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إقتصاد

نظام ملعاش يحفظ حّق املضمونني
قانون نظام التقاعد شاخ في مجلس النواب

اسُتنبطت فكرة مرشوع نظام خاص باالنتقال من تعويض نهاية الخدمة اىل املعاش التقاعدي، املؤمل وضعه عىل سكة 
التنفيذ قبل منتصف السنة، ألن االمل مقطوع من اقرار مرشوع قانون نظام التقاعد والحامية االجتامعية الذي شاخ 

يف ادراج مجلس النواب

تحديد القاعدة الحسابية التي سيعتمدها لتوزيع 
قيمة التعويض عىل مدى الحياة، بناء عىل دراسة 
الدولية،  العمل  اكتوارية ومالية تعدها منظمة 
االسس  من  النوع  هذا  بوضع  سُتعنى  التي 
لهذا  املحددة  القيمة  بأن  التسليم  مع  للنظام، 
املعاش يجب ان تعود بفائدة اكرب عىل املضمون 
من قيمة تعويض نهاية الخدمة، خصوصا يف ظل 
الظروف الراهنة. وما تقوم به الدراسة الحالية، 
االدىن  الحد  من  اىل %80   60 نسبة  اعطاء  هو 
الرسمي لالجور او 1.33% عن كل سنة خدمة، 

ايهام افضل لالجري.

مضمون  لكل  املجّمعة  املبالغ  تكفي  هل   ■
ليستفيد شهريا وعىل مدى الحياة؟ وانطالقاً من 
ذلك هل هناك آلية متويلية تدعم استدامة هذه 

املبالغ لتكفي مدى الحياة؟
□ هذا ما ستقره اللجنة، وسيتم اختيار واحد من 
سيناريوهات عدة. لكن مام ال شك فيه ان املبالغ 
ولكن  النظام،  هذا  لتمويل  تكفي  لن  املجمعة 
تقاعدي  معاش  لتأمني  لها  الدعم  توفري  يجب 
ما  وهو  الحياة،  مدى  املتقاعد  للمضمون  الئق 
التي يفرتض ان ال  االكتوارية  الدراسة  ستحدده 

تزيد نسبة االشرتاكات عىل %1.

املعاش  هذا  لقيمة  تقديرات  وضعتم  هل   ■
التقاعدي يك يغطي املضمون مرصوفه الشهري 
يف ظل االزمة التي نعيشها؟ وعىل اي سعر رصف 

للرية يف مقابل الدوالر؟
ضوء  يف  التقاعدي  املعاش  قيمة  ستحدد   □
الدولية،  العمل  منظمة  تعدها  التي  الدراسة 
فهي التي ستحدد لكل سيناريو الكلفة واملعاش 
الناتج عنه. ستوضع معادلة حسابية  التقاعدي 

رمبا لن يجد السبيل للخروج من املجلس قانونا 
عىل  وعقود  عقود  منذ  ادراجه  رغم  عىل  نافذا، 
املناقشات  لشتى  وتعرّضه  الترشيع،  بساط 

والتعديالت واعادة الدرس.
هذا النظام استدعى طرحه بصفة "العجلة" تدهور 
سعر اللرية للحد من انهيار قيمة التعويضات. ولن 
يحل مكان املرشوع االساس بل سيكون مكمال له، 
وسيكون موقتا يف حال أُقر لفرتة ترتاوح بني خمس 

وعرش سنوات.
منذ  نافذا  قانونا  بات  االساس  املرشوع  كان  لو 
عقود، ملا كان مضمونون كرث صّفوا تعويضاتهم 
عىل مدى كل هذه السنوات وخرسوا قيمها او 
باملضمونني  االجحاف  لَحق  كان  وملا  انفقوها، 
الذين خرجوا من الخدمة قرسا منذ بدء االزمة 
قبل سنتني وحتى اليوم، وصّفوا تعويضاتهم فإما 
احتجزتها املصارف بعد تحويلها اىل دوالر، واما 
انفقوها بداعي الحاجة وكانت خرست قيمتها 
الرشائية بفعل انهيار القدرة الرشائية، بل كانوا 
يعيشونها سندا يف  التي  السود  َضمنوا اليامهم 

آخر كل شهر.
اما بالنسبة اىل احتساب قيمة املعاش التقاعدي، 
فستحدد قاعدته الحسابية دراسة اكتوارية ومالية 
الدولية. لكن كيف ميكن  العمل  تعدها منظمة 
قد  التعويض  كان  اذا  املعاش  هذا  قيمة  تقدير 
خرس اصال من قدرته نتيجة تدهور سعر اللرية، 
ستعتمد  التي  القاعدة  هي  ما  آخر،  مبعنى  اي 
تحيط  التي  الضبابية  ظل  يف  معاش  الحتساب 

