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مجتمع وإقتصاد
ّ
ّ
ّ
ّ
تقرير
المالية التي وزعتها إدارة شركة «كازينو لبنان» على المساهمين ،قبل أيام قليلة من انعقاد الجمعية
البيانات
ّ
والتقارير تمتنع عن
واضحة،
غير
األرقام
بعض
كثيرة؛
أمور
إلخفاء
محاولة
على
تنطوي
اليوم،
ة،
العمومي
ّ
ً
تفسيرها ،ما يرخي ظالال كثيفة من الشك حول صدقيتها ،وال سيما أن بعض الملفات المتصلة بالنفقات
واإليــرادات في السنوات الماضية هي في عهدة النيابة العامة المالية ،التي ال تزال تجري تحقيقاتها مع
تقديم هذه البيانات ،بعد امتناع على مدى 5
المعنيين ،ومنهم رئيس مجلس ّاإلدارة .الواضح أن الهدف من
ّ
سنوات ،هو الحصول على براءة ذمة ،تمهيدًا لتعيين مجلس جديد ،كله من الحزبيين

ّ
الجمعية العمومية في كازينو لبنان :إبراء ذمة على
فيفيان عقيقي
تـنـعـقــد الـجـمـعـ ّـيــة ال ـع ـمــومـ ّـيــة لـشــركــة
«كــازي ـنــو ل ـب ـنــان» ،ال ـي ــوم ،وه ــي تبدو
ُ
أق ــرب إل ــى مـســرحـ ّـيــة ،كـتـبــت أحــداثـهــا
ّ
مسبقًا ،وستنتهي بإبراء ذمة مجلس
اإلدارة الـحــالــي ال ــذي يـتــرأســه حميد
كـ ــريـ ــدي ،امل ـن ـت ـه ـيــة واليـ ـت ــه م ـن ــذ ع ــام
 .2013وسيجري فيها تعيني مجلس
ّ
إدارة جديد يخلفه من  10أعضاء كلهم
حزبيون.
ال ـهــدف هــو طـ ّـي صفحة ســت سـنــوات
ّ
الشفافية املــالـ ّـيــة ،مــن دون
مــن انـعــدام
ّ
إقامة أي اعتبار مللفات قضائية بتهمة
هدر أموال ّ
ّ
وخاصة ،تنظر فيها
عامة
ّ
ّ
ّ
ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ــام ــة امل ــال ــي ــة ،وتـ ـق ــدره ــا
مليون
مصادر متابعة بأكثر من ُ 300
دوالر أمـيــركــي .هــذا السيناريو املـعـ ّـد
ّ
املالية التي
بإتقان ،تعكسه البيانات
ّ
وزعتها الشركة على املساهمني قبل

كلفة الرواتب
في المطاعم تتجاوز
 6أضعاف إيراداتها
أيـ ــام مـ ـع ــدودة م ــن ال ـج ـل ـســة ،لـتـكـ ّـرس
نـهـجــا قــائـمــا مـنــذ ع ــام  ،2011يقضي
بــاس ـت ـمــرار م ــا يـصـفــه مـســاهـمــون من
األق ـل ـيــة "بــالـتــآمــر عـلـيـهــم" ،والـتـفــريــط
بأموال ّ
عامة ،وإبقاء هذا املرفق تحت
ّ
قبضة املحاصصة السياسية.

تقرير عام تبريري
يطلب مجلس إدارة الكازينو املصادقة
على حسابات الشركة من 2011/1/1
حـ ـت ــى  ،2016/12/31بـ ـع ــد خ ـمــس
سـ ـن ــوات م ـت ـتــال ـيــة م ــن االمـ ـتـ ـن ــاع عــن
ّ
ّ
عمومية للمساهمني،
جمعية
عقد أي
وعدم توزيع أنصبة األرباح عليهم ،إذ
ّ
ّ
أعد مجلس اإلدارة تقريرًا عامًا وزعه
ّ
اعتبره
عـلــى املـســاهـمــن ع ــدد فـيــه مــا ّ
«إن ـ ـجـ ــازات م ـح ـســوبــة ل ـ ــه» ،وحــقـقـهــا
خ ـ ــال ه ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة ،وهـ ـ ــي :ام ـت ـنــاعــه
عــن "دف ــع" أنصبة األرب ــاح منذ شباط
" 2013ت ــدارك ــا لـلــوضــع االق ـت ـص ــادي".
ج ـن ــي الـ ـف ــوائ ــد م ــن ت ــوظ ـي ــف األم ـ ــوال
فـ ــي امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف ،وبـ ـلـ ـغ ــت نـ ـح ــو 25.8
مليون دوالر بني عامي  2011و،2016
وق ــد بـلــغ رص ـيــد االم ـ ــوال امل ــودع ــة في
املـ ـص ــارف وال ـص ـن ــادي ــق ن ـحــو 124.8
مليون دوالر .وتــراكــم مبالغ "طائلة"
فــي ذمــة الـصـنــدوق الــوطـنــي للضمان

