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 24108 العدد - 77 السنة - 2010 تموز 20 الثالثاء

اجتماع للهيئات االقتصادية في حضور وزير العمل 
 القصار: أظهرنا كل إيجابية في الحوارات 

عقدت الهيئات االقتصادية اجتماعاً في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة وزير الدولة عدنان 
القصار وحضور وزير العمل بطرس حرب واالعضاء. 

وفي كلمته، اشار القصار الى "ان الهيئات أظهرت كل ايجابية في الحوارات الجارية، وهي تشدد على 
ضرورة استشارتها قبل اتخاذ اي قرار وخصوصاً في الموضوعات التي تتعلق بالشأنين االقتصادي 

واالجتماعي". 
وثمن رئيس اتحاد الغرف رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، "االيجابية التي رافقت الحوار 
حول نظام التقاعد والحماية االجتماعية، وموافقة وزير العمل المبدئية على أهم المعايير التي طرحها 
القطاع الخاص في هذا الصدد. وتمنى على حرب "االستجابة الى توصية هيئة مكتب الضمان حول 

 القاضي بتقسيط ديون الضمان واالعفاء من 2006 - 5 - 22 تاريخ 753تمديد فترة العمل بالقانون 
الغرامات". وشّدد على ان "االقتصاد يحتاج الى قانون عمل حديث ينظم العالقة بين أفرقاء االنتاج". 

ثم تحدث حرب فأشار الى انه رّكز منذ اليوم االول لتوليه وزارة العمل على ان الحوار هو أساس 
خطة عمله، "من هنا اهتمامي بالتعجيل في تأليف المجلس االقتصادي واالجتماعي الذي يضم مختلف 

طاقات المجتمع".  
وإذ شدد على "ضرورة السير في خطى سريعة وليست متسّرعة، ألن نظام الضمان االختياري 

والعجز الذي رافق تطبيقه جعلنا ال نستعجل بإتخاذ اي قرار قبل درسه والتأكد من فاعلية تطبيقه"، قال 
"اننا نعمل على ايجاد نظام اجتماعي جديد يريح طرفي االنتاج، اصحاب العمل والعمال، ونسعى الن 

يكون هذا النظام أهم انجاز اجتماعي بعد انشاء صندوق الضمان". 
وأشار الى انه سيقترح "نظاما يسمح للشركات الكبرى بتصفية مستحقاتها لدى الضمان ببدل مقطوع". 
وقال "اذا توافر التعاون االيجابي بين وزارة العمل والهيئات االقتصادية واالتحاد العمالي يمكننا انجاز 

الكثير مما يريح كل الفئات".  
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 اقتصاد 

 11645 العدد 20/07/2010 تاريخ العدد

 
  بمشاركة وزير العمل الهيئات االقتصادية تعقد اجتماعاً  



 
 

 
 
 

 لتصفية مستحقات الشركات للضمان حرب: سأقترح نظاماً 
 

  قبـل أي قرار القصـار: أبدينـا إيجابيـة ويجـب استشارتنا

نظام اجتماعي جديد يريح  كشف وزير العمل بطرس حرب عن السعي لـ«ايجاد
النظام أهم انجاز  طرفي االنتاج، اصحاب العمل والعمال، ونسعى الن يكون هذا

  .«اجتماعي بعد انشاء صندوق الضمان

الهيئات االقتصادية اللبنانية امس في مقر غرفة  وذلك خالل اجتماع عقدته
وجبل لبنان برئاسة وزير الدولة عدنان  التجارة والصناعة والزراعة في بيروت
  .القصار، وبحضور الوزير حرب واالعضاء

 بداية، رحب القصار باسم الهيئات االقتصادية بوزير العمل، وقال: «ان الهيئات

أظهرت كل ايجابية في الحوارات الجارية، وهي تشدد على ضرورة استشارتها 
قرار ال سيما في الموضوعات التي تتعلق بالشأنين االقتصادي  قبل اتخاذ اي
  .«واالجتماعي

رئيـــس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفـــة بيـــروت وجبل لبنــان محمد  وتحدث
مرحبا بحرب في غرفة بيـــروت وجبل لبنان، منوها بالعالقـــات الجيدة  شــقير،

