
 0802-80-80النهار 
 آالف ليرة وندرس أثرها على المواطنين 0و 0088النسبة ما بين ": النهار"وزني لـ...ما بين حكومة دياب والعتيدةح يتأرج" الر الجمركيو الد"قرار تعديل 

 
 سلوى بعلبكي

المتمادي في ميزانية الدولة ووراداتها، ما بين نار الدوالر الذي أشعل أسعار المحروقات واألدوية واالستشفاء وكل ما يحتاج إليه المواطن ألدنى العيش الكريم، وما بين العجز 
مكانات المواطنين اامة التي أنهكتها األزمات المت المالية العما بين مودرا ت ومبادرات لبناء توازن معوولتبرز محاوال لذين أنهكهم انهيار سعر النود وتفشي البطالة تتالية، وا 

 .وضمور االقتصاد
رسمي للصرف عتمد السعر الئر الجمركية تر الجمركي، حيث ال تزال الدوايدور في كواليس وزارة المال وبعض المتابعين لشؤون االقتصاد نواش جدي حول تعديل سعر الدوال

ليرات للدوالر، والذي رفض المسؤولون تعديله منذ بداية االنهيار األخير في محاولة المتصاص النومة وانتظار الخطة  8051سعينات حتى اليوم، اي الـ المعمول به منذ الت
 .الشاملة العتيدة لإلنواذ

ل على اجرائها، والتي تظهر أن السلع الدراسات التي تعكف وزارة الما ها إلى على، اللهم إال إذا صّحتمستوردات جميعدفع بأسعار الت كييرة كونها تدونها تساؤالهذه الخطوة 
 وسعر 0055اي  ،"اللوالر"عر د يكون سعرًا وسطيا ما بين سووفق المعلومات فإن السعر الذي يتم العمل عليه العتماده ق. والمواد األساسية للمواطنين لن تتأير باإلجراء الجديد

إنه ال " النهار"هذا الجواب ال يزال في عهدة وزير المال في حكومة تصريف االعمال غازي وزني الذي قال لـ ة، فعلى أي نسبة سيرسو الورار؟ آالف لير  1دوالر المحروقات أي 
هل سيشمل : يبوى السؤال االهم. صا الغذائية منها، بتكاليف أكيرالساسية، وخصو رهاق المواد االمداخيل الجديدة، من دون ا يزال يدرس الخيارات الممكنة لرفد الخزينة ببعض

 220)عة ع أصال لضريبة موطو الدوالر العتيد المحروقات، بما سيشعل اسعار هذه المواد المشتعلة أكير؟ يوضح وزني أن رفع الدوالر الجمركي لن يشمل البنزين الذي يخض
 .جمركية الى المازوت الذي ال يخضع لرسومالمر بالنسبة واحد، وكذلك اعلى الليتر ال( ليرة

 0055، إذ تعكف الوزارة على درس النسبة لتكون ما بين "الدوالر الجمركي"وفي التفاصيل، ال ينفي وزني التوجه الى تعديل سعر الدوالر المستخدم في تسديد التعرفة الجمركية 
. كن أن تظهرها الدراسات خالل اليومين الموبلينالى رقم محدد بااليرادات التي يملنهائية، وتاليا ال يمكن الركون تحدد النسبة احتى اآلن لم  ليرة، ولكن 1555لكل دوالر وليرة 

فإن الورار  أما اذا تعيرتوزير الجديد، ادة ام ال سيكون من نصيب الفإذا أبصرت النور، فإن الورار بالزي( االربعاء)وهذا االمر متوقف ايضا على إمكان والدة الحكومة اليوم 
 .2581التشريع الجمركي عبر وزير المال بحسب الوانون الذي صدر في العام مة تصريف االعمال التي اعطيت حق سُيتخذ قريبا في حكو 

يؤكد ان اطنين، وهنا يبدو وزني مطمئنا إذ المعيشي للمو  ادة على الوضععة بل ايضا تأيير هذه الزيوال توتصر الدراسة التي تووم بها الوزارة على تحديد النسبة وااليرادات المتوق
سيلحظ زيادات " الدوالر الجمركي"، وتاليا يجزم أن تعديل %"0اطنين لن تتأير بالزيادة، على اعتبار أن الرسوم الجمركية عليها تراوح ما بين صفر وكل المواد االساسية للمو "