ّ
ّ
ّ
العمومية ،أرباحًا بقيمة  6.55مليارات ليرة (هيثم الموسوي)
الجمعية
وزع مجلس اإلدارة على نفسه ،من دون موافقة

االجتماعي ،بقيمة  25.6مليون دوالر،
وت ـك ــوي ــن م ــؤون ــات ل ــدي ــه بـقـيـمــة 8.3
ماليني دوالر.
فــي املـقــابــل ،تراجعت أرب ــاح الكازينو
(الدخل الشامل) من  95.3مليار ليرة
فــي عــام  2010إلــى  13مليار لـيــرة في
ع ـ ــام  .2016ويـ ــزخـ ــر ال ـت ـق ــري ــر ال ـع ــام
ب ـعــرض املـ ـب ــررات ل ـهــذا ال ـت ــراج ــع ،من
ّ
لتحمل املسؤولية ،إذ
دون أي توجه
برأيه الحكومة هي املسؤولة من خالل
عــدم حماية احتكار الكازينو أللعاب
الـقـمــار ،كــذلــك فــإن االقـتـصــاد مسؤول
ً
ألنـ ــه ال ي ـن ـمــو ك ـمــا ي ـج ــب! ف ـض ــا عــن
االوضاع املحيطة بلبنان.

عائدات الدولة

خالصة حكم
في قضية البستاني
بـ ـت ــاري ــخ  ،2017/2/7أصـ ـ ـ ـ ــدرت م ـح ـك ـمــة
املطبوعات في بيروت في الــدعــوى املقدمة
مــن الـسـيــد أن ـط ــوان الـبـسـتــانــي ضــد غسان
سعود ،على خلفية املقال املنشور بتاريخ
 2015/6/8في العدد رقم  2609تحت عنوان:
«نقيب األطباء والرهبنة اليسوعية :توارد
أفكار أم سطو ثقافي» ،قــرارًا بإدانة املدعى
عـلـيــه ب ـجــرم ال ــذم وإل ــزام ــه بـتـســديــد غــرامــة
وق ــدره ــا  3مــايــن ل.ل .وتـســديــد تعويض
لـلـمــدعــي وقـ ــدره أل ــف ل ـيــرة لـبـنــانـيــة ونـشــر
خالصة عن القرار.

يـشـيــر ال ـت ـقــريــر إلـ ــى ارتـ ـف ــاع ع ــائ ــدات
ال ــدول ــة م ــن االس ـت ـث ـم ــار م ــن ن ـحــو 40
م ـل ـي ــون دوالر س ـن ــوي ــا خـ ــال ال ـف ـتــرة
املـمـتــدة بــن عــامــي  1996و 2009إلــى
نحو  87مليون دوالر سنويًا عن الفترة

املمتدة بني عامي  2010و ،2016علمًا
بــأنــه ارت ـف ــاع "م ـبــرمــج" ال يــؤشــر على
تـحـ ّ ّـســن أع ـمــال الـكــازيـنــو ،ك ــون العقد
ّ
اللبنانية،
املوقع بني الشركة والدولة
يـعـطــي األخـ ـي ــرة  %30م ــن اإلي ـ ـ ــرادات
خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـع ـش ــر األول ـ ـ ــى مــن
توقيعه ،و %40خالل السنوات العشر
الثانية ،و %50خالل السنوات العشر
ـف الـتـقــريــر ب ـ ّـادع ــاء
ال ـثــال ـثــة .ول ــم يـكـتـ ِ
«إن ـ ـجـ ــازات» وه ـمـ ّـيــة ،ب ــل أشـ ــار أيـضــا
ّ
ّ
الشركة
إلــى أعباء مالية مترتبة على ّ
ســاهـمــت ه ــي نـفـسـهــا فـيـهــا ،و ّفــنــدهــا
ض ـم ــن خ ــانـ ـت ــن؛ األولـ ـ ــى ت ـت ـم ــث ــل فــي
ّ
البشرية وكلفتها الباهظة ،ما
املــوارد
ّ
حتم على الشركة صــرف  191موظفًا
في عام  2015ودفع تعويضات بقيمة
 27.1م ـل ـي ــون دوالر أم ـي ــرك ــي (ن ـحــو
ّ
 40م ـل ـي ــار ل ـ ـيـ ــرة) ،وهـ ــو م ــا يـتـخــطــى
رأسمالها املـقـ ّـدر ب ــ 32مليار ليرة ،من
ّ
ّ
العمومية،
الجمعية
دون العودة إلــى
علمًا بــأنـهــا أع ــادت أكـثــر مــن خمسني

