
أوراق سياسية
- رقم 15 - 

2017

تطورات المالية العامة 
في العام  2017

بين أعباء السلة الضريبية 
ومخاطر انزالقات اإلنفاق

روجيه ملكي



مالحظة: إن مضمون هذه الورقة 
ال يعكس بالضرورة الرأي الرمسي 
ملؤسسة كونراد آديناور وملؤسسة 

بيت املستقبل. وعليه، فإن مسؤولية 
املعلومات واآلراء الواردة فيها تقع 

على عاتق الكاتب وحده. 



1

تطورات المالية العامة في العام 2017

صفحة

مقدمة

شــهد لبنــان فــي خــال العقــد الماضــي 
قليميــة  واإ واقتصاديــة  سياســية  هــزات 
وأرهقــت  االقتصــادي  نمــوه  عرقلــت 
ماليتــه العامــة. وتفاقــم الوضــع بســبب 
المالــي  والعجــز  العــام  الديــن  ثقــل 
الجــاري  اإلنفــاق  وزيــادة  المزمــن 
وغيــاب  األساســي،  الفائــض  وتدهــور 
تحــّد  عاجلــة  هيكليــة  إصاحــات 
الوفــاء  وعــدم  الحكومــي  االنفــاق  مــن 
االقتصاديــة  اإلصاحــات  بتعهــدات 
فــي مؤتمــرات  التــي أعطيــت  والماليــة 
المانحيــن الدولييــن خــال العقــد األول 

والعشــرين. الحــادي  القــرن  مــن 
النشــاط  تراجــع  ذلــك  إلــى  يضــاف 
للظــروف  نتيجــة  االقتصــادي 
األمنيــة  واألوضــاع  الجيوسياســية 
األثــر  لجهــة  ســيما  ال  المتقلبــة، 
لألزمــة  واالجتماعــي  االقتصــادي 
الســورية التــي دخلــت ســنتها الســابعة. 
ووفقــًا لتقريــر اللجنــة األوروبيــة لحمايــة 

تطورات املالية العامة يف العام 2017
بني أعباء السلة الضريبية وخماطر انزالقات اإلنفاق

المدنييــن وعمليــات اإلغاثــة اإلنســانية1، 
وصــل عــدد الاجئيــن الســوريين الذيــن 
تدفقــوا إلــى لبنــان منــذ انــدالع الصــراع 
فــي آذار مــن العــام 2011 إلــى نحــو 
يــوازي  1.5 مليــون نســمة، وهــو رقــم 
ثلــث تعــداد الشــعب اللبنانــي. فشــكلت 
أزمــة الاجئيــن الســوريين عبئــًا إضافيــًا 
علــى الماليــة العامــة وتقديــم الخدمــات،
فتنامــى الفقــر بيــن اللبنانييــن ووصــل 

معــدل البطالــة إلــى أرقــام قياســية.

إلــى هــذا، يخضــع االقتصــاد فــي لبنــان 
التجاذبــات  وتلقــي  السياســة  لتأثيــرات 
الحيــاة  علــى  ظالهــا  السياســية 
االقتصاديــة، مــا أثّــر ســلبًا علــى النمــو 
االجتماعيــة  والعدالــة  االقتصــادي 
مــن  كبيــر  بشــكل  وحــّد  واالســتقرار 
فعاليــة اإلنفــاق العــام وشــجع الزبائنيــة 
والفســاد وأعــاق الرقابــة والمســاءلة فــي 
العــام  ومنــذ  العامــة.  الماليــة  شــؤون 

1  مراجعة التقرير على الرابط اإللكتروني التالي: 
https://ec.europa.eu/echo/files/aid/

countries/factsheets/lebanon_syrian_crisis_
en.pdf

https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/lebanon_syrian_crisis_en.pdf
https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/lebanon_syrian_crisis_en.pdf
https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/lebanon_syrian_crisis_en.pdf
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النــواب  مجلــس  يقــر  لــم   ،2005
موازنــات عامــة بســبب الخــاف علــى 
إجراء قطع الحساب مع ما يعنيه ذلك 
مــن تغييــب عامــل المحاســبة األساســي 
ومنــذ  المالــي.  لانتظــام  والضــروري 
يتــم  العــام  ذلــك الحيــن، كان اإلنفــاق 
وفقــًا لقاعــدة صــرف اســتثنائية تســمى 
إلــى  إضافــة  عشــرية  اإلثنــى  القاعــدة 
مــا  اســتثنائية،  ماليــة  اعتمــادات  فتــح 
تــرك السياســة الماليــة العامــة متهالكــة 
األجــل. متوســطة  رؤيــة  إلــى  وتفتقــر 

ومــن الممكــن أن تتدهــور األمــور أكثــر 
مع ارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة 
كانــت  التــي  اليــورو،  وســعر  الدوليــة 
حتــى اآلن مؤاتيــة لاقتصــاد اللبنانــي. 
بعــودة  يأمــل  أن  إال  المــرء  يســع  وال 
ولكــن  واإلقليمــي،  المحلــي  االســتقرار 
الســيناريوات  أحســن  ظــل  فــي  حتــى 
فــي هذيــن المجاليــن، تبقــى التحديــات 
االقتصاديــة التــي يواجههــا لبنــان كبيــرة 

وشــاقة.

الصعــب،  الوضــع  هــذا  ظــل  فــي   
شــهدت الماليــة العامــة فــي لبنــان فــي 
خال العام 2017 تغييرات عدة بدءا 
بإقــرار قانــون سلســلة الرتــب والرواتــب 
قــرار ســلة  المقتــرح منــذ العــام 2012 واإ

قــرار الموازنــة العامــة  ضريبيــة جديــدة واإ
للعام 2017 بعد عجز مجلس النواب 
عــن إقــرار الموازنــات مــدة 11 عامــًا. 

