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المشهد السياسي

اإلجراءات الضريبية

رسوم بطعم القيمة المضافة وإعفاءات ضريبية بالجملة:

موازنة الترقيع!
انتهى مجلس الوزراء أمس من دراسة مشروع الموازنة لعام  .2019في  99مادة ،قررت الحكومة
قص ولصق بهدف تحقيق شرط «سيدر» ،بال ّ
إصدار مشروع موازنة «ترقيعية»ّ .
أي رؤية اقتصادية،
مس بأصل َّ
وبال ّ
الدين العام الذي سيبتلع وحده أكثر من  5.5مليارات دوالر .مشروع الموازنة انتقل
إلى مجلس النواب حيث سيواجه اعتراضات شديدة ،في الهيئة العامة ،وفي الشارع!
فرض رسوم على تذاكر السفر للمغادرين بذريعة تشجيع السياحة الداخلية! (هيثم الموسوي)

تجميد التقاعد والتوظيف وخفض منح التعليم!
 إجراء إعادة تقييم استثنائية لألصول الثابتةبضريبة الدخل وللعقارات املشمولة بأحكام قانون
ضريبة الدخل املعدلة.
 إلزام البلديات عند الترخيص باشغال عقاراتمن قبل شركات ومؤسسات تجارية أو صناعية أو
مهنية بإبالغ وزارة املالية باملؤسسات واملهن التي
ليس لديها رقم ضريبي.
 الزام البلديات بإجراء مسح ميداني للشركاتواملؤسسات التجارية الصناعية واملهنية القائمة
ضمن نطاقها وتزويد وزارة املالية بنتيجة املسح.
 قيد عقود التفرغ عن حقوق عينية في السجلالعقاري بمهلة محددة من تاريخ تنظيمها لدى دوائر
كتاب العدل.
 تحديد سقف املبالغ املدفوعة للقضاة لقاء خدماتهمفي اإلدارات العامة بثالثة أضعاف الحد األدنى
لألجور كحد أقصى.
 الغاء جميع املوازنات امللحقة املحدثة ودمجهاباملوازنة العامة.
 -تجميد اإلحالة على التقاعد ملدة ثالث سنوات،

وخصم  25في املئة من الحقوق في حال قبول طلب
اإلحالة.
 وقف التوظيف في اإلدارات العامة ملدة ثالث سنوات. تنظيم التطويع في األسالك العسكرية واألمنيةواإلمتيازات.
 اإلجازة للحكومة إصدار سندات خزينة على أالتتعدى نسبة الفائدة  80في املئة من معدالت فوائد
سندات الخزينة حسب املعدالت الرائجة.
 وضع ّحد أقصى لتعويضات وملحقات الرواتب
التي يستفيد منها العاملون في اإلدارات العامة ،إذ ال
يزيد مجموعها خالل سنة مالية واحدة عن  %75من
مجموع الرواتب األساسية في السنة نفسها.
 عدم جواز الجمع بني املعاش التقاعدي وأي مبلغشهري مهما كانت تسميته مدفوع من املال العام.
 وقف العمل بتوزيع أنصبة األرباح والرواتباإلضافية.
 تحديد قيمة مساهمة الحكومة عن كل تلميذ مسجلفي املدارس الخاصة املجانية ،بحاصل قسمة اإلعتماد
امللحوظ باملوازنة على عدد التالمذة املسجلني.

 إعطاء حوافز للمؤسسات التي تستخدم أجراءلبنانيني جدد بإعفائها ملدة سنتني من تسديد
اشتراكات الضمان االجتماعي عن املوظفني الجدد.
 تحديد الحد األدنى لعدد سنوات الخدمة التيتتيح الحق بالتقاعد .للموظفني ( 25عامًا) ،وللسلك
العسكري ( 23عامًا للرتباء 25 ،عامًا للضباط18 ،
عامًا لضباط اإلختصاص).
 وضع موجبات على املؤسسات والوكاالت الدوليةالعاملة في لبنان فيما يختص بنشاطها.
 تخفيض منح التعليم في القطاع العام بنسبة .%15 تنظيم مسألة املوضوعني بالتصرف وإجازةاستثنائية لتخطي العدد القانوني ملوظفي الفئة
األولى املعينني من خارج املالك ،على اال يتعدى
إجمالي عدد موظفي الفئة األولى املعينني من
خارج املالك  %50من إجمالي عدد املوظفني في
هذه الفئة.
 بيع املصادرات في املزاد العلني. طرح اللوحات العمومية غير املباعة واملسترجعةللبيع للعموم.

