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مجتمع وإقتصاد
ّ
ّ
تقرير
الصحية للمهندسين إلى شركة «كونتيننتال
قرر مجلس نقابة المهندسين في بيروت تلزيم التغطية
تراست» .جاء قراره بعد مفاوضات مع أربع شركات تأمين .إال أن مجريات التلزيم أثارت تساؤالت واسعة عن ّ
قوة
هذه الشركة العائدة الى سوق التأمين ،بعد شرائها من قبل بنك «ميد» (المملوك من آل الحريري) ،وهو ما دفع
بعض أعضاء مجلس النقابة إلى االمتناع عن التصويت فيما ّ
صوت الباقون «على العمياني»

التأمين الصحي للمهندسين :فوز «الشركة»
محمد وهبة
قبل نحو أسبوعني ،عقدت لجنة تلزيم
التأمني الصحي في نقابة املهندسني
أولــى جلساتها لفتح الـعــروض التي
تلقتها مــن أرب ــع شــركــات تــأمــن هي
«ك ــون ـت ـي ـن ـن ـت ــال ت ـ ــراس ـ ــت»« ،أك ـ ـسـ ــا»،
«مـ ـي ــدغـ ـل ــف» ،و«بـ ــان ـ ـكـ ــرز» .الـجـلـســة
االولـ ـ ــى ك ــان ــت م ـخـ ّـص ـصــة لتصنيف
ال ـ ـعـ ــارضـ ــن م ـ ــن خ ـ ــال امل ــواصـ ـف ــات
املـنـصــوص عنها فــي دفـتــر ال ـشــروط.
أهم هذه املواصفات مذكور في البند
 7من املادة الثالثة من دفتر الشروط،
الــذي يوجب على الـعــارضــن «تقديم
إف ـ ــادة م ــن جـمـعـيــة ش ــرك ــات الـضـمــان
تفيد عــن أقـســاط االستشفاء املحققة
م ـ ــن قـ ـب ــل ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــدة خ ــال
ال ـس ـن ــوات ال ـث ــاث األخـ ـي ــرة ،ع ـلــى أال
ّ
يقل إجمالي هذه األقساط في السنة
الـ ــواحـ ــدة ع ــن  20م ـل ـيــار لـ ـي ــرة» .رقــم
أعـمــال الـشــركــات املقبولة يفترض أن
ي ــدل عـلــى وضـعـهــا االئـتـمــانــي وعلى

«بنك ميد» « VSميدغلف»
تأسست شركة «كونتيننتال تراست»
ع ــام  1983وه ــي مـمـلــوكــة مــن جــورج
معكرون الذي أدارها طيلة هذه الفترة،
إال أن األزمــة التي وقع فيها قبل فترة
غـيــر قـصـيــرة مــع بـنــك ع ــوده ّأدت إلــى
دخوله إلى السجن ثم خرج منه أخيرًا
ليبيع الشركة إلى «بنك ميد» قبل نحو
ثــاثــة أش ـه ــر .حــاجــة «ب ـنــك م ـيــد» إلــى
هذه الشركة التي كانت توصف بأنها
«شــركــة نائمة» ،مرتبطة بحاجته إلى
شراء رخصة شركة تأمني تكون تابعة
لــه عـضــويــا ،س ــواء مــا يتعلق بــإصــدار
بــوالـيــص الـتــأمــن لــزبــائــن بـنــك مـيــد أو
ملــوظـفـيــه أي ـضــا أو لـلـشــركــات الـتــابـعــة
ملجموعة آل الحريري وللنقابات التي
يديرها سياسيًا مثل نقابة املهندسني
ف ــي ب ـي ــروت .وبـحـســب املـطـلـعــن على
ه ــذه الـ ـس ــوق ،ف ــإن رغ ـب ــة «ب ـن ــك مـيــد»
تكمن في «استعادة» ما حصلت عليه
«ميدغلف» من الحصة السوقية التي
لم تكن لتحصل عليها لوال أنها كانت
مملوكة مــن «بـنــك مـيــد» ،وخصوصًا
أن «ميدغلف» مملوكة من لطفي الزين
ومؤسسة التمويل الدولية ومجموعة
يابانية.

