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مجتمع وإقتصاد
تقرير

«سيدروس» من جديد :سالمة يواصل هندساته
محمد زبيب
«ال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــة املـ ــال ـ ـيـ ــة ال ـ ـخـ ـ ّ
ـاصـ ــة»
الـ ـت ــي ط ـل ـب ـهــا «سـ ـ ـي ـ ــدروس ب ـنــك»
مــن حــاكــم م ـصــرف ل ـب ـنــان ،ريــاض
سـ ـ ــامـ ـ ــة ،بـ ـغـ ـي ــة تـ ـكـ ـبـ ـي ــر ح ـج ـم ــه
وتــوسـيــع أعـمــالــه وزيـ ــادة أربــاحــه
ال تـ ــزال م ـط ــروح ــة ،ف ــوق ال ـطــاولــة
وتـحـتـهــا ،عـلــى الــرغــم مــن الـطــابــع
«الفضائحي» الذي اتخذته ،سواء
فــي مـبــرراتـهــا أو مـحــاولــة ربطها
بـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة م ـي ـش ــال
عـ ــون وأف ـ ـ ــراد م ــن عــائ ـل ـتــه ،أو فــي
س ـي ــاق مـ ـح ــاوالت س ــام ــة ل ـفــرض
ت ـجــديــد والي ـت ــه ل ـل ـم ـ ّـرة الـخــامـســة
عـ ـل ــى الـ ـ ـت ـ ــوال ـ ــي ،ويـ ـسـ ـج ــل ب ــذل ــك
رقـمــا قياسيًا جــديـدًا ألط ــول فترة
يتولى فيها الشخص نفسه إدارة
ال ـشــؤون النقدية واملـصــرفـيــة ملـ ّـدة
 30عامًا ،وهو أمر لم يحصل حتى
ف ــي أك ـثــر ال ـن ـظــم دي ـك ـتــاتــوريــة في
هذا العصر.
ّ
بحسب مصادر مصرفية مطلعة،
ي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوي سـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ـ ــرض طـ ـل ــب
«سيدروس» على املجلس املركزي
ملـ ـص ــرف لـ ـبـ ـن ــان ،الت ـ ـخـ ــاذ الـ ـق ــرار
ً
قبوال ّ
وإما
النهائي في شأنهّ ،إما
َّ
رفـضــا .إال أن مـصــادر فــي املجلس

نـفــت أن يـكــون هــذا الـطـلــب مــدرجــا
على جدول أعمال الجلسة املقررة
غدًا األربعاءّ .
وردًا على سؤال ّ
عما
إذا ك ــان مـمـكـنــا عــرضــه مــن خــارج
ج ــدول األعـ ـم ــال ،أج ــاب ــت امل ـصــادر
نفسها :هذا ممكن ،ويحصل مثله
عادة ،ولكن ال معلومات أكيدة في
هــذا الـشــأن حتى اآلن (أم ــس) .من
جهتها ،توضح املصادر املصرفية
أن ال مـعـلــومــات لــديـهــا عــن مــوعــد
َّ
ع ــرض الـطـلــب ،إال أن معلوماتها
َّ
األكـيــدة أن ســامــة عـ ّـبــر ـ ـ عــن نيته
طرح األمر على املجلس ـ أمام أكثر
مــن طــرف راجـعــه فــي شــأن مصير
الطلب املذكور.
ّ
يشكل طلب «سيدروس» (الوثيقة
امل ـن ـشــورة أدنـ ــاه) الــدلـيــل األوض ــح
على بطالن تبريرات حاكم مصرف
لـ ـبـ ـن ــان مل ـ ــا س ـ ـ ّـم ـ ــاه «الـ ـهـ ـن ــدس ــات
املــالـيــة» ،وهــي عملية جــرت خالفًا
ل ـل ـق ــوان ــن الـ ـن ــاف ــذة ،ب ـت ـج ــاوز مــن
س ــام ــة ل ـص ــاح ـي ــات ــه وواجـ ـب ــات ــه
ودوره فــي «املـحــافـظــة عـلــى النقد
ل ـت ــأم ــن أس ـ ـ ــاس ن ـم ــو اق ـت ـص ــادي
واجتماعي دائم»...
وفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ألح ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــام قـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــون الـ ـنـ ـق ــد
والـ ـ ـتـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــف ،تـ ـنـ ـحـ ـص ــر م ـه ـم ــة
امل ـصــرف امل ــرك ــزي بــدعــم املـصــارف

