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في
العدد

ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

02

ﻋﺪد اﻟﺒﻮاﻟﺺ ٥٫٦

«المركزي} ّ
يبدد
دوالراته على الديون
والمصارف

ﻣﻠﻴﻮن

١٫٦٧

ﻣﻠﻴﺎر  $ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻮاﻟﺺ

ﺗﻮﻇﻴﻔﺎﺗﻬﺎ ٢٠٤٢

 ٥٢٢ﻣﻠﻴﻮن ) $ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة(
 ٣٧٣ﻣﻠﻴﻮن ) $ﻣﺮﻛﺒﺎت وآﻟﻴﺎت(
 ٦٨٥ﻣﻠﻴﻮن ) $ﻃﺒﻴﺔ(
 ١١٧ﻣﻠﻴﻮن ) $ﻣﺨﺘﻠﻒ(

ﻣﻠﻴﻮن$

ــ  ٨٢٠ﻣﻠﻴﻮن  $وداﺋﻊ ّ
ﻣﺠﻤﺪة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ــ  ٣٥٨ﻣﻠﻴﻮن  $وداﺋﻊ ّ
ﻣﺠﻤﺪة ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ــ  ٤٫٥ﻣﻼﻳﻴﻦ  $وداﺋﻊ ﺑﻌﻤﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ــ  ١٥٫٩ﻣﻠﻴﻮن  $ﺳﻨﺪات ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
ــ  ٣٩٥ﻣﻠﻴﻮن  $ﺳﻨﺪات ﺧﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ )ﻳﻮروﺑﻮﻧﺪز(.
ــ  ١٣٢٫٦ﻣﻠﻴﻮن  $ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة
ــ  ٣٠٦ﻣﻼﻳﻴﻦ  $ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر
ــ  ١٠ﻣﻼﻳﻴﻦ  $ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺟﺎرﻳﺔ ﺑﻌﻤﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

رؤوس أﻣﻮاﻟﻬﺎ ٤٢٢٫٥

في خدمة
رأس المال الوهمي

٥

05
منير راشد

ﻣﻠﻴﺎر  $أﺻﻮﻟﻬﺎ

الس َ
سياسة ِّ
عرين

ﻣﻠﻴﻮن$

١٧٤

ﻣﻠﻴﻮن $

٦٦٫٨٪
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األمجد سالمة

							

أرﺑﺎﺣﻬﺎ

ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ أﺟﻮرﻫﻢ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 ٥ﻣﻼﻳﻴﻦ ل.ل .ﺷﻬﺮﻳﺎ

ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ أﺟﻮرﻫﻢ
أﻗﻞ ﻣﻦ
ﻣﻠﻴﻮن وﻧﺼﻒ ل.ل .ﺷﻬﺮﻳﺎ

المصدر :لجنة الرقابة على شركات التأمين
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الديون العالمية
تتراكم مجددًا

٪١٫٨
تصميم :رامي ّ
عليان

ّ
شركات التأمين في فخ الديون أيضًا
تدير ًشركات التأمين
أمواال للزبائن (أقساط)
بقيمة  1.67مليار دوالر
ّ
موظفة في غالبيتها
في الدين السيادي ومع
المصارف .هذه الشركات
تدرك أنها غامرت بأموال
الزبائن طمعًا بالربح
السهل والسريع ،تمامًا
فعلت المصارف
كما ّ
يوم وظفت أموال
المودعين في الدين
السيادي

محمد وهبة
ّ
هناك قطاع رديــف أو مشتق مــن القطاع
املصرفي اسمه قطاع التأمني .سلوكهما
يسعيان للربح السهل
متماثل ،أي إنهما
ّ
والسريع .فاملصارف وظفت ودائع الزبائن
ف ــي س ـن ــدات ال ــدي ــن ال ـس ـي ــادي ،سـ ــواء في
سندات الخزينة بالليرة أو بالدوالر أم في
ش ـه ــادات اإليـ ــداع وال ــودائ ــع ل ــدى مصرف
لـبـنــان ،غير آبـهــة بمخاطر هــذا التوظيف
الذي كان ّ
يدر عليها أرباحًا سنوية طائلة
من املال ّالعام .كذلك فعلت شركات التأمني
ال ـت ــي وظ ـف ــت  %97م ــن أق ـس ــاط الـتــأمــن
لـلــزبــائــن ف ــي ح ـســابــات مـصــرفـيــة أو في
سندات دين.
بحسب اإلحصاءات الرسمية ،هناك نحو
 50شركة تأمني عاملة في لبنان أصدرت
أكثر من  5.6ماليني بوليصة تأمني تبلغ
قيمة أقساطها السنوية  1.67مليار دوالر.
ت ـتـ ّ
ـوزع هــذه الـبــوالــص على خمسة أن ــواع:
تأمني على الحياة ،تأمني على املركبات،
تأمينات طبية ،تأمينات عامة وتأمينات
ّ
الحصة األكبر من هذه البوالص
مختلفة.
ّ
مركزة في التأمينات على الحياة التي تبلغ
قيمتها  522مليون دوالر ،تليها ّ
حصة