ان قد أكده مدير الواردات في وزارة المال وهذا االمر ك. إال بنسب بسيطة جدان، بما يعني أن االسعار لن ترتفع ائية للمواطنيوالمواد الغذ من نصف في المئة على السلعبأقل 
ة، معتبرا أن السوق الموازيالجمركي على سعر الصرف في لؤي الحاج شحادة في كتاب وجهه إلى المدير العام للمالية باإلنابة جورج المعراوي يطلب فيه احتساب الدوالر 

 .أو تدابير أخرى" البطاقة التمويلية"عبر اع محدود في أسعار السلع، ُيَعوض اقتراحه هذا لن يؤدي إال الى ارتف
يراد سيارة ر المنطوي استبينها السيارات، إذ من غيومن % 05و% 05أما رفع الدوالر الجمركي فيستهدف وفق وزني بشكل اساسي السلع الفاخرة التي تودر رسومها بنحو 

 .ألف ليرة 25والر، فيما السعر في السوق الموازية وصل إلى ليرات للد 8050.0ليها وفق سعر صرف ألف دوالر واستيفاء رسوم ع 855رها سع
ني عدم إعطاء رقم يات، إرتأى وز ي تصنَّف كمالمركي عليها، وهي تلك التوفيما يعكف المجلس األعلى للجمارك على تحضير الئحة تضم السلع التي يمكن زيادة الرسم الج

أن هذا االجراء قد يؤّمن ايرادات تصل الى ألفي " النهار"على اعتبار أنها ال تزال قيد الدرس، أكدت مصادر متابعة لـ "الدوالر الجمركي"المتوقعة من رفع  محدد عن االيرادات
 .لنولرية واألمنية اضافة الى زيادة بدل االوطاع العام بما فيه األجهزة العسكماعية لموظفي مساعدات االجتهذه االيرادات لتمويل المليار ليرة، مرجحة أن ُتستخدم 

ون الرسوم على اساس الف ليرة يذهب إلى جيوب التجار، فهم يدفع 25والدوالر الرسمي أو السوق السوداء  8055الفارق ما بين الدوالر الجمركي "وتكشف مصادر متابعة أن 
موال ُتدفع للتجار كاش فإن وزارة المال عاجزة عن معرفة وبما أن هذه األ. يعرف بالسوق السوداءك على سعر صرف السوق الموازية أو ما السلع للمستهلويبيعون  8055الـ

 ".8055بيع على سعر الـ حجم أرباحهم وال تستطيع تحصيل الضرائب على سعر صرف دوالر السوق كون التجار يصرحون عن ال
ض جزء من خسارتهم في األرباح التي كان يجنونها، من دون وجه ى تحميل السعر تلوائيا للمستهلك لتعويى ان يلجأ التجار بعد تطبيق الورار الادر عينها تخشإال أن المص

 .ورارحية االولى لللمستهلكون الضاالسعار حتى ال يكون اوهنا يأتي دور مديرية حماية المستهلك لمراقبة . حق، على سعر الدوالر الجمركي السابق
ئع غير كما سيخف استيراد البضا. لبنان# ي، وهي تخفيف اإلستيراد خصوصا من البضائع المصنعة فيمة إيجابية لرفع الدوالر الجمركإلى ذلك، تشير المصادر الى أن ي

 .يجة تراجع الطلب على السلعة، بما سيخفص عجز المدفوعاتا فان اإلستيراد سيتضاءل نت، وتالي"كماليات"لتي تعتبر الضرورية أو تلك ا
 الزيادة سترتد سلبًا على اإلقتصاد حاليا: القعقور

