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رياض سالمة خالف القانون
بتفاوت لحساب زبائنها.
لم تقتصر كلفة هذه «الهندسة» على
الــربــح املـبــاشــر ال ـفــوري املـحـقــق منها
( 5.6مليارات دوالر) ،بل تتعداها الى
ارب ـ ــاح س ـنــويــة طــائ ـلــة سـتـتـحـقــق من
تــوظ ـيــف ن ـحــو  13.961م ـل ـيــار دوالر
في سندات «اليوروبوندز» وشهادات
االي ـ ـ ــداع بـ ــالـ ــدوالر ع ـلــى م ـتــوســط 10
أع ـ ــوام ،ب ـفــائــدة وسـطـيــة تـبـلــغ ،%6.5
أي إن وزارة امل ـ ــال ومـ ـص ــرف لـبـنــان
سيسددان سنويًا أكثر من  900مليون
دوالر من املال العام على هذه العملية،
أو مـ ــا م ـج ـم ــوع ــه  9مـ ـلـ ـي ــارات دوالر
على  10أع ــوام .ليس هــذا فحسب ،بل
ستتحقق ارب ــاح سنوية اضــافـيــة من
اعادة توظيف نحو  20.912مليار ليرة
مــن السيولة بالليرة التي نتجت من
«الهندسة» .وفي هذا السياق ،عمدت
وزارة املال ،خالفًا للقوانني ايضًا ،الى
امـتـصــاص نـحــو ( %14حــوالــى 3000
مـلـيــار ل ـيــرة) مــن ه ــذا املـبـلــغ ،مــن دون
ان تكون بحاجة اليه لتمويل العجز،

وت ـس ــدد عـلـيــه ف ــائ ــدة تـبـلــغ  ،%5على
 5س ـ ـنـ ــوات ،أي إن امل ـ ـصـ ــارف تـحـقــق
ربحًا بقيمة  146مليار ليرة سنويًا،
ومــا مجموعه  732مليار ليرة على 5
سنوات.
ان حـســابــا بـسـيـطــا لـكـلـفــة «الـهـنــدســة
املالية» ،او الربح الناتج منها ،يوصل
الى رقم يفوق  15مليار دوالر ،من دون
اح ـت ـســاب الـكـلـفــة غـيــر امل ـبــاشــرة التي
تــرت ـبــت م ــن زي ـ ــادة املــديــون ـيــة الـعــامــة
وزي ـ ــادة ال ـس ـيــولــة بــال ـل ـيــرة ال ـجــاهــزة
للمضاربة وتعريض «الـســوق» آلثــار
سلبية مـبــاشــرة ،عـ ّـبــر عنها صندوق
ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي ف ــي ت ـق ــري ــره الـ ـ ــدوري
األخير عن لبنان تنفيذًا للمادة الرابعة
م ــن ن ـظ ــام ــه ،إذ ورد ف ـي ــه ح ــرف ـي ــا أن
«تقييم املوظفني للعملية كان سلبيًا،
واحـتــاج الـســوق إلــى وقــت الستيعاب
آثار هذه العملية».
ه ـ ــذه ال ـك ـل ـف ــة ت ــرت ـب ــت ع ـل ــى امل ـج ـت ـمــع
الـلـبـنــانــي ،ب ـقــرار ات ـخــذه ســامــة على
مسؤوليته الشخصية ،ولــم يعرضه

بمبلغ قــدره  152,936,164دوالر أميركي لتصبح
 272،686،093،66دوالر أميركي .علمًا بأن اإلدارة
قــد تمكنت مــن خــال الــزيــادة أعــاه مــن استقطاب
ت ـح ــوي ــات ب ــال ــدوالر األم ـي ــرك ــي م ــن خـ ــارج لـبـنــان
أدخ ـلــت فــي أمــوالــه الـخــاصــة بـعــد تـحــويــل معظمها
إلــى الـلـيــرة اللبنانية ،وبــالـتــالــي أدخـلــت ولــن تخرج
ضمت إلى أمواله الخاصة .وسندًا
من لبنان كونها ّ
ملجموع أمــوالــه الخاصة الباغة 272,686,093,66
دوالر أمـيــركــي ،فـهــو يخلص إلــى طـلــب دع ـمــه ،من
خــال هـنــدســة مــالـيــة مـنــاسـبــة ،ليتمكن ب ــدوره من
دعم سيدروس بنك ش.م.ل .ولتغطية أعباء األخير
املفصلة في كتاب املصرف املستدعي أعاله.
بهذا الخصوص تبدي املديرية التالي:
 -1سبق للمجلس املركزي أن وافق بموجب كل من:
 قراره رقم  15/28/17املتخذ في جلسته املنعقدةب ـت ــاري ــخ  2011/11/4ع ـلــى م ـنــح سـ ـي ــدروس بـنــك

