الثالثاء  4نيسان  2017العدد 3144

مجتمع وإقتصاد

7

باستخدام المال العام

غنم بعض كبار المودعين  738مليون دوالر من أرباح الهندسة المالية (مروان بو حيدر)

ل ـب ـن ــان فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة بـ ــن ح ــزي ــران
وك ــان ــون األول م ــن ال ـع ــام املــاضــي
(ب ــاألس ـم ــاء واألرق ـ ـ ــام 5 :م ـل ـيــارات
دوالر أرب ـ ـ ـ ــاح امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف وكـ ـب ــار
امل ــودع ــن م ــن «ال ـه ـنــدســة املــال ـيــة»
ـ ـ ال ـعــدد  ٣٠٧٨الـجـمـعــة  ١٣كــانــون
ال ـثــانــي http://www.al-( )٢٠١٧
 ،)270823/akhbar.com/nodeالتي
ضخت أربــاحــا استثنائية فورية
للمصارف وكبار املودعني ،بلغت
فــي نـهــايــة ال ـعــام املــاضــي ،بحسب
آخــر التقارير الرسمية ،نحو 5.6
مليارات دوالر ،وغنم بعض كبار
املــودعــن نـحــو  738مـلـيــون دوالر
من هذه األرباح.
َّ
ه ــل ي ـع ـنــي ش ـي ـئــا إذا أض ـف ـن ــا أن
حـصــة م ـص ــارف مـجـمــوعــة «أل ـفــا»
ـ ـ ـ ـ ت ـ ـضـ ــم أك ـ ـب ـ ــر  14م ـ ـصـ ــرفـ ــا ف ــي
لـبـنــان ـ ـ مــن األربـ ــاح االستثنائية
ل ـ ـ «ال ـه ـن ــدس ــة امل ــالـ ـي ــة» فـ ــي ال ـع ــام
امل ــاض ــي ك ــان ــت ن ـح ــو  ،%93.5أي
نـحــو  5.250م ـل ـيــارات دوالر؟ هل
َّ
هناك حاجة ألدلة إضافية على أن
حاكم مصرف لبنان استخدم املال
الـ ـع ــام ل ـت ـعــزيــز األم ـ ـ ــوال ال ـخــاصــة
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـصـ ــارف ،ل ـت ـغ ـط ـي ــة خ ـس ــائ ــر
ن ـت ـي ـج ــة قـ ـ ـ ــروض مـ ـنـ ـح ــت ألف ـ ـ ــراد
ومؤسسات ال يسددون ما عليهم؟

ه ــل يـجـيــز ال ـق ــان ــون ل ـســامــة فعل
ذلك؟
ل ـ ــم ي ـت ـب ــع حـ ــاكـ ــم م ـ ـصـ ــرف ل ـب ـن ــان
األنظمة سابقًا .امتنع عــن إصــدار
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاريـ ـ ــر وحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب ـ ـ ــات ال ـ ــرب ـ ــح
التي تفرضها القوانني
والخسارة
ع ـل ـي ـهــا .ول ــم ُتـ ـع ـ َـرض ٌّ
أي م ــن هــذه
«الهندسات» على املجلس املركزي
ملـصــرف لـبـنــان .فـلـمــاذا يـنــوي اآلن
ع ـ ــرض ط ـل ــب «س ـ ـ ـيـ ـ ــدروس»؟ مل ــاذا
لــم يــرفـضــه ببساطة أو يـتــركــه في
الجارور؟
َّ
واض ـ ــح أن ال ـض ـ ّـج ــة ال ـت ــي أث ــاره ــا
ّ
خضم
كشف طلب «سيدروس» ،في
ح ـم ـلــة الـ ـح ــاك ــم ل ـت ـج ــدي ــد واليـ ـت ــه،
أحرجته كثيرًا وأظهرته في صورة
ال تتناسب مع صورة «املنقذ» التي
َّ
يـ ّ
ـروج لها .لذلك يريد أن يوحي أن
األمور تأخذ مجراها الطبيعي!
َّ
لـكــن األك ـثــر خ ـط ــورة ،أن أصـحــاب
هـ ــذا ال ـب ـن ــك ،وع ـل ــى رأسـ ـه ــم وزي ــر
االقـتـصــاد والـتـجــارة رائــد خــوري،
يـسـ ّـوقــون عـنــد أهــل الـقـطــاع وعند
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــوم ،أن ـ ـهـ ــم «ح ـ ـصـ ــة رئ ـي ــس
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة» وي ـ ـ ـ ـ ـ ــرددون أن ـه ــم
يــدع ـمــون ال ـت ـجــديــد ل ـســامــة على
َّ
عـ ـك ــس الـ ـخـ ـي ــار ال ـ ـ ــذي ي ّـ ـتـ ــردد أن
الرئيس ميشال عون يفضله.

