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 لحماية موجودات نهاية الخدمةالضمان يشتري الدوالرات 

 يجري توظيفها في حسابات مصرفية مجّمدة مليار ليرة إلى دوالرات  2000يعتزم الضمان تحويل 
 

 
تمهيدًا لتحويل حّصة وازنة من موجودات فرع تعويضات نهاية الخدمة  الدوالرات، خالل األسابيع الماضية باشر الصندوق الوطني للضمان االجتماعي بشراء

بحسب المعطيات، اشترى . المجّمدة لدى المصارف من الليرة إلى الدوالر، ضمن الحدود المسموح له القيام بها لحمايتها من احتماالت انخفاض قيمة الليرة
مليار ليرة من سيولة أموال نهاية  2000عمليات شراء إضافية قد تستعمل فيها أكثر من طوة ستلوها مليون دوالر من المصارف، في خ 66الصندوق نحو 

نانية. ويعتزم الصندوق زيادة حّصة الدوالرات الخدمة لتمويل عمليات شراء الدوالرات وتجميدها في حسابات مصرفية، بداًل من تجميدها في حسابات بالليرة اللب
 .بداًل من صفر في المئة %20الخدمة إلى من موجودات فرع نهاية 

الت حصول خفض ُنّفذت هذه العملية بسعر الصرف المعلن من مصرف لبنان، وهي تأتي بعد انخفاض قيمة الليرة اللبنانية في السوق الموازية وارتفاع احتما
اللجنة المالية الصادر في عام  تستند هذه العملية إلى قراراالسمية. و  ، ما سيجعل التعويضات المجّمعة في هذا الفرع تفقد نسبة كبيرة من قيمتهارسمي لقيمتها

 . من موجودات الفرع إلى دوالرات %20والذي لم يطّبق بخصوص الجزء المتعلق بتحويل  2012
 :هذه اآللية تنّص على اآلتي

كحّد  %50فات بالليرة اللبنانية على أن تكون ما نسبته اقات التوظيكحّد أدنى من أموال الضمان المتجّمعة تدريجيًا من اإليرادات ومن استحق %80ــ يوّظف 
 .كحّد أدنى في سندات خزينة الدولة اللبنانية %50شهرًا، و 12أقصى في المصارف آلجال قصيرة لمدة 

صداراً شهراً  12ق األولويات تتضمن ودائع بالعمالت األجنبية آلجال قصيرة أقصاها أقصاها بالعمالت األجنبية وف %20ــ  خاصًا من وزارة المال للضمان  ، وا 
 .االجتماعي، االكتتاب باإلصدارات الجديدة في العمالت األجنبية، والشراء مباشرة من سوق اليوروبوندز الثانوي

في حسابات  لضمان ستبقىاحتياطات مصرف لبنان بالعمالت األجنبية، فالدوالرات التي سيحصل عليها امواصلة الضمان القيام بهذه العملية، ال يستنزف 
ر فعليًا يكمن في مجّمدة لدى المصارف لمّدة سنة، ما يعني أن الدوالرات لن تخرج من السوق المحلية وسيتاح لمصرف لبنان امتصاصها مجددًا. إنما ما سيتغيّ 

إلى الضمان، فإن التغّير األساسي الذي سيطرأ ما بالنسبة لّية واألجنبية لدى المصارف التي ستقوم بهذه العملية وتوّزع المخاطر. أبنية تركيب العمالت المح
ى مليار ليرة في حسابات مجّمدة لد 4813يوّظف نحو  كان الضمان 2018عليه يتعلق بكمية المبالغ الموّظفة في حسابات مجّمدة في المصارف. ففي نهاية 

، ولدى الفرع ديون %8.2فائدة الوسطية المثقلة على كامل توظيفات الفرع تبلغ لبنانية. المليار ليرة في سندات الخزينة بالليرة ال 6089المصارف التجارية مقابل 
مليار  2000واألمومة بقيمة تفوق  مليار ليرة وديون سابقة على فرع ضمان المرض 1200مليار ليرة من ضمنها سلف المستشفيات البالغة  4000بقيمة تفوق 

 .2018مليار لغاية نهاية  960لة تُقدر قيمتها بنحو ماليين معام 7.5ليرة وفواتير متراكمة يبلغ عددها 
ف واحتماالت لصر جاءت هذه العملية لتكون أول إجراء يهدف إلى منح تعويضات العمال المتراكمة في فرع نهاية الخدمة نوعًا من الحماية تجاه تقلبات سعر ا

سندات الدين السيادية. وفي  نوع من الحماية تجاه مخاطر اقتطاع من الودائع أو من يقّدم أي انخفاض سعر قيمة الليرة تجاه الدوالر بشكل رسمي، إال أنه ال
 .هحال حصول أمر كهذا، فإن هذه األموال ستتآكل كونها ليست مستثناة أو تحمل صفة امتياز ُيعفيها من عمليات كهذ

 . حماية تعويضات العمال في الضمانة الوحيدة لوأثارت هذه الخطوة الكثير من التساؤالت عّما إذا كانت هذه هي الطريق
دوالرات، وال سيما أن قدرة الضمان على شراء الدوالرات محدودة بقرار اللجنة المالية التي لم ثمة من يقترح أال يتم حصر إجراءات حماية هذه األموال بشراء ال

يادة حّصة الضمان في هذا األمر. لذا، يجب التفكير بصورة أعمق تتضمن ي ال يمكن ز إلى اليوم، وبالتال 2012يتم تشكيلها منذ نهاية واليتها، أي منذ عام 
مارات. ربما يتطلب األمر أن تكون هناك لجنة مالية لتحّدد ما هي االستثمارات ذات المخاطر األدنى واألعلى، إال أن األمر تنويع المخاطر عبر سّلة استث

األدوات المالية السيادية والحسابات المصرفية المجّمدة. يمكن  ت منتجة وليس تركيز استثماراته فيات في مجااليوجب إعطاء الفرصة للضمان من أجل استثمار 
ثل شراء توظيف أموال الضمان في عمليات تحرير بعض القطاعات المطلوبة من لبنان والتي يسّوق لها من قبل مؤسسات دولية ومن قبل القطاع الخاص، م

ي مصرف لبنان ء أسهم في مؤسسة إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي"، أو شراء أسهم في شركة الميدل إيست التي ينو الت، أو شراأسهم في شركات االتصا
 .بيعها، أو في كازينو لبنان، أو أي من المؤسسات المملوكة من القطاع العام والتي يرّوج لبيعها رغم أنها تحقق أرباحاً 

ابات ة، قد يكون مفيدًا. فهذه االستثمارات تنطوي على مخاطر باتت أقّل من مخاطر توظيف األموال في الحسع من الخصخصدخول الضمان على خّط هذا النو 
إلى خسائر، المجّمدة لدى المصارف بأي عملة كانت أو في سندات الخزينة. صحيح أن مردود بعض هذه الشركات سيتراجع، إال أن ذلك ال يعني أنه سينقلب 

بيعات شركة الريجي ازدادت في ظور. فشركة الميدل إيست على سبيل المثال تملك احتكارًا في عمليات الطيران انطالقًا من لبنان، ومالمدى المن على األقل في
يرادات تزال مرتفعة الخلوي ال  الفترة األخيرة بداًل من انخفاضها بعد لجوء مستهلكي السجائر إلى األصناف المصّنعة محليًا األرخص ثمنًا من تلك المستوردة، وا 

 قياسًا على التدهور الحاصل في االقتصاد.
 
 