ع ـن ــدم ــا ت ـت ـع ــرض ألزمـ ـ ــة س ـيــولــة،
وه ــو ال يـمـ ّـدهــا بــالـسـيــولــة مجانًا
وكـ ـيـ ـفـ ـم ــا شـ ـ ـ ــاء ،ب ـ ــل بـ ـع ــد دراسـ ـ ــة
دق ـ ـي ـ ـقـ ــة ألوض ـ ــاعـ ـ ـه ـ ــا وح ــاجـ ـتـ ـه ــا
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة إل ـ ــى ال ـس ـي ــول ــة وبـ ـن ـ ً
ـاء
على ش ــروط مـحــددة فــي الـقــانــون،
وفـ ـ ـ ــي مـ ـق ــدمـ ـه ــا ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
ض ـم ــان ــات م ـق ــاب ـل ــة ،ب ـم ــا ف ــي ذل ــك

َّ
ّ
حجة «سيدروس بنك» أن
سالمة أعطى اآلخرين أكثر مما
َ
ُيطلب أن يعطيه

ره ــن أس ـهــم وم ــوج ــودات وأص ــول
ً
منقولة وغير منقولة ،وصوال إلى
وضع اليد عليها .ما يكشفه طلب
َّ
«سـ ـي ــدروس» أن األمـ ــور ال تـجــري
الشكل .فالبنك ،على غرار
على هذا
ً
ما يجري عــادة ،يخطط لالنتشار
عـبــر فـتــح  5ف ــروع جــديــدة فــي كل
سنة مــن السنوات الـثــاث املقبلة،
ويريد تحديث أنظمة املعلوماتية
امل ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــدة لـ ـ ــديـ ـ ــه ،وي ـ ـس ـ ـعـ ــى إلـ ــى
التعاقد مع ذوي املؤهالت العلمية
وأص ـ ـ ـحـ ـ ــاب ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرة ف ـ ــي ال ـع ـم ــل
ّ
ويود تسويق منتجاته،
املصرفي،
ويطمح إلــى زي ــادة حجم الــودائــع

لديه بقيمة  700مليون دوالر في
السنة األول ــى و 900مليون دوالر
ف ــي ال ـس ـن ــة ال ـث ــان ـي ــة و 1.2م ـل ـيــار
دوالر في السنة الثالثة ،وهو كي
يحقق طموحه ،سيجذب املودعني
بمنحهم م ـعـ ّـدل  %1إضــافــي على
الفائدة...
كل بنك يضع استراتيجيته ليكبر
ويتوسع وينال ّ
حصة من السوق
ويتنافس مع أقرانه .لكن ،الخطير
َّ
أن ي ـش ـعــر املـ ـص ــرف بـ ـ ــأن ال ــوض ــع
يتيح له تمويل استراتيجيته من
مال اللبنانيني واللبنانيات!
يريد «سيدروس» من حاكم مصرف
لبنان أن يصمم له «هندسة مالية
خــاصــة» ،تعمل على نقل ثــروة من
ملكية املجتمع إلى ملكية أصحاب
البنك .يريد هؤالء ،عبر «الهندسة»
أن يـ ـم ـ ّـول ال ـج ـم ـهــور طـمــوحــاتـهــم
الشخصية التي يتطلب تحقيقها
ن ـ ـحـ ــو  56.5م ـ ـل ـ ـيـ ــون دوالر؛ بــل
يريدون ،عبر هذه الهندسة ،تغطية
خسائرهم املتراكمة ،البالغة نحو
 14.8مليون دوالر ،واملسجلة في
حساباته عــن السنة املالية !2015
عمليًا ،يريد البنك أن نعطيه71.3 ،
مـلـيــون دوالر ...مــن أج ــل أن يربح
أكثر .ملاذا؟

