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 مؤمَّنة بتالروا": المال"و% 48إرتفاع الرسوم العقارية المستوفاة  إستمرار نزف االيرادات وحصر النفقات: الوضع المالي نهاية تموز

 
 موريس متى

 
، نتيجة تراجع الناتج المحلي %02لـناني إنكماشا قياسيا بنسبة تقارب اأن يسجل االقتصاد اللب 0202االقتصاد العالمي للعام  توقَّع التقرير االخير لصندوق النقد الدولي حول آفاق

  %9828-سبة انكماش قاربت ، وبعدما سجل االقتصاد ن0272مليارا في  2082مقابل  0202لعام مليار دوالر في ا 7.81الى 
ادية والمالية والنقدية التي حصلت في الربع األخير االزمة االقتصحالي، أبرزها اشتداد اللبناني في العام الاالنكماش المتوقعة لإلقتصاد  ةبمجموعة عوامل دفعت الى تعميق نس 

، وصواًل الى انتشار فيروس كورونا نية وما ترافق معه من فشل في وضع خطة شاملة للتفاوض مع الدائنالفائت، مرورًا بتبعات إعالن لبنان تعليق سداد ديونه الخارجيمن العام 
قفال القطاعات ه ضربة إضافلوقف ا وا  ت مليارات دوالر، توازيًا مع االنقساما 1خسائره التي تتخطى الـية الى القطاعات االقتصادية واالنتاجية، الى انفجار المرفأ و نتشاره، ما وجَّ

  8قديةت الى ارتفاع حدة االزمة االقتصادية والمالية والنعفكلها عوامل د8 السياسية واالزمة الحكومية وغياب المسؤولين
بعدما سجل % 742تصل نسبة التضخم في لبنان الى مستويات مرتفعة جدا قرب  ، يتوقع صندوق النقد ان0202توقع لإلقتصاد اللبناني في العام ومع االنكماش القياسي الم 

رف السائد في السوق للدوالر االميركي وسعر الص الرسمي وضاع النقدية نتيجة التفاوت الملحوظ بين سعر الصرفألمع استمرار ترّدي ا 0272في العام % 1التضخم نسبة 
  8الموازية

  
 تراجع االيرادات

وفي ملخص الوضع المالي 8 من العام الفائت اهامة لخزينة الدولة بالتراجع مع التراجع المستمر في االيرادات الضريبية وغير الضريبية بالمقارنة مع الفترة ذاتيرادات العوتستمر اال
في % 0.897وتراجعت بنسبة  0272بالمقارنة مع تموز  0202، إستمرت االيرادات في نزفها الحاد خالل شهر تموز"النهار"، وبحسب البيانات التي حصلت عليها في لبنان

ر من أشه 1في اول % 01842بنسبة  لضريبيةوتراجعت االيرادات ا8 مليار ليرة 2..0بتراجع يقارب  ر من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الفائت،أشه 1اول 
يرادات الضريبة على القي% 22تراجعت إيرادات الجمارك بنسبة ، كما 0272العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من عام  ، اي بتراجع قيمته نحو %22807مة المضافة بنسبة وا 

اشهر من  1مليار ليرة فقط في اول  222الى % 29822ولة بنسبة ات االتصاالت الى خزينة الدت إيرادكما تراجع8 0272أشهر من العام  1ة، مقارنة مع اول ر يمليار ل 7024
 02728من  مليار ليرة في الفترة ذاتها 922لعام الحالي مقارنة مع حوالى ا
  

 تراجع النفقات
مليار ليرة، بعدما سجلت  2201قارب اي بما ي 0272 أشهر من 1ته في اول مقارنة مع ما سجل% 02802النفقات االجمالية بنسبة  عجويشير ملخص الوضع المالي الى ترا

   8مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام الفائت 72222الى مقارنة مع حو  0202اشهر من  1آالف مليار ليرة في اول  72ز الـالنفقات العامة مستوى يناه
فترة ذاتها مقارنة مع ال% 29872، وقد تراجعت بنسبة "مؤسسة كهرباء لبنان"حويالت الى هي الت 0202ر من العام اشه 1برز النفقات التي تراجعت على نحو كبير في اول أو 

ي هم فتسا إستمرار تطبيق سياسة ترشيد االنفاق العام التي لوتؤكد مصادر وزارة الما8 سعر برميل النفط عالميامليون ليرة نتيجة تراجع  292و  مليارا 421بما قيمته  0272من 
ة، شفيات واالدوية والشؤون االجتماعية والنفايات والتعليم والجمعيات المسجلنفاق، حيث حصرت الوزارة النفقات باالساسيات واالولويات وعلى رأسها المستتحقيق خفض في اال