تندرج هذه
المخالفة
القانونية
في خانة
«استغالل
السلطة
أو ثقة
الجماهير
لتحقيق
نفع خاص»
(هيثم
الموسوي)

ً
أص ــا عـلــى املـجـلــس امل ــرك ــزي ملصرف
ّ
لـبـنــان ،وتـحــولــت ال ــى أرب ــاح مباشرة
ل ـعــدد مــن امل ـص ــارف وك ـبــار املــودعــن،
وت ـ ــم اس ـت ـع ـم ــال ال ـق ـس ــم األه ـ ـ ــم مـنـهــا
ف ــي زي ـ ــادة ث ـ ــروات ع ــدد م ــن أص ـحــاب
املـ ـ ـص ـ ــارف واملـ ـس ــاهـ ـم ــن ف ـي ـه ــا ،عـبــر
زيـ ـ ــادة االم ـ ـ ــوال ال ـخ ــاص ــة لـلـمـصــارف
(ال ــرس ــامـ ـي ــل الـ ـت ــي ي ـم ـل ـك ـهــا هـ ـ ــؤالء)،
وعبر إطفاء خسائر وتكوين مؤونات
وزيادة املالءة ،كان ُيفترض أن يجري
تمويلها من االرباح السنوية املتكررة
ال ـت ــي تـحـقـقـهــا املـ ـص ــارف ول ـي ــس من
االر ّب ـ ـ ـ ـ ــاح االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ج ــرى
ضخها من املــال العام عبر «الهندسة
املالية».

أدلة واعترافات
ع ـم ـل ـيــا ،وب ـح ـســب م ـطــال ـعــة «مــديــريــة
الشؤون القانونية» في مصرف لبنان،
ف ــإن «الـهـنــدســة املــال ـيــة» كــانــت عملية
مخالفة للقوانني النافذة ،إذ يوجد ما
يكفي مــن االدل ــة الدامغة على ان أحد
أبــرز اهــدافـهــا املعلنة والصريحة هو
«تـعــزيــز االمـ ــوال الـخــاصــة للمصارف
وت ــأم ــن م ــاء تـ ـه ــا» ،أي م ــا اع ـت ـبــرتــه
املـ ـط ــالـ ـع ــة ي ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـدى املـ ـ ـه ـ ــام امل ـن ــوط ــة
بمصرف لبنان وفقًا للقوانني النافذة.
يـنـقــل ت ـقــريــر ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد الــدولــي
امل ــذك ــور ع ــن امل ـس ــؤول ــن ف ــي مـصــرف
لبنان (وجـهــة نظر السلطة) ان «هــذه
الـعـمـلـيــة املــال ـيــة حـقـقــت أه ــداف ــا ع ـ ّـدة،
وساعدت في الحفاظ على االستقرار
املالي ( )...وتعزيز القاعدة الرأسمالية
ل ـل ـب ـن ــوك» ،أي إن «ت ـع ــزي ــز رســام ـيــل
الـبـنــوك» لــم يــأت عــرضـيــا ،بــل كــان في
صلب اهداف «الهندسة املالية».
ك ــرر ســامــة نفسه م ــرات ع ــدة أن أحــد
االهداف الرئيسة من هذه «الهندسة»
هــو «دع ــم مـيــزانـيــات امل ـص ــارف» .ففي
االول من ايلول املاضي ،اضطر سالمة
إل ــى إصـ ــدار ب ـيــان ،مـعـلـنــا أن مـصــرف
لـبـنــان «اب ـت ــدع هـنــدســة مــالـيــة تـهــدف
ال ــى تـعــزيــز امل ــوج ــودات م ــن الـعـمــات
االجـ ـنـ ـبـ ـي ــة فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان والـ ـ ــى تــوف ـيــر
الـسـيــولــة ال ــازم ــة لـتــدعـيــم مـيــزانـيــات
املـ ـ ـص ـ ــارف وال ـ ـس ـ ـيـ ــولـ ــة ال ـ ـضـ ــروريـ ــة
لتمويل االقتصاد اللبناني بقطاعيه
الـخــاص والـعــام ( )...وان هــذه الخطة
نجحت ( )...وقد تحقق من خاللها:
ً
أوال :تدعيم لوضع الليرة اللبنانية.
ثانيًا :تدعيم مليزانيات املصارف.
ثالثًا :زي ــادة فــي الــودائــع لــدى القطاع
امل ـ ـص ـ ــرف ـ ــي ن ـ ـ ـظ ـ ـ ـرًا إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـحـ ــاويـ ــل
الخارجية التي أتت للمشاركة في هذه
الهندسة.
رابعًا :توفر سيولة في الليرة اللبنانية
هــدفـهــا االول زي ــادة التسليفات لــدى
الـقـطــاع الـخــاص فــي وقــت نعيش فيه

