6

األربعاء  10كانون الثاني  2018العدد 3366

مجتمع وإقتصاد
تحقيق المصارف تبيع عقود التأمين على كونتواراتها .سلوك مخالف للمادة  152من قانون النقد والتسليف
تلقى كتابًا من لجنة مراقبة
تغاضى عنه مصرف لبنان لسنوات ،قبل أن ُيجبر ،اليوم ،على االلتفات إليه بعدما ّ
هيئات الضمان تطالبه بمنع المصارف من الترويج لعقود التأمين وبيعها في أروقتها

المصارف ممنوعة من بيع بوالص التأمين:
محمد وهبة
َ
لسنوات خلت ،كانت املصارف تبيع
بــوالــص الـتــأمــن فــي مكاتبها وعلى
كونتواراتها .لم يخضع هذا السلوك
يومًا للمحاسبة أو الرقابة ،بل كان
متفلتًا ُ
ويـمـ َـارس على مسمع ومرأى
م ــن م ـص ــرف ل ـب ـنــان ول ـج ـنــة الــرقــابــة
ع ـلــى املـ ـص ــارف .وص ــل ال ـف ـل ـتــان إلــى
درجـ ــة أن املـ ـص ــارف كــانــت تتنافس
في ما بينها على الترويج لبوالص
الـ ـ ـت ـ ــأم ـ ــن وبـ ـيـ ـعـ ـه ــا فـ ـ ــي م ـك ــات ـب ـه ــا
بــوصـفـهــا «خ ــدم ــة» ل ـلــزبــون يحصل

قروض تستوجب
تأمينًا
تتطلب ال ـقــروض الشخصية وقــروض
السيارات واملساكن وقــروض التجزئة
وال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـج ــاري ــة ع ـب ــر امل ـص ــرف
تــأم ـي ـنــا ملـصـلـحــة املـ ـم ـ ّـول أو امل ـصــرف
لضمان الـحـصــول على حقه فــي حالة
الوفاة أو العجز أو السرقة أو الحريق...
ّ
ه ــذه ال ـق ــروض ال تـشــكــل م ـصــدر ربــح
للمصرف فحسب ،بل هي مصدر ربح
لشركات التأمني ،إذ اكتشف أكثر من
 10م ـصــارف أن ــه يمكن تـســويــق وبيع
ال ـع ـمــاء ب ــوال ــص ال ـتــأمــن وان تـجــاهــل
م ـص ــدر ال ــرب ــح هـ ــذا ف ــي ظ ــل تـغــاضــي
الجهات الرقابية عن أي مخالفات نشأت
أو قد تنشأ ،هو بمثابة تفويت مــردود
مرتفع.

م ــن خــال ـهــا ع ـلــى قـ ــرض وبــولـيـصــة
تـ ــأمـ ــن م ـ ــن امل ـ ــوظ ـ ــف نـ ـفـ ـس ــه .ل ـك ــن،
ف ــي الـ ــواقـ ــع ،خ ـلــق هـ ــذا الـ ـت ــازم بني
الـبــولـيـصــة وال ـقــرض اح ـت ـكــارًا شأنه
شــأن االحـتـكــارات األخ ــرى املسيطرة
ع ـل ــى األسـ ـ ـ ــواق ف ــي ل ـب ـن ــان ،م ــا كـ ّـبــد
الزبائن أكالفًا باهظة ثمنًا لبوالص
مفروضة عليهم بال خيارات إضافية
تتيح لهم شراء بوليصة بمواصفات
أك ـث ــر م ــاء م ــة وأق ـ ــل سـ ـعـ ـرًا .اح ـت ـكــار
ّ
مارسته املـصــارف من خــال تملكها
شــركــات تأمني أو املساهمة فيها أو
إبــرام عقود حصرية معها ،لتحقيق
أرباح طائلة ،بما أن غالبية القروض
وعقود التسهيالت تتطلب مثل هذه
البوالص.
بدأت هذه املمارسات االحتكارية قبل
أكـثــر مــن عـقــديــن ،لتنتشر وتـتـ ّ
ـوســع
فـ ـ ــي الـ ـعـ ـق ــد األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر حـ ـت ــى صـ ـ ــارت
«على املـكـشــوف» .إذ باتت املصارف
ّ
ّ
وتروج ملنتجات التأمني على
تسوق
وس ــائ ــل اإلع ـ ــام امل ـتـلـفــزة واملـكـتــوبــة
واإللكترونية وعلى وسائل التواصل
االجتماعي من دون «حياء».
بـ ـحـ ـس ــب م ـ ـ ـصـ ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة ،ت ـل ـقــت
رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــة ل ـ ـج ـ ـنـ ــة مـ ـ ــراق ـ ـ ـبـ ـ ــة هـ ـيـ ـئ ــات
ال ـض ـمــان ن ــادي ــن ح ـبــال ش ـك ــاوى من
شركات تأمني ّ
تدعي بأنها تتعرض
ملنافسة غير مشروعة مــن املصارف
وشــركــات التأمني التي تملكها ،وأن
هـ ــذه ال ـث ـنــائ ـيــة أت ــاح ــت ملـمــارسـيـهــا
«خ ـط ــف ال ــزب ــائ ــن» وال ـس ـي ـطــرة على
حـصــص ســوقـيــة واس ـع ــة .وت ـبـ ّـن أن
ه ــذه ال ـش ـكــاوى لـيـســت ج ــدي ــدة ،لكن
م ـسـ ّـؤول ــي الـل ـجـنــة ال ـســاب ـقــن كــانــوا
يـ ـغ ــض ــون الـ ـنـ ـظ ــر عـ ـنـ ـه ــا ،كـ ـم ــا دأب
مـصــرف لـبـنــان ولـجـنــة الــرقــابــة على
املصارف على غض الطرف.
ـديــة الـشـكــاوى ،انطلقت ّ
إزاء جـ ّ
حبال
في اتجاه تفنيد املخالفات وتثبيتها،
وال ّسيما أن اللجنة اكتشفت عمليات
غ ـ ـ ــش ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــوال ـ ــص ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
الكثير مــن امل ـمــارســات الـخــاطـئــة من
قـبــل بــائـعـيـهــا .الـبـحــث ع ــن قــانــونـيــة
امل ـم ــارس ــات امل ـش ـكــو م ـن ـهــا ،أظ ـهــر أن
هناك مخالفة صريحة للقوانني ،إذ
ُيسمح للمصارف بــأن تملك وتدير
شــركــات تــأمــن ،لكن ليس مسموحًا
لها بيع منتجات التأمني وترويجها.
باالستناد إلى هذه الخالصةّ ،
وجهت
حبال كتابًا إلى حاكم مصرف لبنان
ريــاض سالمة فــي  14أيـلــول تطالبه