تراجعًا في  0202ي لوزارة المال نهاية تموز ر ملخص الوضع المالويظه8 نهالمتعلق بخدمة الدين مع تعليق لبنان سداد ديو  قاكما ساهم في خفض النفقات العامة، تراجع االنف
 0202اية تموز هن% 1892.لقة بتسديد فوائد الديون الخارجية بنسبة ، وتراجعت النفقات المتع0272مقارنة مع ما سدد في الفترة ذاتها من % 2482نسبة الفوائد المسددة تقارب 
 02728مقارنة مع الفترة ذاتها من 

 االزمة قطاع العقاري يفيد منلا 
يراداتها التي ارتفعت بشكل قياسي في اول الالفت في االرقام المالية ما يتعلق بأداء القطاع العقاري والعم من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من  أشهر 2ليات العقارية وا 

تفعت ، وان إر 0272خالل ايلول الفائت وحده مقارنة مع الشهر ذاته من العام % 722829العقاري بنسبة اع لحجم االجمالي للرسوم العقارية المستوفاة من القطا اع، وارتف0272
مقارنة مع الشهر ذاته  0202ز مو ت في% 220824، وتحقيقها نسبة زيادة قياسية قرب 0272مقارنة مع آب  0202في آب % 4.قيمة هذه الرسوم المحصلة بنسبة تخطت 

مقارنة % 2824.ليرة بارتفاع  222الفا و 727ماليين و 424مليارا و 129حوالى  0202اشهر من  2لرسوم المستوفاة في اول يلة، سجل مجموع االحص في8 تمن العام الفائ
هذه الفترة فقد التي أنجزت خالل عقود ت والأما بالنسبة الى مجموع المعامال8 ة في لبنانريقاإستنادا الى أمانات السجل العقاري والمحاكم الع 0272مع الفترة ذاتها من العام 

  02728دًا ومعاملة في الفترة ذاتها من العام عق 721840عقدًا ومعاملة مقارنة مع  772422وصل عددها الى 
بر من هذه العمليات الكبعد إجراء الكم اشقق كاستثمارات بديلة من الودائع في المصارف، و وال اراتوتبرر مصادر وزارة المال هذا االرتفاع الكبير في الطلب المرتفع على العق

المفروضة، كما تؤكد المصادر ان ما رفع لإلستفادة من اموالهم في ظل األزمة المصرفية والنقدية الحالية والقيود  عبر شيكات مصرفية وهي وسيلة اعتمدها عدد من المودعين
ر صرف بعض المخالفات واالفادة من بعض االعفاءات، واالهم االستفادة من تدهور سعطنين لتسوية ن الموالعديد مقارية المستوفاة من وزارة المال تهافت االع رسوممن حجم ال



وائر وهذا ما تؤكده المصادر في الد8 وما قبل 0272عام او تسوية مخالفاتهم، أقل بكثير من قيمتها منذ الالليرة في السوق، ما جعل القيمة الحقيقية المستحقة على متأخراتهم 
ت، ة أو إتمام عمليات الفرز لمبان وعقارات، واالفادة من االعفاءات والتسهيالدم العديد من المخالفين بطلبات لتسوية مخالفاتهم او إنجاز عمليات التسويحيث تشهد تق عقارية،ال

  8موازيةق الالسو واالهم االفادة من تدهور سعر صرف الليرة في 
 الرواتب واالجور 

مقارنة مع الفترة ذاتها من العام  0202اشهر من  1في اول % 708.9عت نسبة العجز بالنسبة الى مجموع الموازنة والخزينة العامة بنسبة م المالية، فقد تراجوبالنسبة الى األرقا
توازيًا مع التراجع  0202ام في الع% 7982إلى  0272في العام % 7282ب ام إلى الناتج من نسبة تقار الع لمالية العجز ابدوره، يتوقع صندوق النقد الدولي إرتفاع نسب8 الفائت

 ين الثانيي سياق آخر، تؤكد مصادر وزارة المال ان الوزارة ستستمر في دفع الرواتب واألجور للقطاع العام حتى نهاية شهر تشر وف8 الملحوظ في اإليرادات العامة هذا العام
 8مؤّمنة حتى نهاية السنةتأكيدها ان الرواتب حاجة لإلستدانة مع  ن حساب الخزينة مباشرة، والبل مالمق
 

 