ب ـتــأخ ـيــر تـ ـج ــاوز س ـب ـعــة أش ـه ــر عــن
امل ــوع ــد ال ــدس ـت ــوري ،وب ـع ـ َـد عـشــريــن
جـلـســة وان ـق ـضــاء نـحــو نـصــف ع ــام،
أن ـج ــزت ال ـح ـكــومــة م ـش ــروع مــوازنــة
 2019وأحالتها على مجلس النواب.
موازنة تخلو من أي رؤية اقتصادية،
هــدفـهــا األول تـحـقـيــق ش ــروط رعــاة
مــؤتـمــر «س ـي ــدر» ،وي ـخــرج الـقـ ّـيـمــون
ع ـل ـي ـه ــا م ـح ـت ـف ــن بـ ــإن ـ ـجـ ــاز خ ـفــض
ال ـع ـ ًجــز إلـ ــى أقـ ــل م ــن  7.6ف ــي امل ـئــة،
نسبة إلى الناتج املحلي .وكــأن هذا
ّ
ال ــرق ــم ح ــل س ـح ــري ألزم ـ ــات ال ـب ــاد،
اقتصاديًا ،ال يعني شيئًا.
فيما هوّ ،
م ــوازن ــة ت ـقــش ـف ـيــة ،تـسـيــر ع ـكــس أي
مـنـطــق اق ـت ـص ــادي .ف ــي ال ـب ــاد الـتــي
تـعــانــي مــن ر ّك ــود اق ـت ـصــادي ،قــررت
الحكومة التقشف .وبمقارنة بسيطة
بني أرقام املشروع الذي أقره مجلس
الـ ـ ــوزراء أمـ ــس ،واملـ ـس ـ ّـودة ال ـتــي بــدأ
نقاشها قبل عشرين جلسة ،يظهر
أن الخفض الرئيسي طاول النفقات
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ،ب ـن ـح ــو  400م ـل ـيــار
ليرة .البنية التحتية ال تحتاج إلى
م ــن ي ـصــف س ــوء حــال ـهــا .رغ ــم ذل ــك،
ق ــررت الـحـكــومــة خـفــض االسـتـثـمــار
فيها ،وإرجــاء اإلنـفــاق على عــدد من
املشاريع إلى سنوات مقبلة ،بهدف
ال ـت ـحــايــل ل ـخ ـفــض ال ـع ـجــز امل ـتــوقــع.
وفـ ــي الـ ـب ــاد ال ـت ــي ي ـش ـكــو ت ـجــارهــا
ت ــراج ــع االس ـت ـه ــاك ،وي ـش ـكــو عـمــوم
ال ـس ـكــان تــراجــع قــدرت ـهــم الـشــرائـيــة،
قـ ـ ـ ــررت الـ ـحـ ـك ــوم ــة زي ـ ـ ـ ــادة الـ ــرسـ ــوم
الـتــي تـمـ ّـس عـمــوم الـسـكــان ،وزي ــادة
االق ـت ـط ــاع م ــن رواتـ ـ ــب امل ـت ـقــاعــديــن،
وتحميل هذه الرواتب عبء ضريبة
الــدخــل ،رغــم أنـهــم سبق أن دفعوها
قبل اقتطاع نسبة من رواتبهم قبل
التقاعد.
أب ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم امل ـ ـ ـفـ ـ ــروضـ ـ ــة ،رسـ ــم
بنسبة  2فــي املـئــة عـلــى االسـتـيــراد،
وه ـ ــو الـ ــرسـ ــم الـ ـ ــذي ي ـت ــوق ــع خ ـب ــراء
وسـيــاسـيــون أن يـكــون لــه أثــر شبيه
بأثر رفع قيمة الضريبة على القيمة
امل ـضــافــة .الــذري ـعــة هـنــا ه ــي حماية
الصناعة املحلية ،فــي بــاد ال طاقة
مستقرة ورخـيـصــة فـيـ ّهــا ،وال بنية
تحتية صناعية ،وتـكــف مصارفها
ع ــن إقـ ــراض ال ـشــركــات واملــؤس ـســات
إال بــأسـعــار فــائــدة مرتفعة إل ــى حد
يـجـعــل االس ـت ـث ـمــار شـبــه مستحيل.
وهـ ــذا ال ــرس ــم سـيـشـمــل ك ــاف ــة امل ــواد
املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوردة (ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء األدويـ ـ ـ ــة
وال ـس ـيــارات الـكـهــربــائـيــة والهجينة
واملـ ـ ـ ـ ــواد األولـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ــدخـ ــل فــي