أن  تبيــان  إلــى  الورقــة  هــذه  تهــدف 
لبنــان  فــي  العامــة  الماليــة  هيكليــة 
ســتبقى ضعيفــة دون إجــراء إصاحــات 
جذرية، وأن اللجوء إلى زيادة الضرائب 
مســتدامة  ماليــة  سياســة  اعتمــاد  دون 
تجــري تغييــرات هيكليــة ســُيبقي لبنــان 
والماليــة  االقتصاديــة  لمشــاكله  أســيرًا 
والنقديــة. وال بــّد مــن اإلشــارة هنــا إلــى 
طالــت  الجديــدة  الضريبيــة  الســلة  أن 
التــي  القطاعــات  طالتــه  مــا  أكثــر 
تعتبــر محــركًا لاقتصــاد اللبنانــي، أي 
قطــاع العقــارات وقطــاع البنــاء وقطــاع 
إن  الســياحي.  والقطــاع  المصــارف 
فــي  األمــد  القصيــر  الحكومــة  هــدف 
عــن  تتخلّــف  يجعلهــا  وارداتهــا  زيــادة 
اســتدامة  تحقيــق  وهــو  األهــم  الهــدف 
شــأنه  مــن  مــا  األجــل،  طويلــة  ماليــة 
إعاقــة عــودة لبنــان إلــى مســار التنميــة. 

تتضمن هذه الدراسة أربعة أقسام:

المــواد  األول  القســم  يســتعرض 
القانــون  عليهــا  نــّص  التــي  الضريبيــة 
رقــم 64 لســنة 2017 الخــاص بالســلة 
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الضرائــب  جانــب  إلــى  الضريبيــة، 
 2017 موازنــة  قانــون  فــي  الــواردة 
والمراسيم والقرارات التطبيقية الُمتخذة.

الماحظــات  الثانــي  القســم  يقــارب 
حــول أهــم المــواد فــي القانــون إن لجهــة 
جدواهــا المالــي واالقتصــادي أو لجهــة 
صعوبــات تطبيقهــا واألعبــاء اإلداريــة 
والتعقيــدات الممكــن مواجهتهــا مــن قبــل 
المكلفيــن، خصوصــًا الصغــار منهــم.

مكامــن  تحديــد  الثالــث  القســم  يحــاول 
الضعــف فــي الســلة الضريبيــة الجديــدة 
االقتصاديــة  األنشــطة  علــى  وتأثيرهــا 
والبيئــة  االجتماعيــة  والحالــة 

االســتثمارية.

ويطــرح القســم الرابــع واألخيــر مجموعــة 
مــن المقترحــات تؤكــد ضــرورة إدخــال 
فــي إطــار رؤيــة  أي ضرائــب جديــدة 
االرتجــال  لتفــادي  شــاملة  اقتصاديــة 
الضريبــي المبنــي فقــط علــى محــاوالت 
زيــادة المداخيــل الحكوميــة دون تقييــم 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  تداعياتهــا 

واإلداريــة.

1 -  األعباء واإلجراءات 
الضريبية المقررة

أ السلة الضريبية:	-

فــي أعقــاب قــرار المجلــس الدســتوري 
إبطال مشــروع قانون الضرائب برمته، 
أقــّر مجلــس النــواب القانــون رقــم 64 
وبــات  مادتيــه 11 و17  تعديــل  بعــد 
ســاري المفعــول بعــد نشــره فــي الجريــدة 
األول/ تشــرين   26 بتاريــخ  الرســمية 

القانــون  هــذا  جــاء  أكتوبــر2017. 
بهــدف تمويــل سلســلة الرتــب والرواتــب 
لموظفــي القطــاع العــام، فعــّدل بعــض 
الضرائــب واســتحدث ضرائــب ورســومًا 

جديــدة طالــت 17 مجــااًل.

وأبــرز المجــاالت التــي شــملتها الزيــادة 
الضريبيــة مــع تقديــر إيراداتهــا المتوقعــة 

وغيــر الرســمية هــي:

• القيمــة 	 علــى  الضريبــة  زيــادة 
المضافة من 10% إلى 11% ، ما قد 
يؤمــن إيــرادات إضافيــة للخزينــة بواقــع 

300 مليــار ل.ل،

• المالــي 	 الطابــع  رســم  رفــع 
واإليصــاالت  الفواتيــر  علــى  النســبي 
التجاريــة والمســتندات المماثلــة  مــن 3 
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باأللــف إلــى 4 باأللــف مــا قــد يؤمــن 
 45 بواقــع  للخزينــة  إضافيــة  إيــرادات 

ل.ل، مليــار 

• المالــي 	 الطابــع  رســم  وضــع 
الثابــت  الهاتــف  خــط  فواتيــر  علــى 
ل.ل   250 وفــرض  ل.ل   2500
علــى البطاقــات المســبقة الدفــع للهاتــف 

الخلــوي، 

• رســوم 	 علــى   %200 زيــادة 
يؤمــن  قــد  مــا  الروحيــة،  المشــروبات 
 60 بواقــع  للخزينــة  إضافيــة  إيــرادات 

ل.ل، مليــار 

• التبــغ 	 علــى  الضريبــة  زيــادة 
والتنبــاك المســتورد )250 ل.ل علــى 
علــى  ل  ل  و250  الســجاير  علبــة 
علبــة التنبــاك، و250 ل.ل علــى كل 
سيجار(، ما قد يؤمن إيرادات إضافية 

للخزينــة بواقــع 30 مليــار ل.ل،

• رســوم 	 علــى   %100 زيــادة 
إيــرادات  قــد يؤمــن  العــدل، مــا  كتّــاب 
مليــار   30 بواقــع  للخزينــة  إضافيــة 

ل.ل،

• رفع رسوم المغادرة للمسافرين 	
التــي  للرحــات  بيــروت  مطــار  عبــر 

تزيــد علــى 1250 كلــم، مــا قــد يؤمــن 
 60 بواقــع  للخزينــة  إضافيــة  إيــرادات 

مليــار ل.ل، 

• جوائــز 	 علــى  الضريبــة  رفــع 
مــن  واألجنبيــة  اللبنانيــة  اليناصيــب 
10% إلــى 20%، مــا قــد يؤمــن إيــرادات 
إضافيــة للجزينــة بواقــع 10مليار ل.ل، 

• أربــاح 	 علــى  الضريبــة  رفــع 
التحسين العقاري من 10% الى %15 
علــى الشــركات والمؤسســات وتوســيع 
تطبيقهــا علــى األشــخاص الطبيعييــن 
بالشــركات  محصــورة  كانــت  أن  بعــد 
المعنوييــن،  واألشــخاص  والمؤسســات 
مــا قــد يؤمــن إيــرادات إضافيــة للخزينــة 

