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تقرير
ّ
حذرت اللجنة املالية في صندوق الضمان من ّ استمرار العجز البنيوي في فرعي ضمان
والتقديمات العائلية ،إذ يمول هذا العجز من أموال نهاية الخدمة
املرض واألمومة ّ
مقابل فوائد ،ما يرتب نفقات إضافية على الفرعني ،وقد ارتفع العجز املتراكم إلى
 620.4مليار ليرة ،أي ما يوازي  %12.1من أموال نهاية الخدمة التي بلغت في نهاية
 2009نحو  5123مليار ليرة ...فما هي قدرة الضمان على االستمرار ّ
بتحمل هذا النزف؟

الخطر يحوم فوق الضمان
قانونية
المالية :آلية تمويل العجز المتراكم غير
ّ
اللجنة ّ
محمد وهبة
ال تزال املخاطر تحوم فوق الصندوق
ال��وط �ن��ي ل�ل�ض�م��ان االج �ت �م��اع��ي ،فهو
ّ
بنيوية أطاحت
يعاني من أزمة مالية
نحو  %12.1من أموال نهاية الخدمة،
إذ استعملت لتمويل العجز السنوي
ّ
العائلية وضمان
لفرعي التعويضات
ّ
امل��رض واألم��وم��ة م��ن دون أي مسوغ
ق ��ان ��ون ��ي ،م ��ا اس �ت ��دع ��ى م ��ن اللجنة
امل��ال� ّ�ي��ة ت�ح��ذي��ر إدارة ال �ص �ن��دوق من
م �خ��اط��ر اس �ت �م ��رار ه� ��ذا ال �ع �ج��ز على
وض ��ع ال �ص �ن��دوق امل ��ال ��ي ،وال سيما
أن ال �ع �ج ��ز وت �م ��وي �ل ��ه م� ��ن صندوق
ت�ع��وي�ض��ات األج� ��راء ل�ي�س��ا قانونيني
وال ن�ظ��ام�ي�ين ،ول��ذل��ك ط�ل�ب��ت اللجنة
م �ع ��ال �ج ��ة أس � �ب� ��اب ال� �ع� �ج ��ز م� ��ن أجل
م �ع��ال �ج��ة م �ش �ك �ل��ة «امل� � ��أخ� � ��وذات» من

ت �ع��وي �ض��ات امل �ض �م��ون�ي�ن ،وبالتالي
إعادة التوازن املالي للفرعني.
ّ
تطرقت اللجنة املالية في الضمان إلى
ت��أث �ي��رات ال�ع�ج��ز ع�ل��ى ال��وض��ع املالي
ف ��ي ال� �ص� �ن ��دوق ،إذ إن ح �ج��م املبالغ
امل�س�ح��وب��ة م��ن أم ��وال ن�ه��اي��ة الخدمة
لتمويل هذا العجز بات كبيرًا ،وجرى
س�ح�ب��ه ب �ص��ورة غ� ّي��ر ق��ان��ون�ي��ة وغير
نظامية ،وه��ذا مؤشر على أن إهمال
هذه املشكلة سيؤدي إلى تآكل أموال
نهاية ال�خ��دم��ة ب��وت�ي��رة متسارعة قد
ّ
تؤدي الى إفالس الضمان.
ي ��أت ��ي ّي�نّت �ح��ذي��ر ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى خلفية
م ��ا ت �ب� ل �ه��ا ف ��ي ج�ل�س�ت�ه��ا األخيرة
ال� � �ت � ��ي ك � ��ان � ��ت م� �خ � ّ�ص� �ص ��ة لتوزيع
امل�ب��ال��غ الناتجة م��ن توظيفات أموال
ال �ص �ن��دوق .فبحسب ت�ق� ينّ�ري��ر أصدرته
اللجنة ف��ي  26ت�م��وز ،تب أن العجز