يتوقع خبراء وسياسيون
أن يكون للرسم على االستيراد أثر
شبيه بأثر زيادة الـTVA
ال ـصَّ ـنــاعــة) ،ال ت ـلــك ال ـتــي ل ـهــا بــديــل
ُيصنع محليًا حصرًا.
ت ـكــاد اإلي ـجــاب ـيــة ت ـكــون م ـح ـصــورة،
وج ــزئ ـي ــا ،ف ــي ب ـنــد وحـ ـي ــد ،ه ــو بند
زيــادة الضريبة على أربــاح الفوائد
ع ـلــى ال ــودائ ــع امل ـصــرف ـيــة ،م ــن  7في
املـئــة إل ــى  10فــي امل ـئــة .ف ــزي ــادة هــذه
الـ ـض ــريـ ـب ــة ،بـ ـش ــرط خ ـف ــض أس ـع ــار
الـفــائــدة وإج ــراءات أخــرى لــم تقترح
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة أيـ ـ ـ ــا م ـ ـن ـ ـهـ ــا ،يـ ـمـ ـك ــن أن
ُي ـس ـه ــم ف ــي زيـ ـ ــادة االس ـت ـث ـم ــار ب ــدل

إيـ ـ ــداع األم ـ ـ ــوال ف ــي امل ـ ـصـ ــارف .لـكــن
«اإلي ـج ــاب ـي ــة» تـبـقــى م ـن ـقــوصــة ،ألن
الضريبة تساوي بني كبار املودعني
ـأت تـصــاعــديــة
وص ـغ ــاره ــم ،إذ ل ــم تـ ـ ِ
ك ـمــا ه ــي ال ـح ــال ف ــي غــال ـب ـيــة ال ــدول
التي تزعم الطبقة الحاكمة السعي
إلــى التشبه بها ،حيث تدخل أربــاح
الـفــوائــد ضـمــن الــدخــل املـ ّ
ـوحــد الــذي
ُ
تفرض عليه ضرائب تصاعدية.
غ ـيــاب ال ــرؤي ــة يـبـلــغ ذروتـ ــه ف ــي بند
خدمة الـ َّـديــن الـعــام .فقد أقـ ّـر مجلس
الـ ـ ــوزراء م ـش ــروع امل ــوازن ــة ،م ــن دون
أن ي ـك ـشــف وزيـ ـ ــر املـ ـ ــال ع ـل ــي حـســن
خليل لزمالئه عــن مضمون االتفاق
الــذي عقده مع حاكم مصرف لبنان
وجمعية املصارف ،من أجل االكتتاب
بسندات خزينة نحو  12ألــف مليار
ل ـي ــرة ،ب ـف ــائ ــدة  1ف ــي امل ـئ ــة ،ع ـلــى 10
سنوات .هذا االتفاق يجري التسويق
له على قاعدة أنه سيعفي الدولة من
نحو  700مليار ليرة كانت ستدفعها
ك ـ ـفـ ــوائـ ــد ع ـ ـلـ ــى س ـ ـ ـنـ ـ ــدات ال ـخ ــزي ـن ــة
ُ
وس ـنــدات ال ـيــوروبــونــدز .وســتـصـ َّـور
ه ــذه الـخـطــوة كــإنـجــاز عـظـيــم ،علمًا
بأن الدولة ستدفع  8312مليار ليرة
(أكثر من  5.5مليارات دوالر) ،فيما
هي «حركة تجميلية» تسمح للدولة
بالتهرب من استحقاق إعادة ّ هيكلة
الـ َّـديــن الـعــام ال ــذي كــان سيمثل حقًا
رؤية اقتصادية جدية.
أقصى درجــات العبثية في مشروع
امل ـ ـ ـ ــوازن ـ ـ ـ ــة تـ ـظـ ـه ــر ف ـ ـ ــي «األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب
امل ــوجـ ـب ــة» القـ ـت ــراح ــات ال ـت ـعــديــات
ال ـق ــان ــون ـي ــة .فــال ـح ـكــومــة ت ـع ـت ـبـ َـر أن
فرض رسم ألف ليرة على كل «نفس
أرغيلة» في املطاعم والفنادق ،سببه
ّ
أن «ه ـ ـ ــذه ال ـ ـظـ ــاهـ ــرة انـ ـتـ ـش ــرت بــن
الشباب والشابات بنحو متزايد ،ما
يــؤدي إلى ازديــاد املخاطر الصحية
الـ ـن ــاجـ ـم ــة ع ـ ــن ال ـ ـتـ ــدخـ ــن املـ ـب ــاش ــر
وغ ـي ــر امل ـب ــاش ــر ،وي ـسـ ّـبــب أي ـض ــا في
رف ــع ال ـفــاتــورة الـصـحـيــة ،وح ـيــث إن