لـ ـك ــن ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال ه ـ ــو كـ ـي ــف ي ـت ـج ــرأ
املصرف على طلب ذلك ،والجواب
َّ
أن األمــر ممكن بمجرد توقيع من
ري ـ ـ ــاض سـ ــامـ ــة .ح ـ ّـج ــة أصـ ـح ــاب
ّ
للتقدم بهذا الطلب
البنك الوحيدة
َّ
ال ــوق ــح ،أن ســامــة أع ـطــى غـيــرهــم
أكثر بكثير مما هم ّيطلبون ،وهم،
ّ
الحجة ،محقون.
في هذه
ف ـ ـ ـقـ ـ ــد كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت ال ـ ـ ــوث ـ ـ ــائ ـ ـ ــق ال ـ ـتـ ــي
نشرتها «األخـبــار» (هدايا سالمة
ل ـ ـل ـ ـحـ ــريـ ــري 575 :مـ ـلـ ـي ــون دوالر
ب ــن عــامــي  2013و 2016ـ ـ ـ ال ـعــدد
 ٣١٠٩ال ـث ــاث ــاء  ٢١ش ـبــاط )٢٠١٧
( http://www.al-akhbar.com/
َّ
 )272887/nodeأن ب ـن ــك ال ـب ـحــر
امل ـ ـتـ ــوسـ ــط حـ ـق ــق أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن 275
مليون دوالر ،أربــاحــا استثنائية
من «هندسات» ّ
خصه بها سالمة
ب ـ ــن عـ ـ ـ ــام  2013وأيـ ـ ـ ـ ـ ــار .2016
وهـ ـن ــاك م ـع ـل ــوم ــات ع ــن م ـص ــارف
أخـ ــرى ح ـق ـقــت ،وال ت ـ ــزال ،أرب ــاح ــا
استثنائية كـبـيــرة مــن «هـنــدســات
ً
خاصة» ،منها بنك املــوارد ،فضال
عــن كــل امل ـصــارف الـتــي تملكت أو
دمـ ـج ــت م ـ ـصـ ــارف أخ ـ ـ ــرى وزادت
رس ــام ـي ـل ـه ــا ...ول ـك ــن ي ـب ـقــى امل ـثــال
األفضح ،هو «الهندسة» الضخمة
ال ـ ـت ـ ــي أجـ ـ ـ ــراهـ ـ ـ ــا ح ـ ــاك ـ ــم مـ ـص ــرف

أرباح مصارف «ألفا»  2.26 : 2016مليار دوالر
زادت مجموعة
«الفا» المصرفية،
والتي تضم اكبر 14
مصرفًا في لبنان،
أصولها بقيمة 13
مليار دوالر ،وازدادت
أموالها الخاصة
بنحو  1.9مليار دوالر،
وأطفأت خسائر
بقيمة  1.3مليار
دوالرّ ،
وخصصت
مؤونات إجمالية
بقيمة  800مليون
دوالر وفتحت 22
فرعًا جديدًا في
لبنان وأقفلت 69
فرعًا خارج لبنان
لتقليص الخسائر...
وفوق كل ذلك،
حققت أرباحًا ُص ِّرح
عنها بقيمة 2.26
مليار دوالر

محمد وهبة
ّ
املجمعة
أصــدر «بنك داتــا» امليزانية
(محليًا وخارجيًا) ألكبر  14مصرفًا
تفوق
لبنانيًا في عام  ،2016أي التي ّ
أحـجــامـهــا  2مـلـيــار دوالر وتـصــنــف
ضمن مجموعة «ألفا».
ال حاجة الى الكثير من التدقيق في
األرقــام الكتشاف أن الجوانب األكثر
إث ــارة فــي هــذه الـتـغـ ّـيــرات نتجت من
األرب ــاح االستثنائية مــن "الهندسة
املالية" ،التي أجــراهــا مصرف لبنان
م ــع امل ـ ـصـ ــارف ف ــي عـ ــام  .2016ه ــذه
األربـ ـ ـ ـ ـ ــاح االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة ل ـ ــم ت ـظ ـهــر
ّ
ف ـقــط ف ــي ب ـنــد األربـ ـ ـ ــاح ،ب ــل ت ــوزع ــت
عـلــى الـعــديــد مــن ال ـب ـنــود ،وال سيما
أن ت ـع ــام ـي ــم مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان قـضــت
باستعمال قسم من األربــاح املحققة
مــن أج ــل تطبيق املـعـيــار املحاسبي
ال ــدول ــي  IFRS9واق ـت ـطــاع امل ــؤون ــات
اإلج ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة وتـ ـغـ ـطـ ـي ــة الـ ـخـ ـس ــائ ــر
امل ـت ــرت ـب ــة ع ـل ــى ع ـم ـل ـي ــات املـ ـص ــارف
واستثماراتها املحلية والخارجية،
ً
فضال عن تحويل قسم آخر إلى رأس
املال.
ّ
املجمعة ،فإن أصول
بحسب امليزانية
مجموعة مصارف «ألفا» ارتفعت من
 203مليارات دوالر في عام  2015إلى
 216مليارًا في عام  ،2016أي بزيادة
قيمتها  13مليار دوالر ،وهي زيادة
أكبر بكثير من تلك التي حققتها هذه
امل ـص ــارف فــي  2015وال ـتــي بـلـغــت 9
ّ
مليارات دوالر .هذه الزيادة توزعت
على العديد من بنود امليزانية ،فظهر
قسم منها في األمــوال الخاصة التي
ازدادت فــي  2016بقيمة  1.9مليار
دوالر وب ـل ـغــت  18.6م ـل ـيــار دوالر،
مقارنة مع زيادة قيمتها  760مليون
دوالر في عام  .2015كذلك ،أتاح ذلك
للمصارف إطفاء ديون هالكة بقيمة
 1.3مليار دوالر ،واقتطاع مؤونات
إجـمــالـيــة بقيمة  800مـلـيــون دوالر،
واقتطاع مؤونات لخسائر القروض