ش.م.ل .قــرضــا بــالـحـســاب ال ـجــاري يــوظــف لـشــراء
سندات خزينة بالليرة اللبنانية لتغطية قيمة حالية
تغطية لألعباء
صافية قدرها  15مليار ليرة لبنانية
ً
الناتجة عن عملية شراء سيدروس انفست ش.م.ل.
ملصرف ستاندرد تشارترد بنك ش.م.ل .سابقًا.
 قراره رقم  2017/3/31املتخذ في جلسته املنعقدةبتاريخ  2017/1/25على زيــادة رأسـمــال املصرف
املـعـنــي مــن مبلغ  138,309,707,250ل.ل .لغاية
مبلغ  319,032,834,975ل.ل
 -2إن املـصــرف املستدعي قــد تقدم بموجب كتابه
ت ــاري ــخ  2017/1/24ب ـط ـلــب م ــواف ـق ــة ع ـل ــى زي ـ ــادة
رأسماله من مبلغ  319,032,834,975ل.ل .الى مبلغ
 327,013,260,650ل.ل .وهو ما زال قيد الدرس.
فعليه،
وبما أن املادة  102من قانون النقد والتسليف تنص
على أنه يمكن املصرف أن يمنح قروضًا بالحساب

نموًا اقتصاديًا دون املطلوب ويتراوح
بني  %1و.»%2
ليس هــذا فحسب ،بــل قــال سالمة في
البيان نفسه« :ان املجلس املركزي في
مصرف لبنان اتخذ قرارًا بتخصيص
االمـ ـ ـ ــوال ال ـت ــي دخ ـل ــت الـ ــى امل ـص ــارف
لـتـلـبـيــة ح ــاج ــات  .9 IFRSوسيبحث