بسعر اللرية واستمرار تفاقم التضخم يوميا؟   
سؤال آخر يجوز طرحه ايضا، كيف ميكن هذا 
النظام ان يبرص النور يف اشهر، يف حني ال يزال 
عصيا  االجتامعية  والحامية  التقاعد  مرشوع 

عن الصدور؟

لتحويل تعويض نهاية الخدمة اىل معاش تقاعدي 
مع  املرصفية  الفوائد  اليه  ُتضاف  الحياة،  مدى 
مثل  اخرى،  متويل  مصادر  من  تغذيته  امكانية 
تحديدها  وسيتم  االشرتاكات،  نقطة عىل  زيادة 
الحقاً، ما يحفز قيمة الدفعات الشهرية للمعاش 
الذي  الرصف  سعر  تحديد  ميكننا  ال  التقاعدي. 
سنعتمده ومل نتطرق اىل هذا املوضوع، فاملبالغ 
باللرية  هي  الخدمة  نهاية  فرع  يف  املجمعة 
اللبنانية. كام يجب يف البداية تحديد كلفة هذا 
تحدد  ذلك  عىل  وبناء  متويله،  ومصادر  النظام 
لن  والذي  الشهري،  التقاعدي  املعاش  قيمة 
يكون له عالقة بسعر رصف العملة الوطنية، كام 

اوضحنا يف جوابنا عىل السؤال الثاين اعاله.

باملضمونني  لحق  اجحافا  ان  تعتقدون  آال   ■
الذين صّفوا تعويضاتهم وكانوا يأملون يف معاش 

تقاعدي تأخر كثريا؟
□ من املؤكد هناك اجحاف سيلحق باملضمونني 
واودعوها  االزمة  قبل  تعويضاتهم  صّفوا  الذين 
لدى املصارف باللرية اللبنانية، واولئك الذين صّفوا 
اللرية  قيمة  انهيار  بعد  االزمة  خالل  تعويضهم 
اللبنانية. علام أن ادارة الصندوق قامت مبحاوالت 
لرفع قيمة هذا التعويض. فقد اجتمعنا اكرث من 
ابدى  الذي  لبنان  مرة مع سعادة حاكم مرصف 
ترحيباً باقرتاح احتساب التعويض عىل سعر رصف 
تاريخه  وحتى  لكن  سابقاً(،  لرية   3900( املنصة 
الشأن عن سعادة حاكم  بهذا  قرار  اي  مل يصدر 

املدير العام للصندوق الوطني للضامن االجتامعي الدكتور محمد كريك.

قانون التقاعد 
يحتاج الى سنتني ليدخل 

حيز التنفيذ

هذا  يعّوض  ان  يف  امل  عىل  وقعت،  الواقعة 
الذين سيصبحون خارج  النظام عىل املضمونني 
ان  يف  امل  وعىل  اسالفهم،  خرسه  ما  الخدمة، 

يكون موقتا وليس دامئا.
وقد اكد املدير العام للصندوق الوطني للضامن 
"االمن  اىل  حديث  يف  كريك  محمد  االجتامعي 
"ال  انه  وقال  "موقت"،  النظام  هذا  ان  العام"، 
والحامية  التقاعد  نظام  قانون  مرشوع  ينسف 
االجتامعية املوجود يف مجلس النواب، الذي اذا 

ما أُقر يحتاج اىل سنتني ليدخل حيز التنفيذ". 

■ هل ينسف مرشوع النظام الخاص باالنتقال 
من تعويض نهاية الخدمة اىل املعاش التقاعدي، 
مرشوع قانون نظام التقاعد والحامية االجتامعية 

املوجود يف مجلس النواب منذ سنوات؟
□ من املؤكد ان النظام الذي نعمل عليه حاليا 
ال ينسف مرشوع قانون نظام التقاعد والحامية 
االجتامعية املوجود يف مجلس النواب، الذي اذا 
ما أُقر يحتاج اىل سنتني ليدخل حيز التنفيذ وذلك 
وفقا ملا ورد يف نص مرشوع القانون. اما بالنسبة 
نهاية  تعويض  من  باالنتقال  الخاص  النظام  اىل 
الخدمة اىل املعاش التقاعدي الذي نعمل عليه، 
النواب.  مجلس  يف  املوجود  لذلك  مكّمل  فهو 
واضطررنا اىل اللجوء اليه ملعالجة مشكلة تدين 
الناتج  الخدمة  نهاية  لتعويض  الرشائية  القدرة 
عن انهيار قيمة اللرية اللبنانية. وسيعمل به موقتاً 
ملدة 5 او 10 سنوات، وذلك اىل حني اقرار نظام 

التقاعد والحامية االجتامعية يف مجلس النواب.

