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مجتمع وإقتصاد
أقرت ّ
على الغالف ّ
المادة  54من مشروع قانون موازنة  2017من دون أي نقاش جدي في مجلس الوزراء ،ال بل إن بعض
الوزراء الذين استفسروا عنها قيل لهم إنها مادة تضمن حقوق الضمان (!) فيما هي تلغي موجب االستحصال
على براءة الذمة من الضمان االجتماعي ،أي أنها تلغي األداة الوحيدة التي يستعملها الصندوق لضمان انتظام
المؤسسات بالتصريح عن أجرائها وتسديد االشتراكات .هذه المادة تندرج في سياق عمليات قضم ًالضمان التي بدأت
ّ
التهرب الضريبي بدال من مكافحته!
مع خفض االشتراكات بنسبة  %50في  ،2001وتستكمل اليوم بإجراءات تخدم

ّ
إجراءات مدسوسة تهدد الضمان باإلفالس
محمد وهبة
ل ــم ي ـكــن ص ــدف ــة إدراج امل ـ ــادة  54فــي
م ـ ـشـ ــروع قـ ــانـ ــون مـ ــوازنـ ــة  ،2017بــل
ّ
كانت عملية ّ
تصور
«دس» عن سابق
وتـصـمـيــم ،ال ه ــدف لـهــا س ــوى خدمة
م ـص ــال ــح أص ـ ـحـ ــاب ال ـع ـم ــل الــاه ـثــن
وراء ال ـق ـض ـمــة ال ـثــان ـيــة م ــن ص ـنــدوق
الـ ـضـ ـم ــان ،ب ـع ــد ال ـق ـض ـمــة األول ـ ـ ــى فــي
 2001ح ــن أق ـ ـ ّـرت ال ـح ـكــومــة مــرســوم
خ ـف ــض االش ـ ـتـ ــراكـ ــات ب ـن ـس ـبــة .%50
الـ ـقـ ـضـ ـم ــة األولـ ـ ـ ـ ــى م ـن ـح ــت أصـ ـح ــاب
العمل زي ــادات كبيرة فــي األرب ــاح ،إال
أنـهــا أنهكت ضـمــان امل ــرض واألمــومــة
والتعويضات العائلية بديون هائلة
ُم ـ ّـول ــت بـسـحــوبــات مـخــالـفــة لـلـقــانــون
م ــن ف ــرع ن ـهــايــة ال ـخــدمــة ح ـتــى بلغت
ق ـي ـم ـت ـهــا املـ ـت ــراكـ ـم ــة  1510م ـل ـي ــارات
لـيــرة حتى نهاية  .2015أمــا القضمة
الثانية ،املطروحة اليوم عبر املادة 54
من مشروع قانون املــوازنــة ،فسيكون
أثرها أكثر فتكًا ألنها تحرم الضمان
م ــن أداة ال ـض ـغ ــط ال ــوحـ ـي ــدة إلج ـب ــار
ّ
املسجلة في الضمان على
املؤسسات

إلغاء موجب االستحصال
على براءة الذمة المالية ستكون
له مفاعيل خطيرة على
التدفقات المالية في الضمان
تسديد متوجباتها املالية للصندوق
وإجـ ـ ـب ـ ــار امل ــؤسـ ـس ــات غ ـي ــر امل ـس ـج ـلــة
ع ـلــى ال ـت ـصــريــح ع ـنــدمــا ت ـض ـطــر الــى
االسـ ـتـ ـحـ ـص ــال ع ـل ــى ب ـ ـ ـ ــراءة ذمـ ـ ــة فــي
تعامالتها مع الدولة.

عبارة تشطب قانون!

ّ
التهرب
توسيع

فــي ال ــواق ــع ،إن إقـ ــرار الـعـمــل بــوجــوب
استحصال أصحاب العمل على براءة
ال ـ ّ
ـذم ــة م ــن ص ـن ــدوق ال ـض ـمــان ك ــان له
مبررات واقعية ال تزال تنطبق اليوم.
ففي عام  ،1982وبسبب تراكم الديون
على أصـحــاب العمل نتيجة الظروف
القائمة أمنيًا واقتصاديًا ونقديًاّ ،
أقر
العمل ببراءة الذمة العتبارها وسيلة
ت ـم ـنــع ت ــراك ــم ال ــدي ــون ع ـل ــى أص ـح ــاب
ال ـع ـمــل ،وتـشـجـعـهــم ع ـلــى ت ـســديــد ما
ً
يـتــوجــب عليهم لّـلـضـمــان ،ف ـضــا عن
كونها وسيلة تمثل ضمانة للصندوق
مقابل الديون ّ
بذمة املؤسسات.
ظ ــروف الـثـمــانـيـنـيــات ال ت ــزال نفسها
جــاثـمــة ال ـي ــوم ّعـلــى ال ـص ـن ــدوق ،ال بل
إن ــه فــي ظــل تـفــشــي ال ـفــوضــى وال ـهــدر
وال ـف ـســاد وال ـتــدخــات الـسـيــاسـيــة في