حذر المصارف من تكرار المخالفات ،لكنه منحها عفوًا عن سوابقها (هيثم الموسوي)
«المركزي» ّ

بالعمل على منع املخالفات .الكتاب
يـحـمــل ال ــرق ــم /2570ل.م.ض2017/.
وي ـش ـيــر إلـ ــى ق ـي ــام ب ـعــض امل ـص ــارف
ّ
ب ـب ــث إع ــان ــات ل ـع ـقــود ال ـتــأمــن عبر
وســائــل اإلع ــام املختلفة والتواصل
االجتماعي ،كما أن املصارف تسمح
لبائعي البوالص بالعمل انطالقًا من
مكاتبها.
خ ـطــوة ح ـ ّـب ــال فــرضــت عـلــى مـصــرف
لبنان االستيقاظ من حالة التغاضي
امل ــزم ــن ع ــن هـ ــذه امل ـخ ــال ـف ــات ،إذ بــدا
واض ـحــا للجنة أن هـنــاك مـمــارســات
مخالفة ملجموعة من القوانني عمرها

ليس مسموحًا
للمصارف ببيع
بوالص التأمين في
مكاتبها وال الترويج
لمنتجات تأمينية

سـنــوات .وتحت هــذا الضغط ،أصدر
س ــام ــة إع ــام ــا مــوج ـهــا لـلـمـصــارف
وامل ــؤسـ ـس ــات امل ــال ـي ــة رق ـم ــه  921في
 26كانون األول  ،2017أي بعد ثالثة
أشهر ونصف شهر على تلقيه كتاب
ح ـ ّـب ــال .وب ـح ـســب ن ـ ّـص اإلعـ ـ ــام ،فــإن
املادة  152من قانون النقد والتسليف
ت ـح ـظ ــر عـ ـل ــى امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف أن ت ـ ـ ــزاول
تـجــارة أو صناعة نـشــاط غــريــب عن
املهنة املصرفية .كما أنــه باالستناد
إل ـ ـ ــى املـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـث ــانـ ـي ــة م ـ ــن الـ ـق ــان ــون
املـنـفــذ بــاملــرســوم  9812ال ـص ــادر في
 1968/5/4ب ـع ـنــوان تـنـظـيــم هيئات

تقرير

يحل المشنوق البلدية «المن ـ ـ
الفاكهة ـ ـ الجديدة :متى ّ
يتقاض الموظفون
منذ ثالثة أشهر ،لم
َ
والعمال والميامون في بلدية
الفاكهة ـ ـ الجديدة (البقاع الشمالي)
رواتبهم ،فيما يعاني العمل البلدي
شلال انعكس على كل أبناء البلدة.
ً
البلدية «المنح ّلة» ،لم يصدر قرار ح ّلها
بعد عن وزارة الداخلية والبلديات،
ألسباب سياسية ،رغم تجميد مصرف
لبنان أموالها ،واعتبار محافظ بعلبك ـ ـ
الهرمل إياها «فاقدة للنصاب القانوني»

