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 :والمنصة االلكترونية والتحقيق الجنائي وزني في حديث عن الموازنة والدعم 

 مليار ليرة على النفقات المتغيرة 0011زدنا  المنصة االلكترونية حل مؤقت وال يعالج ازمة الليرة
 البطاقةط لمطلوبة للتدقيق الجنائي وترشيد الدعم مرتبا من المستندات 85لم يرد بعد على « المركزي»

 
 جوزف فرح

ومصرفية ن برئاسة سابين عويس عن امور مالية وفد من جمعية االعالميين االقتصاديي تحدث وزير المالية في حكومة تصريف االعمال الدكتور غازي وزني خالل اجتماعه مع
 .لمصرف لبنانواسهب بموضوع التدقيق الجنائي  0202ن التطورات في مشروع قانون الموازنة العامة للعام وع

مصرف لبنان فأشار وزني إلى أنها حل أما حول المنصة االلكترونية التي أطلقها . 0202وأكد وزني خالل االجتماع أن موضوع الرواتب واألجور للقطاع العام مؤمن لعام 
نما الحل الدائم يكون من خالل تشكيل حكومة وما يترافق معهمؤقت ال يع  .ا من إصالحات ومفاوضات مع صندوق النقد الدوليالج أزمة الليرة في لبنان وا 

 :بالنسية للمنصة االلكترونية فاعتبرها حال مؤقتا ومرحليا وظرفيا ولكنها ضرورية لسببين 
 .فف من االرتفاع غير المبرر لهتضبط التقلبات الحادة في سعر صرف الدوالر وتخ-2
ظ مصرف لبنان اي تقلبات في سعر الصرف بطريقة جهات النظامية كالمصارف وصرافة الدرجة االولى واذا الحتضبط عمل الصرافين غير النظاميين وتعيد العمل الى ال-0

الموضوع غير مطروح الن اغلبية المصارف ال  اموال الدعم مع العلم ان السياسة النقدية لمصرف لبنان ضبط الفائدة واليوم هذاغير مبررة يتدخل لضبط السوق من خالل 
يليون ليرة وقد قرر مصرف تر  53وثانيا ضخ السيولة وثالثا ضبط الكتلة النقدية بالليرة اذ انها اليوم تتجاوز في المئة  0او في احسن االحوال تكون الفائدة واحدا او تعطي فوائد 

 .تنظيم عمل الصيرفة من سوق غير نظامية الى سوق نظاميةباالضافة الى ( .كاش)لبنان عدم ضخ اي اموال بالليرة 
شكيل حكومة تترافق معها نيسان الجاري لكنه اعتبر ان الحل الشامل لالستقرار النقدي هو في ت 21واعلن وزني ان حاكم مصرف لبنان ابلغه ان موعد افتتاح المنصة هو في 

 .وضات مع صندوق النقد الدولي والدعم الخارجيقطاع الكهرباء واالتصاالت وغيرها ويواكب ذلك بدء المفااالصالحات على صعيد المالية العامة والنظام المصرفي و 
 02المالية بعين االعتبار مع العلم ان عنوان الموازنة هو اجتماعي وصحي مذكرا ان اما بالنسبة لمشروع الموازنة فقد اكد وزني ان المالحظات التي ارسلها الوزراء اخذتها وزارة 

 .في المئة 03ا االمم المتحدة حددته بـ في المئة من الشعب اللبناني اصبح على خط الفقر بينم
كما تم االخذ بمالحظات النقابات وان جمعية المصارف .مليار  2022نة واكد وزني ان الموازنة ال تضم اجراءات ضريبية معتبرا ان ضريبة التضامن االجتماعي تدر على المواز 

 .ناك توفير للمصارف في هذا الموضوعمليار دوالر واليوم ه 20كانت بحدود ال  0222في العام  ة ستقدم له قريبا مع العلم يقول وزني ان فوائد الودائعوعدت بدراس
نفقات المتغيرة المرتيطة بتغير سعر صرف الليرة في المئة وال 02ر هي بحدود ال للدوال 2322ان النفقات الثابتة المرتبطة بسعر  اما بالنسبة للنفقات في الموازنة فقد اكد وزني

ما بالنسية للمحروقات فقد ا(التغذية للجيش الصيانة االستشفاء القرطاسية )على النفقات المتغيرة غير الثابتة مليار ليرة 2222و 022في المئة وقد زدنا بين ال  02د الهي بحدو 
ازنة منقحة الى رئاسة الحكومة حيث وعدني رئيس ويضيف وزني خالل اسبوعين من االن سنرسل المو .االدوية  في المئة مدعومة وكذلك 32في المئة متغيرة و 32كانت 

 .بدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء حيث ستناقش وتقر وتحال الى مجلس النواب لدراستهاالحكومة 
مليون دوالر  222شهريا وهناك  ىمليون دوالر 322مليارات دوالر اي  1ة الدعم سنويا هي حدث وزني عن الدعم والكلفة المرتفعة معتبرا انه ال امكانية ان يستمر الن كلفتو 

مليار دوالر تتبخر خالل سنتين وبضعة  21استمر الدعم فان ال  مليون دوالر فاذا 122ملة الرصعبة على رواتب السفراء في الخارج ويمكن تخفيضها الى للدولة التي تنفقها بالع
الضروري االسراع في انجاز البطاقة وكل  الف عائلة تحتاج الى هذه البطاقة ومن 022صوصا ان هناك ن قرار ترشيد الدعم مرتبط مباشرة بالبطاقة التمويلية خاشهر وبالتالي فا

 .في المئة 32ذه البطاقة يخفف الدعم السنوي بمقدار تاخير يحمل البلد كلفة اضافية وان تطبيق ه
يرد عيها المصرف الذي  في المئة لن 30د راسلت عبري مصرف لبنان بمستندات تشكل البدء بالتحقيق الجنائي فاعتبر ان شركة الفايزر كانت قوتحدث وزني عن التاخير في 

رفعت فيفترض من  جمالي المستندات المطلوبة هي ضمن السرية المصرفية وبما ان السرية المصرفية قدفي المئة من ا 20صرح بوضوح ان المستندات التي ارسلها تشكل 
 .ون الثاني الماضيالمستندات المطلوبة ولغاية االن ما زلنا ننتظر منذ كانفي المئة من  30مصرف لبنان ارسال الـ 

 .اءات ضريبيةم تتضمن أي إجر تماعي صحي والثاني لدعم المؤسسات االقتصادية مشيرًا إلى أنها لوفي ما خص الموازنة شدد وزني على أنها تركز على هدفين األول اج
 .تبرا انه لن يعود في مثل هذه الظروف التي نعيشهادة الى ما كان عليه قبل ان يصبح وزيرا معواكد وزني في نهاية حديثه انه يتمنى العو 

 
 

 