بواقــع 100 مليــار ل.ل،

• أربــاح 	 علــى  الضريبــة  رفــع 
الشــركات والمؤسســات  مــن 15% إلــى 
17%، مــا قــد يؤمــن إيــرادات إضافيــة 

للخزينــة بواقــع 70 مليــار ل.ل،

• المخفّــض 	 المعــدل  إلغــاء 
فــي  األربــاح  توزيــع  علــى  للضريبــة 
الشركات المدرجة أسهمها في بورصة  
بيــروت وزيادتهــا مــن 5% إلــى %10، 
مــا قــد يؤمــن إيــرادات إضافيــة للخزينــة 
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ل.ل، مليــار   10 بواقــع 

• فوائــد 	 علــى  الضريبــة  رفــع 
الحســابات من 5% إلى 7% للمودعين 
علــى  الفوائــد  فيهــا  بمــا  والمصــارف، 
ســندات الخزينة والودائع لدى مصرف 
لبنــان والودائــع بيــن المصــارف، مــا قــد 
يؤمــن إيــرادات إضافيــة للخزينــة بواقــع 
المودعيــن  مــن  ل.ل  مليــار   320
المصــارف، مــن  مليــار ل.ل  و550 

• المقطــوع 	 الطابــع  رســم  رفــع 
التجاريــة  واإليصــاالت  الفواتيــر  علــى 
إلــى  ليصــل  المماثلــة   والمســتندات 
20 ألــف ل.ل، مــا قــد يؤمــن إيــرادات 
مليــار   70 بواقــع  للخزينــة  إضافيــة 

ل.ل، 

أمــا أهــم الضرائــب المســتحدثة فجــاءت 
كاآلتــي: 

• ل.ل 	  6000 رســم  فــرض 
علــى إنتــاج كل طــن مــن اإلســمنت، 
مــا قــد يؤمــن إيــرادات إضافيــة للخزينــة 

ل.ل، مليــار   35 بواقــع 

• القادميــن 	 فــرض رســوم علــى 
غيــر اللبنانييــن إلــى لبنــان عبــر البــر 
بقيمة 5000  ل.ل عن كل شــخص، 

مــا قــد يؤمــن إيــرادات إضافيــة للخزينــة 
بواقــع 10 مليــار ل.ل،

• محتــوى 	 علــى  رســوم  فــرض 
لبنــان  تصــل  التــي  المســتوعبات 
)باستثناء تلك اآلتية ترانزيت( كاآلتي: 
المســتوعبات  علــى  ل.ل  ألــف   80
ألــف ل.ل  بحجــم 20 قدمــًا و 120 
علــى المســتوعبات بحجــم 40 قدمــًا، 
مــا قــد يؤمــن إيــرادات إضافيــة للخزينــة 

ل.ل، مليــار   65 بواقــع 

• فرض غرامات على اإلشــغال 	
العامــة  لألمــاك  القانونــي  غيــر 
البحريــة، مــا قــد يؤمــن إيــرادات إضافيــة 

ل.ل،   مليــار  بواقــع 200  للخزينــة 

• عقــود 	 علــى  رســوم  فــرض 
والمســجلة  الممســوحة  العقــاري  البيــع 
مــن   %2 بنســبة  العــدل  كتّــاب  لــدى 
ثمــن المبيــع علــى أن تحســم مــن رســوم 

النهائيــة. التســجيل 

جــراءات ضريبيــة  ضرائــب واإ ب- 
العامــة  الموازنــة  قانــون  أخــرى: 
الماليــة  وزيــر  وقــرارات  والمراســيم 

التطبيقيــة 

فــي  الــواردة  الضرائــب  جانــب  إلــى 
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أدخــل   ،2017 للعــام   64 القانــون 
 66 رقــم  العامــة  الموازنــة  قانــون 
الثانــي/ تشــرين   7 بتاريــخ  الصــادر 
المراســيم  وكذلــك   ،2017 نوفمبــر 
التــي  التطبيقيــة  والقــرارات  الصــادرة 
جــراءات  اتخذهــا وزيــر الماليــة، مــوادًا واإ

أهمهــا:  أخــرى  ضريبيــة 

• مالــي 	 طابــع  رســم  إقــرار 
الميــاه، الســتثمار  رخصــة  ورســم 

• إخضــاع 	 ســقف  تخفيــض 
المضافــة  القيمــة  لضريبــة  المكلفيــن 
 100 إلــى  ل.ل  مليــون  مــن150 

ل.ل، مليــون 

• اإلبقــاء علــى حــق اســترداد 	
المعفــاة  للعمليــات  بالنســبة  الضريبــة 
مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، 
تقديــم طلــب االســترداد  يتــم  أن  علــى 
عنــد نهايــة كل ســنة وضمــن مهلــة 20 
التــي  أشــهر  الســتة  مهلــة  بــدل  يومــًا 

ســابقًا، كانــت ممنوحــة 

• إضافيــة 	 مهــل  إعطــاء 
لاســتردادات  الضريبيــة  لــإدارات 
للمكلفيــن  دفعهــا  المفتــرض  الماليــة 
التباطــؤ اإلداري، والناتجــة فقــط عــن 

• الضريبــة 	 مكلفــي  إخضــاع 
جــردة  لتقديــم  المضافــة  القيمــة  علــى 
مفصلــة  الثابتــة  واألصــول  المخــزون 
كانون الثاني/ينايــر   20 تاريــخ  قبــل 

.2017 العــام  مــن 

2 - ضرائب مرتجلة ومشّتتة: 
الشيطان يكمن في التفاصيل

فــي  الشــيطان  يكمــن  مــا  غالبــًا 
التفاصيــل، وناحــظ ذلــك فــي الكثيــر 
مــن المــواد الضريبيــة التــي أقــّرت فــي 

ومنهــا: الماضيــة  األشــهر 

1 - رفــع رســم الضريبــة علــى القيمــة 
 %11 الــى   %10 مــن  المضافــة 
وتخفيــض المســتوى األدنــى للخضــوع 
إلــى 100  ل.ل  مليــون  مــن 150 

ل.ل مليــون 

إن رفع هذه الضريبة سيكون له مردود 
عــال وهــي ســهلة التحصيــل للخزينــة 
وتلجــأ إليهــا معظــم الــدول. لكــن العــبء 
اإلداري الناتج عن تخفيض مســتويات 
المضافــة  القيمــة  لضريبــة  الخضــوع 
)تخفيــض الحــّد األدنــى للتصريــح مــن 
150 مليــون ل.ل إلــى 100 مليــون 
ل.ل( ســيكون عاليًا جدًا على موظفي 
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اإلدارات المختصــة خصوصــًا فــي مــا 
والمراقبــة.  التدقيــق  بعمليــات  يتعلــق 
حــول  دقيقــة  مؤشــرات  هنــاك  ليســت 
العــدد المتوقــع للمســجلين الجــدد، لكــن 
بعــض التقديــرات تشــير إلــى زيــادة نحــو  
مــن  نحــو %12  أي  مكلــف،   5000
بـــ  والمقــدر  للمســجلين  الحالــي  العــدد 

منتســب.  40.000

إلــى جانــب التحديــات التــي ســتواجهها 
اإلدارة الضريبيــة، مــن المتوقــع أيضــًا 
أصحــاب  مــن  كبيــر  عــدد  يواجــه  أن 
المؤسســات الصغيــرة أعبــاء وتعقيــدات 
فــي إدارة أعمالهــم هــم بغنــى عنهــا نظــرًا 
منهــم  والعديــد  مؤسســاتهم،  لضعــف 
يخضــع عــادة لضريبــة الربــح المقــدر 
أو حتــى المقطــوع وبــات عليهــم اآلن 
االلتــزام بالتصريــح عــن الربــح الحقيقــي 

ومســك دفاتــر ومحاســبة معقــدة. 

يجــب االعتــراف هنــا أن هــذه الخطــوة 
لــم تــأت مــن قبــل اإلدارة الرســمية بــل 
بسبب إلحاح الهيئات االقتصادية التي 
الحاليــة  األزمــة  مــن  جــزءًا  أن  تعتبــر 
ناتــج عــن عمليــات التهــّرب الضريبــي 
وخصوصــًا مــن الضريبــة علــى القيمــة 

المضافــة، وهــذا أمــر مبالــغ فيــه. 

فوائــد  علــى  الضريبــة  رفــع   -  2
وعائــدات الحســابات لــدى المصــارف 
مــن 5% إلــى 7% وتوســيع تطبيقهــا 
إيــرادات  علــى  المصــارف  لتطــال 
الفوائــد لودائعهــا لــدى مصــرف لبنــان 

المصــارف بيــن  وللودائــع 

إن هــذا التوســع قــد يبــدو للوهلــة األولــى 
اقتراحــًا جاذبــًا للخزينــة نظــرًا للمداخيــل 
المتوقــع تحقيقهــا. لكــن هــذا االقتــراح لــه 

محاذيــره ومنهــا:

• المتوقــع 	 القانونــي  االعتــراض 
علــى  المصــارف  جمعيــة  ترفعــه  أن 
مــن  المحّصلــة  الفوائــد  أن  أســاس 
ألموالهــا  تعــود  ال  المصــارف  قبــل 
الخاصــة بــل يعــود القســم األكبــر منهــا 
ذا حققت هوامش إيجابية  للمودعين. واإ
حتمــًا  فســتدخل  األعمــال،  هــذه  عــن 
الخاضعــة  الســنوية  تصريحاتهــا  فــي 

الدخــل. لضريبــة 

• يجب التذكير أيضًا أن المصرف 	
المركــزي يحــّد حاليــًا مــن توزيــع أربــاح 
التوزيعــات  تتجــاوز  وال  المصــارف 
فــي  األربــاح،  مــن   %40 إلــى   %35
حيــن ُتضــم األربــاح الباقيــة إلــى أمــوال 
المصــرف الخاصــة، وذلــك فــي إطــار 
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التــي   »3 »بــازل  لشــروط  التحضيــر 
تنــص علــى ضــرورة رفــع نســبة األمــوال 
إلــى   %12 مــن  للمصــارف  الخاصــة 

 .%15

• ومــن جهــة أخــرى، يمــّر القطــاع 	
المصرفــي اللبنانــي بمرحلــة دقيقــة ولــم 
يعــد هنــاك فــورة أربــاح كمــا حصــل بيــن 
تدفــق  مــع   2010 و   2008 عامــي 
ميــزان  وتحــّول  الخارجيــة  التحويــات 
مــن   2011 العــام  منــذ  المدفوعــات 
عــام 2009  دوالر  مليــار   7 فائــض 
إلــى عجــز ســنوي بمعــدل 1.5 مليــار 
الضغــوط  ذلــك  إلــى  يضــاف  دوالر. 
مــن  الكثيــر  تضعهــا  التــي  والشــروط 
الــدول وعلــى رأســها الخزينــة األميركيــة 
إطــار  فــي  اللبنانيــة  المصــارف  علــى 
وتمويــل  األمــوال  تبييــض  مكافحــة 
بــّد  الضريبــي. وال  والتهــرب  االرهــاب 
تواجههــا  التــي  الصعوبــات  ذكــر  مــن 
خصوصــًا  لبنــان،  فــي  المصــارف 
منهــا،  الحجــم  والصغيــرة  المتوســطة 
احتياطــات  تجميــد  عليهــا  يفــرض  مــا 
إضافيــة لمواجهــة المخاطــر التشــغيلية 

العاليــة. واالســتثمارية 

مــع  للتنســيق  قصــوى  ضــرورة  ثمــة 
مصــرف لبنــان قبــل اتخــاذ أي قــرارات 

التوازنــات  فــي  خلــل  أي  لتفــادي 
يتعلــق  مــا  فــي  وخاصــة  المصرفيــة 
تحويــل  المدفوعــات ومخاطــر  بميــزان 
أي  تفــرض  ال  بلــدان  إلــى  الودائــع 

الفوائــد. هــذه  علــى  ضرائــب 

أربــاح  علــى  الضريبــة  رفــع   -  3
الــى   %10 مــن  العقــاري  التحســين 
والمؤسســات  الشــركات  علــى   %15
وتوســيع تطبيقهــا لتشــمل األشــخاص 

لطبيعييــن  ا

األولــى  للمــرة  الضريبــة  هــذه  ســتطال 
األشــخاص الطبيعييــن بعــد أن كانــت 
والشــركات  المؤسســات  فقــط  تطــال 
واألشــخاص الطبيعييــن الذيــن يبيعــون 
أكثــر مــن عقــار فــي الســنة الواحــدة، 
وهــم يخضعــون إلــى ضريبــة تحســين 
بتقديــرات  يشــكك  مــا   ،%10 بنســبة 
الضريبــة  لهــذه  اإلضافيــة  المداخيــل 
المســتحدثة خصوصــًا فــي ظــل الركــود 

المقلــق الــذي يشــهده هــذا القطــاع.

وُتطرح هنا أيضًا تساؤالت عدة:

• العقــارات، 	 مصيــر  هــو  مــا 
وخصوصــًا الشــقق، التــي بيعــت منــذ 
بموجــب  أو  بالتقســيط  ســنوات عديــدة 
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لــم  والتــي  للعــزل  قابلــة  وكاالت غيــر 
ُتســجل بعــد باســم المالكيــن الجــدد، إذ 
أن قيمــة تســجيلها الحاليــة ســتفوق فــي 
بعــض األحيــان أضعــاف أســعار البيــع 

ســنوات؟ منــذ  الــذي حصــل 

• على أي أساس سُتحتسب أكاف 	
التحســين التــي أدخلهــا المالكــون علــى 

العقــارات وخاصــة المبنيــة منهــا؟

والرســوم  الضرائــب  أن  المؤكــد  مــن 
مــن  المحققــة  العقاريــة  األربــاح  علــى 
قبــل األشــخاص الطبيعييــن يجــب أن 
تكــون ركنــًا مــن أركان الجهــد الضريبــي 
العمــاء  جميــع  قبــل  مــن  المبــذول 
أيضــًا  الواجــب  مــن  لكــن  اللبنانييــن. 
دقيــق  بشــكل  التطبيــق  آليــات  دراســة 
لتفــادي الغبــن ومخاطــر عــدم االلتــزام. 

 4 - فــرض رســم انتــاج علــى كل طــن 
من اإلســمنت بقيمة 6000 ل.ل 

الســلع  إنتــاج  علــى  إدخــال رســوم  إن 
يثيــر الريبــة لــدى الهيئــات والقطاعــات 
اســتبداله  األفضــل  ومــن  االقتصاديــة 
تعتبــر  المبيعــات.  علــى  بالضريبــة 
مــن  تدخــًا  اإلنتــاج  علــى  الضرائــب 
اإلداريــة  الشــوؤن  فــي  العــام  القطــاع 

إحــدى  رغبــت  حــال  وفــي  للشــركات، 
إنتــاج اإلســمنت برفــع حجــم  شــركات 
مخزونهــا فســتكون مضطــرة إلــى تحمــل 

إضافيــة. ماليــة  أعبــاء 

5 - إلغــاء المعــدل المخّفــض علــى 
توزيعــات أربــاح الشــركات المســاهمة 

ــى %10 ورفعــه مــن 5% إل

التخفيــض  هــذا  مــن  يســتفيد  يكــن  لــم 
بورصــة  فــي  المســجلة  الشــركات  إال 
تهــدف  كانــت  خطــوة  فــي  بيــروت، 
وعلــى  الماليــة.  األســواق  تنميــة  إلــى 
الرغــم مــن أنهــا لــم تكــن كافيــة لتنشــيط 
بورصــة بيــروت، فــإن إلغاءهــا ســيفقد 
البورصــة القليــل مــن المصداقيــة التــي 
تتمتــع بهــا حاليــًا، إذ ليــس مــن المحبــذ 
التحفيــزات  عــن  االرتجالــي  التراجــع 
المقّدمــة للمســتثمرين ومــن الضــروري 
المحافظــة علــى االســتقرار التشــريعي 
مقاربــة  ضمــن  مدرجــًا  كان  إذا  إال 

شــاملة. وتنمويــة  إصاحيــة 

وال بّد من اإلشــارة إلى أن إدراج أســهم 
الشــركات فــي األســواق الماليــة ســيحّد 
كثيــرًا مــن عمليــات التهــّرب الضريبــي 
االلتــزام  علــى  الشــركات  وســيجبر 
بشــفافية كبيــرة، وسيســاعد تاليــًا علــى 
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تحســين الجبايــة الماليــة.

ــي ورســم  ــع مال ــرار رســم طاب 6 - إق
رخصــة الســتثمار الميــاه

الرســم  هــذا  فــرض  الضــروري  مــن 
الطبيعيــة،  المــوارد  علــى  للمحافظــة 
لكــن مــن المفتــرض أيضــًا إدراجــه فــي 
المــوارد  إلدارة  شــاملة  سياســة  إطــار 

المائيــة.

الضريبــة  مكلفــي  إخضــاع   -  7
ــم جــردة  ــة لتقدي ــى القيمــة المضاف عل
المخــزون واألصــول الثابتــة مفصلــة 
كانون الثانــي/  20 تاريــخ  قبــل 

2017 العــام  مــن  ديســمبر 

ُيعتبــر هــذا البنــد مثــااًل علــى التســّرع 
الماليــة  القــرارات  بعــض  اتخــاد  فــي 
الداخليــة  باالستشــارات  واالكتفــاء 
المــال،  وزارة  ضمــن  المحصــورة 
وااللتــزام  التطبيــق  الســتحالة  ونظــرًا 
الماليــة  اإلدارة  اضطــرت  بالمقــررات، 
لتمديــد المهــل واالكتفــاء بتقييــم موجــز 
الثابتــة.   واألصــول  المخــزون  لجــردة 

3 - تشخيص مكامن الضعف:
الضريبيــة  الممارســات  أظهــرت 
تملــك  اللبنانيــة ال  الدولــة  أن  األخيــرة 
الضريبيــة،  لسياســتها  وجهــة  أي 
إضافــة إلــى ضعــف قدرتهــا علــى إدارة 
الجهــد المالــي المطلــوب مــن العمــاء 
االقتصادييــن والمكلفيــن علــى مختلــف 
مكامــن  تشــخيص  ويمكــن  فئاتهــم. 

التالــي: الشــكل  علــى  الضعــف 

• التركيــز علــى الضرائــب لتخفيــف 	
أي  همــال  واإ العامــة  الماليــة  عجــز 
قــرارات تتعلــق بتخفيــف اإلنفــاق والهــدر 

أو التهــّرب الضريبــي.

• إقــرار سلســلة رتــب ورواتــب فــي 	
القطــاع العــام دفعــة واحــدة وبنســب 
الصعــب  مــن  جــدًا  كبيــرة  وزيــادات 
تمويلهــا فــي ظــل العجــز المالــي العــام 
مرحلــة  ظــل  وفــي  والمتفاقــم،  الحالــي 
بهــا  تمــّر  التــي  االقتصــادي  الركــود 
البــاد منــذ أكثــر مــن ســبع ســنوات. 

• تســجيل فــوارق كبيــرة فــي تقديــر 	
كلفــة هــذه السلســلة إن لجهــة حجــم 
المســتفدين منهــا أو لجهــة تأثيرهــا علــى 
الكثيــر مــن أعبــاء التوظيــف الحكومــي 
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بالتعاقــد  يتعلــق  مــا  فــي  خصوصــًا 
والتوظيــف فــي المؤسســات العامــة، أو 
لجهــة احتســاب أكاف التقاعــد التــي 
باتــت تشــكل اليــوم بنــدًا مــن أهــم بنــود 

اإلنفــاق فــي الموازنــات العامــة.

• ال تتوافــر معطيــات دقيقــة حــول 	
األكالف المرتقبــة لهــذه السلســلة إذ 
فــي حيــن يقدرهــا البعــض بنحــو 800 
مليــون دوالر ســنويًا، يقدرهــا آخــرون 
دوالر،  مليــار   1.7 إلــى   1.4 بيــن 
وذلــك بعــد احتســاب جميــع التكاليــف 
المباشــرة وغير المباشــرة المرتبطة بها. 
الطويلــة  النقاشــات  مــن  الرغــم  وعلــى 
حــول هــذه السلســلة فــي مجلــس الــوزراء 
وفــي اللجــان النيابيــة، تفاجــأ المتابعــون 
بموافقــة المجلــس النيابــي عليهــا دون 
أن تكــون فــي حوزتــه أرقــام تفصيليــة 

أو إجماليــة متوافــق عليهــا.

• ــر فــي المقترحــات 	 التوســع الكبي
الضريبيــة فــي مرحلــة ركــود اقتصــادي 
يعــرض  مــا  كافــة،  القطاعــات  وفــي 
االقتصــاد الداخلــي النكمــاش أكبــر لــن 
المفتــرض  يعوضــه طبعــًا االســتهاك 
أن ينتــج عــن القــدرة الشــرائية اإلضافيــة 

لموظفــي القطــاع العــام.

• التــي 	 الواســعة  االنتقــادات   
الجديــدة  الضريبيــة  الرزمــة  أثارتهــا 
مــن جميــع أطــراف االنتــاج وخلقهــا 
ال  لالســتثمار  محفــزة  غيــر  ألجــواء 
لســنوات  تــم  فيهــا  التــداول  وأن  ســيما 
أي  وخــارج  ســطحي  بشــكل  طويلــة 
توجهــات اقتصاديــة، مــا أبعدهــا عــن 
النقــاش الجــدي والعقانــي وأخضعهــا 
تعصــف  التــي  السياســية  للخافــات 

طويلــة. ســنوات  منــذ  بلبنــان 

• عــدم اســتفادة الدولــة مــن الفتــرة 	
الزمنيــة الطويلــة التــي لــم تلجــأ فــي 
خاللهــا إلــى زيــادة الضرائــب أو فــرض 
إقــرار  عــدم  بســبب  جديــدة  ضرائــب 
مــن  العامــة ألكثــر  الموازنــات  قوانيــن 
11 ســنة،  لمواجهــة ســيل االنتقــادات 
التــي طالــت الســلة الضريبيــة الجديــدة. 
علــى عكــس الوهــم الســائد لــدى الــرأي 
التنفيذيــة  الســلطات  أن  مــن  العــام 
الضرائــب،  بزيــادة  المواطنيــن  ترهــق 
 15 إلــى  تعــود  زيــادة ضريبيــة  آخــر 
الفوائــد  علــى   %5 )ضريبــة  عامــًا 
فيمــا   ،)2003 موازنــة  المصرفيــة، 
الســابقة  اللبنانيــة  الحكومــات  لجــأت 
كتخفيــض  الضرائــب،  تخفيــض  إلــى 
الضريبــة علــى البنزيــن بنســبة 5000 
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ضريبــة  لغــاء  واإ صفيحــة  لــكل  ل.ل 
القيمــة المضافــة علــى المــازوت المعــد 

المنزلــي. لاســتهاك 

• االقتراحــات 	 تحضيــر  حصــر 
مــن  محــدودة  حلقــة  فــي  الضريبيــة 
المســؤولين فــي وزارة المــال، وخاصــة 
مــن  الكثيــر  فــي  الــواردات.  إدارة  فــي 
المــواد المقــّرة، لــم يتــم حتــى استشــارة 
المديريــات  بعــض  عــن  المســؤولين 
األخــرى فــي الــوزارة والمعنييــن مباشــرة 
القانــون.  فــي  الــواردة  باإلجــراءات 
مــع  نقــاش جــدي  يجــر أي  لــم  طبعــًا 
االجتماعيــة  أو  االقتصاديــة  الهيئــات 
إلعــداد دراســة متأنيــة لهــذه المقترحــات 
االقتصــاد  أداء  علــى  وتأثيراتهــا 

الوطنــي.

• الواقــع 	 باالعتبــار  األخــذ  عــدم 
لهــذه  واالجتماعــي  االقتصــادي 
إنتاجيــة  علــى  وتأثيرهــا  الخطــوات 
وأدائهــا  الخاصــة  المؤسســات 
ومردوديتهــا وعلــى العمليــات التجاريــة. 
من المقدر أن تشكل هذه االقتطاعات 
الضريبيــة مــا بيــن 2% الــى 2.5% مــن 
عاليــة   نســبة  وهــي  المحلــي،  الناتــج 
االقتصــادي  الركــود  ظــل  فــي  جــدًا 
الــذي يعيشــه لبنــان منــذ أكثــر مــن ســبع 

ســابقًا.  أســلفنا  كمــا  ســنوات 

• المتوقــع 	 المــردود  تحديــد  عــدم 
بشــكل  الضريبيــة  المقترحــات  مــن 
دقيــق واالكتفــاء بأرقــام تقريبيــة إجماليــة 
تتماشــى مــع التقديــرات الرســمية لكلفــة 
السلسلة، فيما اعتبر البعض أن األرقام 
قــد تتخطــى مــا هــو مرصــود  الفعليــة 
لزيــادة األجــور. وكان وزيــر المــال قــد 
أشــار خــال المناقشــات البرلمانيــة بــأن 
ســيكون  للضرائــب  المتوقــع  المــردود 
نحــو 1600 مليــار ل.ل ســنويًا، فــي 
حيــن يقــدر بعــض النــواب أن المداخيــل 
المتوقعــة ســتفوق 2200 مليــار ل.ل، 
فيمــا البعــض اآلخــر يشــكك بقــدرة وزارة 
المــال علــى تحقيــق هــذه المعــدالت فــي 
المترديــة،  االقتصاديــة  الحالــة  ظــل  
خصوصــًا إذا نجحــت المصــارف فــي 
الضريبــة  رفــع  تطبيــق  توســيع  إلغــاء 
علــى فوائــد وعائــدات الحســابات وعلــى 
إيــرادات الفوائــد لودائعهــا لــدى مصــرف 

لبنــان وللودائــع بيــن المصــارف.

• عــدم األخــذ باالعتبــار القــدرات 	
اإلداريــة المتوافــرة إن لجهــة التحقــق 
ازديــاد  لجهــة مواجهــة  أو  والتحصيــل 

الضريبــي. التهــّرب  مخاطــر 
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• عــدم إقــرار أي اجراءات تحفيزية 	
مــن  للتخفيــف  اإلنتاجيــة  للقطاعــات 
لاقتطاعــات  االقتصاديــة  الســلبيات 

الجديــدة. الضريبيــة 

• التنزيــالت 	 ســقف  رفــع  عــدم   
علــى  بقائهــا  واإ للمكلفيــن  الضريبيــة 
مســتوياتها منــذ أكثــر مــن 12 عامــًا، 
فــي ظــل تجاهــل كامــل ألي تأثيــرات 
هــذه  فــي  التــي حصلــت  للتضخمــات 

الفتــرة. 

• إدخــال ضرائــب ورســوم جديــدة 	
ــى االســتهالك دون  ــى الدخــل وعل عل
ــات المفتــرض تطبيقهــا  ــح اآللي توضي
أن  الممكــن  مــن  والتــي  لتحصيلهــا 
تكــون شــديدة التعقيــد وتفســح المجــال 
لاستنســاب مــن قبــل اإلدارة، مــع تزايــد 
خصوصــًا  الرشــاوى  انتشــار  مخاطــر 
علــى  الغرامــات  فــرض  عمليــة  فــي 
لألمــاك  القانونــي  غيــر  اإلشــغال 

العامــة.  البحريــة 

• تحميــل المكلفيــن تقصيــر اإلدارة 	
إضافيــة  مهــل  األخيــرة  هــذه  واإعطــاء 
لتأجيــل دفــع االســتردادات لمســتحقيها، 
فيمــا ُيغــّرم المكلــف عــن أي تأخيــر. 

• غيــاب أي دراســات مقارنــة حــول 	
التشــريعات الضريبيــة المطبقــة فــي 
ــان،  ــدول المجــاورة والمشــابهة للبن ال
مــن  البعــض  لــدى  تخــوف  هنــاك  إذ 
الجديــدة  الضريبيــة  الســلة  تــؤدي  أن 
العمليــات  مــن  عــدد  تحويــل  إلــى 
الــدول،  هــذه  إلــى  واالســتثمارات 
الشــركات  إلــى  بالنســبة  خصوصــًا 
التــي تســتعمل لبنــان كقاعــدة مــن أجــل 

. الخــارج  فــي  االســتثمار 

المقترحات:   - 4

الوطنــي  االقتصــاد  نمــو  تراجــع  مــع 
الديــن  وتفاقــم   2011 العــام  منــذ 
السياســية  المخاطــر  وارتفــاع  العــام 
مــن  واالقتصاديــة اإلقليميــة والدوليــة، 
اللبنانيــة  الدولــة  تقــوم  أن  المفتــرض 
واســعة  ماليــة  تصحيحــات  باعتمــاد 
تهــدف إلــى: ترشــيد اإلنفــاق الحكومــي 
التعديــات  دخــال  واإ الهــدر  وحصــر 
فــي  التوازنــات  لتحســين  الضروريــة 
الماليــة العامــة واعتمــاد آليــات شــفافة 

وواضحــة.

بيــن  التنســيق  ضــرورة  هنــا  مــن 
الضرائــب المقــّررة والمصاريــف العامــة 
والماليــة  االقتصاديــة  والتصــورات 
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أهميــة  إلــى  إضافــة  واالجتماعيــة، 
اعتمدتهــا  ســليمة  قواعــد  علــى  البنــاء 
معظــم الــدول المتقدمــة ومــن الممكــن 

اللبنانيــة. الحالــة  مــع  مواءمتهــا 

 إن هــذه القواعــد المســماة بالقواعــد 
الذهبيــة هــي فــي طريقهــا لتصبــح مــن 
مــن  الكثيــر  فــي  الدســتورية  المبــادئ 
البلــدان، وممكــن تلخيصهــا فــي لبنــان 

علــى الشــكل التالــي:

أال يكون هنالك عجز أولي.  أ(  

أن ُيخفــض العجــز اإلجمالــي  ب(  
 %5 إلــى  ليصــل  تدريجيــًا  للموازنــة 
بالنســبة للناتج المحلي بعد 4 ســنوات.

