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متابعة
ورد في مشروع موازنة عام  2010بند يقضي بإجراء
تعديالت على قانون الضمان االجتماعي إلضافة فقرة
تنشئ ّأوضاعًا قانونية جديدة غير مألوفة ،إذ تطلب وزيرة
املال ريا الحسن تمييز املؤسسات العامة عن مؤسسات
القطاع الخاص ،ومعاملتها باملثل مع الدولة ،أو السلطة
التأخير املفروضة على
العامة ،وإعفاءها من زي��ادات
َُ
املتأخرين عن تسديد االشتراكات عن أجرائهم

من يأكل أموال الضمان؟
موازنة  :2010إعفاء زيادات التأخير
عن ُأ َجراء المؤسسات العامة
محمد وهبة
ت���ح���اول وزي������رة امل������الّ ،
ري�����ا الحسن،
���م�ي�ن م�����ش�����روع م������وازن������ة 2010
ت���ض ً
تعديال لقانون ال��ص��ن��دوق الوطني
ل��ل��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي ،ل��ل��ت��ه ّ��رب من
ت��س��دي��د اش���ت���راك���ات م��س��ت��ح��ق��ة على
امل��ؤس��س��ات ال��ع��ام��ة وم��ب��ال��غ تسوية
ع����ل����ى اش������ت������راك������ات م���س���ت���ح���ق���ة عن
أجرائها في ه��ذه املؤسسات بقيمة
تتجاوز  20مليار ليرة ،علمًا بأن هذه
التعديالت غير دستورية وال يجوز
إق���راره���ا إال وف���ق أص����ول تشريعية
منصوص عليها في الدستور.

تشير املادة الـ 79من قانون صندوق
الضمان إلى فرض زيادة تأخير على
املتخلفني ع��ن تسديد االشتراكات
����ات ال���ت���ي ال
ك����اآلت����ي« :إن االش����ت����راك ُ
تدفع خالل املهلة املحددة تزاد حكمًا
��األل��ف ع��ن ك��ل يوم
بنسبة ن��ص��ف ب
تأخير» ،على أن ُت َّ
حصل قيمة هذه
الزيادات عند تسديد االشتراكات أو
وفقًا ألصول التحصيل.
لكن امل���ادة  106م��ن م��ش��روع موازنة
 ،2010ذهبت باتجاه اقتراح تعديل
امل��������ادة ال��������ـ 79م����ن ق����ا ُن����ون الضمان
االج��ت��م��اع��ي ،ب��ح��ي��ث ت���ض���اف إليها
فقرة جديدة تقول« :ال ّ
تطبق زيادات

زيادات التأخير لديها طابع مدني (أرشيف)
التأخير على االشتراكات املستحقة
على الدولة وسائر أشخاص القانون
العام» .وتشير األسباب املوجبة إلى
أن ال��ن��ص ال��س��اب��ق ل��ه��ذه امل�����ادة من
قانون الضمان لم ّ
يميز بني أرباب
العمل من أشخاص القانون الخاص
وأرباب العمل من أشخاص القانون
العام ،ولم يتضمن تكليفًا صريحًا
ً
إعفاء صريحًا ألشخاص القانون
أو
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يقول عضو املجلس الدستوري السابق ،سليم
جريصاتي ،إنه ال يمكن تعديل قوانني أصلية
عبر مواد في قانون املوازنة ،وفي موازنة 2010
ّ
التي تتضمن تعديالت عدة منها لقانون الضمان
االجتماعي .فاألمر مرتبط بمبدأ االستقرار
ّ
التشريعي ،إذ تتميز قوانني املوازنة عن القوانني
أنها تتخذ شكل القانون لكنها مختلفة
ً
األصلية ً
شكال وأصوال في التحضير والتصويت ...وهي ال
تتضمن قواعد عامة وغير شخصية وغير زمنية
مثل القانون الوضعي ،وليس لديها هدف تغيير
قواعد .لذلك ،فإن املجلس الدستوري سيبطل هذه
ّ
التعديالت ألنها تخرج عن املألوف فتعدل
قوانني أو تلغيها أو تنشئها.