هذه هي الئحة
مصارف «ألفا»

ّ
مــن هــم املـصــارف ال ــ 14األكـبــر فــي لبنان املصنفة
«ألـ ـف ــا» اس ـت ـن ــادًا إل ــى م ـع ـيــار ح ـجــم الـ ــودائـ ــع؟ هي
امل ـصــارف الـتــي يــزيــد حجم ودائـعـهــا عــن ملياري
دوالر ولديها ّ
حصة سوقية تزيد عن  ،%85وهي:
بنك عوده ،بنك أوف بيروت ،بنك ميد ،البنك اللبناني
الفرنسي ،بنك بيروت والبالد العربية ،بلوم بنك،
بيبلوس بنك ،االعتماد اللبناني ،االعتماد املصرفي،
فرست ناشيونال بنك ،فرنسبنك ،انتركونتيننتال
بنك ،بنك لبنان والخليج ،سوسييتيه جنرال بنك.

(مروان بو حيدر)

بقيمة  795مليون دوالر.
الـ ــزيـ ــادة ال ـت ــي ط ـ ــرأت ع ـلــى ال ــودائ ــع
فــي عــام  2016ال ّ
تفسر هــذه الــزيــادة
الكبيرة فــي األص ــول ،إذ إن الــودائــع
ن ـم ــت ب ـن ـس ـبــة  %3.8وارتـ ـفـ ـع ــت مــن
 168.3مليار دوالر إلى  174.7مليار
دوالر ،أي م ــا قـيـمـتــه  6.4م ـل ـيــارات
دوالر .وي ـش ـيــر خ ـب ــراء إل ــى أن هــذه
الزيادة ناتجة ،من قيمة الفوائد على
الودائع املجددة ،أكثر مما هي ودائع
جديدة .وما يعزز هذه الفرضية ،أن
الودائع الخارجية لدى هذه املصارف
تــراجـعــت مــن  30.6مـلـيــار دوالر في
 2015إلى  26.9مليار دوالر.
فـ ــي مـ ـق ــاب ــل زي ـ ـ ـ ــادة األصـ ـ ـ ـ ــول ،نـمــت
ت ـ ـس ـ ـل ـ ـي ـ ـفـ ــات املـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــارف فـ ـ ـ ــي ه ـ ــذه
املـجـمــوعــة بقيمة  1.4مـلـيــار دوالر،
لتبلغ  65.1مـلـيــار دوالر فــي ،2016
ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن ال ـ ـق ـ ــروض فـ ــي ال ـ ـخـ ــارج
انخفضت بقيمة  700مليون دوالر
لـتـبـلــغ  19مـلـيــار دوالر .ف ــي تــركـيــا،
ان ـخ ـف ـض ــت ق ـي ـم ــة ال ـع ـم ـل ــة ال ـتــرك ـيــة
م ـق ــارن ــة م ــع الـ ـ ــدوالر األمـ ـي ــرك ــي ،مــا
ان ـع ـكــس ع ـلــى تــوظ ـي ـفــات امل ـص ــارف
ال ـل ـب ـنــان ـيــة هـ ـن ــاك ،واألم ـ ـ ــر انـسـحــب
أيضًا على استثمارات املصارف في
مصر حيث انفخضت قيمة العملة
املـصــريــة مقابل الـ ــدوالر ،واملـصــارف
التي لديها استثمارات في السودان
تـقـلـصــت اسـتـثـمــاراتـهــا ،وت ـلــك الـتــي
لــديـهــا اس ـت ـث ـمــارات فــي بــاقــي ال ــدول
الـ ـع ــربـ ـي ــة مـ ـث ــل ال ـ ـجـ ــزائـ ــر وال ـ ـعـ ــراق
وس ـ ــوري ـ ــا ...هـ ــذه املـ ـص ــارف تـقـتـطــع
االستثمارات الخارجية من أموالها
فــي لـبـنــان امل ـقـ ّـومــة ب ــال ــدوالر ،لكنها
مجبرة على استثمارها بالعمالت
امل ـح ـل ـيــة ف ــي ال ـ ـ ــدول الـ ـت ــي تـسـتـثـمــر
فـيـهــا ،مــا يجعلها عــرضــة لخسائر
الـ ـف ــرق ف ــي تـ ـغـ ـي ــرات س ـع ــر ال ـع ـم ـلــة.
بعض الخبراء يشيرون إلى أن هذه
الخسائر دفـتــريــة ،لكنها فــي الــواقــع
خسائر تصيب رأس امل ــال ولـهــا أثر
مباشر على امليزانية .فــي النتيجة،