وثيقة

ماذا يطلب «سيدروس» من رياض سالمة؟
ذل ـ ــك أيـ ـض ــا ،ت ـغ ـي ــرات واضـ ـح ــة فــي
محفظة األوراق املالية لدى مصارف
«ألـ ـ ـف ـ ــا» .ف ـق ــد ب ـل ـغــت ق ـي ـمــة س ـن ــدات
ال ـخ ــزي ـن ــة ب ــال ـل ـي ــرة  25654م ـل ـيــار
لـيــرة ،فيما انخفضت قيمة سندات
اليوروبوندز من  24507مليار ليرة
إل ــى  21460مـلـيــار ل ـيــرة ،وتــراجـعــت
قيمة شـهــادات إيــداع مصرف لبنان
بالليرة مــن  30411مليار لـيــرة إلى
 19563م ـل ـيــار لـ ـي ــرة .أمـ ــا ش ـه ــادات
إي ــداع مـصــرف لبنان بــالــدوالر ،فقد

نمت التسليفات بقيمة
 1.4مليار دوالر ،فيما
انخفضت القروض في
الخارج بقيمة 700
مليون دوالر
ارت ـف ـعــت م ــن  8417مـلـيــار ل ـيــرة إلــى
 25258مـلـيــار ل ـي ــرة .كــذلــك ارتـفـعــت
السيولة املصرفية نسبة إلى الودائع
لتبلغ  %33.58مقارنة مع  %31.6في
 .2015الجزء األكبر من هذه السيولة
مـصــدره مـصــرف لبنان ،حيث تبلغ
نسبة ما تحمله املصارف من سيولة
ّ
موظفة لدى مصرف لبنان  %27في
 ،2016مقارنة مع  %22في عام .2015
فــي الـنـهــايــة ،حققت م ـصــارف "ألـفــا"
أرب ــاح ــا صــافـيــة بقيمة  2.26مليار
دوالر ف ــي  ،2016م ـقــارنــة م ــع 2.02
مـلـيــار دوالر ف ــي  ،2015أي بــزيــادة
نسبتها  ،%12منها أرباح ناتجة من
الفروع الخارجية بقيمة  589مليون
دوالر ،جــزء منها نتج مــن عمليات
املـ ـ ـص ـ ــارف فـ ــي "الـ ـهـ ـن ــدس ــة امل ــال ـي ــة"
ملصلحة وحداتها الخارجية.

سعادة حاكم مصرف لبنان
السيد رياض توفيق سالمه املحترم
مصرف لبنان ـ ـ بيروت
املوضوع :االستراتيجية العامة املعتمدة لتطوير سيدروس
بنك ش.م.ل .خالل السنوات املالية الثالث القادمة
املرجع :س.ب2017.01 .
تحية واحترام،
باإلشارة إلى املوضوع ّ
املبي أعاله ،وعطفًا على تملك
سيدروس إنفست بنك ش.م.ل( .فيما بعد "سيدروس
إنفست") ملعظم األسهم املكونة لرأسمال ستاندرد تشارترد
بنك ش.م.ل .الذي أصبح سيدروس بنك ش.م.ل( .فيما بعد
"سيدروس") ،وذلك بموجب قرار املجلس املركزي ملصرف
لبنان رقم ( 2014/29/49فيما بعد "عملية التملك").
وعطفًا على زيادة رأسمال سيدروس إنفست خالل عام
 2014من  /77.998.626.000/ل.ل( .سبعة وسبعون مليارًا
وتسعمئة وثمانية وتسعون مليونًا وستمئة وستة وعشرون
ألف ليرة لبنانية) إلى  /138.309.707.250/ل.ل( .مئة وثمانية
وثالثون مليارًا وثالثمئة وتسعة ماليني وسبعمئة وسبعة
آالف ومئتان وخمسون ليرة لبنانية) بهدف إتمام عملية
التملك ودعم رأسمال سيدروس وتطوير أعماله.
الحاضر نحيطكم علمًا بأن اإلدارة قد
الكتاب ً
جئنا بموجب ً
ّ
تبنت استراتيجية عامة جديدة تهدف إلى تطوير وتنمية
سيدروس خالل السنوات املالية الثالث القادمة (،2017
 2018و  ،)2019وفقًا ملا سنبينه فيما يلي:
أ ـ ـ لجهة االستراتيجية العامة املعتمدة لتطوير سيدروس بنك
ش.م.ل .خالل السنوات املالية الثالث القادمة:
ترتكز االستراتيجية العامة املعتمدة من قبل سيدروس