أصدر الصندوق نحو  36ألف براءة ذمة في عام ( 2016أرشيف)

الـضـمــان ،أصبحت الـحــاجــة أكـبــر إلى
تطوير وخلق أدوات إضافية لتحفيز
املــؤس ـســات عـلــى الـتـصــريــح للضمان
واالنـ ـتـ ـظ ــام ف ــي ت ـس ــدي ــد امل ـتــوج ـبــات
امل ــال ـي ــة .بـ ـ ــراءة ال ـ ّ
ـذم ــة بــوص ـف ـهــا أداة
قهرية وحـيــدة بيد الضمان فــي وجه
ّ
املتهربني من التسديد لم تعد كافية،
ّ
وهذا ما تدل عليه إحصاءات مصلحة
ب ـ ــراءة ال ــذم ــة .ف ـفــي ع ــام  2016أص ــدر
ال ـص ـن ــدوق ن ـحــو  36أل ــف ب ـ ــراءة ذمــة

فــي  7مــراكــز مــن الـنــوعــن املـحـصــورة
والـ ـش ــامـ ـل ــة ،أي م ــا ي ـ ـ ــوازي  %71مــن
امل ــؤس ـس ــات امل ـسـ ّـج ـلــة ف ــي ال ـص ـنــدوق
والبالغ عددها  50689مؤسسة؛ بينها
ّ
تصرح عن عــدد أجــراء
 7881مؤسسة
يفوق العشرة ،و 42808يقل عن عشرة
أجراء.
هـ ــذه األرقـ ـ ـ ــام ت ـع ـنــي أن الـ ـتـ ـه ـ ّـرب مــن
الضمان كبير جـدًا ،وال سيما مقارنة
م ــع ع ــدد املــؤس ـســات الـكـبـيــر امل ـصـ ّـرح

ّ
عـنــه لـ ــوزارة امل ــال وال ــذي تـخــطــى 200
أل ــف مــؤس ـســة بـيـنـهــا  1100مــؤسـســة
في دائرة كبار املكلفني وحدها (تشمل
هـ ــذه األرقـ ـ ــام امل ــؤس ـس ــات امل ــال ـي ــة مــن
م ـص ــارف وش ــرك ــات ت ــأم ــن ووس ــاط ــة
مالية وشركات األموال) ،وبالتالي فإن
املــؤسـســات الـتــي يـفــوق عــدد أجرائها
ع ـ ــن  10يـ ــزيـ ــد ب ـك ـث ـي ــر ع ـ ــن  10آالف
مــؤس ـســة .لـ ــذا ،ك ــان األج ـ ــدر ب ــال ــوزراء
املعنيني وبمجلس الــوزراء وبمجلس
النواب أن يحاسبوا الضمان على هذا
التقصير الفادح ،وأن ّ
يسدوا الثغرات
التي تتيح التهرب عبر خلق وتطوير
أدوات إض ــاف ـي ــة إلجـ ـب ــار املــؤس ـســات
ّ
املتهربة على التصريح للضمان عن
أعمالها وعــن أجرائها ،إال أن الــوزراء
املعنيني ومجلس ال ــوزراء ذهـبــوا في
ّ
التهرب!
اتجاه توسيع

األثر المالي
الوضع المالي في صندوق الضمان استنادًا إلى قطع
حساب 2015

يتضمن مشروع قانون موازنة 2017
املحال إلى مجلس النواب بعدما ّ
أقره
مجلس ال ــوزراء امل ــادة  54الـتــي ّ
تنص
ع ـل ــى اآلت ـ ــي« :خ ــاف ــا ألي نـ ـ ّـص آخ ــر،
ُيحصر مــوجــب الـحـصــول على بــراءة
ذمــة مــن الـصـنــدوق الــوطـنــي للضمان
االجتماعي املنصوص عليها في املادة
 65م ــن ق ــان ــون ال ـض ـمــان االجـتـمــاعــي
الـصــادر بــاملــرســوم رقــم  13955تاريخ
ّ
 1963/9/26بـحــالـتــي تـصـفـيــة وح ــل
املؤسسات».
هــذه امل ــادة لــم تكن واردة فــي مشروع
مــوازنــة  2017الــذي أحيل إلــى مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ب ــل أدرج ـ ــت الحـ ـق ــا .طــريـقــة
«الـ ّ
ـدس» ،واللغة القانونية املستعملة
باختصار ،تعيد إلــى األذه ــان سلوكًا
دأبت عليه بعض القوى التي سيطرت
عـ ـل ــى وزارة امل ـ ـ ـ ــال خ ـ ـ ــال ال ـع ـق ــدي ــن
األخ ـ ـيـ ــريـ ــن .ف ـق ــد اس ـت ـخ ــدم ــت ع ـب ــارة
«خــافــا ألي ن ـ ّـص آخ ــر» م ــرارًا لشطب
وإلغاء مواد قانونية تعد أساسية في
صلب بعض القوانني ،لكنها شطبت
بشحطة قلم من دون إثــارة أي انتباه
بـعــد تضمينها فــي م ـشــروع املــوازنــة
إلى جانب عشرات املواد القانونية.
هــذا األم ــر يـتـكـ ّـرر الـيــوم مــع امل ــادة .54
بعبارة واحدة ،ألغيت مفاعيل املادة 65
من قانون الضمان التي تتضمن أربع
فقرات تتحدث عن وجوب استحصال
أصحاب العمل على براءة ّ
ذمة إلثبات
تسديد االشتراكات واملوجبات املالية
امل ـتــرت ـبــة عـلـيـهــم ل ـل ـص ـنــدوق ،وتـمـ ّـيــز
بــن بـ ــراءة ال ـ ّ
ـذم ــة امل ـح ـصــورة وب ــراءة
ّ
الذمة الشاملة ،وتحدد املعامالت التي
تـسـتــوجــب االس ـت ـح ـصــال ع ـلــى ب ــراءة
الذمة على النحو اآلتي:

معامالت السجل التجاري ،معامالت
ال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل ف ـ ـ ـ ــي غ ـ ـ ـ ـ ــرف ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة
والـ ـصـ ـن ــاع ــة ،امل ـ ـعـ ــامـ ــات الـ ـعـ ـق ــاري ــة،
معامالت االستيراد والتصدير وإعادة
ال ـت ـص ــدي ــر وامل ـ ـعـ ــامـ ــات ال ـج ـم ــرك ـي ــة،
م ـع ــام ــات االشـ ـت ــراك ف ــي امل ـنــاق ـصــات
العمومية وامل ـح ـصــورة ،اسـتــدراجــات
العروض واالتفاقات بالتراضي لدى
إدارات ال ــدول ــة وامل ـص ــال ــح املـسـتـقـلــة
والبلديات وسائر املؤسسات العامة،
م ـ ـعـ ــامـ ــات االع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــادات امل ـص ــرف ـي ــة
والـ ـ ـق ـ ــروض الـ ـتـ ـج ــاري ــة وال ـص ـنــاع ـيــة
والــزراعـيــة والسياحية الـتــي تجريها
مــؤس ـســات ال ـق ـطــاع الـ ـع ــام ،مـعــامــات
املـســاعــدات التي تعطيها أو تمنحها
اإلدارات ال ـع ــام ــة وس ــائ ــر مــؤس ـســات
الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـع ـ ــام ،مـ ـع ــام ــات تـسـجـيــل
مؤسسات التعليم الخاص لدى وزارة
التربية الوطنية ،معامالت دفع املنح
لـلـمــدارس الـخــاصــة املـجــانـيــة ،تجديد
دفتر السيارة العمومية أو إخضاعها
لـلـمـعــايـنــة امل ـي ـكــان ـي ـك ـيــة ،ح ـ ــاالت نقل
ملكية الـلــوحــة العمومية أو حصول
تغييرات في ملكيتها.

المشمولون بالضمان في نهاية شهر أيلول 2016
املضمونون
659315

املستفيدون على عاتق املضمون
األهل
117569

األوالد
477647

الزوج أو الزوجة
219073

املؤسسات املسجلة
50689

إلغاء موجب االستحصال على براءة
الـ ــذمـ ــة امل ــالـ ـي ــة س ـت ـك ــون لـ ــه م ـفــاع ـيــل
خ ـط ـي ــرة ع ـل ــى ال ـت ــدف ـق ــات امل ــال ـي ــة فــي
ال ـض ـم ــان ،ف ـهــو يـعـنــي أن املــؤس ـســات
التي كانت تحصل على بــراءات ّ
الذمة
إجباريًا بسبب اضطرارها إلــى إبــراز
ب ــراءة الــذمــة ضـمــن أوراق االسـتـيــراد
والتصدير واملـشــاركــة فــي املناقصات
وســواهــا ،لــن تكون مجبرة بعد إقــرار
هـ ــذه املـ ـ ــادة ع ـلــى االس ـت ـح ـص ــال على
براءة ّ
ذمة إال إذا كانت ستغلق أبوابها
ّ
وتصفي أعمالها .هــذا األمــر سيؤدي
إلـ ـ ـ ــى ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض خـ ـطـ ـي ــر فـ ـ ــي ن ـس ـبــة
املنتظمني في تسديد االشتراكات ،ما
ي ــؤدي تلقائيًا إل ــى تــراجــع اإليـ ــرادات
الـ ـسـ ـن ــوي ــة ل ـ ـفـ ـ َ
ـرعـ ــي ض ـ ـمـ ــان املـ ـ ــرض
واألمومة ،فيما ستلجأ إدارة الضمان
إلى تمويل عجز التقديمات الصحية
والعائلية بــزيــادة سحب األم ــوال من
ف ــرع نـهــايــة الـخــدمــة ،أي مــن مــدخــرات
األجراء.
وبحسب قطع الحساب فــي الضمان،
ف ـ ــإن م ـج ـمــل إيـ ـ ـ ـ ــرادات ف ـ َ
ـرع ــي ض ـمــان

