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سياسة
على الغالف

سالمة «يمنح» الحريري
 400مليون دوالر إضافية من المال
قرر حاكم مصرف لبنان،
رياض سالمة ،منح بنك «ميد»
المزيد من االرباح االستثنائية،
بذريعة مساعدته في
تكوين مؤونات بقيمة
 400مليون دوالر وتغطية
خسائر محققة في محفظة
تسليفاته المتدهورة ،وال
سيما التسليفات الممنوحة
لشركات وجهات مرتبطة
ارتباطًا مباشرًا بأعمال رئيس
مجلس الوزراء ،سعد الحريري،
وعائلته وشركائه
محمد زبيب
ّ
ف ــي  18ت ـمــوز امل ــاض ــي ،تـســلــم حــاكــم
مـصــرف لـبـنــان ري ــاض ســامــة كتابًا
م ــن رئ ـي ــس م ـج ـلــس االدارة ـ ـ ـ املــديــر
ال ـع ــام لـبـنــك م ـيــد ،مـحـمــد ال ـحــريــري،
جاء في ّ
نصه الحرفي:
«كتاب رقم CGM-G / 17 / 7 - 168
املوضوع :طلب استبدال االحتياطي
االلزامي بشهادات إيداع مصدرة من
مصرف لبنان.
تحية وبعد،
ب ــاالش ــارة ال ــى أوض ـ ــاع الـتـسـهـيــات

ضخ أكثر
سبق لسالمة أن ّ
من  575مليون دوالر من المال
العام الى بنك «ميد» وحده
وال ـق ــروض املـمـنــوحــة لبعض عمالء
املـصــرف بـحــدود  400مليون دوالر،
والتي تتطلب تكوين مؤونات بشكل
تدريجي خالل فترة عشر سنوات،
جـ ـئـ ـن ــا بـ ـكـ ـت ــابـ ـن ــا ه ـ ـ ـ ــذا ،نـ ـتـ ـق ــدم مــن
سـ ـع ــادتـ ـك ــم ،ب ـ ـصـ ــورة اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة،
بطلب استبدال االحتياطي االلزامي
ب ــال ــدوالر االمـيــركــي مل ــدة  10سـنــوات
بشهادات إيــداع مصدرة من مصرف
لبنان.
ّ
إن هذا االجــراء سيمكن مصرفنا من
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى امل ــؤش ــرات االيـجــابـيــة
الحالية.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام».
انتهى نص الكتاب.

المزيد من «الهندسات المالية»
ب ـه ــذه الـ ـعـ ـب ــارات ال ـب ـس ـي ـطــة وال ـل ـغــة
الركيكة ،طلب بنك «مـيــد» مــن حاكم
الـ ـبـ ـن ــك امل ـ ــرك ـ ــزي «هـ ـن ــدس ــة م ــال ـي ــة»
مـ ــن نـ ـ ــوع جـ ــديـ ــد ،ع ـب ــر الـ ـسـ ـم ــاح لــه
ب ـت ـح ــري ــر ن ـح ــو  750م ـل ـي ــون دوالر
م ــن االح ـت ـيــاطــي االل ــزام ــي ب ــال ــدوالر
(املفروض على كل املصارف العاملة
ف ــي ل ـب ـنــان بـنـسـبــة  %15م ــن مجمل
ودائ ـ ـع ـ ـهـ ــا ب ــالـ ـعـ ـم ــات االجـ ـنـ ـبـ ـي ــة).
ل ـيــس هـ ــذا ف ـح ـســب ،ب ــل ط ـلــب أيـضــا
مــن «الـحــاكــم» أن يـصــدر لــه شـهــادات
إي ـ ــداع خ ــاص ــة إلع ـ ــادة تــوظ ـيــف هــذا
املبلغ املـحــرر على فترة  10سنوات،
وبــال ـتــالــي ج ـنــي أرب ـ ــاح اسـتـثـنــائـيــة