بشكل أساسي إلى األمور اآلتية:
 1ـ ـ توسيع نطاق انتشار سيدروس من خالل العمل على فتح
فروع جديدة لسيدروس بمعدل خمسة فروع كل سنة من
السنوات املالية الثالث القادمة.
 2ـ ـ تحديث أنظمة املعلوماتية املعتمدة.
 3ـ ـ التعاقد مع ذوي املؤهالت العلمية وأصحاب الخبرة في
العمل املصرفي.
 4ـ ـ التركيز على تسويق منتجات سيدروس.
 5ـ ـ السعي لزيادة حجم الودائع في سيدروس ،إذ تسعى
إدارة سيدروس لتحقيق زيادة في حجم الودائع خالل السنة
املالية  2017تصل إلى سبعمئة مليون دوالر أميركي ،وزيادة
تصل إلى تسعمئة مليون دوالر أميركي في السنة املالية
ً
 ،2018وصوال إلى زيادة تصل إلى مليار ومئتي مليون
دوالر أميركي في السنة املالية  .2019وذلك من خالل تكبدّ
سيدروس معدل  1%إضافي على الفوائد بهدف جذب
املودعني.
غير أن هذه االستراتيجية العامة من شأنها أن تكبد
ً
أعباء وخسائر إضافية في رأسماله تصل إلى
سيدروس
 /56.500.000/د.أ( .ستة وخمسون مليونًا وخمسمئة ألف
دوالر أميركي) وذلك وفقًا للجدول املرفق.
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن حجم الخسائر املتراكمة
واملسجلة في حسابات السنة املالية  ،2015قد بلغت مبلغًا
قدره  /14.800.000/د.أ( .أربعة عشر مليونًا وثمانمئة ألف
دوالر أميركي) ،ما يجعل التوقعات حول مجموع خسائر
رأسمال سيدروس املتراكمة يبلغ في السنة املالية 2019
/71.300.000/د.أ( .واحد وسبعون مليونًا وثالثمئة ألف
دوالر أميركي).

األعباء المرتقبة
فتح خمسة فروع في السنة
مشروع تحديث أنظمة المعلوماتية
أعباء الموارد البشرية
النشاطات التسويقية ()Marketing
زيادة حجم اإليداعات من خالل تحمل سيدروس
 %1إضافي على معدل الفوائد

ب ـ ـ لجهة زيادة رأسمال سيدروس إنفست:
بهدف تحقيق االستراتيجية املبينة أعاله ،ودعمًا لرأسمال
سيدروس ،قرر سيدروس إنفست زيادة أمواله الخاصة
بمبلغ قدره  /152.936.164/د.أ( .مئة واثنان وخمسون
مليونًا وتسعمئة وستة وثالثون ألفًا ومئة وأربعة وستون
دوالرًا أميركيًا) لتصبح  /272.686.093.66/د.أ( .مئتان
واثنان وسبعون مليونًا وستمئة وستة وثمانون ألفًا وثالثة
وتسعون دوالرًا أميركيًا وستة وستون سنتًا) .علمًا بأن
ّ
اإلدارة قد تمكنت من خالل الزيادة أعاله من استقطاب
تحويالت بالدوالر األميركي من خارج لبنان أدخلت في
أموال املصرف الخاصة بعد تحويل معظمها إلى الليرة
اللبنانية ،وبالتالي أدخلت ولن تخرج من لبنان كونها ضمت
إلى أموال املصرف الخاصة .وبتاريخ  ،2017/1/25وافق
املجلس املركزي ملصرف لبنان لسيدروس إنفست بموجب
قراره رقم  17/3/31على زيادة رأسماله وفقًا ملا هو مبني
أعاله.
ً
بناء عليه ،نتقدم من سعادتكم بطلب دعم سيدروس إنفست،
سندًا ملجموع أمواله البالغة /272.686.093.66/د.أ( .مئتان
واثنان وسبعون مليونًا وستمئة وستة وثمانون ألفًا وثالثة
وتسعون دوالرًا أميركيًا وستة وستون سنتًا) ،من خالل
الهندسة املالية التي ترونها مناسبة ،كما تغطية لألعباء
املفصلة أعاله ودعمًا ملصرفنا الناشئ.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،
فادي العسلي
رئيس مجلس اإلدارة املدير العام
سيدروس إنفست بنك ش.م.ل.
وسيدروس بنك ش.م.ل.

2017
 2مليون د.أ.
 3ماليني د.أ.
 2مليون د.أ.
 1.5مليون د.أ.

2018
 4ماليني د.أ.
 2مليون د.أ.
 2.5مليون د.أ.
 1.5مليون د.أ.

2019
 4ماليني د.أ.
 2مليون د.أ.
 2.5مليون د.أ.
 1.5مليون د.أ.

المجموع
 10ماليني د.أ.
 8ماليني د.أ.
 7ماليني د.أ.
 4.5ماليني د.أ.

 7ماليني د.أ.

 9ماليني د.أ.

 12مليون د.أ.

 28مليون د.أ.

