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إضاءة

خدمات الجيل الثالث على شبكتي الخلوي قريبًا جدًا

ً
دخال ّ
يتحملون العبء األكبر
ّنحاس :سنعيد النظر في األسعار لكي ال يبقى األقل

اللجنة انتقدت
الحكومية
السياسات
ّ
التي خفضت اشتراكات
الضمان من دون
دراسة

الصندوق ليس من اختصاص اللجنة
املالية ،بل إن وظيفتها األساسية هي
ت��وظ �ي��ف أم � ��وال ال �ص �ن��دوق وتوزيع
اإلي��رادات الناجمة عن هذا التوظيف،
ويمنحها القانون صالحية التطلب
م��ن امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل�ص�ن��دوق إعالمها
عن مراحل تنفيذ مشاريع التوظيفات
وعن الوضع املالي للصندوق ،ولذلك
ف� ��إن إط�ل�ال �ت �ه��ا ع �ل��ى ال ��وض ��ع املالي
لكونها معنية بهذه
للصندوق تأتي نّ
األم � � � ��وال ،ف �ق��د ت �ب�ّي� ل �ه��ا أن أرصدة
الفرعني العاجزين هي سلبية .وبما أن
العجز ّ
ممول من أموال نهاية الخدمة،
فهناك ف��وائ��د قانونية تستحق على
هذين الفرعني ،ما يزيد عجزهما...
وب�ح�س��ب ال�ل�ج�ن��ة ،ف��إن أم ��وال الفروع
ال �ث�ل�اث��ة ف ��ي ال �ص �ن ��دوق امل��وظ �ف��ة في
سندات الخزينة اللبنانية والحسابات
املجمدة في املصارف الخاصة ،بلغت
ف��ي ن�ه��اي��ة ع��ام  2009ن�ح��و 5473.87
م�ل� ّي��ار ل �ي��رة ،منها  4465م�ل�ي��ار ليرة
موظفة في السندات و 1008مليارات
م��وظ �ف��ة ف ��ي امل � �ص� ��ارف ،وق� ��د حققت
ف��وائ��د ت�ع��ادل قيمتها  502.09مليار
ل �ي��رة ،ف��اس�ت�ن��دت إل ��ى امل� ��ادة  191من
ال �ن �ظ��ام امل ��ال ��ي ل �ل �ص �ن��دوق ،لتقترح

توزيع إي��رادات هذه التوظيفات على
ف��روع ال�ص�ن��دوق ال�ث�لاث��ة وع�ل��ى قسم
ال �ض �م��ان االخ �ت �ي��اري أي �ض��ًا كاآلتي:
«تجري مبدئيًا توظيفات كل صندوق
ّ
مستقل على ح��دة ،وت�ع��ود اإليرادات
ع�ل��ى ال�ص�ن��دوق امل�خ�ت��ص ،وف��ي حال
إج��راء توظيفات أم��وال ّمشتركة بني
ّ
عدة صناديق مستقلة توزع اإليرادات
املحصلة في نهاية كل سنة مالية بني
مختلف الصناديق املختصة بنسبة
م ��ا س��اه��م ب ��ه ك ��ل ص� �ن ��دوق ف ��ي هذه
التوظيفات».
وق ��د ب�ل�غ��ت إي � ��رادات ت��وظ�ي��ف مجمل
أم ��وال ال�ض�م��ان  567.315مليار ليرة
م� ��وزع� ��ة ك� ��اآلت� ��ي :إي� � � � ��رادات توظيف
أم��وال فرع نهاية الخدمة في سندات
الخزينة  417.85مليار ليرة ،وإيرادات
ال� �ف ��رع م ��ن ال �ح �س��اب��ات امل �ج � ّ�م ��دة في
املصارف الخاصة  83.449مليار ليرة،
فيما بلغت إي��رادات املبالغ املسحوبة
إل � ��ى ف � ��رع ض� �م ��ان امل� � ��رض واألمومة
(ال �ف��وائ��د ال�ق��ان��ون�ي��ة امل�ت��وج�ب��ة لفرع
نهاية ال�خ��دم��ة)  34.670مليار ليرة،
وإي� ��رادات املبالغ املسحوبة إل��ى فرع
ال�ت�ق��دي�م��ات ال�ع��ائ�ل�ي��ة  30.548مليار
ل �ي ��رة ،وب �ل �غ��ت ق�ي�م��ة إي � � ��رادات أموال
املضمونني االختياريني  796.4مليون
ليرة.
ّ
ح � ��ذرت ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة ف��ي صندوق
الضمان من استمرار العجز البنيوي
ف ��ي ف��رع��ي ض �م��ان امل� ��رض واألمومة
وال�ت�ق��دي�م��ات العائلية ،إذ ي�م� ّ�ول هذا
أموال نهاية الخدمة مقابل
العجز من ّ
فوائد ،ما يرتب نفقات إضافية على
ال �ف��رع�ين ،وق��د ارت �ف��ع ال�ع�ج��ز املتراكم
إل��ى  620.4مليار ل�ي��رة ،أي م��ا يوازي
 %12.1من أم��وال نهاية الخدمة التي
ب �ل �غ��ت ف ��ي ن �ه��اي��ة  2009ن �ح��و 5123
مليار ل �ي��رة ...فما ه��ي ق��درة الضمان
ّ
بتحمل هذا النزف؟
على االستمرار