هو عدد األجراء في
املؤسسات العامة بحسب
ّ
مصرح عنهم في
ما هو
الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي ،علمًا بأن بعض
املؤسسات لم ّ
تصرح عن
ُ
أجرائها بعد ،وهناك صراع
على تسجيلهم وتكليف
مؤسساتهم املبالغ املترتبة
وزيادات التأخير

قطاعات

شركات

ّ
ّ
ّ
فرصة للشركات لتتمتع بـ«مسؤولية اجتماعية»
َ
أهمية ّ
انطالقًا من ّ
تحول الشركات صوب «املواطنة»
ّ
واالض��ط�لاع ب��ج��وان��ب أب��ع��د م��ن امل��س��ائ��ل التجارية
ّ
ّ
االجتماعية
وال��رب��ح ّ��ي��ةُ ،ي��ع��د م��ف��ه��وم «امل��س��ؤول ّ��ي��ة
للشركات» استثمارًا حقيقيًا وليس إنفاقًا جاريًا،
هو عبارة ّ عن عمل خيري.
خالصة ّ أكدها جميع املشاركني تقريبًا في الندوة
ال��ت��ي نظمتها ش��رك��ة « ،»CSR Lebanonف��ي فندق
«فينيسيا» أم��س ،وه��ي األول���ى م��ن نوعها ،بهدف
ّ
االقتصادية
ن��ش��ر ال���وع���ي ع��ل��ى امل��س��ؤول ّ��ي��ات غ��ي��ر
(ال��رب��ح ّ��ي��ة) ل��ل��ش��رك��ات .وب��ح��س��ب امل��دي��ر التنفيذي
ّ
ّ
اللبنانية ،خالد ّ
«تطور مفهوم
القصار ،فقد
للشركة
ّ
امل��س��ؤول ّ��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة للشركات على نحو غير
لتنشأ
مسبوق خ�لال ال��س��ن��وات العشر امل��اض��ي��ة»،
ً
ّ
باستراتيجيات م��ت��ط ّ��ورة «ليست عمال
سياسات
ّ
صرفًا ،بل هي حتمًا في
ًا
إنساني
او
بيئيًا
خيريًا أو
ّ
باب االستثمار واألرباح املؤكدة».
للقصارّ ،
ّ
مقيدًا
وهكذا أضحى نجاح األعمال ،وفقًا
ّ
ّ
ّ
وتحولت إدارة املخاطر ُاالجتماعية
املسؤولية،
بتلك
ّ
واألخ�ل�اق ّ���ي���ة إل���ى «م��س��أل��ة م��رك��زي��ة ال ت��ع��ال��ج فقط

ال��ع��ام ،وق��د طبق ص��ن��دوق الضمان
زي������ادات ال��ت��أخ��ي��ر ع��ل��ى املؤسسات
العامة وأعفى الدولة منها ،معتمدًا
ف��ي ذل��ك على ال��رأي�ين االستشاريني
الصادرين عن ديوان املحاسبة.
وت��ب��ل��غ قيمة امل��ب��ال��غ امل��ت��أخ��رة على
ه��ذه املؤسسات العامة 400 ،مليار
ليرة ،فيما زيادات التأخير املتراكمة
إذ تحتسب
تجاوزت  20مليار ليرةّ ،
ق���ي���م���ة ال���ت���س ُ���وي���ات امل���ت���وق���ع���ة على
ت��ع��وي��ض��ات أج����راء ه���ذه املؤسسات
ع��ل��ى أس�����اس  %5م���ن ح��ج��م الدين
على الدولة ،أي نحو  20مليار ليرة
ُ
س���ت���ح���ت���س���ب ع��� ّل���ى أس���اس���ه���ا قيمة
الفوائد املستحقة على الدولة وفق
سنوات التأخير عن كل أجير ،وذلك
بنسبة .%8
إال أن دي�������وان امل���ح���اس���ب���ة ي���ؤك���د أن
امل����ؤس����س����ات ال����ع����ام����ة ت����دي����ر مرفقًا
ع����ام����ًا ،وب���ال���ت���ال���ي ف���ه���ي ال تتمتع
بالسلطة العامة للدولة ،وبالتالي
ال ي����م����ك����ن ،ف�����ي ظ�����ل غ�����ي�����اب النص
ال��ق��ان��ون��ي وال��ت��ف��س��ي��ر ال���واض���ح ،أن
ت��ج��ري م��ع��ام��ل��ة امل��ؤس��س��ات العامة
ك���ال���دول���ة ،وق����د ص����در ع���ن الديوان
اس��ت��ش��ارت��ان ت��ؤك��دان ه���ذا االتجاه:
األول����ى ف��ي السبعينيات والثانية
في التسعينيات.
وف����ي اإلط������ار ن��ف��س��ه ،ت���أت���ي مقاربة
اللجنة الفنية في الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي ،إذ تشير إلى

