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مجتمع وإقتصاد
على الغالف

مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان:
اآلن ،في هذه الظروف ،قد ال يثير
الحديث عن «مخالفة القانون» االنتباه
أو الفضول ،وقد ّ
يعده البعض من
دون أي قيمة اضافية ،حتى ولو
كان هذا الحديث صادرًا عن «مديرية
الشؤون القانونية» في ّمصرف لبنان،
ويخص عملية ضخمة نفذها حاكم
المصرف المركزي ،رياض سالمة ،في
النصف الثاني من العام الماضي ،تحت
اسم «الهندسة المالية» ،وهدفت ،من
جملة أهدافها المعلنة ،الى نقل نحو
 5.6مليارات دوالر من «المال العام»
الى «المال الخاص» ،بهدف تعزيز
موجودات مصرف لبنان بالعمالت
االجنبية وتعزيز ميزانيات المصارف
وتمكينها من زيادة رساميلها
وأرباحها .بحسب مطالعة قانونية
ّ
موقعة من مدير الشؤون القانونية،
بيار كنعان ،فإن هذه العملية خالفت
القوانين النافذة ،وتجاوزت المهام
المنوطة بمصرف لبنان
محمد زبيب
«ان امل ـه ــام امل ـنــوطــة بـمـصــرف لـبـنــان،
بموجب القوانني الـنــافــذة ،هــي تأمني
ال ـس ـيــولــة ل ـل ـم ـصــارف ،ع ـنــد ال ـحــاجــة،
وف ـقــا ل ـش ــروط خــاصــة (ضـ ـم ــان ــات،)...
وليس تـعـ ّـدي ذلــك الــى تعزيز االمــوال
الخاصة للمصارف وتأمني مالءة هذه
االخ ـيــرة» .هــذه هــي خــاصــة املطالعة
(الوثيقة املنشورة أدناه) التي ّ
أعدتها
مديرية الشؤون القانونية في مصرف
ل ـب ـنــان ،ورفـعـتـهــا ال ــى حــاكــم مـصــرف
لـبـنــان ،بـتــاريــخ  4آذار املــاضــي .وهــي
ت ـن ـط ــوي ع ـلــى «ات ـ ـهـ ــام» غ ـيــر مـبــاشــر
خــالـفــة ال ـقــوانــن ف ــي الـعـمـلـيــات
ل ــه بـمـ ّ
الـتــي نــفــذهــا مــع امل ـصــارف ،على مدى
ال ـن ـصــف ال ـث ــان ــي م ــن الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
تـحــت اس ــم «الـهـنــدســة املــال ـيــة» ،وقيل
الكثير في مدحها وذمها.
الشؤون القانونية ،بيار كنعان،
مدير ّ
ال ــذي وق ــع عـلــى املـطــالـعــة ،ك ــان يبدي
الرأي القانونيً ،
بناء على طلب سالمة
ّ
نفسه ،فــي كتاب تـقــدم بــه «سـيــدروس
انفست بـنــك» ،فــي  13شباط املاضي،

وثيقة

النص الكامل
للمطالعة
القانونية

زيادة «األموال الخاصة»  1.5مليار دوالر
في تقرير منشور في النشرة الشهرية الصادرة عن «جمعية مصارف
لبنان» (الـعــدد  1كــانــون الثاني  ،)2017تحت عـنــوان «نـشــاط املـصــارف
التجارية العاملة في لبنان في العام  ،»2016يرد ما يأتي« :إن الهندسة
املالية االخيرة ملصرف لبنان ،هدفت بخاصة الى تدعيم االستقرار النقدي،
من خالل تعزيز موجودات مصرف لبنان بالعمالت االجنبية وتحسني
رصيد ميزان املدفوعات وتقوية االموال الخاصة في املصارف من خالل
ضــخ الـجــزء االكـبــر مــن االرب ــاح املحققة فــي الرساميل ( ،»)...وج ــاء في
التقرير نفسه« :إن النشاط املصرفي عــاد الــى مستويات النمو املحققة
ً
في فترة  ،2013-2011متأثرًا أوال بالهندسة املالية االخيرة التي قام بها
مصرف لبنان ( ،»)...إذ نمت موجودات املصارف بنسبة  %9.9باملقارنة
مــع  %5.9فــي عــام  ،2015ووصـلــت الــى  204.3مـلـيــارات دوالر .ويشير
التقرير الــى انـخـفــاض حصة ودائ ــع الـقـطــاع الـخــاص املقيم وغـيــر املقيم
في مقابل ارتفاع حصة «مطلوبات أخــرى» من  %3.7الى « %6.5نتيجة
الهندسة املالية االخيرة» ،وتضم املطلوبات االخرى عادة عمليات االنتربنك
بــن الـفــروع املصرفية فــي لبنان وال ـفــروع فــي ال ـخــارج ،و»تشكل مصدر
تمويل إضافي للمصارف الى جانب الودائع والرساميل» ،بحسب الشرح
ال ــوارد فــي التقرير نفسه .ويــرد أيضًا «ان االم ــوال الخاصة للمصارف
التجارية العاملة في لبنان وصلت في نهاية عام  2016الى  18.2مليار
دوالر ،بزيادة  1.5مليار دوالر وما نسبته  .%9.4كذلك يرد أن الهندسة
املالية ساهمت في زيادة موجودات املصارف لدى مصرف لبنان من 70.8
مليار دوالر فــي نهاية عــام  2015الــى  89.7مليار دوالر فــي نهاية عام
ّ
 ،2016إذ باتت تشكل  %43.7من مجمل توظيفات املصارف( ،وهو اعلى
مستوى تاريخي) ويجسد مصدر الربح الرئيس للمصارف الى جانب
توظيفات املصارف في مديونية الحكومة.