امل �ت��راك��م ف��ي ن�ه��اي��ة ع ��ام  2009ارتفع
في صندوق ضمان امل��رض واألمومة
إلى  321.99مليار ليرة ،وفي صندوق
التعويضات العائلية  298.47مليار
ل �ي��رة ،وب��ال �ت��ال��ي ب�ل�غ��ت ق�ي�م��ة العجز
اإلج� �م ��ال ��ي امل� �ت ��راك ��م  620.46مليار
ليرة ج��رى تمويلها من أم��وال نهاية
الخدمة.
ول ��ذل ��كّ ،
وج �ه ��ت ال�ل�ج�ن��ة رس ��ال ��ة إلى
م�ج�ل��س إدارة ال �ص �ن��دوقّ ،
ضمنتها
ك�ل��ام� ��ًا غ� �ي ��ر م� �س� �ب ��وق ع � ��ن خطورة
ه��ذا العجز وت��أث�ي��رات��ه السلبية على
ال �ص �ن��دوق ،م �ش �ي��رة إل ��ى أن «العجز
ال �ح��اص��ل ف ��ي ك ��ل م ��ن ف��رع��ي ضمان
املرض واألمومة والتقديمات العائلية
ّ
ي �غ��ط��ى ب� �م ��أخ ��وذات م ��ن أم� � ��وال فرع
نهاية الخدمة مقابل فوائد ،وأن ذلك
ّ
ي��رت��ب ن�ف�ق��ات إض��اف�ي��ة ع�ل��ى الفرعني

%9

مالية عالقة
قضية ّ
ّ

مضمونون

في تموز  ،2007أثار رئيس اللجنة املالية في
الضمان ،أالن بيفاني نّ(الصورة) ،قضية مثيرة لم
ّ
تحل حتى اليوم ،إذ تبي للجنة أن الدولة سددت
ّ
جزءًا من الديون املتوجبة عليها ملصلحة
الضمان على شكل سندات خزينة بقيمة 230
مليار ليرة من دون فوائد (صفر  )%وغير قابل
للحسم أو التداول .وبالتالي ،لم توافق اللجنة
على أن يكون من ضمن محفظة التوظيفات،
إذ إن قانون الضمان الذي تسهر اللجنة على
تنفيذ موجباتها في مجال اختصاصها يمنع أي
توظيفات ال تقترن بسعر الفائدة الرائجة ،التي
تزيد على  5%بأسعار اليوم ،علمًا بأن الفائدة
على سنتني تبلغ  40مليار ليرة.

هو متوسط معدل الفوائد
املحققة على توظيفات
أموال صندوق الضمان
خالل عام  2009بحسب ما
تشير إليه اللجنة املالية في
الصندوق ،علمًا بأن األموال
موظفة بنسبة  %81.56في
سندات الخزينة و%18.43
في حسابات مجمدة في
املصارف الخاصة

املذكورين ،ما يقتضي معالجة األمر
واتخاذ التدابير القانونية والنظامية
اآليلة إلى إعادة هذه املأخوذات لفرع
نهاية الخدمة وتحقيق التوازن املالي
في الفرعني املذكورين».
وب�ح�س��ب أع �ض��اء ف��ي اللجنة املالية،
فقد ناقشت اللجنة كيفية ّ
تطور هذا
العجز وارتفاعه إلى هذا املستوى من
دون أي إج� ��راءات وت��داب�ي��ر قانونية،
ف �ج��رى ع��رض ل�ل�ن�ص��وص القانونية
التي تعالج العجز ،وال سيما املادة 66
من قانون الضمان التي تشير إلى رفع
معدل االشتراكات إلى املستوى الذي
يؤمن اإليرادات الكافية ،فعرض املدير
ال �ع��ام ل�ل�ص�ن��دوق ن�ت�ي�ج��ة ّالدراسات
املالية واالك�ت��واري��ة التي ت��وف��ر عودة
ال �ت��وازن امل��ال��ي ف��ي ع��ام  ،2013والتي
ّ
بينت ضرورة رفع معدل االشتراكات
في صندوق املرض واألمومة نقطتني
ّ
مئويتني من  %9إلى  ،%11ورفع الحد
األقصى للراتب الخاضع لالشتراكات
م��ن  1.5م�ل�ي��ون ل�ي��رة إل��ى  2.5مليون
ل � �ي � ��رة ،ورف � � ��ع اش � �ت � ��راك � ��ات صندوق
التقديمات العائلية م��ن  %6إل��ى %7
ب�م��ا ي�ض�م��ن ال �ت ��وازن امل��ال��ي وتمويل
زي� � � � ��ادة ال � �ت � �ع ��رف ��ات للمستشفيات