  .أطــراف االنتاج برعاية وزير العمل القائمة بين

حول نظام التقاعد والحماية  وإذ ثمن شقير «االيجابية التي رافقت الحوار
المعايير التي طرحها القطاع  االجتماعية، وموافقة وزير العمل المبدئية على أهم

هيئة مكتب  الخاص في هذا الصدد»، تمنى على حرب «االستجابة لتوصية
  القاضي بتقسيط22/5/2006 تاريخ 753الضمان حول تمديد فترة العمل بالقانون 

ديون الضمان واالعفاء من الغرامات». وشدد على ان «االقتصاد اللبناني يحتاج 
  .«قانون عمل حديث ينظم العالقة بين فرقاء االنتاج الى

  حرب: الحوار

منوها بـ«بادرة الوزير القصار بانفتاح القرار االقتصادي على القرار  ثم تحدث حرب
كان من نتائجه هذا االجتماع»، وقال إنه منذ اليوم االول لتوليه  السياسي، والذي

ان الحوار هو اساس خطة عمله، من هنا اهتمامي  وزارة العمل ركز على
واالجتماعي الذي يضم مختلف طاقات  باالسراع في تشكيل المجلس االقتصادي

متسرعة، ألن نظام  المجتمع». وشدد على «ضرورة السير في خطى سريعة ال
اي قرار قبل  الضمان االختياري والعجز الذي رافق تطبيقه جعلنا ال نستعجل باتخاذ

  .«دراسته والتأكد من فاعلية تطبيقه

نظام اجتماعي جديد يريح طرفي االنتاج، اصحاب  وقال: «اننا نعمل على ايجاد
النظام أهم انجاز اجتماعي بعد انشاء  العمل والعمال، ونسعى الن يكون هذا

  .«صندوق الضمان

نظاما يسمح للشركات الكبرى بتصفية مستحقاتها » وأشار حرب الى انه سيقترح
  .«لدى الضمان ببدل مقطوع

اذا توفر التعاون االيجابي بين وزارة العمل والهيئات االقتصادية واالتحاد » :وقال
  .«يمكننا انجاز الكثير بشكل يريح كل الفئات العمالي

االجتماعية ال سيما صندوق الضمان،  ومن ثم جرى نقاش حول كل المواضيع
الحقل االجتماعي والضمان  للتوصل الى حلول تسمح بتحديث وسائل العمل في

على عقد اجتماعات  بما يعود بالفائدة على كل المجتمع اللبناني. وتم االتفاق
  .دورية لبلورة االفكار المطروحة
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  - 3716 - العدد 2010 تموز 20المستقبل - الثالثاء 
 

اعلن وزير العمل بطرس حرب انه يعمل "على ايجاد نظام اجتماعي جديد يريح طرفي االنتاج، 
اصحاب العمل والعمال"، وقال "نسعى الن يكون هذا النظام أهم انجاز اجتماعي بعد انشاء صندوق 

الضمان". 
من جهته، قال وزير الدولة رئيس الهيئات االقتصادية عدنان القصار "ان الهيئات تشدد على ضرورة 
استشارتها قبل اتخاذ اي قرار السيما في الموضوعات التي تتعلق بالشأنين االقتصادي واالجتماعي. 

فقد عقدت الهيئات االقتصادية اللبنانية اجتماعا أمس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة 
الوزير القصار في حضور وزير العمل بطرس حرب واالعضاء. 

بداية رحب القصار باسم الهيئات االقتصادية بوزير العمل، وقال: "ان الهيئات أظهرت كل ايجابية 
في الحوارات الجارية وهي تشدد على ضرورة استشارتها قبل اتخاذ اي قرار السيما في الموضوعات 

التي تتعلق بالشأنين االقتصادي واالجتماعي". 
وتحدث رئيس اتحاد الغرف في لبنان رئيس غرفة بيروت محمد شقير فثمن "االيجابية التي رافقت 

الحوار حول نظام التقاعد والحماية االجتماعية وموافقة وزير العمل المبدئية على أهم المعايير التي 
طرحها القطاع الخاص في هذا الصدد"، وتمنى على حرب "االستجابة لتوصية هيئة مكتب الضمان 