رفـ ــع ال ــرس ــم ع ـل ــى ال ـت ـب ــغ ق ــد ي ــؤدي
إلــى مــزيــد مــن الـتـهــريــب ،ولـلـحـ ّـد من
هــذه الظاهرة الخطرة على الصحة
العامة  .»...الحكومة واعية ملخاطر
ال ـت ــدخ ــن امل ـب ــاش ــر وغـ ـي ــر امل ـب ــاش ــر،
ً
وب ـ ـ ـ ـ ــدال مـ ـ ــن تـ ـطـ ـبـ ـي ــق قـ ـ ــانـ ـ ــون م ـنــع
ً
التدخني فــي األمــاكــن الـعــامــة ،وبــدال
مــن السعي إلــى الـحـ ّـد مــن التهريب،
تـ ـعـ ـت ــرف ب ــال ـع ـج ــز ع ـ ــن م ـك ــاف ـح ـت ــه،
وت ـقــرر وض ــع رس ــم  1000لـيــرة على
«ال ـنــرج ـي ـلــة» ،ب ـه ــدف ج ـبــايــة املــزيــد
م ــن األمـ ـ ـ ــوال ،لـكـنـهــا ق ـ ــررت تغليف
ه ــذا االق ـت ــراح بــأسـبــاب صـحـيــة! أمــا
األس ـ ــوأ ،فـهــو الـسـبــب ال ــذي تــذرعــت
بــه الـحـكــومــة ل ـفــرض رس ــم ق ــدره 75
ألف ليرة على تذاكر سفر املغادرين
على درجــة رجــال األعـمــال ،و 25ألف
لـيــرة عـلــى الــدرجــة الـسـيــاحـيــة .فهي
فعلت ذلك بقصد «تشجيع السياحة
الداخلية» ،فيما في بند آخر تفرض
رس ـم ــا ج ــدي ـدًا ع ـلــى إش ـغ ــال ال ـغــرف
الـفـنــدقـيــة ،وتـسـمــح بتهشيم البيئة
من خالل تحويل املقالع والكسارات
إل ـ ــى مـ ـص ــدر ل ـل ـج ـب ــاي ــة ،وال تــرصــد
ال ـق ــدر ال ـكــافــي م ــن األم ـ ــوال ملعالجة
األزمات البيئية.
م ــوازن ــة «ال ـت ــرق ـي ــع» ت ـت ـج ـلــى أي ـضــا
فــي ازدواج ـي ــة امل ـشــروع ال ــذي اعتبر
أن إلـ ـ ـغ ـ ــاء االع ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاءات ال ـج ـم ــرك ـي ــة
هــدفــه زي ـ ــادة اإليـ ـ ـ ــرادات ،ف ــي مـقــابــل
تضمينه  10بنود تتضمن إعفاءات
سيستفيد منها كبار املكلفني ،مبررة
ذلك بالظروف االقتصادية الصعبة
يمر بها املكلفون ،فيما لم ُت َ
التي ّ
راع
الظروف نفسها في فرض الضرائب
والرسم التي تصيب جميع السكان،
وبينهم صغار املكلفني.
مـشــروع املــوازنــة صــدر أمــس فــي 99
مـ ـ ــادة ق ــان ــون ـي ــة (ال ـ ـ ـكـ ـ ــادرات املــرف ـقــة
تتضمن أبرز تلك املواد) ،بعد جلسة
«هــادئــة» فــي القصر الجمهوري في
بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون.