ّ
ق ��ال وزي� ��ر ُاالت� �ص ��االت ش��رب��ل ن �ح��اس إن
اللبنانيني أج �ب��روا ع�ل��ى ت�س��دي��د فاتورة
ات� �ص ��االت ق�ي�م�ت�ه��ا ث �ل�اث م � ��رات أك �ث��ر من
ال�ق�ي�م��ة امل �ف �ت��رض��ة ،وذل ��ك ن�ت�ي�ج��ة تحويل
هذا القطاع الى وسيلة لجباية الضرائب
عبر رف��ع األس�ع��ار وزي ��ادة ال��رس��وم عليها
وع��دم خفضها ،على ال��رغ��م م��ن التحسني
في التقنيات.
وأش � � ��ار ن� � ّ�ح� ��اس ،ف ��ي ّح ��دي ��ث ال � ��ى إذاعة
«ص��وت امل ��دى» ،ال��ى أن وزارة االتصاالت
ف� ��ي ص � ��دد إي � �ج� ��اد وس� �ي� �ل ��ة ل �ن �ق��ل أعباء
االتصاالت عن املواطنني الى قطاع آخر ،أو
َّ
أن توزع توزيعًا متساويًا بني االتصاالت
وال�ق�ط��اع��ات األخ ��رى وبطريقة ع��ادل��ة بني
املستهلكني لخدمات االتصاالت،
ش��رائ��ح
ّ
م��وض �ح��ًا أن ذوي ال ��دخ ��ل امل � �ح� ��دود ،أي
أصحاب البطاقات املسبقة الدفع ،يدفعون
أكثر من
كلفة الدقيقة الواحدة ثالث مرات ّ
دقيقة الخطوط الثابتة ،وبالتالي فإن ذوي
يتحملون أع�ب� ً
ّ
ّ
إضافية
�اء
الدخل امل�ح��دود ّ
هائلة ،مشيرًا إلى ّأن تكوين هذه الضريبة
مضر اجتماعيًا ألنه معاكس للمنطق.
ول� �ف ��ت ال � ��وزي � ��ر ن� �ح ��اس ال � ��ى أن تحويل
االت�ص��االت ال��ى وسيلة لجباية الضرائب
أس � �ه� ��م ف � ��ي ع� � ��دم ت ��وظ� �ي ��ف استثمارات
أساسية ض��روري��ة ،على مستوى الشبكة
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ت��ي ت��رب��ط ل �ب �ن��ان بالعالم،
وعلى مستوى الشبكة في الداخل ،وعلى