ال ـتــأم ـي ـنــات ع ـلــى امل ــرك ـب ــات واآللـ ـي ــات من
بوليصة الزامية وأضرار مادية وتأمينات
إضافية بقيمة إجمالية تبلغ  373مليون
دوالر .أما ّ
حصة التأمينات الطبية لألفراد
واملـجـمــوعــات ،فتبلغ  685مـلـيــون دوالر،
وال ـتــأم ـي ـنــات ال ـعــامــة ال ـتــي تـشـمــل امل ـنــازل
وامل ـع ــام ــل وال ـ ـ ــورش وامل ـن ـش ــآت وط ـ ــوارئ
ال ـع ـمــل فـتـبـلــغ  153م ـل ـيــون دوالر ،فيما
تبلغ ّ
حصة التأمينات املختلفة نحو 117
مليون دوالر.
املبالغ التي جمعتها الشركات
مقابل هــذه
ّ
مــن الــزبــائــن ،تــوظــف شــركــات الـتــأمــن نحو
 2042مليون دوالر على النحو اآلتي:
ـ  820مليون دوالر ّ
مجمدة لــدى املصارف
في حسابات بالعملة األجنبية.
ـ  358مليون دوالر ّ
مجمدة لــدى املصارف
في حسابات بالليرة اللبنانية.
ـ  4.5ماليني دوالر إيداعات بعمالت مختلفة.
ـ ـ  15.9م ـل ـيــون دوالر ف ــي س ـن ــدات خــزيـنــة
بالليرة اللبنانية.
ـ ـ ـ  395م ـل ـيــون دوالر ف ــي س ـن ــدات خــزيـنــة
بالعملة األجنبية (يوروبوندز).
ـ  132.6مليون دوالر في حسابات مصرفية
جارية بالليرة.
ـ  306ماليني دوالر في حسابات مصرفية

جارية بالدوالر.
ـ ـ  10مــايــن دوالر ف ــي ح ـســابــات جــاريــة
بعمالت مختلفة.
وتشير اإلحصاءات إلى أن شركات التأمني
ّ
حققت فــي عــام  2016أربــاحــا صافية بعد
دفع الضرائب بقيمة  140مليون دوالر (163
مليون دوالر قبل الضريبة) ،ثم ارتفعت هذه
األرباح إلى  174مليون دوالر في عام 2018
( 200مليون دوالر قبل الضريبة).
ّ
ولدى هذه الشركات أكثر من  12ألف موظف
ّ
املصرح عنها للضمان
تبلغ قيمة أجورهم
مليار ليرة ،والالفت أن %66
االجتماعي 15
ّ
منهم يتقاضون أق ــل مــن  1.5مليون ليرة
شهريًا في مقابل  %1.8يتقاضون أكتر ّمن
 5ماليني ليرة شهريًا ،علمًا بأن  21موظفًا
بينهم يتقاضون أكثر من  10ماليني ليرة
شهريًا ،علمًا بأن الشركات تزعم أنها تدفع
 225مليون دوالر نفقات إدارية.
أمــا أصــول هــذه الشركات فتبلغ  5مليارات
دوالر ،ورســام ـي ـل ـهــا ت ـب ـلــغ  422.5مـلـيــون
دوالر ،ما يعني أن أرباحها السنوية توازي
 %41مــن رســامـيـلـهــا ،و %8.5مــن مجمل
توظيفاتها.
اليوم ،وفي ظل حالة اإلفالس غير املعلنة في
القطاع املصرفي ،وال سيما بعد كالم وزير
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جورج سالم

«نحن» و«هم»؟

ّ
االقتصاد منصور بطيش عن تبخر أكثر
من  40مليار دوالر من توظيفات املصارف
ف ــي ال ــدي ــن الـ ـسـ ـي ــادي ،فـ ــإن أمـ ـ ــوال أق ـســاط
ّ
التأمني باتت في مهب التبخر أيضًا ،أو على
ّ
األقــل قسمًا مهمًا منها ،مــا يــرتــب خسائر
ضخمة على شركات التأمني التي يفترض
أن تخدم زبائنها وتدفع لهم قيمة حقوقهم
في االستشفاء واملدخرات في مجال التأمني
على الحياة وسواها .في عام  2018دفعت
هـ ــذه ال ـش ــرك ــات ن ـحــو  957م ـل ـيــون دوالر
ألص ـحــاب ال ـبــوالــص ،فـهــل هــي قـ ــادرة على
في ضوء
مواصلة تسديد قيمة مطالباتهم ّ
الـخـســائــر الـتــي لحقت بــاملـبــالــغ املــوظـفــة في
املصارف وبالدين السيادي؟ إذا أخذنا في
االعتبار أن على الشركات أن ّ
تطبق معايير
ال ـ ـ ــ ،IFRS9فعليها أن تـخـ ّـصــص مــؤونــات
ّ
مقابل الخسائر ،ما يرتب عليها مبلغًا يفوق
 500مليون دوالر.
ك ــذل ــك فـ ــإن ع ـل ــى ش ــرك ــات ال ـت ــأم ــن قـبــض
األق ـس ــاط بــالـلـيــرة الـلـبـنــانـيــة ف ــي ظ ــل سعر
صــرف م ــزدوج فــي الـســوق ،مــا يرفع نسبة
ً
املخاطر على تحصيل أموالها ،فضال عن أن
الزبائن بدأوا يسحبون قيمة بوالصهم التي
تتضمن عمليات ّادخار إفساحًا في املجال
لتحويلها إلى الدوالر أو لضرورات معيشية.