اضـطــرت مـصــارف «أل ـفــا» الــى إقفال
 69فــرعــا خ ــارج لـبـنــان ،رغــم أنــه كان
هناك ّ
ّ
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توسع
فرعًا جديدًا في عام .2016
قـ ـ ـ ـ ــراءة أرقـ ـ ـ ـ ــام املـ ـي ــزانـ ـي ــة امل ـج ـ ّـم ـع ــة
ملصارف مجموعة "ألـفــا" ال تنحصر
فـ ــي رصـ ـ ــد أثـ ـ ــر "الـ ـهـ ـن ــدس ــة امل ــال ـي ــة"
ع ـل ــى األرب ـ ـ ـ ــاح والـ ـخـ ـس ــائ ــر ،ب ــل أث ــر
هــذه الهندسة أيضًا فــي عــزل نتائج
أعمال املصارف عن أوضــاع الزبائن
ون ـش ــاط ــات ـه ــم االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،إذ مــن
الـ ــافـ ــت أن الـ ـحـ ـس ــاب ــات امل ـك ـش ــوف ــة
لـ ــدى مـ ـص ــارف امل ـج ـم ــوع ــة ارت ـف ـعــت
ف ــي ال ـع ــام امل ــاض ــي م ــن  2.35مـلـيــار
دوالر إلــى  3.4مليارات دوالر ،وهذا
يعني أن الزبائن يعانون من مشاكل
تتطلب زيادة سحوباتهم االئتمانية
ال ـق ـص ـي ــرة األجـ ـ ـ ــل .وم ـ ــن املـ ــؤشـ ــرات
ع ـلــى أوض ـ ــاع ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة،
أن االع ـت ـمــادات املستندية املفتوحة
ت ــراج ـع ــت قـيـمـتـهــا م ــن  14.8مـلـيــار
دوالر في  2015إلى  13.7مليار دوالر
في عام .2016
ك ـ ــذل ـ ــك ارتـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــت قـ ـيـ ـم ــة ال ـ ـق ـ ــروض
اإلجمالية املشكوك بتحصيلها إلى
 3.7مليارات دوالر ،أي أن نسبتها من
القروض املحلية تبلغ  ،%8ونسبتها
م ــن مـجـمــل مـحـفـظــة الـ ـق ــروض تبلغ
 .%5.7هــذه املستويات من القروض
امل ـش ـكــوك بـتـحـصـيـلـهــا ت ـع ـ ّـد كـبـيــرة،
وال سـ ـيـ ـم ــا أن هُـ ـنـ ــاك الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
ال ـ ـقـ ــروض الـ ـت ــي أع ـ ـيـ ــدت جــدول ـت ـهــا
ع ـل ــى م ـ ــدى الـ ـسـ ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة مــن
أجــل عــدم تصنيفها ديــونــا مشكوكًا
بتحصيلها.
ساهمت "الهندسة املالية" في زيادة
ودائ ــع مـصــارف "أل ـفــا" لــدى مصرف
لبنان بنسبة  %27.31لتبلغ 59.34
مليار دوالر .هــذه املـصــارف أودعــت
املـبــالــغ بالليرة لــدى مـصــرف لبنان
ب ـعــدمــا ص ــار لــدي ـهــا س ـيــولــة هــائـلــة
بالليرة نتيجة شــراء مصرف لبنان
سـنــدات خزينة منها .وقــد نجم عن