مستوى التغطية ب��ال��رادي��و ،وك��ذل��ك على
الجيل
مستوى إدخال خدمات جديدة من ّ
الثالث على سبيل املثال ُ ،مشيرًا الى أن ما
ت�ق��وم ب��ه ال � ��وزارة ،أو م��ا أن �ج��ز ح�ت��ى اآلن،
يمكن اختصاره باآلتي:
ـــــ ك��ان��ت ال ��وزارة ق��د ُوع ��دت ب��وص��ول كابل
من مصر يربط لبنان بأوروبا وبالخليج
وب��ال �ه �ن��د ،إال أن ذل ��ك ت��أخ� ّ�ر أرب �ع��ة أشهر
ب �س �ب��ب م �ش �ك �ل��ة ف� ��ي م� �ص ��ر ،ف �ل ��م تنتظر
وص��ول هذا الكابل ،بل استخدمت السعة
امل ��وج ��ودة ع �ل��ى ال �ك��اب�ل�ات ال �بُ �ح��ري��ة التي
ت��رب��ط ل�ب�ن��ان ب�ق�ب��رص ،وه��ي ت�ن�ج��ز اليوم
مرحلة التجارب لوضع ه��ذه السعات في
ت �ص� ّ�رف ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين ،م��ا ي�س�م��ح ،بطريقة
فورية ،بزيادة ساعات االتصال مع الخارج
 30م� ّ�رة ،األم��ر ال��ذي ينعكس إيجابًا على
ّ
خدمات عدة منها اإلنترنت.
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ج ��رى االت� �ف ��اق م ��ع س ��وري ��ا ع �ل��ى حرف
ّ
ُ
بني جدة ودمشق
مسار الكابل الذي يربط ً
وإسطنبول وعمان وصوال الى أوروبا ،إذ
سيمر ه��ذا الكابل م��ن دمشق ال��ى بيروت
فطرابلس ،ثم يعود الى األراضي السورية
فتركيا بطريقة يكون لبنان بها مربوطًا
ب��ال�ش�ب�ك��ة األرض � ّ�ي ��ة ال��رئ �ي �س��ة ،ومربوطًا
بالشبكة الرئيسة البحرية بتنسيق بني
وخصوصًا بني لبنان وسوريا.
الدولّ َ،
ُ
ـــــ س��ت��ف��ض ع��روض تمديد شبكة األلياف
ال �ب �ص��ري��ة ف ��ي  15أي �ل ��ول ال� �ج ��اري ،وهذه

الشبكة تشمل جميع األراض��ي اللبنانية.
وس� �ت� �ن� �ط� �ل ��ق ّ ال � � ��ورش � � ��ة خ� �ل� ��ال أسابيع
قليلة ،وس�ي��وف��ر املّ �ش��روع اس�ت�ك�م��ال ربط
سنتراالت لبنان كلها بشبكة من األلياف
البصرية التي بإمكانها زي��ادة السعة ،أي
كمية امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي يمكن نقلها ،وفي
الوقت نفسه إقامة شبكة مترابطة تسمح
بااللتفاف وتلقائيًا على ً أي عطل مفاجئ
يمكن أن يحصل .وإضافة الى السنتراالت
ّ
ف��إن الشبكة تصل مئات السنتراالت التي
تستخدم املعلومات أو تبثها ،أي اإلدارات
واملستشفيات وشبكة الهاتف
والجامعات
ً
ّ
الخاصة
ال �خ �ل��وي ،إض��اف��ة ال��ى ا ًل �ش��رك��ات
ووسائل اإلع�لام ،إضافة أيضًا الى تغيير
ع�ل��ب ال�ت��وص� ّي��ل امل ��وج ��ودة ف��ي الشوارع،
وم ��ن امل �ق ��رر أن ت �ب��دأ امل��رح �ل��ة األول � ��ى من
تنفيذ ه��ذا امل �ش��روع ف��ي غ�ض��ون أسابيع
وتمتد  16شهرًا.
ـــــ سيبدأ العمل على توفير خدمات الجيل
الثالث على شبكتي الخلوي ،التي تسمح
بسرعة ت�ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات ،ب��دءًا م��ن اليوم
حتى نهاية ال�س�ن��ة ،أو ك��ان��ون ال�ث��ان��ي من
ع��ام  2011ع�ل��ى أب �ع��د ت�ق��دي��ر ،وسيترافق
ك��ل ذل��ك م� ُ�ع إع ��ادة النظر ف��ي األس �ع��ار من
وجهتني :أواله��ا ع��دم تحميل األك�ث��ر فقرًا
العبء األكبر ،والثانية زيادة السعة تزيد
الطلب ،ما يسمح بخفض األسعار.
(األخبار)