ويطلب فيه الدعم من مصرف لبنان،
ّ
ع ـبــر ه ـنــدســة مــال ـيــة خ ــاص ــة ،تـمــكـنــه
من تطوير بنك «سيدروس» (التابع)
وتنميته وزي ــادة عــدد فــروعــه وقيمة
ودائعه خالل السنوات الثالث املقبلة
( )...وإطفاء خسائره املتراكمة املسجلة
فـ ــي حـ ـس ــاب ــات ــه لـ ـلـ ـسـ ـن ــوات امل ــاض ـي ــة
والخسائر املتوقعة حتى عام !2019
ش ـك ـلــت هـ ــذه امل ـط ــال ـع ــة ف ــي تــوقـيـتـهــا
ومناسبتها مفاجأة حقيقية ،ووفرت
وثـيـقــة مـهـ ّـمــة ج ـدًا إلث ـبــات واح ــدة من
اك ـبــر امل ـخــال ـفــات ال ـقــانــون ـيــة املــرتـكـبــة
ف ــي ادارة ال ـب ـنــك امل ــرك ــزي ،وال سيما
عشية طرح تجديد والية سالمة حتى
عــام  ،2023بعد اربــع واليــات متتالية
امتدت على ربع قرن تقريبًا.
لــم تكتف مديرية الـشــؤون القانونية
باالعالن عن انها «ال يسعها التوصية
بـ ــاملـ ــواف ـ ـقـ ــة ع ـ ـلـ ــى ط ـ ـلـ ــب سـ ـ ـي ـ ــدروس
ان ـف ـس ــت بـ ـن ــك» ،ب ــل اع ـل ـن ــت ب ــوض ــوح
تـ ــام ،ف ــي خ ــاص ــة مـطــالـعـتـهــا ،أن كل
عملية يجريها مصرف لبنان بهدف
تـعــزيــز رســامـيــل امل ـص ــارف ومــاء تـهــا
هــي عملية مخالفة للقوانني النافذة

وت ـ ـت ـ ـجـ ــاوز املـ ـ ـه ـ ــام املـ ـن ــوط ــة ب ـحــاكــم
مصرف لبنان وفقًا لهذه القوانني ،ما
يعني أن «الهندسة املالية» االخـيــرة،
ال ـت ــي أجـ ــراهـ ــا س ــام ــة ،وداف ـ ـ ــع عـنـهــا
كثيرًا ،هي عملية غير قانونية ،يمكن
أن تـعـ ّـرضــه لـلـمـســاء لــة ،فــي ح ــال كــان
ه ـن ــاك م ــن ي ــري ــد م ـســاء ل ـتــه ط ـب ـعــا ،أو
يقوى على ذلك.
تحدد املادة ( 33املعدلة وفقًا للقانون
 75/8تــاريــخ  )1975/3/5مــن قانون
النقد والتسليف صالحيات املجلس

الربح المحقق من
«الهندسة المالية»
يصل الى رقم يفوق
 15مليار دوالر

مديرية الشؤون القانونية
الرقم1/451 :
بيروت  3آذار 2017
حضرة الحاكم
باطالع حضرة نائب الحاكم الثالث
الموضوع :كتاب سيدروس انفست بنك ش.م.ل.
تاريخ 2017/2/13
بعد اطالع على كتاب سيدروس إنفست بنك ش.م.ل.
املذكور في املوضوع أعاله الذي يدلي فيه بما يلي:
 -1أنه تملك معظم األسهم ّ
املكونة لرأسمال ستاندرد
ّ
تـ ـش ــارت ــرد ب ـن ــك ش.م.ل ،الـ ـ ــذي أصـ ـب ــح سـ ـي ــدروس
ب ـنــك ش.م.ل .وأنـ ــه ق ــام خ ــال ال ـع ــام  2014بــزيــادة
راسماله من مبلغ  77,998,262,000ل.ل إلــى مبلغ
 138,309,707,250ل.ل بهدف إتمام عملية التملك
ودعم رأسمال سيدروس بنك ش.م.ل .وتطوير أعماله.