توظيفات في الدين العام
ّ
املجمعة ،بلغ مجموع مــوجــودات
باالستناد الــى النتائج املالية
بنك البحر املتوسط  16مليار دوالر أميركي بنهاية عام ،2016
في حني بلغت قيمة القروض والتسليفات  5.1مليارات دوالر
أمـيــركــي وودائ ــع زبــائـنــه  12.1مـلـيــار دوالر أمـيــركــي .وأظـهــرت
دراس ــة لجمعية املـصــارف أن توظيفات هــذا البنك فــي سندات
الخزينة بالليرة (مــن سـنــدات الـيــوروبــونــدز) وشـهــادات االيــداع
بــالـلـيــرة والـ ــدوالر ال ـص ــادرة عــن مـصــرف لـبـنــان تبلغ نـحــو 5.2
مليارات دوالر ّ
تدر عليه أرباحًا بقيمة  378مليون دوالر سنويًا.

صرف موظفين

يبلغ عدد العاملني في بنك البحر املتوسط وشركاته املالية التابعة
ً
نحو  2.658عامال .تقول املصادر إن إدارة ّ البنك تنوي تقديم
حوافز الى عدد كبير من هؤالء العاملني لحثهم على االستقالة،
كما تنوي صرف عدد منهم ،في إطار إعــادة هيكلة تهدف الى
تعظيم األرباح على حساب األجور.

فوق االرباح السنوية املتكررة بقيمة
صــل ال ــى  40مـلـيــون دوالر سنويًا
تـ ّ
تـمــثــل ال ـف ــارق بــن ال ـفــائــدة املــدفــوعــة
ع ـلــى االح ـت ـيــاطــي االل ــزام ــي ()%1.2
والـ ـف ــائ ــدة امل ــدف ــوع ــة ع ـل ــى ش ـه ــادات
االيداع بالدوالر (!)%6.8
أث ــار هــذا الطلب اعـتــراضــات واسعة
داخ ـ ــل املـ ـص ــرف امل ــرك ــزي وخ ــارج ــه،
ّ
ل ـي ــس ألنـ ــه ي ـش ــك ــل س ــاب ـق ــة ف ــي ح ــال
املــواف ـقــة عـلـيــه وي ـس ـتــدرج امل ـصــارف
االخرى الى املطالبة باملثل ،وبالتالي
يــزيــد كـلـفــة اح ـت ـفــاظ م ـصــرف لـبـنــان
بـقــدر عــال مــن املــوجــودات بالعمالت
االجنبية لــديــه ،بــل أيضًا ألن الطلب
ن ـف ـس ــه ي ـ ـن ـ ـطـ ــوي ،ب ـح ـس ــب مـ ـص ــادر
مطلعة ،على مخالفات ّ
جمة للقوانني
املـ ــرع ـ ـيـ ــة االجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ،ال ـ ـ ّتـ ــي ال ت ـج ـيــز
مل ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان ال ـ ـتـ ــدخـ ــل مـ ــن أج ــل
دعـ ــم أربـ ـ ــاح املـ ـص ــارف ورســام ـي ـل ـهــا
وإط ـف ــاء خ ـســائــرهــا م ــن تسليفاتها
الـسـيـئــة ،وتـحـصــر نـطــاق تــدخـلــه في
عمليات ّ
مد املصارف بالسيولة عند
ّ
تعرضها ألزم ــات النقص الـحــاد في
السيولة .وكــذلــك ،ألن دراس ــة الطلب
ف ــي االدارات املـخـتـصــة ف ــي املـصــرف
املركزي كشفت أن هدفه شطب ديون

