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 موريس متى

، فبحسب %02سبة تقارب ولحظ فيه توقع انكماش قياسي للناتج المحلي اللبناني بن 0202للعام  خرج تقرير صندوق النقد الدولي النصف سنوي عن آفاق االقتصاد العالمي
، بعدما سجل 0272مليار دوالر في العام  2082مقابل  0202مليار دوالر في العام  7.81يبلغ الناتج المحلي اإلجمالي االسمي في لبنان المؤسسة الدولي، من المتوقع أن 

 %(9828-)اش قاربت االقتصاد نسبة إنكم
  

بع األخير من العام ار االزمة االقتصادية والنقدية التي اندلعت في الر أسباب عدة ساهمت في توقع هذه النسبة القياسية من االنكماش االقتصادي للعام الحالي، من أبرزها استمر 
خطة واضحة إلعادة هيكلة الدين ومفاوضة الدائنين، كما تضاف اليها تبعات انتشار باإلضافة الى تبعات تعثر لبنان في تسديد ديونه وتعليق المدفوعات من دون  0272

ومن ابرز االسباب التي عززت هذا االنكماش وزادت من 8 قطاع الخاصيدة، مما وجه ضربة قاضية للد وتعطل عمل قطاعات عدرافق معه من إقفال للبالفيروس كورونا وما ت
دولي كريستالينا ه مديرة صندوق النقد الروت وتبعاته على االقتصاد، واالهم تبقى االزمة السياسية واالنقسامات الداخلية، وهذا ما أشارت إليحدته للعام الحالي انفجار مرفأ بي

لبنان يعيق البالد ويمنع التقدم في الصندوق لمساعدة لبنان لكنه بحاجة إلى شريك في الحكومة اللبنانية، مؤكدة ان االنقسام المستمر في ا عند تأكيدها على استعداد جورجيف
ات بارتفاع في نسب تضخم في البالد بالتوازي مع توقعرافق الركود االقتصادي دوق النقد الدولي أن يتكما توقع تقرير صن8 خطة اقتصادية جديدة ويجر لبنان إلى األسفل

ألوضاع النقدية نتيجة التفاوت الملحوظ بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف السائد ، مع استمرار ترّدي ا0202في العام % 742إلى  0272في العام % 1األسعار من 
في العام % 7282تفاع مرتقب لنسبة العجز المالي العام إلى الناتج من نسبة تقارب توقعات صندوق النقد الى ار  المالية العامة، فتشير أما بالنسبة إلى أداء8 في السوق الموازية

  8توازيًا مع التراجع الملحوظ في اإليرادات العامة هذا العام 0202في العام % 7982إلى نسبة  0272
  

يرادات الضريبة على القيمة المضافة توازيًا أيضًا مع تراجع لإليرادات غير يرادات الضر الدولة بالتراجع مع تراجع مستمرة باإل بالفعل، تستمر االيرادات العامة لخزينة يبية وا 
 8رنة، وبشكل كبير جدًا، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائتالضريبية بالمقا

مقارنة بالفترة ذاتها من  0202محققة حتى نهاية شهر ايلول على نسخة وتتضمن األرقام المالية ال" النهار"حصلت الالفت في االرقام المالية الصادرة عن وزارة المال والتي 
يرداتها على الدولة اللبنانية التي ارتفعت بشكل قياسي في اول ، ما يتعلق بأداء القطاع العق0272العام  مقارنة  أشهر من العام الحالي 2اري في لبنان والعمليات العقارية وا 

يلول الفائت وحده مقارنة خالل شهر ا% 722829ل، ارتفاع الحجم االجمالي للرسوم العقارية المستوفاة من القطاع العقاري بنسبة وفي التفاصي8 0272من العام بالفترة ذاتها 
8 0272مقارنة بشهر آب % 990824حيث زادت بنسبة  0202في شهر تموز % 4.ت ، بعدما ارتفع حجم تحصيل هذه الرسوم بنسبة تخط0272بالشهر ذاته من العام 

مقارنة بأمانات  0202أشهر من العام  2ليرة في أول  222 الفًا و 727ماليين و  424مليارًا و  129الى  0202المحصلة، سجل مجموع الرسوم المستوفاة عن العام  وفي
عقدا  772492فقد وصل عددها الى  0202ن العام اشهر م 2تي أنجزت خالل أول ع المعامالت والعقود الأما بالنسبة إلى مجمو 8 السجل العقاري والمحاكم العقارية في لبنان

أيلول  و 0202، فيما وصلت نسبة الزيادة في مجموع العقود والمعامالت العقارية بين آب 0272ذاتها من العام عقد ومعاملة في الفترة  721840ومعاملة بالمقارنة مع 
  %948008ما يقارب  0202

  
كم االكبر من هذه العمليات عبر كبير بالطلب المرتفع على العقارات والشقق كاستثمارات بديلة من الودائع في المصارف، وبعد إجراء التبرر مصادر وزارة المال هذا االرتفاع ال

كما تؤكد المصادر ان ما  والقيود المصرفية المفروضة،رفية والنقدية الحالية الهم في ظل األزمة المصشيكات مصرفية وهي وسيلة اعتمدها عدد من المودعين لإلستفادة من امو 
لمواطنين لتسوية بعض المخالفات واالستفادة من بعض االعفاءات واالهم االستفادة من تدهور سعر رفع من حجم الرسوم العقارية المستوفاة من وزارة المال تهافت العديد من ا

بالفعل، هذا ما تؤكده 8 وما قبل 0272سوية مخالفاتهم، أقل بكثير من قيمتها منذ العام لمستحقة على متأخراتهم أو تل من القيمة الحقيقية الليرة في السوق، مما جعصرف ا
الستفادة من لفرز لمبان وعقارات، واسوية أو إتمام عمليات الدوائر العقاري، حيث تشهد تقدم العديد من المخالفين بطلبات لتسوية مخالفاتهم أو إنجاز عمليات التالمصادر في ا
  8هسيالت واالهم االستفادة من تدهور سعر صرف الليرة في السوق الموازيةاالعفاءات والت

 
 

 