امل ــرك ــزي مل ـص ــرف ل ـب ـنــان ،وم ـن ـهــا أن
امل ـج ـلــس ه ــو الـ ــذي «ي ـح ــدد سـيــاســة
امل ـ ـ ـصـ ـ ــرف ال ـ ـن ـ ـقـ ــديـ ــة وال ـت ـس ـل ـي ـف ـي ــة
( )...ويـ ـح ــدد ،ع ـلــى ض ــوء االوضـ ــاع
االقـتـصــاديــة ،مـعــدل الـحـســم ومـعــدل
فوائد تسليفات املصرف ويتذاكر في
جميع التدابير املتعلقة باملصارف».
بمعنى أن حاكم مصرف لبنان كان
م ـلــزمــا ب ـع ــرض «ال ـه ـن ــدس ــة املــال ـيــة»
ع ـلــى امل ـج ـلــس املـ ــركـ ــزي ،ولـ ــم يـفـعــل.
كذلك تنص املــادة (102املـعــدلــة وفقًا
للمرسوم  14013تاريخ 1970/3/16
واملرسوم  6102تاريخ ،)1973/10/5
أنه «ملجلس املصرف (وليس الحاكم
وح ـ ـ ـ ـ ــده) ،ف ـ ــي ظـ ـ ـ ــروف اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة
ال ـخ ـطــورة ،أو فــي ح ــاالت ال ـضــرورة
القصوى ،التي قــد تلزمه إلــى تلبية
ح ــاج ــات االق ـت ـصــاد املـلـحــة للحفاظ
على استقرار التسليف ،ان يقرر منح
تسليفات اسـتـثـنــائـيــة ،مــؤمـنــة على
قــدر الحاجة بضمانات عينية (،)...
مقدمة إمــا مــن املـصــرف املستقرض
نفسه ،أو من اعضاء مجلس إدارته ،أو
من زبائنه ،ويحدد مجلس املصرف
نـ ــوع ال ـض ـم ــان ــات ال ــازم ــة وشـ ــروط
مـ ـن ــح الـ ـتـ ـسـ ـلـ ـيـ ـف ــات االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة
واستحقاقاتها» .بمعنى أن املجلس
املركزي هو صاحب الصالحية ،وهو
ّ
مقيد قانونًا بالوسائل التي يمكن
اعـتـمــادهــا فــي «حــالــة االزمـ ــة» ،وهي
تنحصر بمنح تسليفات للمصرف
الــذي يــواجــه «أزم ــة» فــي مقابل رهن
عقارات أو أسهم أو سندات وغيرها،
ب ـم ــا فـ ــي ذل ـ ــك االم ـ ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـيــة
لـ ـلـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــن أو حـ ـصـ ـصـ ـه ــم ف ــي
امللكية ،وبــالـتــالــي ال يجيز القانون
ت ـقــديــم «أرب ـ ـ ــاح اس ـت ـث ـنــائ ـيــة» لــدعــم
اربـ ــاح املـســاهـمــن وزي ـ ــادة ثــرواتـهــم
املتمثلة بملكيتهم لالموال الخاصة
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرف ،وهـ ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ــا جـ ـ ـ ـ ــرى ف ــي
«الهندسة املالية».

وشهادات ايداع بالدوالر االميركي من
إصدار مصرف لبنان بالقيمة االسمية
نفسها لالدوات املالية بالليرة التي تم
بـيـعـهــا مل ـصــرف ل ـب ـنــان ،أي م ــا قيمته
 13.961مليار دوالر».
وبــاالسـتـنــاد ال ــى ه ــذا الـتـقــريــر ايـضــا،
ي ـ ـت ـ ـبـ ــن ان م ـ ـ ـصـ ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان س ـم ــح
للمصارف باملشاركة في هذه العملية
لحساب وحداتها التابعة في الخارج،
بقيمة بلغت  976مـلـيــار لـيــرة حققت
ربحًا بقيمة  310مليارات ليرة ،كذلك
س ـمــح ل ـهــا ب ــامل ـش ــارك ــة ل ـح ـســاب عــدد
من كبار املودعني بقيمة بلغت 4.460
م ـل ـي ــارات ل ـي ــرة ح ـق ـقــت رب ـح ــا ل ـهــؤالء
بقيمة  1.112مـلـيــار لـيــرة (م ــا يـعــادل
 738مليون دوالر) .ويتبني أيضًا من
الـتـقــريــر نـفـســه ،أن مـصــرفــن فـقــط من
أص ــل  35مـصــرفــا م ـشــاركــا اسـتـحــوذا
على  %47مــن مجموع الــربــح املحقق
مــن هــذه العملية ،وان مصرفًا واح ـدًا
ش ــارك لـحـســاب وح ــدات ــه الـتــابـعــة في
الخارج ،وأن  4مصارف فقط شاركت