■ ما هي القاعدة الحسابية التي سيعتمدها هذا 
النظام لتوزيع قيمة التعويض عىل مدى الحياة؟

□ تعمل اللجنة املكلفة دراسة هذا النظام عىل 

مرصف لبنان، كون هذا املوضوع يتطلب توافقا 
مع دولة رئيس مجلس الوزراء ومعايل وزير املالية.

■  هل ميكن لهذا املضمون الذي صّفى تعويضه 
ان يعيد املبلغ ويستفيد من هذا النظام؟

□  بالنسبة اىل هذا النظام ال اظن انه ميكن ان 
يكون ذا مفعول رجعي، فمن خالله نعمل عىل 
انقاذ ما ميكننا انقاذه من دون العودة اىل الوراء، 
إذ يتطلب دراسات مالية واكتوارية دقيقة القراره، 
املسحوبة ضمن  التعويضات  اخذ  نستطيع  وال 
صفى  الذي  للمضمون  ميكن  ال  لذا  حساباتنا. 
النظام،  هذا  من  لالستفادة  يعيده  ان  تعويضه 
ال سيام ان احتساب قيمة املعاش التقاعدي لن 
تكون مرتبطة فقط مببلغ تعويض نهاية الخدمة، 

امنا سيكون الحتسابها اسس واعتبارات عدة.

الدولة  عىل  مستحقات  الضامن  لصندوق   ■
املرتتبة عن نسبة مساهمتها وهي 25% وتقدر 

وهل  االموال؟  هذه  مصري  هو  ما  باملليارات. 
ستكون يف اساس متويل النظام املطروح؟

□ االموال املرتتبة عىل مساهمة الدولة بنسبة 
واالمومة  املرض  ضامن  فرع  اىل  تعود   %25
االموال  ستسدد  عليها  الحصول  وبعد  حرصا، 
التي استدناها من فرع تعويض نهاية الخدمة 
لتمويل فرع ضامن املرض واالمومة، وسيودع 
واالمومة،  املرض  ضامن  فرع  يف  تبقى  ما 
التعرفات  لرفع  االموال  هذه  عىل  وسنعتمد 
نحن  ولذلك  والدوائية.  والطبية  االستشفائية 
الديون  هذه  تسديد  برضورة  الدولة  نطالب 
ضمن فرتة اقصاها خمس سنوات، لنتمكن من 
استخدامها يف تسوية اوضاع املضمونني واعادة 

االمن واالمان اىل هؤالء.

■ اذا كان املرشوع املوجود يف مجلس النواب 
النور،  يبرص  ومل  الدرس  من  عقوداً  استغرق 
ان  تطرحونة  الذي  النظام  لهذا  ميكن  فكيف 
يلق  مل  وانه  خصوصا  التنفيذ  موضع  يوضع 
من  وحتى  املجال  هذا  يف  خرباء  من  اجامعا 

اللجنة املكلفة دراسته؟
□  يف ظل االنهيار الذي تشهده البالد ال سيام 
انهيار القيمة الرشائية لتعويضات نهاية الخدمة 
املوجودة باللرية اللبنانية، ال ميكننا البقاء مكتويف 
واتخاذ  مبادرة  باية  القيام  دون  من  االيدي 
وضع  تحسني  شأنها  من  التي  الالزمة  التدابري 
املضمونني. فمن املمكن واملتوقع ان ال يلقى 
سنسعى  اننا  اال  الجميع،  موافقة  الطرح  هذا 
بعد  بالتأكيد  ولكن  الطالقه،  الوسائل  بشتى 
تأمني التمويل الالزم له، والتأكد من متاسك كل 
عنارصه واسسه، وذلك حفاظاً عىل أموال فرع 
اي مبعنى  لها،  الخدمة وضامنا  نهاية  تعويض 
آخر لن نفرّط بتعويضات نهاية الخدمة لحوايل 
430 الف اجري من اجل تحسني أوضاع حوايل 
خالل  التقاعد  عىل  سُيحالون  اجري،  الف   30
السنوات العرشة املقبلة. اذا أُنجزت الدراسات 
االكتوارية يف مهلة اقصاها 10 نيسان كام ُوعدنا 
التمويل  وتأّمن  الدولية،  العمل  منظمة  من 
الالزم، نؤكد ان موضوع اقراره يف مجلس االدارة 
أن  يجب  ال  عليه  الوصاية  سلطة  ومصادقة 

تستغرق اكرث من ثالثة اشهر حدا اقىص.

عصام شلهوب


