــواق
املالية «وكل ذلك باستثناء العمليات
التي تقوم بها مع مصرف لبنان».
بــاخـتـصــار ،مــا ق ــام بــه مـصــرف لبنان
ه ــو ف ـص ــل ال ــرق ــاب ــة ع ـل ــى ال ـن ـشــاطــات
الـتـجــاريــة لـلـمـصــارف عــن الـنـشــاطــات
االسـتـثـمــاريــة .ه ــذه االخ ـيــرة يـجــب أن
تنفذ بواسطة مصارف متخصصة أو
شركات وساطة مالية وتكون الرقابة
عليها مــن اختصاص هيئة األســواق
املـ ــال ـ ـيـ ــة ،ف ـي ـم ــا ت ـب ـق ــى الـ ــرقـ ــابـ ــة عـلــى
الـنـشــاطــات الـتـجــاريــة مــن اختصاص
لجنة الرقابة على املصارف.
يـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــرق ب ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاط ـ ــات
االسـتـثـمــاريــة والـنـشــاطــات الـتـجــاريــة
ف ــي ط ـب ـي ـعــة ال ـع ـم ـل ـي ــات؛ ال ـن ـشــاطــات
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة م ـت ـع ـل ـق ــة ب ـع ـم ـل ـي ــات
ش ـ ــراء أو إص ـ ــدار أو ب ـي ــع أو ت ــروي ــج
أس ـهــم وس ـن ــدات لـحـســاب الــزبــائــن أو
ل ـح ـســاب امل ـص ــرف سـ ــواء ك ــان ال ـهــدف
ه ــو االس ـت ـث ـمــار ع ـلــى املـ ــدى ال ـطــويــل،
أو املـ ـض ــارب ــة الـ ـت ــي ت ـت ــم ع ـل ــى امل ــدى

التعميم يمنح المصارف الكبيرة موقعًا متقدمًا ألن غالبيتها تملك مصارف استثمارية (مروان طحطح)

ال ـق ـص ـيــر ...أم ــا ال ـن ـشــاطــات الـتـجــاريــة
لـ ـلـ ـمـ ـص ــارف فـ ـه ــي تـ ـشـ ـم ــل ع ـم ـل ـي ــات
التسليف واإلقراض وفتح االعتمادات
وإصدار الكفاالت املصرفية ونشاطات
مشابهة.

التفاصيل والتدقيق فيها .وبحسب
قــانــون إنـشــاء الهيئة ،فــإن صالحيات
وح ــدة الــرقــابــة عـلــى األس ـ ــواق املــالـيــة
ال ت ـن ــص ع ـل ــى اخـ ـتـ ـص ــاص ال ــول ــوج

حسابات البنك المركزي
بالنسبة إلى مصرف لبنان ،إن إصدار
هــذا التعميم يهدف إلــى تمكني هيئة
األس ــواق املالية مــن مراقبة العمليات
على األسهم والسندات التي تقوم بها
امل ـص ــارف ،إذ لــم تـكــن الــرقــابــة متاحة
قبل هذا التعميم ألن هذه الحسابات
املـ ـص ــرفـ ـي ــة وت ـف ــاص ـي ـل ـه ــا م ـش ـمــولــة
بقانون السرية املصرفية ،وبالتالي ال
يمكن لهيئة األسواق املالية الولوج إلى

ال يمكن لهيئة
األسواق المالية
الولوج إلى الحسابات
المصرفية

إل ــى الـحـســابــات املـصــرفـيــة ،مــا أوجــب
فصل هذا النوع من النشاطات وعدم
إخضاعها لقانون السرية املصرفية.
ورغــم أهمية التعميم ،إال أن مفاعيله
ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة .ف ـه ـن ــاك
مصارف ّأسست منذ سنوات مصارف
استثمارية أو شركات وساطة مالية
وح ـ ّـول ــت إل ـي ـهــا ك ــل األع ـم ــال املتعلقة
ب ـت ـج ــارة ال ـس ـن ــدات واألسـ ـه ــم وإدارة
ّ
املـحــافــظ ،وبالتالي ال يــرتــب التعميم
أي أكالف إضافية عليها خالفًا ملا هو
األم ــر بالنسبة إل ــى ال ـعــدد األك ـبــر من
املصارف الصغيرة واملتوسطة.

الخيارات المطروحة
وفــق لوائح جمعية مصارف لبنان،

تقرير

اتحاد بلديات الضاحية يستأنف قرار إقفال مطمر الكوستا
هديل فرفور
ت ـ ـق ـ ـ ّـدم ات ـ ـح ـ ــاد ب ـ ـلـ ــديـ ــات ال ـض ــاح ـي ــة
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ـ ـيـ ــة ،أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ل ـ ـ ـ ــدى م ـح ـك ـمــة
االس ـت ـئ ـنــاف املــدن ـيــة ف ــي جـبــل لـبـنــان،
ـاف قـ ــرار إق ـف ــال مطمر
بـطـلــب اس ـت ـئ ـنـ
ُّ
الكوستا بــرافــا ،املتخد في ُ 31كانون
الثاني مــن قاضي األم ــور املستعجلة
في بعبدا حسن حمدان .وكان األخير
قـ ــد ق ـ ـ ـ ّـرر األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي ،ال ــوق ــف
الكلي ألعمال نقل النفايات الى مطمر
ال ـكــوس ـتــا ب ــراف ــا ب ـعــد ان ـق ـضــاء أرب ـعــة
أش ـه ــر م ــن ت ــاري ــخ تـبـلـيــغ الـ ـق ــرار الــى
الجهات املعنية .وذلــك ُ بعدما خلص
ح ـمــدان ،فــي الــدعــوى املـقـ ّـدمــة مــن قبل