قطاعات

محروقات

باسيل يقترح استعمال الغاز بدل البنزين
ّ
الطاقة واملياه جبران باسيل إنه سيقدم
قال وزير ً
خيارًا بديال من الضريبة املفروضة على ّاستهالك
البنزين ،مشيرًا إل��ى أن العالم يتجه ب��اط��راد إلى
اللجوء إلى خيار الغاز في السيارات ،فيما يدفع
اللبنانيون  12700ليرة ضريبة على كل صفيحة
بنزين ،فيما يمكن توفير  %40من سعر الصفيحة،
أي ما يوازي  14ألف ليرة.
كالم باسيل جاء في جلسة للجنة األشغال العامة
وال �ن �ق��ل وال �ط��اق��ة وامل �ي ��اه ع�ق��دت�ه��ا أم ��س برئاسة
رئ �ي��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ق �ب��ان��ي بحضور
أع� �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة ال �ف��رع �ي��ة امل �ن �ب �ث �ق��ة م ��ن اللجان
النيابية املشتركة واملكلفة درس مشروع القانون
الرامي إلى تعديل قانون تلوث الهواء الناتج من
قطاع النقل.
يرى ًباسيل أنه ال يجوز أن ُيحرم اللبنانيون خيارًا
بديال من الضريبة املفروضة على البنزين التي
تبلغ  12700ليرة على كل صفيحة ،فيما يمكن أن
ّ
يوفر املستهلك  %40من سعر الصفيحة الحالي،
أي ما يعادل  14ألف ليرة ،وذلك عبر خيار السماح

في اجتماع ملجلس ادارة الضمان (أرشيف  -هيثم املوسوي)

ب��اس �ت �خ��دام ال �غ��از ال� ��ذي ت �ت��واف��ر ف �ي��ه ك��ل شروط
ال � ّس�لام��ة ال �ع��ام��ة «م ��ا دام ال �ع��ال��م ب��أج�م�ع��ه يتجه
باطراد إلى اللجوء إلى خيار الغاز في السيارات...
وسأشرح الحقًا كل الفوائد وكل معايير السالمة
واملعايير البيئية وكيفية ان�ت�ش��ار ه��ذا األم��ر في
ال� �ع ��ال ��م» ،م��وض �ح��ًا أن� ��ه س �ي �ع��رض ع �ل��ى مجلس
ال�ن��واب مشروعًا ّ الس�ت�خ��دام ال�غ��از ف��ي السيارات،
ف�ه� ّ�و «خ �ي��ار ي��وف��ر ل�ل�خ��زي�ن��ة ال��دخ��ل ن�ف�س��ه الذي
توفره الضريبة على البنزين» ،وإال «فلنناقش في
جلسات لجنة املال واملوازنة كم ارتفعت املداخيل
في الخزينة من خالل ضريبة البنزينَ ،
ولنر إذا ما
زلنا نتمسك به ونرفض إعطاء املواطنني خيارًا
آخر».
ُ
وكانت هذه الجلسة قد خصصت لدرس موضوع
استعمال الغاز وامل��ازوت في السيارات ،في ضوء
ال�ق��رار املبدئي للجنة املختصة املكلفة م��ن لجنة
األش � �غ� ��ال ،ب� ��أن ال ت �س �م��ح ب��اس �ت �ع �م��ال ال� �غ ��از في
السيارات ،وأن يسمح باستعمال املازوت.
(األخبار)

واألطباء.
لكن ه��ذا االق �ت��راح ل��م ي�ت�ج��اوز سلطة
ال� ��وص� ��اي� ��ة ،أي وزارة ال �ع �م ��ل التي
ت�ق��اع�س��ت ع��ن واج�ب�ه��ا ف��ي رف��ع األمر
إل ��ى م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ،وذل� ��ك مراعاة
ملواقف البعض من أصحاب العمل ،ما
دفع معظم أعضاء اللجنة إلى انتقاد
ّ
السياسات الحكومية التي أدت إلى
تفاقم ال��وض��ع امل��ال��ي ف��ي الضمان ،إذ
إن خفض االشتراكات في عام ،2001
بنسبة  %50وم��ن دون دراس� ��ة ،أدى
إل��ى تآكل الوفر «النظري» في حينه،
ّ
وال� ��ذي ك ��ان ي �ق��در ب�ن�ح��و  600مليار
ليرة ،ثم وقع الصندوق منذ نهاية عام
ّ
 2003في عجز بنيوي أدى إلى تراكم
امل �س �ح��وب��ات ل�ت�ص��ل إل ��ى ّ 620مليار
ل�ي��رة ف��ي نهاية  ،2009وه��ي مرشحة
لالرتفاع بعد احتساب االلتزامات على
الصندوق للمستشفيات واملضمونني
ّ
 500مليار ليرة،
التي تقدر بأكثر من ّ
ما جعل هذا العجز يمثل خطرًا كبيرًا
ع�ل��ى ال �ص �ن��دوق ،إذ إن قيمة الديون
امل �س �ت �ح �ق��ة ل� �ف ��رع ��ي ض � �م� ��ان املرض
واألمومة والتعويضات العائلية تكاد
تساوي االلتزامات املستحقة عليهما.
على أي ح��ال ،ف��إن ال��وض��ع امل��ال��ي في