خبرتها في مجال التغطية الصحية
وحجم عالقاتها مع املستشفيات (،)...
أما باقي الشروط ،فهي تبدو «عادية»،
نظرًا ألنها توجب على الشركة تقديم
أوراق تـجــاريــة وتـفــاصـيــل رخصتها
ومعيدي التأمني الذين تتعامل معهم
ُ(…).
ق ـب ـل ــت الـ ـش ــرك ــات األرب ـ ـ ــع ف ــي جـلـســة
الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــف ،ال ـ ـتـ ــي عـ ـق ــدتـ ـه ــا ل ـج ـنــة
التلزيم بحضور النقيب خالد شهاب
وع ـض ــوي امل ـج ـلــس ج ــاه ــدة عـيـتــانــي
وح ـســن دم ــج وغ ـيــاب مصطفى فــواز
ومـيـشــال مـتــى .يـقــول املـطـلـعــون على
مجريات الجلسة إن بعض الظروف
التي ّ
قدمت في الجلسة كانت مفتوحة
ً
أصال ،وهو ما يعني أن ثمة من اطلع
على مضمونها ،إال أن هذه الوقائع لم
تعرض أمام مجلس نقابة املهندسني،
بل بقيت مستورة داخل جدران جلسة
التلزيم.
أك ـث ــر م ــا أث ـ ّــار االسـ ـتـ ـغ ــراب أن لـجـنــة
التلزيم صنفت شــركــة «كونتيننتال
ت ـ ـ ــراس ـ ـ ــت» مـ ـ ــن ض ـ ـمـ ــن امل ـ ــواصـ ـ ـف ـ ــات
امل ـط ــاب ـق ــة لـ ـلـ ـش ــروط ب ــرغ ــم أن حـجــم
أعـ ـم ــالـ ـه ــا املـ ـعـ ـل ــن ،ال يـ ـتـ ـج ــاوز 330
أل ــف دوالر فــي ع ــام  2014و 320ألــف
دوالر ف ــي ع ــام  .2014وبــال ـتــالــي فــإن
رقــم األع ـمــال هــذا ال يستوفي الشرط
املنصوص عنه في دفتر الشروط ،لكن
ما حصل أظهر أن لهذه الشركة ذراعًا
قــويــة فــي نقابة املهندسني ،فبحسب
امل ـع ـط ـي ــات تـ ـب ـ ّـن أن ل ـج ـن ــة ال ـت ـلــزيــم
اع ـت ـمــدت ع ـلــى ال ـت ـحــالــف ال ـقــائــم بني
شركة «كونتيننتال تراست» ،وشركة
«ن ـي ـك ـســت ك ـي ــر» ال ـت ــي ت ــدي ــر محفظة
تــأمــن «أل ـي ــان ــز ـ ـ س ـن ــا» ،فــأخــذ حجم
أعمال «نيكست كير» ّ
ليبرر استيفاء
الشركة لشرط رقم األعمال.
هــذه الطريقة فــي تصنيف الشركات
أث ـ ــارت ال ـت ـس ــاؤالت ل ــدى الـبـعــض في
ال ـن ـقــابــة ،فـمــا ه ــو م ـع ــروف وم ـت ــداول
بـ ــن أص ـ ـحـ ــاب شـ ــركـ ــات الـ ـت ــأم ــن أن
الـ ـ ـف ـ ــرق ب ـ ــن ش ـ ــرك ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــأم ـ ــن م ـثــل
«ك ــونـ ـتـ ـيـ ـنـ ـنـ ـت ــال ت ـ ـ ــراس ـ ـ ــت» ،وم ــدي ــر
الـتــأمــن مثل «نيكست كـيــر» ال يرقى
إل ــى اعـتـبــارهـمــا حـجــم أع ـمــال واح ــدا.
فالشركة التي تدير التأمني هي التي
تتولى إدارة العمليات اليومية لعقود
التأمني وطريقة محاسبتها وغيرها
مــن األعـمــال اإلداري ــة ـ ـ اليومية ،وهي
تستوفي كلفة محددة «على الــرأس»،
أي على كل بوليصة ،لقاء هذه األعمال.
ّ
ومــا يعزز هــذا الفصل بني االثنني أن
شــركــات إدارة محفظة الـتــأمــن ليس
لــدي ـهــا رخ ـص ــة ت ــأم ــن ،وهـ ــي لـيـســت
مــدرجــة عـلــى الئـحــة شــركــات التأمني
ال ـت ــي ت ـص ــدره ــا ل ـج ـنــة ال ــرق ــاب ــة على
التأمني في وزارة االقتصاد.