ّ
ّ
ّ
اللبنانية مع
��ة» .ووق��ع��ت ال��ش��رك��ة
ب��م��ب��ادرات ف��ردي ّ
ب��رن��ام��ج األم���م امل��ت��ح��دة اإلن��م��ائ��ي ( )UNDPاتفاقًا
ّ
ّ
االجتماعية للشركات
املسؤولية
إلعداد تقرير عن
ف ّ��ي ل��ب��ن��ان ،وان��ت��س��ب��ت إل���ى االت���ف���اق ال��ع��امل��ي لألمم
املتحدة في هذا اإلطار (.)UNGC
ّ
التنفيذي لالتفاق
املصورة ،رأى املدير
وفي كلمته
ّ
ج���ورج ك��ي��ل ،أن امل���ب���ادرة امل��ط��روح��ة ت��م��ث��ل «فرصة
ّ
ّ
ّ
اللبنانية
التجارية
واملؤسسات
فريدة للمصارف
ّ
الحركة املتنامية واملشاركة في
��ذه
للتعرف إل��ى ه
ّ
املقبل» .وأوضح أن االتفاق الذي انطلق عام
التقرير ّ
ّ
الطوعية األوس���ع ف��ي العالم
 ،2000يمثل امل��ب��ادرة
ّ
إليجاد ّ
يضم
حس املواطنة لدى الشركات .وأصبح
ّ
أكثر من  8آالف مؤسسة.
ّ
��راء واالخ��ت��ص��اص ّ��ي��ون خ�ل�ال ورشتي
وق�����دم ال��خ��ب ُ ّ
ّ
العمل اللتني نظمتا خالل الندوة ،عروضًا أكاديمية
ّ
وعلمية ع��ن امل��وض��وع امل��ط��روح ،وع��رض��ت شركات
ّ
تجاربها ال��خ��اص��ة ف��ي ه��ذا اإلط���ار مثل «»CISCO
و«.»DLA Piper

(األخبار)

أن زي��ادات التأخير ّ
مكرسة قانونًا،
وه����ي ع��ل��ى ع��ك��س رأي وزارة املال
ّ
ال��ت ّ��ي ت���رى أن م���ع���دل ال��ف��ائ��دة الذي
ي��م��ث��ل زي����ادات ال��ت��أخ��ي��ر ل��دي��ه طابع
ع���ق���اب���ي ،ف��ال��ل��ج��ن��ة ت���ؤك���د أن معدل
ال���ف���ائ���دة امل���ف���روض ك���زي���ادة تأخير
يتعداه
ل����ه ط����اب����ع م����دن����ي ب���ح���ت ال
ً
إل����ى ال���ط���اب���ع ال��ع��ق��اب��ي ال�����ذي عادة
م��ا ت�� ّك��ون «غ��رام��ت��ه اإلك��راه��ي��ة» على
املتخلفني عن الدفع كما وردت في
بعض التشريعات أعلى م��ن معدل
ال����ف����ائ����دة ال���ق���ان ّ���ون���ي���ة أو املتعارف
ع��ل��ي��ه��ا .واس��ت��دل��ت ب��ال��ق��وان�ين التي
أل���زم���ت ّال����دول����ة دف����ع ف���وائ���د تأخير
ل��ق��اء ت��أخ��ره��ا ف��ي دف��ع األم����وال مثل
قانون االستمالك .كذلك فإن القضاء
اللبناني ي��ط ّ��ب��ق ق��اع��دة دف���ع فوائد
ت��أخ��ي��ر مل��ص��ل��ح��ة ال���دول���ة وملصلحة
األفراد ضد الدولة .ويفهم من قرارات
ه��ي��ئ��ة ال��ت��ش��ري��ع واالس���ت���ش���ارات في
وزارة العدل أن على اإلدارة الرسمية
دفع الفائدة الناتجة من تأخرها في
دفع قيمة املستحق عليها استنادًا
إل�����ى امل�������واد  252و 265م����ن قانون
ّ
امل��وج��ب��ات وال��ع��ق��ود ،وبالتالي أدت
ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة إل���ى اع��ت��ب��ار الدولة،
ك��ص��اح��ب ع��م��ل ،م��خ��ال��ف��ة للقوانني
واألن���ظ���م���ة ...وت��ت��رت��ب نتيجة لذلك
زي�������ادات ت��أخ��ي��ر ع��ل��ى االشتراكات
وف��ق��ًا ل��ن��ص امل�����ادة ال�����ـ 79م���ن قانون
الضمان.