 القاضي بتقسيط ديون الضمان 2006 - 5 - 22 تاريخ 753حول تمديد فترة العمل بالقانون 
واالعفاء من الغرامات". وشدد على ان "االقتصاد اللبناني يحتاج الى قانون عمل حديث ينظم 

العالقة بين فرقاء االنتاج". 
ثم تحدث حرب منوها بـ"بادرة الوزير القصار بانفتاح القرار االقتصادي على القرار السياسي والذي 

كان من نتائجه هذا االجتماع"، وقال "إنه منذ اليوم االول لتوليه وزارة العمل ركز على ان الحوار هو 
اساس خطة عمله من هنا اهتمامي باالسراع في تشكيل المجلس االقتصادي واالجتماعي الذي يضم 

مختلف طاقات المجتمع".  
وشدد على "ضرورة السير في خطى سريعة وليست متسرعة ألن نظام الضمان االختياري والعجز 

الذي رافق تطبيقه جعلنا ال نستعجل باتخاذ اي قرار قبل دراسته والتأكد من فاعلية تطبيقه". 
وقال: "اننا نعمل على ايجاد نظام اجتماعي جديد يريح طرفي االنتاج اصحاب العمل والعمال 

ونسعى الن يكون هذا النظام أهم انجاز اجتماعي بعد انشاء صندوق الضمان". 
وأشار حرب الى انه سيقترح "نظاما يسمح للشركات الكبرى بتصفية مستحقاتها لدى الضمان ببدل 
مقطوع". وقال: "اذا توفر التعاون االيجابي بين وزارة العمل والهيئات االقتصادية واالتحاد العمالي 

يمكننا انجاز الكثير بشكل يريح كل الفئات". 
ومن ثم جرى نقاش حول كل المواضيع االجتماعية السيما صندوق الضمان للتوصل الى حلول 
تسمح بتحديث وسائل العمل في الحقل االجتماعي والضمان بما يعود بالفائدة على كل المجتمع 

 اللبناني. وتم االتفاق على عقد اجتماعات دورية لبلورة االفكار المطروحة. 
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  هـ 1431 شعبان 8 الموافق 2010 20الثالثاء, تموز 
  

 
حرب شارك في اجتماع الهيئات اإلقتصادية  

 
  <نعمل إليجاد نظام اجتماعي يناسب طرفي اإلنتاج>

اكد وزير العمل بطرس حرب العمل على ايجاد نظام اجتماعي جديد يريح 
طرفي االنتاج، اصحاب العمل والعمال، والسعي الن يكون هذا النظام أهم 

انجاز اجتماعي بعد انشاء صندوق الضمان·  

كالم حرب جاء خالل حضوره اجتماعا للهيئات االقتصادية اللبنانية امس في 
مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان برئاسة وزير الدولة 

 عدنان القصار· 

بداية، رحب القصار باسم الهيئات االقتصادية بوزير العمل، وقال: <ان الهيئات 



 
 

أظهرت كل ايجابية في الحوارات الجارية، وهي تشدد على ضرورة 
استشارتها قبل اتخاذ اي قرار ال سيما في الموضوعات التي تتعلق بالشأنين 

االقتصادي واالجتماعي>·  

وتحدث رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد 
شقير، مرحبا بحرب في غرفة بيروت وجبل لبنان، منوها بالعالقات الجيدة 

القائمة بين أطراف االنتاج برعاية وزير العمل·  

وإذ ثمن شقير <االيجابية التي رافقت الحوار حول نظام التقاعد والحماية 
االجتماعية، وموافقة وزير العمل المبدئية على أهم المعايير التي طرحها 

القطاع الخاص في هذا الصدد>، تمنى على حرب <االستجابة لتوصية هيئة 
 2006 - 5 - 22 تاريخ 753مكتب الضمان حول تمديد فترة العمل بالقانون 

القاضي بتقسيط ديون الضمان واالعفاء من الغرامات>· وشدد على ان 
<االقتصاد اللبناني يحتاج الى قانون عمل حديث ينظم العالقة بين فرقاء 

االنتاج>·  

حرب ثم تحدث حرب منوهاً بـ <بادرة الوزير القصار بانفتاح القرار االقتصادي 
على القرار السياسي، والذي كان من نتائجه هذا االجتماع>، وقال إنه منذ 