مالية عامة

ال خالف على أموال البلديات بل على آلية تسديدها
ق��ال رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل ��ال وامل ��وازن ��ة ،النائب
إب��راه �ي��م ك �ن �ع��ان ،إن ال�ل�ج�ن��ة ت�ط��رق��ت إلى
وج� ��ود ت��أك �ي��دات ب ��أن أم � ��وال ال �ب �ل��دي��ة من
�دات ال �خ �ل��وي م�ت��راك�م��ة م�ن��ذ سنوات،
ع ��ائ � ّ
ولم ت��وزع على مستحقيها ،مشيرًا إلى أن
الخالف هو على اآللية ،فال أحد «يختلف
على أن ه��ذه األم ��وال للبلديات ،فهذا دين
ول�ي��س إي� ��رادات س�ج��ل ،ب �م��وازن��ات سابقة
كأنها إيرادات .هذا دين على الدولة .املليار
دوالر هي من عائدات الخلوي ،ولم نتكلم
بعد على الصندوق البلدي املستقل».
ك �ل��ام ك �ن �ع ��ان ج � ��اء إث � ��ر ع �ق ��د ل �ج �ن��ة املال
وامل��وازن��ة جلسة ُ لها ل��درس م��وازن��ة وزارة
االتصاالت التي أقرت بكاملها ،ما عدا بندًا
واح�دًا يتعلق بمخصصات روات��ب وأجور

وت �ع��وي �ض��ات ب�ق�ي�م��ة م�ل�ي��ار و 950مليون
ل�ي��رة« ،وق��د ناقشت اللجنة ك��ل املواضيع،
ً
ابتداء بموضوع ليبانون بوست والبريد
وم� ��راك� ��زه وح �س��اب��ات��ه ،م� � ��رورًا بموضوع
ب��اري��س ـــــ ُ 2و ّب��اري��س ـــــ  ،3واإلصالحات
املطلوبة وإذا نفذت أو ال».
وتطرقت اللجنة إل��ى سلفة الخزينة التي
ّ
مخصصة
تبلغ قيمتها  100م� ّل�ي��ار ل�ي��رة
ل�ش�ب�ك��ة األل� �ي ��اف ،ف��أك��د ن �ح��اس أن «مهلة
اس �ت��دراج ا ّل�ع��روض تنتهي ال�ي��وم (أمس)،
ون �ب��دأ ب�ف��ض ه��ذه ال �ع��روض ب ��دءًا م��ن يوم
بعد غد».
وأوض� ��ح أن ال�ل�ج�ن��ة ت�ط��رق��ت إل ��ى «مسألة
م��ال�ي��ة ح�س��اس��ة ج� �دًا ط��رح��ت ع�ل��ى وزيرة
امل ��ال ،وع�ل��ى ن�ح��و غ�ي��ر م�ب��اش��ر ع�ل��ى وزير

االتصاالت ،وهي سلف الخزينة الخارجة
عن إطار املوازنة ،إذ إن هناك سلف خزينة
م��رت�ب�ط��ة ب �ق��وان�ين ب ��رام ��ج ل ��م ي �ق� ّ�ره��ا بعد
مجلس النواب ،وهي موجودة في وزارات
ّ
ع ��دة ،ال ف��ي وزارة م �ح��ددة ،ال ف��ي وزارات
العدل أو امل��ال أو الطاقة .ه��ذه ت��دل إن كان
هناك تجاوز للمجلس النيابي ولدوره ،وال
سيما أن البدء بصرف موازنات لم ّ
يقرها
ب�ع��د م�ج�ل��س ال �ن��واب ،ه��و س��اب�ق��ة خطيرة
فيها مخالفة دستورية في رأي العديدين.
وزارة
وهذا املوضوع ال تتحمل مسؤوليته ّ
واح� ��دة ،ب��ل وزي ��رة امل ��ال ،وإن ك��ان��ت تمثل
الحكومة في هذه االجتماعات.
(األخبار)