عض الشركات الخاصة التي ب. ها النودية من حساب المواطنة تحاول التعويض عن خسارتالووى والسلطات اإلقتصاديوجميع منذ بداية األزمة النودية والمعيشّية في لبنان "
لدولة ين، واكلة الحكام والمسؤولإيراداتها بالعملة األجنبية لم تعدل رواتب الموظفين لديها بما يتناسب والتضخم وغالء األسعار في السوق التي أنتجت سوقا أسود على شاتحّصل 
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الخبير في الشؤون المالية والضريبية جمال الوعوور الذي يبدي " النهار"، وفق ما يوول لـ"الشعبن ايصال هذا الدعم إلى غالبية لسلع والخدمات لم تتمكن مالتي تفاخرت بدعم ا
لمال والجمارك والحكومية ومنها وزارة ا أن تسعى الجهات الرسمية" يستغربتفهمه أن يرفع التاجر اسعاره نسبة الى سعر الصرف في السوق، وكي ال يتعرض للخسائر، لكنه 

ليرات للدوالر، إضافة  8051سوم والتي ستنعكس في النهاية على المواطن صاحب الدخل المحدود قيمة وتسعيرا على سعر ي إلى زيادة قيمة الضرائب والر الى إجراءات تؤد
 ".لى سعر السوقيما يسدد ويشتري حاجاته عليرة، ف 0055ارف على سعر ن المصالى المواطن الذي ال يزال يوبض أمواله م

ذا كان لزياد األمر سينعكس زيادة على الويمة "ليرة للدوالر الواحد ايجابيته على الخزينة، إال ان الوعوور يؤكد أن  0055ليرات إلى  8051الجمركي ورفعه من ة سعر الدوالر وا 
سترتفع قيمة  وأيضا. تحمل أدنى تكاليف الحياةالمستهلك النهائي الذي لم يعد ييبتها المضافة ستحّصل من ، تلك الزيادة وضر %801.52نسبة الجمركية للسلع المستوردة ب

إعادة تحصيل هذه  ، ألن، وهذا سيشكل عبئا نوديا على المستورد%801.52الضريبة على الويمة المضافة على السلع والمواد الخاضعة للضريبة بما يوازي النسبة عينها أي 
 ".ردادقتا سواء عبر اإلقتطاع أو اإلستمن وزارة المال تتطّلب و  الضريبة

في ظل الظروف الحالّية للمواطن الذي يتحمل الكيير ويحصل على الوليل من هذه "من البديهي أن تكون هناك إيجابيات وسلبيات لهذا الورار، بيد أن الوعوور يلفت الى أنه 
بيات، ألن الوضع الحالي المتأزم سياسيا ت ال تسمح حّتى بالتفكير باإليجاتحكم، فإن لميل هذا الورار سلبياالميليشيوّية التي حكمت و ة من المنظومة السياسّية نهوبالدويلة الم

 ".ُمررا وانعداما في الواقع التوهوواقتصاديا ومعيشيا وحتى أمنيا ال يسمح باتخاذ أّية تدابير ستنعكس سلبا على الووة الشرائّية للمواطن، وضعفا و 
في ظل عدم "ابيات لموضوع زيادة سعر الدوالر الجمركي، لكن الوعوور يرى أنه ن التهرب الجمركي وغيرها من اإليجولة ان تعزز إيراداتها والتعويض عصحيح أن من حق الد

ريث ين، لذا فإّن الموضوع يحتاج إلى تمة النودية وأموال المودعلى ضرورة ايجاد حلول لألز ة إالحديث عن تعديل الرواتب واألجور لتتناسب وتتماشى مع التضخم الحالي، إضاف
سلع حاليا، خصوصا أّن األمور تتجه إلى رفع الدعم عن المحروقات نهاية الشهر الحالي، والذي سيشمل الحوا رفع الدعم عن الدواء وغيره من الوعدم اإلقدام على هذه الخطوة 

 ".ةاتيوالمواد الحي
ان الحلول العشوائّية "اإلنواذ، وتاليا يعتبر الوعوور عتبار العدالة في توزيع عبء عملية ضريبية ونودّية شاملة تأخذ في اإل بحاجة إلى خطة إقتصادية، الوطن والمواطن اآلن

لة والمنطق، وتضر بالسوق لبية ال تراعي مبدأ العدالجمركّية تعتبر إجراءات سا أو قيمة الرسوم/والمتوطعة على قاعدة تأمين وزيادة إيرادات الخزينة عبر زيادة قيمة الضرائب و
 ".ى إنعاش بدال من التضييق والخنقي تدهورا كبيرا وانكماشا ويحتاج إلالذي يعان

 