اليوم االول لتوليه وزارة العمل ركز على ان الحوار هو اساس خطة عمله، من 
هنا اهتمامي باالسراع في تشكيل المجلس االقتصادي واالجتماعي الذي 

يضم مختلف طاقات المجتمع>· وشدد على <ضرورة السير في خطى 
سريعة وليست متسرعة، ألن نظام الضمان االختياري والعجز الذي رافق 
تطبيقه جعلنا ال نستعجل باتخاذ اي قرار قبل دراسته والتأكد من فاعلية 

تطبيقه>·  

وقال: <اننا نعمل على ايجاد نظام اجتماعي جديد يريح طرفي االنتاج، 
اصحاب العمل والعمال، ونسعى الن يكون هذا النظام أهم انجاز اجتماعي 

بعد انشاء صندوق الضمان>·  

وأشار حرب الى انه سيقترح <نظاما يسمح للشركات الكبرى بتصفية 
مستحقاتها لدى الضمان ببدل مقطوع>· وقال: <اذا توفر التعاون االيجابي 

بين وزارة العمل والهيئات االقتصادية واالتحاد العمالي يمكننا انجاز الكثير 
بشكل يريح كل الفئات>·  

ومن ثم جرى نقاش حول كل المواضيع االجتماعية ال سيما صندوق الضمان، 
للتوصل الى حلول تسمح بتحديث وسائل العمل في الحقل االجتماعي 

والضمان بما يعود بالفائدة على كل المجتمع اللبناني· وتم االتفاق على عقد 
اجتماعات دورية لبلورة االفكار المطروحة·  
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 إقتصاد
 

حرب خالل اجتماع مع الهيئات االقتصادية:    
 لتصفية المستحقات لدى الضمان ببدل مقطوع 

الشأنان اإلقتصادي واإلجتماعي شكال محور اجتماع الهيئات االقتصادية امس في غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة الوزير    
عدنان القصار وشارك فيه وزير العمل بطرس حرب، في حضور األعضاء.  

 
 
 

بدءاً رحب القصار باسم الهيئات االقتصادية بالوزير حرب، وقال ان الهيئات أظهرت كل إيجابية في الحوارات الجارية، 
وهي تشدد على ضرورة استشارتها قبل اتخاذ أي قرار ال سيما في المواضيع المتعلقة بالشأنين االقتصادي واالجتماعي.  

وتحدث رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، مرحباً بالوزير حرب، ومنّوهاً بالعالقات 
الجيدة القائمة بين أطراف االنتاج في رعاية وزير العمل.  

وإذ ثمن اإليجابية التي رافقت الحوار حول نظام التقاعد والحماية االجتماعية وموافقة وزير العمل المبدئية على أهم المعايير 



 
 

التي طرحها القطاع الخاص في هذا الصدد، تمنى شقير على الوزير حرب استجابة توصية هيئة مكتب الضمان حول تمديد 
 القاضي بتقسيط ديون الضمان واإلعفاء من الغرامات، مشدداً على ان 2006 - 5 - 22 تاريخ 753فترة العمل بالقانون 

االقتصاد اللبناني يحتاج الى قانون عمل حديث، ينظم العالقة بين أفرقاء االنتاج.  
 

حرب  
ثم تحدث الوزير حرب منوهاً ببادرة الوزير القصار بانفتاح القرار االقتصادي على القرار السياسي، والذي كان من نتائجه 

هذا االجتماع، وقال إنه منذ اليوم األول لتوليه وزارة العمل، ركز على ان الحوار هو اساس خطة عمله. وأضاف من هنا 
اهتمامي باإلسراع في تشكيل المجلس االقتصادي واالجتماعي الذي يضم مختلف طاقات المجتمع، مشدداً على ضرورة 

السير في خطى سريعة وليست متسرعة، ألن نظام الضمان اإلختياري والعجز الذي رافق تطبيقه، جعالنا ال نستعجل اتخاذ 
اي قرار قبل درسه والتأكد من فعالية تطبيقه.  