إعفاءات ضريبية
 إعـفــاء املــؤسـســات العامة والـبـلــديــات واتـحــادالـبـلــديــات وســائــر أشـخــاص الـقــانــون الـعــام من
الغرامات املتوجبة عليها.
 اعفاء املكلفني املعنيني بأحكام املــادة  53منق ــان ــون ضــري ـبــة ال ــدخ ــل م ــن غ ــرام ــات التحقق
وال ـت ـح ـص ـيــل ،ش ــرط ت ـســديــد  %25م ــن قيمة
الـضــرائــب خ ــال مهلة سـتــة أشـهــر مــن تــاريــخ
نشر قانون املوازنة.
 تقسيط دفــع الـضــرائــب املتقطعة عند املنبعوالضريبة على القيمة املضافة.
 اجـ ـ ـ ــراء ت ـس ــوي ــة ع ـل ــى ال ـت ـك ــال ـي ــف امل ـت ـع ـل ـقــةبــالـضــرائــب الـتــي تحققها وتحصلها مديرية
املالية العامة أمــام لجان اإلعـتــراضــات ،وتحدد
قـيـمــة ال ـت ـســويــة ب ـ ـ  %50م ــن قـيـمــة ال ـضــرائــب
املعترض عليها.
 شطب الـشــركــات واملــؤسـســات التجارية منالسجل التجاري والشركات املدنية من السجل
الـخــاص بالشركات املدنية فــي حــال لــم تــزاول
العمل فعليًا أو توقفت عــن مــزاولــة العمل ولم
يكن لديها موجودات.

 تعديل بعض الرسوم التي تستوفيهااملديرية العامة لألمن العام (إجازة عرض
إعالن تجاري تلفزيوني ،إجازة عمل
فنان.)...
 فرض غرامة مالية جديدة بقيمة ثالثةماليني ليرة على الشركات السياحية التي
تستقدم وفود أجانب في حال تخلف من
في عهدتها عن املغادرة.
 استحداث بعض الرسوم واستيفاؤهامن قبل املديرية العامة (نقل كفيل للعمال
األجانب ،منح تصريح دخول العمالء
الجمركيني إلى املرافئ.)...
 إلغاء مدة جواز السفر والرسوم املتوجبةبحيث ُيستبدل جواز السفر مدة سنة
ليصبح على األقل ثالث سنوات أو خمس
سنوات أو عشر سنوات .والرسوم املتوجبة
( 200ألف ليرة ملدة ثالث سنوات 300 ،ألف
ليرة ملدة خمس سنوات ،و 500ألف ليرة ملدة
عشر سنوات).
 تعديل املادة  58من قانون ضريبة الدخلبحيث حدد سقف الشطر الضريبي
السادس للواردات الصافية بـ ٢٢٥مليون
ليرة ،وتم استحداث شطر سابع للواردات
الصافية ملا يزيد عن  ٢٢٥مليون ليرة
لبنانية.
 تعديل املادة  32من املرسوم اإلشتراعيرقم  144وتعديالته (قانون ضريبة الدخل).
 إلغاء بعض اإلعفاءات الجمركية. إلغاء بعض اإلعفاءات على رسوم السيروالتسجيل.
 فرض رسم إضافي على رسوم السيرّ
سلم الوزراء بضرورة انتقال املشروع
َّ
إلى ساحة النجمة ،حيث من املرجح
أن تكون املعركة حامية حول بنوده.
ّ
هــذا الـجـ ّـو ملسه الـ ــوزراء ،إذ إن أكثر
ّ
من مصدر وزاري أكد لـ «األخبار» أن
«هذه البنود والتفاصيل ستتكشف
أكثر فأكثر في الهيئة العامة ،خاصة
أن ال ـنــواب جميعهم سيسعون إلــى
تسجيل مالحظات واعتراضات ،بما
أن الجلسات ستكون منقولة مباشرة
ع ـلــى الـ ـه ــواء» م ــن ج ـه ــة ،وم ــن جهة
أخرى ،ستكون تحت الضغط نتيجة
اسـتـمــرار التحركات فــي الـشــارع من
ق ـبــل املــوظ ـفــن ف ــي ال ـق ـطــاعــات الـتــي
تعتبر نفسها متضررة.
بـحـســب املـ ـص ــادر ،ش ـهــدت الـجـلـســة
«ت ـس ـج ـي ــل عـ ـ ــدد مـ ــن املـ ــاح ـ ـظـ ــات»،
بدأها وزراء حزب القوات اللبنانية
ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا عـ ـل ــى األرق ـ ـ ـ ـ ــام امل ــرت ـب ـط ــة
بعائدات قطاع االتصاالت ،والتهرب
ال ـ ـج ـ ـمـ ــركـ ــي واألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك الـ ـبـ ـح ــري ــة.