باختصار
ّ
◄ ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ق� ��وي ول��دي��ه ط��اق��ات كبيرة
وقدرات هائلة
ال �ك�لام ل��وزي��ر ال�ص�ن��اع��ة أب��راه��ام دده
ي��ان ،خالل جولة قام بها على منطقة
امل�ك�ل��س ال�ص�ن��اع�ي��ة ،ح�ي��ث تفقد عددًا
كبيرًا من املصانع ،رافقه فيها رئيس
ج �م �ع �ي��ة ال �ص �ن��اع �ي�ي�ن وال � �ت � �ج ��ار في
املكلس منصور مشعالني وعدد من
الصناعيني في املنطقة.
ول�ف��ت دده ي��ان ال��ى أن ع��دد ق� ��رارات ت��راخ�ي��ص اإلنشاء
واالس�ت�ث�م��ار ال�ت��ي أص��درت�ه��ا ال ��وزارة منذ تسلمه العمل
ب �ل��غ ن �ح��و  171ت��رخ �ي �ص��ًا 59 ،م �ن �ه��ا ف ��ي امل�ت��ن فقط،
وأن م�ج�م��وع ع ��دد امل �ص��ان��ع ف��ي ق �ض��اء امل�ت�ن ه��و 1779
م �ص �ن �ع��ًا 1279 ،م ��ن ب �ي �ن �ه��ا أي م ��ا ن �س �ب �ت��ه  73,3في
امل �ئ��ة ي �ت��راوح ع ��دد ال �ع �م��ال ف�ي�ه��ا م��ا ب�ي�ن واح ��د وعشرة
عمال.
ّ
ّ
ملكية
إدارية بال
◄ عقود الشراكة هي عقود
ه��ذا ما أك��ده «التجمع الوطني لإلصالح االقتصادي في
لبنان» خالل اجتماع عقده برئاسة إيلي يشوعي.

وأوض ��ح ف��ي ب �ي��ان ،ع�ق��ب االج �ت �م��اع ،أن «ع �ق��ود الشراكة
بني القطاعني العام والخاص في لبنان ،التي ينص عليها
م�ش��روع ق��ان��ون ال�ش��راك��ة بينهما ،يجب أن تكون عقودًا
إدارية تكلف الدولة بموجبها القطاع الخاص ،ملدة زمنية
معينة ،بتمويل واس�ت�ث�م��ار وإدارة وص�ي��ان��ة منشآت أو
معدات أو أص��ول ض��روري��ة لتوفير خدمة عامة دون أي
تملك في رأس املال ،وبمواصفات ومعايير وكلفة دولية».
وأش ��ار ال��ى أن «األفضلية يجب أن تعطى لشركات من
القطاع الخاص غير احتكارية ذات رأس مال لبناني ،والتي
ستشارك في تحديث الخدمات العامة وإدارتها وتعتمد
الحوكمة ،وأال تتملك الدولة أي سهم في ه��ذه الشركات،
على أن تراقب سلطات الوصاية للوزارات املعنية أعمالها
وس�لام��ة تطبيق ع�ق��وده��ا م��ع إم �ك��ان فسخها ع�ن��د أول
ن�ق��ض ل �ه��ا ،ب�ع��د ال �ل �ج��وء ال ��ى ال�ت�ح�ك�ي��م ،ف�ت�ح��ل سلطات
الوصاية مكان املجلس األعلى للخصخصة تحديدًا في
تنفيذ هذه الشراكة ومراقبتها».
◄  %11,14ارتفاع عدد املسافرين عبر املطار
وذلك في األشهر الثمانية األول��ى من العام الجاري ،وفق
ما سجلت حركة مطار بيروت الدولي ،في بيانات وزارة
نّ
السياحة إذ تبي وجود ارتفاع في أعداد املسافرين الذين

