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 عزة الحاج حسن
 

ال في حكومة تصريف األعمال، غازي ، بادر وزير الم0202ألشهر عن إعداد موازنة العام  من جديد مرحلة فوضى اإلنفاق المالي، وتأخر الحكومةمع اقتراب دخول لبنان 
 0202ت بين قانون موازنة ى رئاسة مجلس الوزراء، مرفقًا بتقرير مفّصل عن األسس المعتمدة في إعداد المشروع، وأبرز المتغيراعل 0202ني، إلى إحالة موازنة العام وز 

 .0202ومشروع موازنة 
، في حال ُأقّرت بشكلها الحالي، يبدو 0202لكنه بموازنة . فوضى اإلنفاق العام وزير المال أنزل عن كاهله مهمة إعداد الموازنة، قاطعًا الطريق أمام استئناف مرحلةكون قد ي

ات أضف إلى خلّوها بشكل تام ألي توجه! ليرة للدوالر 2522رقام إيراداتها ونفقاتها على سعر الصرف الرسمي فالموازنة العامة تعتمد بأ. يخدع نفسه قبل الجمهوركمن 
 .إصالحية أو تصحيحية أو تنموية

فال تغطي سوى . ر الصرفبندًا على أكثر من احتساب إيرادات، بعضها غير مضمون التحصيل، ونفقات ال تأخذ باالعتبار تغير سع 222المؤلفة من  0202تحتوي موازنة  ال
ن الدوليين، والمقّدرة ديونهم يؤخذ باالعتبار أي التزامات للدائنيمليار ليرة لم  25051درة نفقاتها بـووفق أرقام الموازنة المق. إلدارية الرسمية للدولةالرواتب واألجور والنفقات ا

ى أساس قيمة قات التي تقوم على االستيراد، فلم يتم احتسابها علكذلك األمر بالنسبة إلى العديد من النف. عن الدفع بالدوالر، ذلك ألن لبنان اتخذ قرارًا رسميًا العام الفائت بالتخلف
 .وتقديراتها نظرية غير واقعية 0202عل من أرقام موازنة ما يج. الدوالر الحقيقي

 
 ضريبة التضامن الوطني

استثنائية تُفرض لمرة واحدة على قيمة كل حساب دائن مفتوح وهي ضريبة . المتعّلقة بضريبة التضامن الوطني 73، هي المادة "دخيل"كالـ 0202مادة وحيدة تدخل في موازنة 
 02في المئة عن القسم من الحساب الذي يزيد عن  2.5. والرمليون د 02ئة عن كل حساب تبلغ قيمته مليون دوالر وال تتجاوز في الم 2ر بنسبة لدى المصارف اللبنانية، وتقدّ 

 .مليون دوالر 52المئة عن القسم من الحساب الذي يزيد عن في  0و. مليون دوالر 52مليون دوالر وال يتجاوز 
 35مليار ليرة وال يتجاوز  72م من الحساب الذي يزيد عن في المئة على القس 2.5مليار ليرة، و 72ال يتجاوز مليار ليرة، و  2.5تبلغ قيمته في المئة عن كل حساب  2ونسبة 

شهران من ضمن مهلة أقصاها  مليار ليرة، وعلى المصرف أن يقتطع هذه الضريبة، وأن يؤديها إلى الخزينة، 35ي يزيد عن في المئة عن القسم من الحساب الذ 0مليار ليرة، و
 .تاريخ إقرار قانون الموازنة وبعملة الحساب

واطؤها وعجزها عن إلزام أصحاب المصارف على أصحاب الودائع الكبيرة في البلد، في ظل ت" التضامن الوطني"احة أن تتضمن الموازنة العامة فرض ضريبة من الوق
والجميع يعلم كما الدولة باستحالة . هم إلعادة أموالهمفكل ما بادرت إليه بحق المتهّربين هو حثّ . العامين األخيرين وها إلى الخارج فيوالسياسيين والنافذين بإعادة أموالهم التي هّرب

 .األمر
 إعفاءات مصرفية

! لكن اإلعفاءات وصلت إلى المصارف. نتاج واألعمالوهو أمر طبيعي، نظرًا لتعطل كافة مناحي اإلقتصاد واإل. ريبيةنود المتعّلقة بإعفاءات ضتتضمن الموازنة عشرات الب
داعها لدى المصارف في لبنان نقدًا، سنوات من ضريبة الفوائد الناتجة عن الودائع األجنبية التي يتم إي 7منها إعفاًء للمصارف ولمدة  37لمادة تفرض في ا 0202ام فموازنة الع

 .أو من خالل تحويل مصرفي من الخارج
على كل حساب " خّوات"كما أنها تفرض رسومًا و. ؤمنت عليها منذ سنواتفوائد الودائع، في حين أنها تحتجز وتهدر كافة الودائع التي است من الضريبة علىُتعفى المصارف 

 !ن يقوم به مودع عبر المصرفوكل عملية سحب، وعلى كل ما ُيتخّيل أ
 تعرفة الكهرباء

على اقتراح وزير الطاقة والمياه، يحّدد تعدياًل اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، بناء  منها أن على الحكومة 10، فرأت في المادة إلى ملف الكهرباء 0202وقد تطّرقت موازنة 
ضة اء على تعرفة منخفالتعرفة ويؤدي إلى توازن مالي تدريجي لمؤسسة كهرباء لبنان، على أن يلحظ المرسوم اإلبقتدريجيًا للتعرفة على استهالك الكهرباء، وفق جدول يوحد 

 .لذوي اإلستهالك المنخفض واألهداف الصناعية
ية لتأسيس شركات وأعمال وشراء عقارات في قد ال يصلح وضعها بأكثر من اإلطار الحسابي أو التنظيمي، إلى جانب بعض البنود التشجيع 0202منتها موازنة بنود عديدة تض

 752ن ال تقل قيمة الوحدة السكنية عن سكنية في لبنان االستحصال على إقامة طيلة مدة ملكيته، على أ أجنبي يشتري وحدة التي تجيز لكل عربي أو 15لبنان، منها المادة 
 .هذه المادة السوريين والفلسطينيين ألف دوالر في سائر المحافظات، وتستثني 022ألف دوالر داخل بيروت، و

ة، إال أن وزارة المال تأمل بزيادة إيرادات متوقعة، نفقات الدولة األساسيبية، فمن المستبعد أن تغطي اإليرادات الضريبية البعيدًا عن شبه انعدام الواردات المالية غير الضري
صرف العمالت يمة الفعلية لسعر إلزام التجار بالفوترة بالليرة اللبنانية حصرًا وتسجيل العمليات وفقًا للق)زير المال الضريبة على القيمة المضافة، بعد دخول القرارين األخيرين لو 

 .قريب ، من المستبعد ان تباشر تطبيق القرارين المذكورين في وقت"المدن"لكن وفق معلومات . TVAرفع إيرادات الـ  حيز التنفيذ، فذلك من شأنه( األجنبية في السجالت
 