تخفيض غرامات
 تخفيض بعض الغرامات املترتبة بنسبة  85في املئة لصالح الدولة أوالبلديات أو املؤسسات العامة أو سائر أشخاص القانون العام.
 تخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية املالية العامةفي وزارة املالية بقيمة  85في املئة.
 تـخـفـيــض ال ـغــرامــات املـتــوجـبــة عـلــى أوامـ ــر الـتـحـصـيــل ال ـص ــادرة عناإلدارات العامة واملؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بقيمة
.%85
 تخفيض الغرامات املتوجبة على رسوم امليكانيك بنسبة .%85 تخفيض الغرامات املتوجبة على الرسوم البلدية بنسبة .%85 تخفيض الـغــرامــات املتوجبة على الــرســوم البلدية على املؤسساتالسياحية بنسبة .%85
 تخفيض الغرامات وزيادة التأخير املترتبة على اشتراكات الصندوقالوطني للضمان اإلجتماعي بنسبة  %100لــأعــوام  2000ومــا قبل،
و %85بالنسبة لبقية األعوام.
 إعطاء مهلة إضافية لإلعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققهامديرية املالية العامة ،بشرط تسديد  %10من الغرامات املتوجبة قبل
تقديم اإلعتراضات.
 تستفيد شركات الطيران الوطنية ذات الرحالت املنظمة أو العارضةمن تخفيض يعادل  %50من جميع رسوم وبدالت املطارات في السنة
األولى من تاريخ تطبيق القانون.

السنوية املتوجبة على السيارات السياحية
الخصوصية من جميع الفئات التي تحمل
ثالثة أو أربعة أو خمسة أرقام تتراوح بني
 100ألف ليرة و  ٥٠٠ألف ليرة.
 تنفيذ البيوعات في السجل العقاري (%2للوحدات السكنية التي ال تزيد قيمتها عن
 375مليون ليرة ،و %3ما فوق  375مليون
ليرة).
 تمديد مهل التراخيص العقارية وفرضغرامة تراكمية سنوية بقيمة  %2من قيمة
العقار في حال انقضاء املهلة املمددة من
دون املباشرة بتشييد البناء.
 رفع الضريبة على فوائد وعائداتوإيرادات الحسابات الدائنة كافة املفتوحة
لدى املصارف بما فيها حسابات التوفير،
فوائد وعائدات الودائع ،وغيرها إلى .%10
 فرض رسم مقابل إشغال غرفة في فندقأو شقة مفروشة عن كل ليلة :للفنادق (10
االف ليرة لفندق من فئة  5نجوم 5 ،االف
ليرة  4نجوم ،و 3االف ليرة لفئة  3نجوم).
وللشقق املفروشة (درجة أولى  7االف ليرة،
ودرجة ثانية  5االف ليرة).
 تعديل رسوم السير لجميع املركباتاآللية ورسوم التسجيل للدراجات النارية
الصغيرة ورسوم رخص السوق (خفض
الرسوم على الدراجات النارية).
 فرض جميع الغرامات على الشركاتاملتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق
البترولية املشغلة بالليرة اللبنانية أو
بالدوالر أو اليورو على أساس الحد
األقصى لسعر الصرف الصادر عن