وتابع اننا نعمل على ايجاد نظام اجتماعي جديد يريح طرفي االنتاج، اصحاب العمل والعمال، ونسعى الى ان يكون هذا 
النظام أهم انجاز اجتماعي بعد انشاء صندوق الضمان.  

وأشار حرب الى انه سيقترح نظاماً يسمح للشركات الكبرى بتصفية مستحقاتها لدى الضمان ببدل مقطوع. وقال إذا توفر 
التعاون االيجابي بين وزارة العمل والهيئات االقتصادية واالتحاد العمالي، فيمكننا إنجاز الكثير بشكل يريح كل الفئات.  

ثم جرى نقاش حول كل المواضيع االجتماعية ال سيما صندوق الضمان، في مشاركة الحضور للتوصل الى حلول تسمح 
بتحديث وسائل العمل في الحقل اإلجتماعي والضمان بما يعود بالفائدة على كل المجتمع اللبناني. وتم االتفاق على عقد 

 اجتماعات دورية لبلورة األفكار المطروحة. 
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  يقترح تصفية مستحقات الشركات لدى الضمان والقصار يطالب بشراكة القرار حرب

 المزيد  اضعاف وااليرانيون في المرتبة الثانية وعبود يتوقع3االتراك زادوا  السياح

 
مستوى، امس، بدءاً من  في موازاة االنشغاالت السياسية برزت انهماكات اقتصادية على غير

باالرقام الجديدة المتعلقة بالسياح  االتفاقات التي تم توقيعها مع الجانب السوري، وانتهاء
  .والسياحة

  التقاعد وديون الضمان
بين  مستوى الحوار السياسي - االقتصادي بادر وزير الدولة عدنان القصار بعقد جلسة حوار فعلى

والزراعة في بيروت  الهيئات االقتصادية ووزير العمل بطرس حرب في مقر غرفة التجارة والصناعة
  .وجبل لبنان

الجارية، وشدد على ضرورة استشارتها قبل اتخاذ  واذ نوه القصار بكل ايجابية ظهرت في الحوارات
تتعلق بالشأنين االقتصادي واالجتماعي، ثمن رئيس  اي قرار ال سيما في الموضوعات التي

االيجابية التي رافقت الحوار حول نظام التقاعد والحماية  الهيئات االقتصادية محمد شقير
العمل المبدئية على اهم المعايير التي طرحها القطاع الخاص في هذا  االجتماعية، وموافقة وزير

الوزير حرب االستجابة لتوصية هيئة مكتب الضمان حول تمديد فترة العمل  الصدد، وتمنى على
 القاضي بتقسيط ديون الضمان واالعفاء من الغرامات. وشدد على 22/5/2006تاريخ  753بالقانون 

  .«االقتصاد اللبناني يحتاج الى قانون عمل حديث ينظم العالقة بين فرقاء االنتاج» ان
القرار السياسي وقال  ونوه الوزير حرب من جهته ببادرة الوزير القصار بانفتاح القرار االقتصادي على
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اساس خطة عمله، «من هنا  انه منذ اليوم االول لتوليه وزارة العمل ركز على ان الحوار هو
الذي يضم مختلف طاقات  اهتمامي باالسراع في تشكيل المجلس االقتصادي واالجتماعي

الن نظام الضمان  المجتمع». وشدد على «ضرورة السير في خطى سريعة وليست متسرعة،
قبل دراسته والتأكد من  االختياري والعجز الذي رافق تطبيقه جعلنا ال نستعجل اتخاذ اي قرار

  .«فاعلية تطبيقه
اجتماعي جديد يريح طرفي االنتاج، اصحاب العمل والعمال،  واضاف: «اننا نعمل على ايجاد نظام

  .«النظام اهم انجاز اجتماعي بعد انشاء صندوق الضمان ونسعى الى ان يكون هذا
نظاما يسمح للشركات الكبرى بتصفية مستحقاتها لدى الضمان ببدل  واشار حرب الى انه سيقترح

 توفر التعاون االيجابي بين وزارة العمل والهيئات االقتصادية واالتحاد العمالي مقطوع. وقال: «اذا
  .«يمكننا انجاز الكثير بشكل يريح كل الفئات

  ارقام سياحية
 في 25 و20السياحي، توقع وزير السياحة فادي عبود استمرار النمو السياحي بين  وفي الموضوع