ال يجيز القانون تقديم
«أرباح استثنائية» لدعم
أرباح المساهمين
وزيادة ثرواتهم

املـ ـجـ ـل ــس امل ـ ــرك ـ ــزي ،ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق مــع
لجنة الرقابة على املـصــارف ،امكانية
تكوين ما بني  %1و %2كمؤونة عامة
على املحفظة االئتمانية فــي القطاع
امل ـصــرفــي بــال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة وتـبـعــا
ل ـح ــاج ــة امل ـ ـصـ ــرف .أمـ ــا م ــا ت ـب ـقــى مــن
املــداخـيــل املـتــأتـيــة مــن ه ــذه الهندسة،
فسيبحث املجلس املــركــزي مــع لجنة
الـ ــرقـ ــابـ ــة عـ ـل ــى امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف وج ـم ـع ـيــة
املصارف آلية تحرر بموجبها املبالغ
الفائضة الى ارباح املصارف ،شرط ان
تـكــون هــذه املـبــالــغ تـســاوي تسليفات
ج ــدي ــدة تـمـنـحـهــا املـ ـص ــارف بــالـلـيــرة
اللبنانية الى القطاع الخاص».
ً
إذًا ،أق ـ ّـر ســامــة بلسانه (ول ـيــس نقال
ّ
ع ـ ـنـ ــه) ب ـ ـ ــأن هـ ــدفـ ــا رئـ ـيـ ـس ــا (حـ ـ ـ ــل فــي
املرتبة الثانية وفق البيان أعــاه) من
أه ــداف «الـهـنــدســة املــالـيــة» يــرمــي الى
ضخ االم ــوال (االرب ــاح) الــى املصارف،
مـ ــن أجـ ـ ــل تـ ـم ــوي ــل زي ـ ـ ـ ــادة رس ـم ـل ـت ـهــا
ومالءتها ومؤوناتها وتحقيق املزيد
مــن االرب ـ ــاح ...أي مــا تعتبره مطالعة
مــديــريــة ال ـش ــؤون الـقــانــونـيــة مخالفًا
ً
للقوانني النافذة ،جملة وتفصيال.
ك ــرر ســامــة إق ـ ــراره ب ـهــذه «املـخــالـفــة»
ف ــي أك ـث ــر م ــن م ـنــاس ـبــة الح ـق ــا ،وعـلــى
سبيل املثال ايضًا ال الحصر ،أعلن في
تصريح له إلى صحيفة «الحياة» ،في
 18تشرين االول املــاضــي ،أن «نتائج
الهندسة املالية ( )...ع ــززت مــوازنــات
املصارف ،بحيث بات لديها ما يكفي
من األموال ملواجهة متطلبات الرسملة
املطلوبة منا حتى عــام  .»2018وقــال
«ال ـي ــوم إم ــا ي ـكــون لــديـهــا (امل ـص ــارف)
مـ ــال ل ـلــرس ـم ـلــة أو ت ـخ ـفــف الـتـسـلـيــف
ملواجهة املتطلبات وتقليص األخطار
ع ـلــى رأس املـ ـ ــال» .وأوض ـ ــح «ع ـنــدمــا
نعزز مــوازنــات املـصــارف ،فهذا يعني

الجاري بشكل فتح اعتمادات ملدة اثني عشر شهرًا
قابلة للتجديد في حاالت الضرورة ملرة واحدة على
أن تـكــون مكفولة بسندات تجارية ال تتجاوز مدة
استحقاقها السنة ،أو بذهب أو بعمالت أجنبية أو
بسندات قيم،
وب ـمــا أن املـ ــادة  16م ــن ال ـقــانــون رق ــم  110تــاريــخ
 1991/11/7املـتـعـلــق ب ــإص ــاح ال ــوض ــع املـصــرفــي
تنص على أنه خالفًا لكل نص آخر ملصرف لبنان
أن يؤمن للمصارف السيولة التي يعتبرها ملحة
عــن طــريــق البيع مــن حــق االس ـتــرداد وفـقــا ألحكام
املادة  473وما يليها من قانون املوجبات والعقود،
وب ـم ــا أن ــه س ـبــق ل ـس ـي ــدروس ب ـنــك ش.م.ل .بـتــاريــخ
 2015/11/19أن استفاد ،استنادًا إلى أحكام املادتني
 70و 99من قانون النقد والتسليف ،من عقد قرض
بالليرة اللبنانية حــده األقـصــى 73,156,000,550
ل.ل .لشراء سندات خزينة من فئة  60شهرًا ،وبذلك

ً
أن ـنــا تــركـنــا م ـجــاال الس ـت ـمــرار تمويل
االقتصاد اللبناني وتسليفه ،في وقت
تحتاج كل املنطقة إلــى أم ــوال» .وهذا
ً
التصريح يجسد دليال إضافيًا على ان
«الهندسة املالية» هدفت في االساس
ال ــى ت ـمــويــل زي ـ ــادة رس ـم ـلــة امل ـصــارف
ولـ ـي ــس ت ــأم ــن ال ـس ـي ــول ــة ل ـه ــا «ع ـن ــد
ال ـح ــاج ــة وف ـق ــا لـ ـش ــروط خ ــاص ــة وفــي
مقابل ضمانات» ،بحسب ما خلصت
اليه املطالعة القانونية املذكورة.