وت ــوج ــه هـ ـ ــؤالء بـ ـس ــؤال إل ـ ــى وزي ــر
االتـ ـص ــاالت مـحـمــد ش ـق ـيــر ،بــالـقــول
تصل الى 1900
إن «إيرادات القطاع
ُ
م ـل ـي ــون دوالر ،ف ـل ـم ــاذا أعـ ـل ــن فـقــط
عــن  1750مليون دوالر ،وأيــن ذهب
الفارق؟»ّ ،
فرد شقير بأن «اإليرادات
ف ــي الـ ـقـ ـط ــاع ت ــراجـ ـع ــت ،خ ــاص ــة أن
امل ـش ـت ــرك ــن ب ــات ــوا ي ـع ـت ـم ــدون عـلــى
خــدمــة الــوات ـســاب امل ـجــان ـيــة» .ورأى
الوزير غسان حاصباني أن «األرقام
ك ـ ــان ب ــاإلمـ ـك ــان أن تـ ـك ــون أفـ ـض ــل»،
مـ ـ ـش ـ ــددًا عـ ـل ــى  3ن ـ ـقـ ــاط ت ـت ـع ـل ــق بـ ـ
«امل ـع ــاب ــر غ ـيــر ال ـش ــرع ـي ــة ،وم ـكــاتــب
الـتــدقـيــق ،وات ـخ ــاذ اج ـ ــراء ات فــي ما
يتعلق بأجهزة الكشف على املعابر
الشرعية» .كذلك طالب وزراء القوات
ب ـت ــوض ـي ـح ــات حـ ـ ــول م ـ ــوازن ـ ــة ع ــام
 2020وال ـبــدء بتنفيذ اإلصــاحــات،
وتطرقوا إلى خدمة َّ
الدين ،فطالبوا
ب ـتــوض ـي ـحــات ب ـش ــأن االتـ ـف ــاق ال ــذي
ج ــرى ال ـتــوصــل إل ـيــه م ــع امل ـص ــارف،
«لـكـنـنــا لــم نـحـصــل عـلــى ج ــواب من
رئيس الحكومة وال وزير املال حول
هذا األمر» ،بحسب أحدهم.
بدوره ،أعاد وزير الخارجية جبران
بــاسـيــل تسجيل بـعــض مالحظاته،
وقـ ـ ــال إنـ ــه «غ ـي ــر م ـق ـت ـنــع ب ــال ـج ــواب
ح ــول أس ـبــاب ان ـح ــدار مـ ــوارد وزارة
االت ـ ـصـ ــاالت» ،وسـ ــأل ع ــن «ال ـتــدب ـيــر
رق ـ ــم  3ف ــي امل ــؤسـ ـس ــات ال ـع ـس ـكــريــة
واألم ـ ـن ـ ـيـ ــة ،الـ ـ ـ ــذي مـ ــا زال يـحـيـطــه
الغموض» .وفيما أكــد أن التضامن
ال ـ ـ ـ ـ ــوزاري ي ـج ــب أن ي ـن ـس ـحــب عـلــى
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــوابّ ،
رد ع ـل ـيــه ال ــوزي ــر
محمد فنيش بــأن «الـحــزب اعترض
عـلــى ع ــدد مــن ال ـب ـنــود ،ومـنـهــا رســم
الـ ــ 2فــي املـئــة عـلــى االس ـت ـيــراد ،وهــو
مـسـتـمــر ف ــي ه ــذا ال ــرف ــض وسـيـعـ ّـبــر
عنه في الهيئة العامة» .كذلك تحفظ
ّ
الحر
باسيل ووزراء التيار الوطني
ع ــن اس ـت ـم ــرار ال ــدع ــم «غ ـي ــر املـ ـب ـ ّـرر»
لبعض الجمعيات.
م ــن جـهـتــه سـ ّـجــل ال ــوزي ــر وائـ ــل أبــو
ً
فاعور اعتراضه على  4نقاط ،قائال:
«إننا استسهلنا االقتطاع من أبواب
ع ــدة وفــرضـنــا ضــرائــب ،مــن دون أن
ن ـس ــاه ــم كـ ـق ــوى س ـيــاس ـيــة ف ــي ه ــذه
التخفيضات» ،فتطرق إلى موضوع
«رواتـ ـ ــب الـ ـن ــواب وال ـ ـ ـ ــوزراء ،إذ كــان
من املفترض أن نساهم من خاللها،
ألن الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـيـ ـض ــات ال ـ ـتـ ــي ط ــاول ــت

مصرف لبنان.
 فرض رسم مقطوع على تقديم النرجيلةفي األماكن املرخص بها بقيمة  1000ليرة
لبنانية.
 فرض رسم سنوي على رخص وضعحواجب الرؤية على الرمكبات اآللية ما بني
 500الف ،ومليون ليرة.
 فرض رسم سنوي على رخص حملالسالح بمبلغ وقدره  250الف ليرة.
 فرض نسبة  %2على البضائعاملستوردة.
 تعديل رسم الطابع املالي على املعامالتالتي تقدم في وزارة الخارجية بحيث يصبح
 5االف ليرة.
 فرض رسوم على املسافرين بطريق الجوأو البحر لدى مغادرتهم األراضي اللبنانية:
 75الف للدرجة السياحية 125 ،الفًا لدرجة
رجال األعمال 200 ،ألف للدرجة األولى و
 400الف على كل مسافر للطائرات الخاصة.
 رفع رسم الطابع املالي لرخصة استثمارمقلع أو كسارة الى  5ماليني ليرة ،باإلضافة
الى  1500ليرة عن كل متر مكعب مستخرج
من املقلع.
 تعديل الرسوم التي تستوفيها وزارةالعمل
 إخضاع مخصصات وتعويضات كلمن رؤساء الجمهورية واملجلس النيابي
والحكومة والنواب السابقني للضريبة.
 فرض إقتطاع شهري على رواتبومعاشات تقاعد العسكريني بنسبة %3
من الراتب كبدل طبابة واستشفاء.