الوجهة  تقريبا خصوصا ان معظم الوافدين اعتادوا االجواء اللبنانية ويعتبرون ان لبنان ما زال المئة
  .السياحية االولى بالنسبة اليهم

وال سيما على الصعيد السياحي، ستؤدي الى زيادة  واعلن ان االتفاقات التي وقعت مع سوريا
غيرها، مما سيساعد في تنمية القطاع السياحي. ولفت الى  في عدد الوافدين ان من سوريا او

على التنمية المستدامة في مختلف المناطق اللبنانية وعلى  ان خطة وزارة السياحة ترتكز
  .عدد الزائرين وتنوع سياحاتهم تنويعها. مالحظا التقدم في

لوزارة السياحة حول تطورات الحركة السياحية في  وكانت القراءة الرقمية لدائرة االحصاء التابعة
التحسن في عدد الوافدين خالل الشهر المذكور حيث بلغ  لحظت استمرار ،2010شهر حزيران 

 حيث سجل ما مجموعه 2009في المئة عن شهر حزيران  20.64  زائرا بتقدم نسبته231.212
  . زائرا191.692

مقارنة   الف زائر81.097الفترة ذاتها سجل تطور في عدد الوافدين من الدول العربية ليبلغ  وفي
الستة االولى من   الفا. وبذلك بلغ عدد الوافدين في االشهر590.50 حيث بلغ 2009بشهر حزيران 
  .من العام الماضي  الفا في االشهر ذاتها761.415 زائرا مقارنة بـ964.067العام الحالي 

عليه في السابق بعد الغاء التأشيرات  ولوحظ ان عدد الزائرين االتراك قد ارتفع ثالث مرات عما كان
مع العلم ان قرار الغاء التأشيرات بوشر  16.197 بين لبنان وتركيا، فوصل خالل السنة الماضية الى

الماضي. كذلك لوحظ زيادة في عدد الزائرين االيرانيين حيث  العمل به اعتبارا من اوائل حزيران
ايرانيا، وقد احتلوا المرتبة الثانية بعد االردنيين الذين بلغ  116.412 وصل خالل الفترة ذاتها الى

  .زائرا 131.181 عددهم
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ونــــوه رئــيــس اتـــحـــاد الــغــرف 
اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان 
محمد شقير بالعالقات الجيدة القائمة بين 
 أطراف االنتاج في رعاية وزير العمل.

وإذ ثمن "اإليجابية التي رافقت الحوار 
حول نظام التقاعد والحماية االجتماعية 
وموافقة وزيــر العمل المبدئية على أهم 
المعايير التي طرحها القطاع الــخــاص 

فــي هذا الصدد "، تمنى شقير على 
الوزير حرب" استجابة توصية هيئة 

مكتب الضمان حول تمديد فترة العمل 
 – 5 – 2006 22 تاريخ 753بالقانون 

القاضي بتقسيط ديــون الضمان 
واإلعفاء من الغرامات "، مشدداً على 

  

 

ا
ل
ب
 لد

الهيئات االقتصادية تناقش المواضيع االجتماعية ال سيما 
 صندوق الضمان للتوصل الى حلول

تصفية 

 



 
 

ان" االقتصاد اللبناني يحتاج الى قانون 
عمل حديث، ينظم العالقة بين أفرقاء 

االنتاج". 

مــن جــهــتــه، نـــوه الـــوزيـــر 
حــرب بــبــادرة الــوزيــر القصار 
"بانفتاح الـــقـــرار االقــتــصــادي 

عــلــى الــقــرار السياسي، والــذي كان 
من نتائجه هذا االجتماع"، وقال إنه منذ 

اليوم األول لتوليه وزارة العمل، ركز 
على أن الــحــوار هو أســاس خطة 

عمله. 

وأضاف "من هنا اهتمامي باإلسراع في 
تشكيل المجلس االقتصادي واالجتماعي 

الــذي يضم مختلف طــاقــات 
المجتمع"، مــشــدداً على "ضــرورة 

السير في خطى سريعة وليست 
متسرعة، ألن نظام الضمان 

اإلخــتــيــاري والــعــجــز الــــذي 
رافــق تطبيقه، جعالنا ال نستعجل اتخاذ 
أي قـــرار قبل درســـه والــتــأكــد من 

فعالية تطبيقه". 