ُ
ع ـ ــدد م ــن املـ ـح ــام ــن ال ـن ــاش ـط ــن ،ال ــى
أن املـطـمــر غـيــر مـطــابــق لـلـمــواصـفــات
ُ
ويـشـكــل خ ـط ـرًا عـلــى الـســامــة الـعــامــة
وال ـب ـي ـئ ــة .وب ـح ـس ــب امل ـح ــام ــي حـســن
فإن محكمة االستئناف أبلغت
بزيُ ، ،
ال ـج ـه ــة امل ــدعـ ـي ــة اس ـت ـئ ـن ــاف االتـ ـح ــاد
للجواب عليه ضمن املهلة القانونية،
ُ
على أن تعقد أولــى جلسات املحاكمة
االسـتـئـنــافـيــة فــي  .2017/4/11يقول
ب ـ ــزي لـ ـ ــ"األخـ ـ ـب ـ ــار" ،إن ـ ــه إذا ل ــم تـتـخــذ
محكمة االستئناف قرارًا بوقف تنفيذ
قرار القاضي حمدان ،فإن القرار يبقى
نــافـذًا "لــو اسـتـمــرت املحاكمة سنوات
طــويـلــة" ،الفتًا الــى أن "استئناف قــرار
م ـعـ ّـجــل ال ي ــوق ــف ت ـن ـف ـيــذه إال ف ــي إذا

ات ـ ـخـ ــذت م ـح ـك ـمــة االس ـت ـئ ـن ــاف ق ـ ــرارًا
ب ــذل ــك".ت ـج ــدر اإلش ـ ــارة ال ــى أن ــه يحق
لـلـمـحـكـمــة ف ــي أي وقـ ــت ،وق ــف تنفيذ
القرار القضائي الصادر عن القاضي
حـمــدان ،مــا يجعل مهلة إقـفــال املطمر
ب ـعــد ان ـق ـض ــاء أربـ ـع ــة أش ـه ــر ُمـبـط ـلــة،
وبالتالي يجري تمديد ُ"عمر" املطمر.
ُ
تشير مصادر االتحاد الى أنه لجأ الى
ُخيار االستئناف بسبب قلة الخيارات
امل ـتــاحــة أم ــام ــه وال ـت ــي م ــن شــأنـهــا أن
ُ
تجنبه تــراكــم الـنـفــايــات فــي ال ـشــوارع
ُ
ال ـتــاب ـعــة لـ ــه .وت ـ ـقـ ـ ّـدر ال ـن ـف ــاي ــات الـتــي
ُ"يـنـتـجـهــا" ات ـح ــاد ب ـلــديــات الـضــاحـيــة
بنحو  800طن يوميًا .من هناّ ،
يتذرع
االتـحــاد بــأن معالجة هــذه الكمية من

إذا أبطلت محكمة
ّ
االستئناف القرار ،ستمدد
فترة فتح المطمر
ّ
الـنـفــايــات تـتـطــلــب إمـكــانـيــات ضخمة
يـعـجــز االتـ ـح ــاد ع ــن تــأمـيـنـهــا ،وعـلــى
الدولة أن تتخذ موقفًا في هذا الصدد.
أمــا اللجوء الــى االستئناف ،فهو ألن
"أي خـيــار سيتم الـلـجــوء إل ـيــه ،ســواء

مــن قبل الحكومة أو مــن قبل االتحاد
ّ
نـفـســه ،سـيـتـطــلــب ف ـتــرة طـمــر نـفــايــات
مؤقتًا ُحكمًا" ،وفــق ما تقول املصادر
ُ
التي تشير الــى أن االتـحــاد بــدأ جولة
م ــن االت ـ ـصـ ــاالت م ــع امل ـع ـن ـيــن بـهــدف
الـتــوصــل ال ــى حــل مــرتـقــب ،وأن هناك
خـ ـي ــارات ع ــدة م ـط ــروح ــة .وم ــن ضمن
ه ــذه االقـ ـت ــراح ــات ،ث ـمــة ط ــرح يقضي
ب ـت ـع ــاون االتـ ـح ــاد م ــع ب ـلــديــة ب ـيــروت
ال ـتــي ت ـع ـتــزم إطـ ــاق ُم ـش ــروع التفكك
ال ـح ــراري فــي الـفـتــرة املـقـبـلــة ،عـلــى أن
تشمل املـحــرقــة الـتــي سيتم تركيبها
ن ـفــايــات الـضــاحـيــة أي ـض ــا .إال أن هــذا
ال ـط ــرح ال يـ ــزال ق ـيــد ال ـ ــدرس م ــن قبل
ُ
بلدية بيروت ،وفق ما تشير املصادر