ال ـن ــواب الـســابـقــن غـيــر كــاف ـيــة» .أمــا
في موضوع األمــاك البحرية فسأل
أبو فاعور« :ملاذا لم نعد النظر بأمر
التخمينات عـلــى األم ــاك البحرية،
ّ
بـ ـ ّـحـ ــت أص ـ ــواتـ ـ ـن ـ ــا وال ـ ـ ـنـ ـ ــاس م ــل ــت،
وه ــي مـقـتـنـعــة بــأن ـنــا ،كـسـيــاسـيــن،
مـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدون م ـ ــن االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار فــي
ّ
وسجل اعتراضًا
األمــاك البحرية»،
آخـ ـ ــر عـ ـل ــى «ض ــريـ ـب ــة ال ـ ــدخ ـ ــل عـلــى
املتقاعدين» .وفيما رأى أن «اإلنفاق
اإلنمائي في قوانني البرامج إجــراء
مـهــم ،لكن املشكلة هــي فــي الطريقة
الـ ـت ــي ق ــاربـ ـن ــاه بـ ـه ــا ،ف ـظ ـهــر وك ــأن ــه
إنـ ـف ــاق ان ـت ـخ ــاب ــي ،وك ـ ــان ب ــاإلم ـك ــان
تأجيل أجزاء منه لسنوات الحقة».
ك ــل هـ ــذه االعـ ـت ــراض ــات ُع ــرض ــت في
سياق هادئ ،لم يقطعه سوى سجال
بــن وزراء ال ـقــوات ووزي ــر املهجرين
غ ـس ــان ع ـطــال ـلــه .ف ـب ـعــد أن اع ـتــرض
ن ـ ــائ ـ ــب رئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة غـ ـس ــان
حاصباني على طلب عطالله في ما
يتعلق بزيادة اإلنفاق التي يطلبها،
ان ـت ـظــر وزي ـ ــر امل ـه ـجــريــن ان ـت ـه ــاء كل
َ
قبل أن ّ
يرد بأسفه ملقاربة
املداخالت
امل ـل ــف ب ـه ــذه ال ـط ــري ـق ــة .وقـ ـ ــال« :بـكــل
وقــاحــة تطالبون بخطة ولــم نسمع
أحدكم يطالب بخطة حني سمحتهم
بــإع ـطــاء مـجـلــس ال ـج ـنــوب مـبـلــغ 60
م ـل ـي ــارًا ،ك ـمــا ك ــل امل ـش ــاري ــع ال ـت ــي تـ ّـم
ت ـم ــري ــره ــا فـ ــي امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة» .وأض ـ ــاف
أن «ال ـخ ـطــة م ــوج ــودة ،وح ــن يـقــرر
مجلس الوزراء أن يناقشها ،ستصل
إلى الــوزراء» .وعاد عطالله وأكد أنه
لــن يقبل «بــأقــل مــن  %10لـهــذا العام
مــن أص ــل ال ـ ـ  600مـلـيــار ل ـيــرة» التي
يطلبها إلقفال ملف املهجرين ،على
أن ت ــرتـ ـف ــع الـ ـحـ ـص ــة إلـ ـ ــى  %30فــي
السنوات الـثــاث املقبلة .هنا تدخل
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة س ـعــد ال ـح ــري ــري،
مــؤكـدًا «ع ــدم االع ـتــراض ،ونـعــرف أن
ـاف ،ل ـكــن لـنـتـفــق على
امل ـب ـلــغ غ ـيـ ًـر ك ـ ـ ٍ
ّ
تصرف اآلن باملبلغ الذي
الخطة أوال.
تمت املوافقة عليه ( 40مليار ليرة)،
بــاإلضــافــة إلــى املبالغ املــوجــودة في
الصندوق» .لكن عطالله رفض ،وأكد
أن «املبلغ ال يكفي لحل أصغر ملف
في ال ــوزارة» ،مكررًا املطالبة بنسبة
ُ
الـ ــ 10فــي امل ـئــة ،عـلــى أن «تـحـ َـســم من
امل ـب ـل ــغ الـ ـك ــام ــل ب ـع ــد االتـ ـ ـف ـ ــاق عـلــى
الخطة».
(األخبار)