رامح حمية
 28م ــوظ ـف ــا وأجـ ـ ـيـ ـ ـرًا ومـ ـي ــاوم ــا فــي
بـلــديــة الـفــاكـهــة ـ ـ ـ ـ ال ـجــديــدة مــن دون
رواتــب منذ ثالثة أشهر ،لعدم قدرة
الـبـلــديــة عـلــى إع ــداد مــوازنــة جــديــدة
بـعــد ق ــرار الـحـجــز عـلــى أمــوال ـهــا من
املصرف املركزي ،وفقدانها النصاب
القانوني باستقالة نصف أعضائها.
املوظفون والعمال نصبوا خيمًا أمام
مبنى البلدية ومنعوا فتح أبوابها،
م ـنــذ االثـ ـن ــن ال ـف ــائ ــت .ك ـمــا ق ـط ـعــوا،
الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،ال ـطــريــق الــدولـيــة
فــي الفاكهة بمستوعبات النفايات
واإلط ــارات املشتعلة ،واتهموا وزير
الداخلية والـبـلــديــات نـهــاد املشنوق
بـ«املماطلة» في حل مشكلة البلدية
ّ
«املنحلة بحكم القانون والدستور».

وكانت االنتخابات البلدية واالختيارية
األخيرة (أيار  )2016في البلدة املختلطة
طــائـفـيــا ( 4000ن ــاخ ــب مـسـلــم و3200
م ـس ـي ـح ــي) أفـ ـض ــت ال ـ ــى ف ـ ــوز مـجـلــس
بلدي محسوب على تيار «املستقبل»
م ــن  15مـسـلـمــا و 3مـسـيـحـيــن .وبـعــد
ال ـط ـعــن أمـ ــام مـجـلــس شـ ــورى ال ــدول ــة،
أص ـ ــدر األخـ ـي ــر ق ـ ــرارًا ف ــي 2016\7\20
بإلغاء العملية االنتخابية والنتائج
ّ
ال ـت ــي أسـ ـف ــرت ع ـن ـهــا «ل ـع ــل ــة ال ـت ــزوي ــر
وال ـف ــوارق الكبيرة بــن عــدد الناخبني
والـ ـع ــدد املـ ـ ـ ـ ّ
ـدون ع ـلــى م ـحــاضــر جمع
األصــوات وعدد من األخطاء الجسيمة
ال ـت ــي ش ــاب ــت ال ـع ـم ـل ـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة».
وب ـع ــد ال ـ ـقـ ــرار ،أوقـ ـ ــف م ـص ــرف لـبـنــان
اعتماد توقيع رئيس البلدية نصري
مـ ـح ــي الـ ــديـ ــن عـ ـل ــى الـ ـشـ ـيـ ـك ــات حـتــى
تسوية الــوضــع القانوني للبلدية .إال

أن وزارة الداخلية والبلديات لــم تبت
ّ
بــامل ـلــف ولـ ــم تـعـتـبــر ال ـب ـلــديــة مـنـحــلــة،
ك ـم ــا ل ــم ت ـ ــدع ال ـ ــى ان ـت ـخ ــاب ــات فــرعـيــة
جديدة ،فيما العمل البلدي مشلول من
ّ
وتحمل مصادر
النواحي الخدماتية.

«فتوى» من
مصرف لبنان لصرف
رواتب الموظفين
الثابتين فقط

املعترضني وزيــر الداخلية والبلديات
ن ـه ــاد امل ـش ـنــوق م ـســؤول ـيــة «املـمــاطـلــة
وتسييس املـلــف وإبـقــائــه فــي األدراج،
ألن م ــن يـمـســك بــال ـب ـلــديــة ن ـقــل بشكل
خاطئ لوزير الداخلية بأن حل البلدية
يعني تسليمها لـ  8آذار وحــزب الله»!
«تـقــاعــس» الداخلية دفــع بأعضاء في
املـجـلــس الـبـلــدي إل ــى االسـتـقــالــة لحث
الوزارة على البت في امللف .فبعد اقالة
هاني كبار في  26ايار من العام املاضي
بسبب «التمانع بالقربى» ،واستقالة
كــل مــن قــزحـيــا ع ــون وصـفــا سـلــوم في
 ،2016\10\25استقال االسبوع املاضي
ك ــل م ــن ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـب ـلــديــة حسني
امل ـس ـل ـمــانــي واألع ـ ـضـ ــاء ف ـ ــارس كــاس
ومهند محي الدين ونصري املسلماني
ومحمد ناصر سكرية وعبد الرحمن
الـحــانــي ،ليخسر املجلس املــؤلــف من