عملية سخية بال سند قانوني
باالستناد الى آخر تقرير ّ
مسرب (غير
م ـن ـش ــور) ح ـص ـلــت ع ـل ـيــه «األخ ـ ـبـ ــار»،
يـتـبــن أن م ـص ــرف ل ـب ـنــان ق ــام (حـتــى
ن ـه ــاي ــة عـ ــام « )2016ب ـ ـشـ ــراء س ـن ــدات
خزينة لبنانية وشهادات إيداع إصدار
م ـص ــرف ل ـب ـنــان م ــن املـ ـص ــارف بقيمة
 20.912مليار ليرة (ما يعادل 13.961
م ـل ـيــار دوالر) ،ب ـف ــائ ــدة ح ـســم بلغت
صـفـرًا فــي امل ـئــة .نـتــج مــن ذل ــك فائضًا
(ربـحــا) بلغ  8.255مـلـيــارات ليرة (ما
ي ـعــادل  5.5مـلـيــارات دوالر ارت ـفــع في
الـشـهــر االول م ــن ه ــذا ال ـع ــام ال ــى 5.6
مليارات دوالر بحسب اعتراف جمعية
املصارف) .في املقابل ،قامت املصارف
باالستثمار في سندات «يوروبوندز»

 -2أن اإلدارة قــد تـبـنــت اسـتــراتـيـجـيــة عــامــة جــديــدة
تـهــدف إل ــى تـطــويــر وتنمية بـنــك س ـيــدروس ش.م.ل.
خالل السنوات املالية الثالثة القادمة  ،2017و،2018
و.2019
 -3أن االستراتيجية العامة املعتمدة من قبل سيدروس
بنك ش.م.ل .ترتكز بشكل أساسي على األمور التالية:
 توسيع نطاق انتشاره مــن خــال العمل على فتحفـ ــروع ج ــدي ــدة ب ـم ـعــدل خـمـســة فـ ــروع ك ــل س ـنــة من
السنوات املالية الثالثة القادمة.
 تحديث أنظمة املعلوماتية املعتمدة. التعاقد مع ذوي املؤهالت العلمية وأصحاب الخبرةفي العمل املصرفي.
 التركيز على تسويق منتجاته. ال ـس ـعــي ل ــزي ــادة ح ـجــم الـ ــودائـ ــع ،إذ تـسـعــى إدارةسيدروس بنك ش.م.ل .إلــى تحقيق زيــادة في حجم
ال ــودائ ــع خ ــال الـسـنــة املــالـيــة  2017تـصــل إل ــى 700

مليون دوالر أميركي ،وزيادة تصل إلى  900مليون
ـوال إلى
دوالر أميركي فــي السنة املالية  ،2018وص ـ ً
زيــادة تصل إلى مليار ومئتي مليون دوالر أميركي
في السنة املالية  ،2019وذلــك من خالل تكبد معدل
 %1إضافي على الفوائد بهدف جذب املودعني.
 -4أن هـ ــذه االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة م ــن ش ــأن ـه ــا أن تـكـبــد
ً
أعباء وخسائر إضافية في
سيدروس بنك ش.م.ل.
رأسماله قد تصل إلى  56,500,000دوالر أميركي.
 -5أن حجم الخسائر املتراكمة واملسجلة في حسابات
السنة املالية  2015لسيدروس بنك ش.م.ل .قد بلغت
مبلغًا قــدره  14,800,000دوالر أميركي ،ما يجعل
التوقعات حول مجموع خسائر رأسماله املتراكمة في
السنة املالية  2019تبلغ  71,300,000دوالر أميركي.
 -6أنــه بـهــدف تحقيق االستراتيجية املبينة أعــاه
ودعـ ـم ــا ل ــرأس ـم ــال سـ ـي ــدروس ب ـنــك ش.م.ل ،.قــرر
سيدروس انفست بنك ش.م.ل .زيادة أمواله الخاصة