وتابع "إننا نعمل على إيجاد نظام 
اجتماعي جديد يريح طرفي االنــتــاج، 

أصحاب العمل والعمال، ونسعى الى أن 
يكون هذا النظام أهــم انــجــاز 

اجتماعي بعد انشاء صندوق الضمان". 

وأشــار الى أنه سيقترح نظاماً يسمح 
للشركات الكبرى بتصفية مستحقاتها 

لــدى الضمان ببدل مقطوع. وقــال "إذا 
توفر التعاون االيجابي بين وزارة العمل 

والهيئات االقــتــصــاديــة واالتــحــاد 
العمالي، فيمكننا إنجاز الكثير بشكل 

 يريح كل الفئات".

المستحقات لدى 
الضمان ببدل 

 مقطوع
 

 صدى البلد

الشأنان اإلقتصادي واإلجتماعي شكال 
محور اجتماع الهيئات االقتصادية في 

غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة 
الوزير عدنان القصار وشارك فيه 

وزير العمل بطرس حرب، في حضور 
 األعضاء.

أكد القصار "أن الهيئات أظهرت كل 
إيجابية في الحوارات الجارية، وهي 

تشدد على ضرورة استشارتها قبل 
اتــخــاذ أي قـــرار ال سيما في 

الــمــواضــيــع المتعلقة بالشأنين 
 االقتصادي واالجتماعي".

 
 
 
 

UBack to TopU 
 

  



 
 

 

   
 
 

   -   الصفحة الرئيسية   -   المقال    :عودة الى   
  اطبع

 
وزير العمل لتصفية مستحقات الضمان ببدل مقطوع القصار يرأس إجتماعا لـ "الهيئات" 

  بحضور حرب: ضرورة استشارتها قبل اتخاذ أي قرار
 

 ص  01:57:00 23/04/2009
 
 
 

عقدت الهيئات االقتصادية اللبنانية اجتماعا امس في مقر غرفة 
التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان برئاسة وزير 
  الدولة عدنان القصار، في حضور وزير العمل بطرس حرب واالعضاء.

 
بداية، رحب القصار باسم الهيئات االقتصادية بوزير العمل، وقال: 
"ان الهيئات أظهرت كل ايجابية في الحوارات الجارية، وهي تشدد 

على ضرورة استشارتها قبل اتخاذ اي قرار السيما في الموضوعات التي 
  تتعلق بالشأنين االقتصادي واالجتماعي".

 
وتحدث رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان 

محمد شقير، مرحبا بحرب في غرفة بيروت وجبل لبنان، ومنوها 
  بالعالقات الجيدة القائمة بين أطراف االنتاج برعاية وزير العمل.

 
وإذ ثمن "االيجابية التي رافقت الحوار حول نظام التقاعد والحماية 
االجتماعية، وموافقة وزير العمل المبدئية على أهم المعايير التي 

طرحها القطاع الخاص في هذا الصدد"، تمنى شقير على حرب "االستجابة 
 753لتوصية هيئة مكتب الضمان حول تمديد فترة العمل بالقانون 

 القاضي بتقسيط ديون الضمان واالعفاء من 2006 - 5 - 22تاريخ  
الغرامات". وشدد على ان "االقتصاد اللبناني يحتاج الى قانون عمل 

  حديث ينظم العالقة بين فرقاء االنتاج".
 

ثم تحدث حرب منوها بـ "بادرة الوزير القصار بانفتاح القرار 
االقتصادي على القرار السياسي، والذي كان من نتائجه هذا 

االجتماع"، وقال إنه منذ اليوم االول لتوليه وزارة العمل ركز على 
ان الحوار هو اساس خطة عمله، من هنا اهتمامي باالسراع في تشكيل 

المجلس االقتصادي واالجتماعي الذي يضم مختلف طاقات المجتمع". وشدد 
على "ضرورة السير في خطى سريعة وليست متسرعة، ألن نظام الضمان 
االختياري والعجز الذي رافق تطبيقه جعلنا ال نستعجل باتخاذ اي 

  قرار قبل دراسته والتأكد من فاعلية تطبيقه".
 