رفض نقيب المهندسين خالد شهاب تالوة الشروط التي وضعتها الشركة ضمن عرضها (مروان طحطح)

ي ـق ــول أح ــد أع ـض ــاء جـمـعـيــة شــركــات
ال ـ ـتـ ــأمـ ــن ان ش ـ ــرك ـ ــات ال ـ ـتـ ــأمـ ــن هــي
الـتــي تـصــدر الـبــوالــص وتـغـطــي كلفة
األعـمــال التأمينية ســواء كانت طبية
أو حـ ـ ــوادث سـ ـي ــارات أو ت ــأم ــن على
الحياة أو غيرها ،وبالتالي فــإن هذه
الشركة ،التي تحمل رخصة من وزارة
االق ـت ـص ــاد ب ـم ــزاول ــة أع ـم ــال ال ـتــأمــن،
هــي ال ـتــي تتحمل مـخــاطــر الـبــوالــص
ومخاطر التعاقد مع معيدي التأمني،
وهي التي تحقق الخسائر أو األرباح
نتيجة قيامها بـهــذه األع ـم ــال .وهــذا
يعني أن الـفــرق بــن مــديــري املحفظة
ومـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدري ال ـ ـب ـ ــوال ـ ــص ك ـ ـب ـ ـيـ ــر ،وال
يجعلهما شــركــة واحـ ــدة «وإال لـكــان
هناك مصلحة مباشرة لشركات إدارة
امل ـح ــاف ــظ ف ــي ال ـت ـحــالــف م ــع شــركــات
تــأمــن مغمورة للفوز فــي مناقصات
كبرى في نقابات املهندسني واألطباء
وأط ـب ــاء األس ـن ــان وامل ـحــامــن وتــأمــن

مــوظـفــي الـشــركــات الـكـبــرى وموظفي
املصارف.»...
ّ
ب ــرغ ــم هـ ــذا ال ـع ـي ــب ال ـك ـب ـيــر ف ــي ف ــض
الـ ـ ـع ـ ــروض ،إال أن ج ـل ـس ــات ال ـت ـلــزيــم
اس ـ ـت ـ ـك ـ ـم ـ ـلـ ــت الح ـ ـ ـقـ ـ ــا بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور ّك ــل
االع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء .وقـ ـ ـ ــد تـ ـ ـب ـ ـ ّـن لـ ـ ـ ــدى فـ ــض
الـ ـع ــروض امل ــال ـي ــة ،أن ال ـس ـعــر األدن ــى

ظهر أن لشركة
«كونتيننتال تراست»
ذراعًا قوية في نقابة
المهندسين

لـكـلـفــة ال ـبــول ـي ـصــة ال ــواح ــدة ك ــان من
ن ـص ـيــب ش ــرك ــة ب ــان ـك ــرز ،بـقـيـمــة 345
ُ
دوالرًا ،تحتسب على أســاس  78ألف
م ـه ـن ــدس واف ـ ـ ـ ــراد ع ــائ ــات ـه ــم ،وع ـلــى
أساس إعادة تأمني بقيمة  %7وكلفة
إدارة بقيمة دوالرين عن كل بوليصة.
غير أن عرض «كونتيننتال تراست»،
جاء على النحو اآلتي 347 :دوالرا لكل
بوليصة على أساس  78ألف مهندس
وع ــائ ــاتـ ـه ــم %7 ،إعـ ـ ـ ــادة ت ــأم ــن مــع
شــرط زيادتها بنسبة  %17اذا كانت
الـنـتـيـجــة خ ـس ــارة (هـ ــذا األمـ ــر يجعل
إعادة التأمني عمليًا أقرب إلى ...)%17
وقـ ــد رفـ ــض ن ـق ـيــب امل ـه ـنــدســن خــالــد
شهاب تالوة الشروط التي وضعتها
الشركة ضمن عرضها.
إال أن لـجـنــة الـتـلــزيــم قـ ـ ّـررت أن تفتح
بــاب املـفــاوضــات مــع الـشــركــات األربــع
من أجــل التوصل إلــى نتائج نهائية.
وبـحـســب املـعـطـيــات ف ــإن املـفــاوضــات