وخ ـس ــائ ــر مــرت ـب ـطــة ب ــأع ـم ــال تخص
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة س ـع ــد ال ـح ــري ــري،
ـت أن
وأس ــرت ــه وش ــرك ــائ ــه ،ك ـمــا كـشـفـ ّ
املبالغ التي يطلبها البنك مضخمة
وت ـفــوق كـثـيـرًا مــا يـ ّـدعــي أن ــه بحاجة
الــى تكوين املــؤونــات لــه ،إذ تبني أن
ب ـع ــض ت ـس ـل ـي ـفــات ال ـج ـه ــات املــدي ـنــة
التي أوردها في الئحة مرفقة بطلبه
سبق أن كـ ّـون لها مؤونات قبل فترة
قـصـيــرة ،وه ــذا مــا دف ــع كـثـيــريــن الــى
االشتباه في أن طلب بنك «ميد» قد
ً
يكون متصال بحاجة الحريري الى
تمويل حملته االنتخابية املقبلة.
هـ ــذه ال ـش ـب ـهــة ك ــان ــت كـفـيـلــة بـتـحـ ّـرك
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال ع ــون،
ورئ ـيــس مـجـلــس ال ـن ــواب نـبـيــه بــري،
وإبــاغ سالمة بوجوب عدم املوافقة
ع ـلــى هـ ــذا ال ـط ـل ــب .ول ـك ــن س ــام ــة لم
يستجب ،بل عمد الــى االلتفاف عبر
اخـ ـت ــراع طــري ـقــة أخ ـ ــرى ت ــؤم ــن لبنك
«ميد» املبالغ التي يطلبها ،أو قسمًا
كبيرًا منها.

قرار المجلس المركزي
ت ـك ـشــف امل ـع ـل ــوم ــات لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن
املجلس املــركــزي فــي مـصــرف لبنان،

تضخيم قيمة البنك
املعروف أن الرئيس الراحل رفيق الحريري كان يمتلك كل الحصص
في بنك "ميد" عبر مجموعة البحر املتوسط القابضة ش.م.ل ،.وبعد
اغتياله تــوزعــت ملكية املجموعة بــن سعد الـحــريــري ()%42.24
وأخـيــه أيمن ( )%42.24ون ــازك الـحــريــري ( .)%15.51لكن البنك
أعلن في حزيران املاضي أن حصة أيمن الحريري انتقلت الى عالء
الخواجة عبر مجموعة  .OLT Holding s.a.lوقــال بيان صادر
عــن البنك إن الـخــواجــه اشـتــرى حصة أيمن بثمن يعكس تقييمًا
لقيمة مجموعة البحر املتوسط القابضة يبلغ مليارًا ومئتني وسبعة
وستني مليون دوالر أميركي ،أي إن ثمن هذه الحصة بلغ نحو 535
مليون دوالر .إال أن طلب بنك "ميد" تكوين مؤونات على تسهيالت
وقروض متعثرة بقيمة  460مليون دوالر ،يعني أن قيمة املجموعة
ال تـســاوي فعليًا أكثر مــن  816مليون دوالر ،أي إن الـخــواجــة لم
يسدد ثمنًا لحصة أيمن أعلى من  340مليون دوالر ،وهذا ما يفسر
أن قيمة رهن كامل حصة الخواجة ( )%42.24لدى بنك عــودة ال
تتجاوز  288مليون دوالر ،لقاء التسهيالت التي حــازهــا لشراء
الحصة املذكورة.

وافق المجلس المركزي على منح «ميد» تسليفات استثنائية
إلعادة توظيفها في شهادات اإليداع (هيثم الموسوي)

بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى اقـ ـت ــراح س ــام ــة ،قـ ــرر في
ّ
جلسته أول مــن أم ــس رد طـلــب بنك
«ميد» ،لعدم قانونيته ،إال أنه قرر في
املقابل منحه تسليفات استثنائية،
بفائدة تقل عن  ،%1إلعادة توظيفها
في شهادات االيداع بفائدة !%6.8
استند قرار املجلس املركزي الى املادة
 102من قانون النقد والتسليف ،التي
تنص على أنه يمكن «للمجلس ،في
ظــروف استثنائية الـخـطــورة ،أو في
حــاالت ال ـضــرورة الـقـصــوى ،التي قد
تلزمه الــى تلبية حــاجــات االقتصاد
امل ـ ـل ـ ـحـ ــة لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
الـتـسـلـيــف ،أن ي ـقــرر مـنــح تسليفات
اس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة ،مـ ــؤم ـ ـنـ ــة ع ـ ـلـ ــى قـ ــدر
ال ـحــاجــة بـضـمــانــات عـيـنـيــة (أس ـهــم،
ع ـ ـقـ ــارات )...مـقــدمــة إم ــا م ــن املـصــرف
امل ـس ـت ـق ــرض ن ـف ـس ــه ،أو م ــن أع ـض ــاء
مجلس إدارته ،أو من زبائنه ،ويحدد
م ـج ـلــس املـ ـص ــرف ن ـ ــوع ال ـض ـمــانــات
ال ــازم ــة وشـ ـ ــروط م ـنــح الـتـسـلـيـفــات
االستثنائية واستحقاقاتها».
سخاء «الحاكم» من جيب الناس
ليست هذه ّ
املرة االولى التي يستخدم
فيها سالمة نص هذه املــادة لتمرير
منافع الــى الـبـنــوك وزي ــادة أرباحها
ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـس ـ ــاب امل ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــام وبـ ـم ــا
يتعارض كليًا مع الهدف ،أي مواجهة
ظ ــروف استثنائية ال ـخ ـطــورة .كذلك
فإنها ليست املرة االولى التي يحظى
بنك «ميد» بسخاء «الحاكم» وكرمه،
إذ سبق أن نشرت «األخـبــار» وثائق
رسـمـيــة تـكـشــف أن ه ــذا الـبـنــك حقق

أك ـثــر م ــن  275مـلـيــون دوالر أربــاحــا
اسـتـثـنــائـيــة ف ــوري ــة م ــن «الـهـنــدســات
املــالـيــة» الـتــي خـ ّـصــه بها ســامــة بني
ُ
عــام  2013وأي ــار  .2016تـضــاف هذه
األرباح الطائلة إلى نحو  300مليون
دوالر من األرب ــاح االستثنائية التي
حـقـقـهــا ب ـنــك «مـ ـي ــد» م ــن «ال ـه ـنــدســة
املالية» الشهيرة ،التي نفذها سالمة
م ــع امل ـص ــارف ب ــن ح ــزي ــران وكــانــون
األول من العام املاضي ،والتي كلفت
نحو  5.6مليارات دوالر .بمعنى أن
سالمة ضخ ما ال يقل عن  575مليون
دوالر من املــال العام الــى بنك «ميد»
وحــده ،قبل القرار األخير ،باإلضافة
الــى األرب ــاح السنوية املـتـكــررة التي
يجنيها الـبـنــك مــن خــال توظيفاته
الـعــالـيــة فــي ديــن الــدولــة ،والـتــي تـ ّ
ـدر
لــه أكـثــر مــن  %60مــن مجمل أربــاحــه
التشغيلية.

أزمة بنك أم أزمة فساد؟
ي ـطــرح أح ــد املـصــرفـيــن املمتعضني
ً
ّ
مما يقوم به سالمة تساؤال مشروعًا.
ي ـ ـقـ ــول ف ـ ــي مـ ـع ــرض ــه ت ـع ـل ـي ـق ــه ع ـلــى
العمليات السابقة ومضمون الطلب
االخ ـيــر لـبـنــك «م ـيــد» وقـ ــرار املجلس
املــركــزي املستند ال ــى امل ــادة  102من
قــانــون النقد والتسليفّ :
«إم ــا نحن
يعاني منها هذا
أمــام حالة خطيرة
ّ
ال ـب ـن ــك ،وت ـس ـتــدعــي ت ــدخ ــل امل ـصــرف
املــركــزي إلن ـقــاذه م ــرارًا وت ـك ــرارًا ،منذ
ع ـ ــام  ،2013أي م ـن ــذ وص ـ ـ ــول أزمـ ــة
مجموعة سعودي أوجيه الى ذروتها