وقال: "اننا نعمل على ايجاد نظام اجتماعي جديد يريح طرفي 
االنتاج، اصحاب العمل والعمال، ونسعى الن يكون هذا النظام أهم 

  انجاز اجتماعي بعد انشاء صندوق الضمان".
 

وأشار حرب الى انه سيقترح "نظاما يسمح للشركات الكبرى بتصفية 
 مستحقاتها لدى الضمان ببدل مقطوع". 

 
وقال: "اذا توفر التعاون االيجابي بين وزارة العمل والهيئات 

االقتصادية واالتحاد العمالي يمكننا انجاز الكثير بشكل يريح كل 
  الفئات".

 
ومن ثم جرى نقاش حول كل المواضيع االجتماعية السيما صندوق الضمان، 

للتوصل الى حلول تسمح بتحديث وسائل العمل في الحقل االجتماعي 
والضمان بما يعود بالفائدة على كل المجتمع اللبناني. وتم االتفاق 

  على عقد اجتماعات دورية لبلورة االفكار المطروحة.
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  تصفية مستحقّات الشركات ببدل مقطوع 
أعلن وزير العمل، بطرس حرب، خالل اجتماع نظّمته الهيئات االقتصادية أمس، أنّه سيقترح نظاماً يسمح 
للشركات الكبرى بتصفية مستحقاتها لدى الضمان ببدل مقطوع، وذلك في إطار صياغة أسس جديدة لنظام 

الرعاية االجتماعيّة يجري التداول حالياً بشأنها. وشّدد الوزير حرب في االجتماع الذي عقد في غرفة 
التجارة والصناعة والزراعة لبيروت وجبل لبنان، برئاسة الوزير عدنان القّصار، على أنّه «إذا توافر 

التعاون اإليجابي بين وزارة العمل والهيئات االقتصادية واالتحاد العمالي يمكننا إنجاز الكثير بشكل يريح 
كل الفئات». والواقع هو أّن الحوار جار بين الفئات المعنيّة بهذه الملفّات. ووفقاً للقّصار، فإّن الهيئات 

«أظهرت كل إيجابية وهي تشدد على ضرورة استشارتها قبل اتخاذ أي قرار وال سيما في المواضيع التي 
تتعلّق بالشأنين االقتصادي واالجتماعي». 

من جهته، أشاد رئيس الغرفة محّمد شقير باإليجابيّة التي رافقت الحوار حول نظام التقاعد والحماية 
االجتماعية. وثّمن موافقة وزير العمل المبدئية على أهم المعايير التي طرحها القطاع الخاص في هذا 

الصدد. وتمنى شقير على الوزير االستجابة لتوصية هيئة مكتب الضمان بشأن تمديد فترة العمل بالقانون 
، القاضي بتقسيط ديون الضمان واإلعفاء من الغرامات، مشدداً على 2006 أيّار عام 22 تاريخ 753رقم 

أّن االقتصاد يحتاج إلى قانون عمل حديث، ينظم العالقة بين فرقاء اإلنتاج. وتطّرق حرب في حديثه أيضاً 
إلى أهميّة معالجة الملّف االقتصادي االجتماعي والحوار حوله، ولفت إلى «ضرورة السير في خطى 

سريعة وليست متسّرعة» لمعالجته، «ألن نظام الضمان االختياري والعجز الذي رافق تطبيقه جعلنا ال 
نستعجل باتخاذ أي قرار قبل دراسته والتأكد من فعالية تطبيقه». وأشار إلى «أنّنا نعمل على إيجاد نظام 
اجتماعي جديد يريح طرفي اإلنتاج، أصحاب العمل والعمال، ونسعى لكي يكون هذا النظام أهم إنجاز 

اجتماعي بعد إنشاء صندوق الضمان». 
(األخبار)  

 
  ۲۰۱۰ تموز ۲۰عدد الثالثاء 

 
 عنوان المصدر:

http://www.al-akhbar.com/ar/node/198564  
 

 
 

Back to Top 
 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.al-akhbar.com/�
http://www.al-akhbar.com/�
http://www.al-akhbar.com/ar/node/198564�

