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مجتمع وإقتصاد
تقرير

بالتدخل:
المصارف تطالب سالمة
ّ
الضريبة تهدد االستقرار النقدي!
ت ـ ــواص ـ ــل ج ـم ـع ـي ــة م ـ ـص ـ ــارف ل ـب ـن ــان
تـحـ ّـركــاتـهــا الــرام ـيــة ال ــى اع ــادة العمل
بــاالع ـفــاءات مــن ضريبة ربــح الفوائد
ال ـتــي حـظـيــت بـهــا ســاب ـقــا ،واسـتـغـلــت
ال ـل ـقــاء ال ـش ـهــري االخ ـي ــر بـيـنـهــا وبــن
م ـصــرف ل ـب ـنــان ول ـج ـنــة ال ــرق ــاب ــة على
امل ـص ــارف ل ـطــرح م ــا تـسـ ّـمـيــه «تـ ّ
ـوســع
ن ـطــاق ضــريـبــة ال ـ ـ  %7عـلــى حـســابــات
املصارف لدى البنك املركزي والبنوك
املـ ــراس ـ ـلـ ــة» ،م ـطــال ـبــة ح ــاك ــم امل ـص ـ ّـرف
املـ ــركـ ــزي ،ري ـ ــاض س ــام ــة ،بــال ـتــدخــل
ملـصـلـحـتـهــا «ألن ص ــوت ــه م ـس ـم ــوع»،
ب ـح ـســب م ــا ق ــال ــت مـ ـص ــادر مـصــرفـيــة
شاركت في هذا اللقاء.
املعروف ان املــادة  51من القانون رقم
 497ال ـصــادر فــي عــام  2003أخضعت
ف ــوائ ــد واي ـ ـ ــرادات ال ـح ـســابــات الــدائـنــة
وال ـ ــودائ ـ ــع ك ــاف ــة وس ــائ ــر االل ـت ــزام ــات
املـ ـص ــرفـ ـي ــة بـ ـ ـ ـ ّ
ـأي ع ـم ـل ــة ك ـ ــان ـ ــت ،ب ـمــا
ف ـي ـهــا ت ـل ــك الـ ـع ــائ ــدة ل ـغ ـيــر امل ـق ـي ـمــن،
الــى ضريبة بنسبة  ،%5ولــم تستثن
ص ــراح ــة اال ودائـ ـ ــع الـ ـ ــدول االجـنـبـيــة
واملؤسسات التابعة لها واملؤسسات
الدولية املودعة لدى مصرف لبنان او
ّ
املوظفة لدى الحكومة .اي ان القانون
ل ــم يـتـضـمــن اعـ ـف ــاءات او اسـتـثـنــاءات
اخـ ـ ــرى ،اال انـ ــه اع ـت ـبــر ان م ــا ت ـســدده
امل ـص ــارف وش ــرك ــات االم ـ ــوال االخ ــرى
يعتبر بمثابة سلفة يتم تنزيلها من
قيمة ضريبة االربـ ــاح ،وهــو مــا جعل
املـصــارف تـحــديـدًا ،كونها املؤسسات

االك ـ ـثـ ــر ربـ ـح ــا مـ ــن ال ـ ـفـ ــوائـ ــد ،مـعـفـيــة
بالكامل من هذه الضريبة .يومها ،لم
ينته االم ــر عند هــذا الـحــد ،بــل أصــدر
وزيـ ــر املـ ــال (آن ـ ـ ــذاك) فـ ــؤاد الـسـنـيــورة
قـ ـ ـ ــرارا رق ـ ــم  ،2003/1/403لـتـحــديــد
دقــائــق تطبيق قــانــون ضــريـبــة ال ــ%5
عـلــى ال ـفــوائــد ،ف ـنـ ّـص خــافــا للقانون
نفسه عـلــى أن الــودائــع بــن املـصــارف
( )Interbank depositsوال ـ ــودائ ـ ــع
والحسابات املفتوحة باسم املصارف
لدى مصرف لبنان مستثناة من هذه
ال ـض ــري ـب ــة .ك ــذل ــك اصـ ـ ــدر ال ـ ـقـ ــرار رق ــم
 ،1/665ال ــذي حـمــل الـخــزيـنــة الـعــامــة
كـلـفــة ال ـضــري ـبــة ع ـلــى ف ــوائ ــد س ـنــدات
الدين بالدوالر (يوروبوندز).
ت ـن ـع ـمــت امل ـ ـصـ ــارف ب ـه ــذه االع ـ ـفـ ــاءات
«خ ــاف ــا ل ـل ـق ــان ــون» ط ـي ـلــة ال ـس ـن ــوات
املاضية ،مــا فـ ّـوت اي ــرادات ّ
مهمة على
الـخــزيـنــة ال ـعــامــة ،ال ــى ان اق ـ ّـر مجلس
ال ـ ـن ـ ــواب ال ـ ـقـ ــانـ ــون رقـ ـ ــم  64ب ـت ــاري ــخ
( 2017/10/20املـنـشــور فــي الـجــريــدة
الــرسـمـيــة بـتــاريــخ  ،)2017/10/26اذ
رفــع معدل الضريبة من  %5إلــى ،%7
ونــص على ان حــاصــل هــذه الضريبة
الــذي تـســدده املـصــارف على ودائعها
وحساباتها الخاصة ليس سلفة على
ح ـســاب ضــريـبــة االربـ ـ ــاح ،ب ــل بمثابة
عــبء مــن االعـبــاء التي يمكن تنزيلها
عـنــد احـتـســاب ضــريـبــة اربـ ــاح املـهـنــة.
وصـ ــدر ف ــي  28ك ــان ــون االول املــاضــي
قـ ـ ــرار ت ـط ـب ـي ـقــي ع ــن وزيـ ـ ــر املـ ـ ــال عـلــي

الفوائد ستبقى مرتفعة
ق ــال حــاكــم م ـصــرف لـبـنــان ري ــاض ســامــة ،فــي الـلـقــاء الـشـهــري مــع جمعية
املصارف ،اول من امــس« ،أن الوضع النقدي تطور إيجابيًا ،إذ أصبح الــدوالر
معروضًا في السوق وأن الفائض منه يدخل إلى مصرف لبنان» .وأشار إلى
«أن الفوائد ستبقى عند املستوى التي بلغته خالل تشرين الثاني املاضي ،وأن
معدل آجال الودائع ارتفع من  40يومًا في املتوسط إلى شهرين ونصف .ما ّ
ّ
يحد
من الضغط على الطلب في حال حصول طلب مستجد على املصارف» .وراى
سالمة أن «هذه اإليجابية تمتد إلى الخارج اذ ان أسعار سندات اليوروبوندز
اللبنانية آلجال عشر سنوات انخفضت من  %9إلى  ،%7كما ان كلفة التأمني
على مخاطر البلد واملعروفة بالـ  CDSتراجعت من  %7إلى .»%4.5

حسن خليل ال يتضمن االعفاءات التي
ادخ ـل ـهــا قـ ــرار ال ـس ـن ـيــورة امل ــذك ــور ،ما
دفــع املـصــارف الــى تجديد ّ
تحركاتها
ال ــرافـ ـض ــة ل ـت ـح ـمــل ق ـس ـط ـهــا م ــن ه ــذه
الضريبة ،معلنة ان االلـتــزام بما نص
عـلـيــه ال ـقــانــون يــرتــب عـلـيـهــا ضــرائــب
اضــافـيــة بقيمة تـتـجــاوز  480مليون
دوالر في هذا العام.
بــاالس ـت ـنــاد ال ــى ن ــص مـحـضــر الـلـقــاء

تزعم المصارف
ان الضريبة ستحد
من قدرتها على
زيادة رساميلها

الشهري املنعقد في  11الشهر الجاري،
ّ
واملـ ـ ــوزع عـلــى امل ـص ــارف (تـعـمـيــم رقــم
 ،)2018/015ف ـق ــد «اعـ ــربـ ــت جـمـعـيــة
املصارف عن مخاوفها من انعكاسات
هـ ــذه ال ـض ــري ـب ــة ال ـس ـل ـب ـيــة ل ـي ــس فـقــط
ع ـل ــى ال ـق ـط ــاع املـ ـص ــرف ــي ،ب ــل وك ــذل ــك
ع ـلــى مـجـمــل االق ـت ـص ــاد ،وح ـتــى على
االستقرار النقدي» .واضــاف املحضر
انه «تبني من النقاش أن الكلفة الكبيرة
التي ستترتب على تطبيق مندرجات
املـ ـ ـ ـ ــادة  17م ـ ــن ال ـ ـقـ ــانـ ــون 2017/64
سـتــرفــع كـلـفــة تـمــويــل االق ـت ـصــاد ،بما
ّ
يحد من النمو في البلد ،وستخفض
ال ـ ـفـ ــوائـ ــد عـ ـل ــى الـ ـ ــودائـ ـ ــع ب ــال ـع ـم ــات
وبــال ـل ـيــرة م ــا س ـيــزيــد م ــن ال ـع ـجــز في
مـيــزان املــدفــوعــات» .وقــالــت الجمعية،
بـحـســب املـحـضــر نـفـســه ،ان ــه «يـتــرتــب
ع ـلــى خ ـفــض م ـع ــدل رب ـح ـيــة رســامـيــل
ً
ال ـق ـطــاع املـنـخـفـضــة أصـ ــا ع ــدم ق ــدرة
القطاع على اجـتــذاب املستثمرين في
ف ـتــرة تـتـطـلــب زي ــاد الــرســام ـيــل لغاية
االلـ ـت ــزام بــامل ـعــاي ـيــر ال ــدول ـي ــة .وه ـكــذا
زيـ ــادة فــي الــرســامـيــل تـبـقــى أســاسـيــة
ليستمر القطاع املصرفي فــي تمويل
الــدولــة إزاء ارتـفــاع املخاطر السيادية
والـحــاجــة إلــى رســامـيــل أعـلــى .ناهيك
ُ ُ
ـخ ــل
ع ــن كـ ــون الـ ـض ــرائ ــب الـ ـج ــدي ــدة ت ـ ِ

سالمة اوضح للجمعية ان مطالبها تتعارض مع القانون (هيثم الموسوي)

باقتصاديات العقود التي تقوم عليها
اكتتابات املصارف بسندات الخزينة
من جهة وفــي االدوات التي يصدرها
البنك املركزي من جهة ثانية» .وقالت
الـجـمـعـيــة اي ـضــا ان «ل ـيــس ه ـنــاك أيــة
دولــة في العالم تكلف عوائد عمليات
االنتربنك مع البنوك املركزية وفي ما
بني املصارف ذاتها»!
ب ـح ـســب امل ـح ـض ــر «ت ـ ــم الـ ـت ــواف ــق بــن
مـ ـ ـص ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان والـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ع ـلــى

االس ـت ـم ــرار ف ــي امل ــراج ـع ــة ،خــاصــة مع
ً
وزارة امل ــال ـي ــة ،وص ـ ــوال ال ــى مـعــالـجــة
ح ـك ـي ـمــة ب ـم ــا ف ـي ــه امل ـص ـل ـح ــة ال ـع ــامــة
لــاق ـت ـصــاد وال ـ ـبـ ــاد» .اال ان م ـصــادر
م ـشــاركــة ف ــي ال ـل ـقــاء ق ــال ــت ان ســامــة
اوضح للجمعية ان مطالبها تتعارض
مــع ال ـقــانــون ،وبــالـتــالــي ال ج ــدوى من
مطالبة وزي ــر امل ــال بمخالفة القانون
بل في املطالبة بتعديل القانون نفسه.
(االخبار)

تقرير

مخالفات الكسارات والمرامل في عكار :الشفط متواصل!
نجلة حمود
تتوالى فضائح سمسرة الــرمــول في
عـكــار ،رغــم تعميم املــديــر الـعــام لقوى
األم ــن الــداخ ـلــي ال ـل ــواء ع ـمــاد عـثـمــان،
وقــف أعـمــال سحب األتــربــة مــن موقع
الحوشب .التعميم على القوى األمنية
ووحدات الدرك بوقف العمل باإلحالة
الثانية التي تجيز حفر ونقل الناتج
مــن الـعـقــار رق ــم  48منطقة الحوشب
العقارية ،بعد التأكد من أعمال حفر
مخالفة ونقل أتربة لغايات تجارية،
لــم يـ ُـحــل دون اسـتـمــرار «الـشـفــط» في
مواقع أخــرى ،وهــذه املــرة من دون أي
تــرخ ـيــص ح ـت ــى ،ال ل ـب ـنــاء م ـن ــزل وال
للحفر أو الـنـقــل ،كما فــي بـلــدة جنني
فــي العبودية حيث يعمل متعهدون
م ـ ــن م ـن ـط ـق ــة ال ـض ـن ـي ــة م ـ ــن دون أي
مـسـتـنــد رس ـم ــي ،ال ـل ـهــم إال م ــن غـطــاء

سياسي واضح.
األم ــر نفسه ينطبق أيـضــا على بلدة
ُ
ك ـ ـ ــروم ع ـ ــرب ح ـي ــث ت ـس ـح ــب األت ــرب ــة
بحجة توسيع املقبرة وتشييد قاعة
ل ـت ـق ـبــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي! ال ــذريـ ـع ــة ان ـط ـلــت
على محافظ عكار عماد لبكي ،الذي
أعـ ـط ــى إذنـ ـ ــا بـ ــاألمـ ــر ،ق ـب ــل أن يـطـلــب
قــائــد منطقة الـشـمــال العقيد يوسف
درويـ ـ ـ ــش اعـ ـتـ ـم ــاد الـ ــروتـ ــن اإلداري
املطلوب للحصول على رخصة حفر
 200إلـ ــى  300م ـتــر م ــرب ــع .وبـحـســب
م ــا عـلـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» ،ي ـجــري الـعـمــل
تـ ـح ــت س ـ ـتـ ــار ه ـ ـ ــذا الـ ـت ــرخـ ـي ــص فــي
توسيع أرض تابعة لــدائــرة األوق ــاف
اإلسالمية ،فيما تنقل األتــربــة مؤقتًا
ُ
إلــى عـقــار اســتـحــدث للغاية فــي بلدة
خريبة الجندي املجاورة ،في انتظار
نجاح «املفاوضات» مع أطراف أمنية
مـتــواطـئــة لـلـسـمــاح بنقل الـنــاتــج إلــى

ُّ
شكا ،حيث اتـفــق مــع شــركــات الترابة
عـ ـل ــى ت ـس ـل ـي ـم ـه ــا أل ـ ـ ــف ش ــاحـ ـن ــة مــن
نقل
التراب .ولتسهيل العمل وضمان ُ َ ّ
الناتج من دون أي «شــوشــرة» ،تشق
طريق فرعية لتأمني عبور الشاحنات
م ـب ــاش ــرة إل ـ ــى ط ــري ــق ع ـ ــام تـلـعـبــاس

في بلدة كروم عرب
ُتسحب األتربة بحجة
توسيع المقبرة وتشييد
قاعة لتقبل التعازي!

الـغــربــي مــن دون أن تعبر طــريــق عام
خريبة الجندي ـ ـ كوشا.
ما يجري قد يكون أمرًا طبيعيًا وحقًا
مـكـتـسـبــا ل ـل ـب ـلــديــات امل ـع ـن ـيــة ،وحـتــى
ً
األوقاف اإلسالمية ،لو أن الغاية فعال
إنـشــاء مـشــروع إنمائي للبلدة .إذ إن
م ــن الـطـبـيـعــي حـيـنـهــا ال ـل ـجــوء لبيع
ال ـن ــات ــج م ــن أعـ ـم ــال ال ـح ـف ــر ووض ـع ــه
ف ــي خ ــزي ـن ــة األوقـ ـ ـ ــاف أو ال ـص ـن ــدوق
البلدي ،لكن من غير الطبيعي مخالفة
ال ــرخ ـص ــة وتـ ـح ــول مـ ـش ــروع تــوسـيــع
مقبرة إلى صفقة تجارية مربحة.
مـصــادر متابعة أك ــدت «أن مــا يجري
ســوق س ــوداء ومسألة عــرض وطلب،
والــواضــح أن الطلب كبير على أتربة
عكار البازلتية لسهولة استخدامها
والــربــح الــوافــر الـنــاتــج مــن بيعها من
قبل شــركــات الـتــرابــة الـتــي تعمد إلى
بيع الطن الواحد بـ 93دوالرًا».

الـ ــواقـ ــع ،وإن بـ ــدا م ـشــاب ـهــا ف ــي بـلــدة
ال ـس ــوي ـس ــة امل ـ ـ ـجـ ـ ــاورة ،إال أن ـ ــه أك ـثــر
خ ـ ـ ـطـ ـ ــورة .ف ــاملـ ـخ ــالـ ـف ــات ف ـ ــي أعـ ـم ــال
امل ــرام ــل وال ـك ـس ــارات ف ــي ه ــذه الـبـلــدة
ّ
ت ـك ــل ـل ــت ب ــاس ـت ـب ــاح ــة امل ـ ـشـ ــاع الـ ـع ــام
ال ـع ــائ ــد ل ـل ـج ـم ـهــوريــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة فــي
العقارين  198و 321العائدين لعموم
األهالي .وأفــادت مصادر متابعة بأن
حفارة كانت تنهش بجبل السويسة
حجزتها القوى األمنية« ،لكن األوامر
جاءت من جهات رسمية بفك الحجز
ب ـعــد ثــاثــة أيـ ـ ــام»! وس ــأل ــت امل ـص ــادر:
«ملـ ـ ـ ــاذا ال ت ـت ـح ــرك الـ ـجـ ـه ــات امل ـع ـن ـيــة
سواء عبر محافظ عكار لكونه سلطة
الرقابة على البلديات ،أو عبر وزارة
الــداخ ـل ـيــة وال ـب ـل ــدي ــات ال ـت ــي ل ــم تـبـ ّـت
موضوع الدعاوى املقدمة ضد رئيس
ال ـب ـل ــدي ــة وأح ـ ـ ــد أع ـض ــائ ـه ــا امل ــاح ــق
بجناية».