سياحة

 8مطالب ألصحاب الفنادق في عهدة «السياحة»
أعلن رئيس نقابة أص��ح��اب الفنادق بيار األشقر،
ّ
املوسع الذي عقده أصحاب الفنادق
خالل االجتماع
في املنت وكسروان وجبيل ،في فندق «أكواريوم» في
جونيه أمس ،بحضور وزير السياحة فادي عبود
ورعايته ،املطالب األساسية ألصحاب الفنادق في
املنت وكسروان وجبيل وهي:
1ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ت��ق��اس��م ال���ث���روة ال��س��ي��اح��ي��ة ب�ين ك��ل املؤسسات
القائمة في لبنان ال في بيروت فقط.
 2ـ ـ ـ البنى التحتية أساسية ،وال ّ
سيما على مداخل
ّ
بيروت التي تؤثر في الحركة االقتصادية.
 3ـ ـ ـ كازينو لبنان ودوره في الحركة السياحية ،التي
ال تستفيد منها املؤسسات الفندقية املجاورة.
 4ـ ـ ـ التسويق ّف��ي ال��خ��ارج م��ش ّ��وه بسبب م��ا م ّ��ر به
ل��ب��ن��ان ،علمًا أن م��وازن��ة وزارة السياحة ال تسمح
بالتسويق.
 5ـ��ـ��ـ��ـ��ـ ال����ص����ن����دوق ال���وط���ن���ي ل��ل��ض��م��ان االجتماعي
وم��ع��ام��ل��ة امل��ؤس��س��ات الفندقية امل��وس��م��ي��ة معاملة
خاصة كما في السابق.
 6ـ ـ ـ زيادة عامل االستثمار وتمديد العمل بالقانون

الرقم  ،402وال سيما للفنادق خارج بيروت.
 7ـ ـ ـ إيجاد تمويل طويل األمد 12 ،أو عشرين عامًا،
م��ع إع��ط��اء  4س��ن��وات س��م��اح مل��س��اع��دة املؤسسات
القائمة وإع���ادة ج��دول��ة التمويل بفائدة صفر في
املئة.
 8ـ ـ ـ الكهرباء وامل��ي��اه ،ال يمكن أصحاب املؤسسات
الفندقية االستمرار في ظل كلفتهما الراهنة.
ودع����ا األش��ق��ر ال���وزي���ر ع��ب��ود إل���ى تحقيق املطالب
املذكورة ،وكذلك لجنة السياحة النيابية الخاصة.
ّ
وعبر عبود عن سعيه إلى إنجاز تحويل مرفأ جونيه
ّ
إل���ى م��رف��أ س��ي��اح��ي ،وش�����دد ع��ل��ى أه��م��ي��ة الترويج
السياحي الذي تخصص له الدول السياحية مبالغ
كبيرة جدًا ،ولفت إلى أن وزارة السياحة ّ
مغيبة منذ
 15سنة عن كازينو لبنان ،وقال «سيكون لنا وجود
ف��ي��ه ،وس��ن��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ت��خ��ط��ي��ط ل��ل��م��س��ت��ق��ب��ل ،فهو
بحاجة إلى مزيد من االستثمار ،وإنشاء ف��روع له
في كل لبنان ،بحيث يصبح لبنان مقصدًا سياحيًا
مثل «الس فيغاس».
(األخبار)