صيد بحري

مناقصة إلنشاء  4مرافئ صيد للمراقبة البحرية
أعلن وزي��ر ال��زراع��ة حسني ال�ح��اج حسن اإلعداد
إلج��راء مناقصة إلنشاء  4مرافئ صيد للمراقبة
البحرية ،ومناقصة لتأهيل معهد علوم البحار،
إض��اف��ة إل ��ى إج� ��راء م �ب ��اراة ف��ي م�ج�ل��س الخدمة
امل��دن�ي��ة ل��زي��ادة ف��رق م��أم��وري األح ��راج والصيد،
ّ
الصيادون
الفتًا إلى اتخاذ إجراءات «قد يجدها
قاسية ،لكنها فعليًا ملصلحتهم».
ّ
وش ��دد ال�ح��اج حسن على «أهمية تفعيل معهد
علوم البحار في البترون» ،معربًا عن «استعداد
ال� ��وزارة لتقديم ق�س��م م��ن امل�ب�ن��ى ل �ـ ّEAST MED
للمعهد ،وم�ش�ي�رًا إل��ى أن ال � ��وزارة ل��زم��ت عملية
إعادة تأهيل مركز االستزراع السمكيُ ،
وسيعتمد
هذا املركز ،بالتعاون مع املنظمة العربية للتنمية
الزراعية ،مركزًا إقليميًا لالستزراع السمكي.
وق��ال وزي��ر الطاقة وامل�ي��اه ج�ب��ران ّ باسيل ،خالل
اف �ت �ت��اح ورش ��ة ع�م��ل إق�ل�ي�م�ي��ة ي�ن��ظ�م�ه��ا مشروع
منظمة األغ��ذي��ة وال��زراع��ة لألمم املتحدة (الفاو)
اإلق �ل �ي �م��ي (اي� �س ��ت م �ي ��د) ع ��ن «ج �م ��ع املعطيات
ال�س�م�ك�ي��ة وت�ن�ظ�ي�م�ه��ا» ،إن ال �ث��روة ال�س�م�ك�ي��ة قد

ّ
تضررت «ألننا استخدمنا وسائل صيد وحشية،
إض��اف��ة إل ��ى ال �ت �ع��دي��ات ع �ل��ى األم �ل��اك البحرية،
ال �ت��ي س� ّ�ب�ب��ت تغيير الطبيعة ال�ب�ح��ري��ة وفقدان
أن ��واع ك�ث�ي��رة م��ن ال�س�م��ك» .ول�ف��ت إل��ى أن لبنان،
نتيجة ه��ذا االن �ح��دار ،ي�س�ت��ورد أك�ث��ر م��ن  70في
املئة من حاجاته ّ السمكية من دول قريبة« ،وكل
ال� ��دول ال �ت��ي ت �ع��زز ت��رب�ي��ة األس� �م ��اك ،إن ك ��ان في
البحر أو على الشواطئ ،أصبحت ّ
تنمي وتزيد
ثروتها السمكية ،فيما لبنان يسير في االتجاه
املعاكس».
ّ
ورك� ��ز ب��اس�ي��ل ع�ل��ى أه�م�ي��ة م�ع�ه��د ع �ل��وم البحار
«الذي عاش ضحية النسيان على مدى سنوات»،
وت �م �ن��ى أن ي�ص�ب��ح امل �ع �ه��د م��رك �زًا إلج � ��راء مسح
وتقويمها ،للبدء بمشروع إعادة
الثروة السمكية
ّ
إحياء هذه الثروة وضخ الحياة فيها ،ما يؤدي
إل��ى خلق م�ش��روع ك��ام��ل ومتكامل يستفيد منه
كل الشاطئ اللبناني وكل الصيادين في لبنان،
وتسهم فيه كل أطياف املجتمع اللبناني.
(األخبار)