استخدموا هذا املرفق خالل األشهر
الثمانية األولى من العام الجاري.
وق � � ��د ب� �ل ��غ ع � ��دده � ��م ث�ل��اث� ��ة ماليني
و 692ألفًا و 92راك�ب��ًا ،ب��زي��ادة بلغت
نسبتها  11,14ف��ي امل�ئ��ة ع��ن الفترة
ن�ف�س�ه��ا م ��ن ال �ع ��ام ال �ف��ائ��ت ،بالرغم
من تراجع أع��داد ال��رك��اب عبر املطار
خ�ل�ال آب امل ��اض ��ي  5,36ف ��ي امل �ئ��ة ب�ح�ي��ث س �ج��ل 578
أل�ف��ًا و 452راك �ب��ًا ،ف��ي مقابل  612أل�ف��ًا و 956راك�ب��ًا في
آب .2009
◄ ال جمود في القطاع العقاري
هذا ما أعلنه رئيس جمعية منشئي األبنية في لبنان ،إيلي
صوما ،الفتًا الى «أن الضرائب الجديدة املوضوعة على
األبنية غير املسكونة تعوق تطور القطاع العقاري».
وقال إن تجار األبنية يتكبدون رسومًا وضرائب كبيرة
ل��دى شرائهم العقار وال�ب��دء بالتشييد واإلف ��راز والبيع،
وه� ��ذه ال ��رس ��وم ت �ص��ل ال ��ى ن �ح��و  30ف��ي امل �ئ��ة م��ن كلفة
البناء.
وأك��د أن القطاع العقاري يعاني اليوم ه��دوءًا ،ال جمودًا،
بعد ارتفاع األسعار خالل األشهر املاضية ،معلنًا إتمام

صفقتني :األول��ى بنحو  60مليون دوالر والثانية ب�ـ 18
مليون دوالر.
وكان صوما قد ّ
وجه كتابًا الى وزيرة املال ،ريا الحسن،
م �ق �ت��رح��ًا أن ي �ت �ض �م��ن م� �ش ��روع م� ��وازن� ��ة ال� �ع ��ام املقبل
اقتراحات ومطالب ،منها إبقاء رسم التسجيل العقاري
الحالي بالنسبة الى اللبنانيني وتطبيق الزيادة على غير
اللبنانيني.
وع��دم تكليف األبنية ال�ش��اغ��رة بالضريبة على األمالك
املبنية ك��ون فلسفة الضريبة م��رت�ك��زة على اإلف ��ادة من
ال�ب�ن��اء واس�ت�ع�م��ال��ه ،وك��ون ه��ذا اإلج ��راء سيدفع ب�لا شك
العديد من املالكني املغتربني واألج��ان��ب ال��ى إع��ادة النظر
ف��ي تشييد أو تملك شقق لهم ف��ي ل�ب�ن��ان .وف�ت��ح املجال
ل�لأف��راد والشركات لتسوية أوضاعهم املالية لغاية عام
.2009
وإت��اح��ة امل �ج��ال ل�ت�ج��ار ال�ب�ن��اء ب��دف��ع ض��ري�ب��ة ال��دخ��ل عن
ك ��ل ق �س��م ي �ب �ي �ع��ون��ه م ��ن ال �غ �ي��ر وم �ب ��اش ��رة ل� ��دى إجراء
ع�م�ل�ي��ة ال �ب �ي��ع ،وت�ب�س�ي��ط وت�س�ه�ي��ل وت �س��ري��ع املعامالت
اإلداري � � � ��ة وت �ح ��دي ��د م �ه��ل زم �ن �ي��ة إلن� �ج ��از ك ��ل معاملة،
وال س �ي �م��ا ل� ��دى ال� ��دوائ� ��ر ال �ع �ق ��اري ��ة ودوائ� � � ��ر املساحة
ومحاسبي املناطق ،وقمع الفساد ،وذلك بهدف تشجيع
املستثمرين.
(وطنية ــ مركزية ــ األخبار)