التعميم الوسيط رقم 446
ال حــاجــة إل ــى االس ـتــرســال فــي تقديم
امل ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن االدل ـ ـ ـ ـ ــة .ت ـك ـف ــي م ــراج ـع ــة
ال ـت ـع ـم ـيــم ال ــوسـ ـي ــط رق ـ ــم  ،446ال ــذي
أص ــدره حــاكــم مـصــرف لـبـنــان ،فــي 30
ك ــان ــون االول  ،2016والـ ــذي يتضمن
الـقــرار الــوسـيــط رقــم  ،12411القاضي
بـتـعــديــل ال ـق ــرار االس ــاس ــي رق ــم .7493
يـنــص ه ــذا الـتـعــديــل عـلــى إل ـغــاء نص
املادة الرابعة مكرر من القرار الصادر
فــي تــاريــخ  ،1999/12/24واستبداله
بـنــص يطلب مــن امل ـصــارف استعمال
الفائض (الربح) املحقق من «الهندسة
املــال ـيــة» ل ـتــأمــن «امل ــؤون ــة االجـمــالـيــة
بــال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة ( )...ومـتـطـلـبــات
نـ ـس ــب امل ـ ـ ـ ــاءة ( )...وأي م ـت ـط ـل ـبــات
اضافية قــد تنتج عــن تطبيق املعيار
الدولي للتقارير املالية رقم )IFRS( 9
والـ ـت ــي ت ـس ــري اع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ 1
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  )...( 2018وم ــؤون ــة
ب ــال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة مل ــواج ـه ــة تــدنــي
مـســاهـمــات فــي ال ـخــارج ( )...ومــؤونــة
ب ــال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة مل ــواج ـه ــة تــدنــي
قـيـمــة ال ـش ـهــرة ال ـنــات ـجــة ع ــن عمليات
الدمج ( )...وفــي حــال استمرار وجود
فــائــض يـمـكــن تـحــريــر مــا ال يــزيــد عن
 %70من الفرق وتسجيله في حساب
االربــاح والخسائر ،كأرباح غير قابلة
للتوزيع قبل تخصيصه ،وفقًا للحالة،
كاحتياطي لزيادة الرأسمال يحتسب
ضـ ـم ــن فـ ـئ ــة ح ـ ـقـ ــوق حـ ـمـ ـل ــة االسـ ـه ــم
ال ـعــاديــة ( )...ال تــدخــل زي ــادة االم ــوال
الـ ـخ ــاص ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـت ــج ع ـ ــن ت ـط ـب ـيــق
أحكام هذا القرار في احتساب النسبة
القصوى املحددة بــ %60ملراكز القطع
الثابتة الدائنة (.»)...
ً
ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار يـ ـع ـ ّـد دلـ ـي ــا م ــادي ــا عـلــى
أن حـ ــاكـ ــم م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان تـ ـج ــاوز
ص ــاح ـي ــات ــه ال ـق ــان ــون ـي ــة ،ب ـح ـســب مــا
خلصت اليه مطالعة «مديرية الشؤون
ال ـق ــان ــون ـي ــة» ،وق ـ ــام خ ــاف ــا ل ـل ـقــوانــن
ال ـ ـنـ ــافـ ــذة ،وال س ـي ـم ــا قـ ــانـ ــون ال ـن ـقــد
والتسليف ،بـ»استغالل السلطة أو ثقة
الجماهير لتحقيق نفع خاص» ،وهو
ّ
التعريف امللطف للفساد الذي يتبناه
ص ـ ـنـ ــدوق الـ ـنـ ـق ــد والـ ـبـ ـن ــك ال ــدولـ ـي ــان
ومنظمة الشفافية العاملية.

يكون سيدروس بنك انفست ش.م.ل ،.وبطريقة غير
مباشرة ،قد استفاد أيضًا من القرض املذكور كونه
يملك  %99.7من أسهم سيدروس بنك ش.م.ل،.
وب ـمــا أن امل ـه ــام امل ـنــوطــة بـمـصــرف لـبـنــان بـمــوجــب
القوانني النافذة هي تأمني السيولة للمصارف ،عند
الحاجة وفقًا لشروط خاصة (ضمانات ،)...وليس
تعدي ذلــك إلــى تعزيز األمــوال الخاصة للمصارف
وتأمني مالءة هذه األخيرة.
لذلك،
وباالستناد إلى ما تقدم،
ال ي ـســع امل ــدي ــري ــة ال ـتــوص ـيــة ب ــامل ــواف ـق ــة ع ـلــى طلب
املـ ـ ـص ـ ــرف املـ ـسـ ـت ــدع ــي م ـ ــوض ـ ــوع كـ ـت ــاب ــة ت ــاري ــخ
.2017/2/13
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