تجارة

انخفاض قيمة الصادرات الصناعية خالل عام 2014
ان ـخ ـف ـض ــت الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرات ال ـص ـنــاع ـيــة
اللبنانية العام املاضي بنسبة ٪6.9
ً
مـ ـق ــار ًن ــة مـ ــع ال ـ ـعـ ــام  2013و٪11.7
مقارنة مع العام  ،2012فبلغ مجموع
ق ـي ـمــة الـ ـ ـص ـ ــادرات ال ـص ـنــاع ـيــة خ ــال
العام املاضي  3مليارات و 150مليون
دوالر أميركي ،مقابل  3مليارات و384
مـلـيــون دوالر خ ــال ال ـعــام  ،2013و3
م ـل ـي ــارات و 567م ـل ـيــون دوالر خــال
العام 2012؛ كما بلغ املعدل الشهري
لـلـصــادرات خــال الـعــام  2014حوالى

 262.5م ـل ـي ــون دوالر ،م ـق ــاب ــل 282
مليون دوالر خالل العام  2013و297.2
مـلـيــون دوالر خ ــال ال ـعــام  .2012من
جهة أخ ــرى ،انخفضت الـ ــواردات من
اآلالت واملعدات الصناعية خالل ًالعام
امل ــاض ــي بـنـسـبــة  ٪10.4مً ـق ــارن ــة مع
الـعــام  2013و ٪6.6مقارنة مــع العام
 ،2012إذ بلغ مجموع قيمة الــواردات
مــن اآلالت واملـعــدات الصناعية خالل
الـ ـع ــام  2014ح ــوال ــى  269.1مـلـيــون
دوالر ،م ـقــابــل  300.4م ـل ـيــون دوالر

خـ ــال الـ ـع ــام  2013و 288.1مـلـيــون
دوالر خ ــال ال ـع ــام  .2012كــانــت تلك
َ
املقارنة بحسب
حصيلة العام املاضي
تقرير «الصادرات الصناعية وواردات
اآلالت وامل ـعــدات الصناعية» الصادر
عن مصلحة املعلومات الصناعية في
وزارة الصناعة في كانون األول .2014
تـ ـص ــدرت اآلالت ال ـك ـهــربــائ ـيــة قــائـمــة
الصادرات الصناعية اللبنانية العام
املــاضــي ،بقيمة  710.7ماليني دوالر،
ت ـل ـت ـه ــا م ـن ـت ـج ــات صـ ـن ــاع ــة األغ ــذي ــة

بقيمة  528.9مليون دوالر ،فمنتجات
الصناعات الكيميائية بقيمة 519.6
م ـل ـي ــون دوالر ،ف ـم ـن ـت ـج ــات املـ ـع ــادن
الـعــاديــة بقيمة  377.8مليون دوالر،
فـمـنـتـجــات ال ـ ــورق وال ـك ــرت ــون بقيمة
 210.9م ـل ـيــون دوالر ،فــامل ـجــوهــرات
ب ـ ـق ـ ـي ـ ـمـ ــة  161.8م ـ ـل ـ ـي ـ ــون دوالر،
ف ـم ـص ـنــوعــات ال ـل ــدائ ــن (ال ـبــاس ـت ـيــك)
واملـ ـط ــاط ،بـقـيـمــة  144مـلـيــون دوالر،
فاملصنوعات النسيجية بقيمة 122.1
مليون دوالر.

ش ـك ـلــت ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة خـ ــال شـهــر
كانون األول من العام املاضي السوق
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ل ـ ـل ـ ـصـ ــادرات ال ـص ـنــاع ـيــة
الـلـبـنــانـيــة ،فـبـلـغــت قـيـمــة ال ـص ــادرات
إل ـي ـه ــا  149.6م ـل ـي ــون دوالر ،أي مــا
نسبته  ٪57.5من مجموع الصادرات
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاع ـ ـيـ ــة .واسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوردت الـ ـ ـ ــدول
األف ــري ـق ـي ــة غ ـيــر ال ـعــرب ـيــة م ــا نسبته
 ٪14.5م ــن ال ـ ـص ـ ــادرات ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
تلتها الدول األوروبية بنسبة ،٪13.5
فـ ـ ــالـ ـ ــدول اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة غـ ـي ــر ال ـع ــرب ـي ــة