ً
مـنـهــم إل ــى ال ـع ـمــل ،ف ـضــا ع ــن إدخ ــال
ّ
مــوزعــي قـطــاع األلـعــاب (مــن املفترض
ّ
أن ّتؤمنهم شركة «أبيال» بحكم العقد
املوقع معها) ضمن مالك الشركة (244
ّ
 2015و ،2016حتى
موزعًا بني عامني ّ
تاريخه) ،فيما تتمثل الخانة الثانية
ّ
ّ
اللبنانية ،التي بلغت
بحصة الــدولــة
بــن عــامــي  2010و 2016مــن إي ــرادات
األلعاب نحو  896.3مليار ليرة ،مقابل
عدم تنفيذها كامل بنود العقد لجهة
ّ
الحصرية التي ّ
ينص عليها العقد مع
شركة «كازينو لبنان».

منافع مجلس االدارة

ّ
ّ
األساسية في «كازينو
تتمثل الكلفة
ّ
لـ ـبـ ـن ــان» ،ب ـح ـســب ال ـب ـي ــان ــات امل ــال ــي ــة،
ب ـ ـ ـ ــروات ـ ـ ـ ــب وم ـ ـخ ـ ـ ّـص ـ ـص ـ ــات م ـج ـل ــس
ّ
اإلدارة (مــؤلــف مــن عـشــرة أشـخــاص)،
ّ
ّ
وروات ــب ومـخــصـصــات املــوظـفــن وما
ّ
اجتماعية ،يليها
يلحقها من خدمات
ق ـس ـمــا امل ـط ــاع ــم وامل ـ ـسـ ــارح الـ ـل ــذان لم

ّ ّ
يحققا إل خسائر متتالية منذ ست
ً
س ـ ـنـ ــوات ،فـ ـض ــا عـ ــن تـ ــراجـ ــع أع ـم ــال
ّ
مصدر ّاإليــرادات الرئيسية للكازينو،
واملـ ـتـ ـم ــثـ ـل ــة فـ ــي األلـ ـ ـع ـ ــاب والـ ـسـ ـل ــوت
واملاكينات.
ّ
بلغ مجموع ما تقاضاه كل من رئيس
وأع ـ ـ ـضـ ـ ــاء م ـج ـل ــس إدارة «ك ــازيـ ـن ــو
ّ
ومخصصات
لبنان» مــن تعويضات
وب ـ ـ ـ ــدل ح ـ ـضـ ــور وأن ـ ـص ـ ـبـ ــة أربـ ـ ـ ـ ــاح و
 Bonusوأتعاب ّ
فنية لشركتي «أبيال»
و«( »MLSاملـمـلــوكــة بنسبة  %90من
«أبـ ـي ــا» ال ـت ــي تـمـلــك  %17م ــن أسـهــم
ال ـك ــازي ـن ــو) ،م ــا م ـج ـمــوعــه ن ـحــو 126
ّ
لبنانية بــن عــامــي 2011
مليار لـيــرة
ّ
و ،2016عـلـمــا ب ــأن ال ـب ـيــانــات املـقــدمــة
تـ ـحـ ـت ــوي عـ ـل ــى مـ ـخ ــالـ ـف ــات ف ــاض ـح ــة،
أوالهـ ـ ــا ت ــوزي ــع م ـج ـلــس اإلدارة على
نفسه ،حـصـرًا دون املساهمنيِ ،سلفًا
على حساب أنصبة األرب ــاح وBonus
ّ
لبنانية ،بني
بقيمة  6.55مليارات ليرة
عــامــي  2011و ،2016مــن دون الـعــودة

منافع مجلس اإلدارة (بالليرة اللبنانية)
تعويضات رئيس مجلس اإلدارة
ّ
مخصصات وبدل حضور مجلس اإلدارة
أنصبة أرباح مجلس اإلدارة
أتعاب ّ
فنية لشركة «أبيال»
ّ
أتعاب فنية لشركة «»MLS
المجموع

2011
 515.6مليون
 604مليون
 2.2مليار
 20.4مليار
 170.8مليون
 23.9مليار

2012
 519.5مليون
 565مليون
 580.4مليون
 19.5مليار
 354.6مليون
 21.6مليار

2013
 522.8مليون
 510مليون
 829.2مليون
 19.8مليار
 603.1مليون
 22.3مليار

2014
 522.8مليون
 486مليون
 1.7مليار
 19.7مليار
 901.1مليون
 23.3مليار

2015
 522.8مليون
 517مليون
 829.1مليون
 18.9مليار
 779.5مليون
 21.6مليار

2016
 541.2مليون
 688.4مليون
 414.6مليون
 11.5مليار
 361.5مليون
 13.5مليار