أن يتراجع الدين العام المتراكم  ج(   
فـي  المحلـي  الناتـج  مـن   %120 إلـى 

نفسـها. سـنوات   4 الــ  فتـرة  خـال 

إلــى جانــب هــذه المبــادئ الذهبيــة، مــن 
عامــة  ماليــة  سياســة  رســم  المفتــرض 
ترتكــز علــى خطــة مترابطــة وقوانيــن 
تؤمــن االســتمرارية ومبــدأ الشــمولية 
بــدل إدخــال أو تعديــل بنــود مجتــزأة 
ومبعثــرة بيــن قوانيــن غيــر مترابطــة 
ومــواد فــي الموازنــة العامة أو مراســيم 
وقــرارات. إن التشــريع الضريبــي يجــب 

أن:

الحقيقــي . 1 المدخــول  علــى  يرتكــز 
ســهولة  وعلــى  الضريبــي  للمقتــرح 
اإلداريــة، كلفتــه  وانخفــاض  تطبيقــه 

أال يحّد من النمو االقتصادي، . 2

االســتمرارية . 3 بمبــدأ  يخــّل  أال 
ت، لثبــا وا

يقــارب القطاعــات اإلنتاجيــة . 4 أن 
مــن منطلــق تحفيــزي مســاعد،

أن يحافــظ علــى مبــدأ العدالــة بيــن . 5
المكلفين،

بالنســبة لاقتراحــات التفصيليــة يمكــن 
االقتراحــات  بعــض  علــى  التأكيــد 

ومنهــا:  الخاصــة 

االقتصاديــة . 1 الهيئــات  إشــراك 
التخطيــط  فــي  لبنــان  ومصــرف 

لضريبــي، ا

المؤسســات . 2 إشــراك  ضــرورة 
الضريبيــة  التحضيــرات  فــي  الدوليــة 
لإفــادة مــن المقارنــات مــع السياســات 
فــي  المعتمــدة  الضريبيــة  واإلجــراءات 

أخــرى، دول 
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للضرائــب . 3 التدريجــي  اإلدخــال 
االقتصــاد  علــى  الصدمــات  لتفــادي 

لوطنــي، ا

إعاميــة . 4 خطــط  اعتمــاد 
متخصصــة لتفــادي العوائــق التــي قــد 
تنتج عن األجواء الشــعبوية والسياســية 

العقانيــة، غيــر 

إقرار تحفيزات تساعد المؤسسات . 5
علــى تخطــي ســلبيات بعــض الضرائــب 

وتحافظ على القابلية االستثمارية،

المكلفيــن . 6 بيــن  العدالــة  إحقــاق   
والخزينــة عبــر إخضــاع الطرفيــن لنفــس 
الشــروط اإلداريــة واألحــكام القانونيــة، 

تطويــر سياســات الضريبــة علــى . 7
اعتمــاد  طريــق  عــن  المضافــة  القيمــة 
المــواد  إخضــاع  كمثــل  نســب  عــدة 
األساســية إلــى ضريبــة مخفضــة تصــل 
إلــى مــا بيــن  5% و 7%، ورفــع النســبة 
إلى ما بين 12% و 15% على السلع 
والخدمــات األخــرى. بــداًل مــن تخفيــض 
العمــاء  علــى  التســجيل  شــطور 
االقتصادييــن الصغــار، مــن األجــدى 
النظــر باعتمــاد نســب مختلفــة. ومقارنــة 
أن  مثــًا  ناحــظ  الــدول،  بعــض  مــع 

المغرب يطبق سبعة معدالت لضريبة 
القيمــة المضافــة، لذلــك يمكــن للبنــان 
أن يلجأ إلى اعتماد نســبتين أو ثاث.

للضريبــة  نســب  عــدة  اعتمــاد  إن 
بعــض  لــه  المضافــة   القيمــة  علــى 
المحاذيــر لجهــة  صعوبــة إدارتــه، لكــن 
الخبــرات المكتســبة وتطــورات التصريــح 
مــن  تخفّــف  بــأن  كفيلــة  اإللكترونــي 
مخاطــر االنزالقــات اإلداريــة. كمــا وأن 
نســب مصــادر المداخيــل مــن ضريبــة 
القيمــة المضافــة تحــّد مــن المخاطــر إذ 
أن نسبة 70% من التحصيات  تنتج 
وتحّصلهــا  االســتيراد  عمليــات  عــن 
اإلدارات الجمركيــة، فــي حيــن أن أكثــر 
مــن 20% تحّصــل مــن كبــار المكلفيــن.  

إن القــدرة علــى إدارة الماليــة العامــة 
أساســية  وقواعــد  ضوابــط  ضمــن 
المالــي  االســتقرار  علــى  للحفــاظ 
والنقــدي وعــدم تنفيــر االســتثمارات هــي 
مــن المســلمات واألولويــات التــي يجــب 
لتحقيــق  المناســب  اإلطــار  تشــكل  أن 
النمــو المنتظــم والمســتدام، إلــى جانــب 

للخزينــة. كافيــة  مــوارد  تأميــن 
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روجيه ملكي:
هــو خبيــر فــي التنميــة ولديــه أكثــر مــن 
فــي  االستشــارية  الخبــرة  مــن  عامــًا   35
وشــمال  األوســط  الشــرق  ومنطقــة  لبنــان 
فــي  واســعة  بخبــرة  يتمتــع  أفريقيــا. 
االستشــارات االســتراتيجية، وفــي التعــاون 
مــع المؤسســات الدوليــة واإلدارات العامــة. 
عمــل مستشــارًا لــوزراء الماليــة واالقتصــاد 
 )2014-2005( لبنــان  فــي  والتجــارة 
القطــاع  بيــن  العاقــات  عــن  كمســؤول 
محاضــر  االقتصاديــة.  والهيئــات  العــام 
القديــس  بجامعــة  االقتصــاد  كليــة  فــي 
مجلــس  وعضــو  بيــروت  فــي  يوســف 
 - اللبنانييــن  االستشــاريين  جمعيــة  إدارة 
SMDC. حاصــل علــى دبلــوم ماجســتير 
القديــس  جامعــة  مــن  االقتصــاد  فــي 
مــن  معمقــة  دراســات  ودبلــوم  يوســف، 

األولــى. باريــس  جامعــة 


