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 2017 آذار  2 8  في  ت و:   بيرمنير راشد 

  

 2020من الناتج المحلي مع نهاية عام  %3برنامج لخفض العجز المالي الى 

 مقدمة

 

و يحتاج الى  ة تشمل معظم مرافقهان أقتصادنا يعاني من مشاكل عد ضحامن الو ،شك بدون أدنى

غير مالئم  مناخ عام من فلبنان يعاني فحسب.  ليس في القطاع الماليشاملة و  صالح استراجية إ

في التصنيف و أألستثمار الدول  كبلد مشجع لرجال أألعمال  أدنى لتشجيع أألعمال و مصنف من 

تكون بمثابة خارطة طريق ل  شاملة بمرصاد القطاعات المختلفة غياب أستراتيجية يقفو  الدولي.

البنية التحتية، و قوانين األستثمار و : ف واضحة المعالم  للمسار أألقتصادي.  أضف الى ذلك  ضع

المتردي  إضاقة الى الوضع الماليو الخدمات أألجتماعية،   الشركات، قوانين العمل، القضاء،

فال بد من خلق بيئة  و لكن عملية أألصالح ممكنة و في فترة وجيزة. .وضعف أألسواق المالية

حاضنة للقطاع الخاص من خالل نموذج أقتصادي يخول تحقيق نمو مرتفع لكي نصبح  في مصافي 

 . ) emerging market) الدول الصاعدة

تتوفر القتصادنا القدرة على استيعاب الطاقات نسبة بطالة مرتفعة والو نتج عن هذه  العوائق  

ذلك من . و كاألولى والفئات ذات الخبرات الحديثة من اللبنانيين البشرية التي تدخل سوق العمل للمرة

معدالت نمو منخفضة بالمقارنة مع القدرات المتاحة أذا ما أستغلت بكاملهأ. فمن الممكن أن نحقق مع 

بدال من المعدالت الحالية المنخفضة الى حدود ال  %5سياسة إصالح شاملة معدالت نمو تفوق ال 

1%. 

و  اللجوء السوريالوضع السياسي المحيط و خاصة أألزمة السورية و قات أألخرى المعو و تشمل 

 الكادرالفنيباإلحالل مكان عدة  في مجاالت ني السوري فالالكادرقوم يحيث اثره على سوق العمل 

طور لكي نصبح في التالنمو ويواجة  تحديات  كبيرة  تلجم قتصادنا ن أإلذا ف .أقل تكلفة بواللبناني 

  قدمة.مصافي الدول المت

ركز في هذا المقال على دور السياسة المالية حيث ان النمو المستدام يحتاج إلى سلة من أوس

في مقال  رقأتطسوف والسياسات التي تدعم االستثمار المحلي واألجنبي في القطاعات المختلفة. 

لكي نحقق هدف االنماء  عن االصالح الشامل 2020من ضمن استراتجية متوسطة األجل للفترة  آخر

سة المالية العامة إضافة اال بد  من ذكر الشوائب أألساسية في سيو  تستند الى مزيج من المتوازن.

 كما ذكرت. .ضافة الى عوائق أخرى عديدةاصاد  قتاالالى انها عائق اساسي في وجه نمو 

جعل العبء الضريبي أألكبر على الفئات أألقل  ىترتكز عل الحالية ديهي أن السياسة المالية بمن ال

غير مباشرة ) أي أنها تستند في معظمها على هي ضرائب الضرائب  بلأن أغ ثثراء حي

و خاصة نفاق أن أال قت ذاته نرىفي الو بينما  .ستهالك( وال تسهم في العدالة أألجتماعيةأال
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باء، و المؤسسات ، و رة كالدعم للكهريسوفي حيز هام لتقديم الدعم  للفئات الم  ةموجه الدعومات 

 كونه في معظمه غير موجه.لو ذلك  ؛دعم الفوائد

سنوات( هو معالجة  5-4صلب الموضوع، فمن األهداف الهامة في المدى المتوسط )و للخوض في 

 . )مجموع  الدخل المحلي(  من الناتج المحلي %3ال يتعدى ز المالي والتوصل إلى مستوى العج

ً التوصل إلى توا في  يزول العجز كليالكي  زن كامل بين االيرادات والنفقات ومن المفضل أيضا

 .دالمدى األبع

التوصل إلى توازن كامل في المالية العامة. هناك عدة فوائد:  أيجابيات  السؤال المطروح أوالً: ما هي

خالل خول مما  ي    تدريجبا  العجز نسبةارتفاع الدين المطلق. هذا ينتج عنه انخفاض في لجم أولها 

ً  6بنحو  الديننسبة خفض  سنوات قليلة  من الناتج  %124نحو  الى فتنخفض نسبته  نقاط مئوية سنويا

 الفائدة   ضر على خفثو ثانيا سيكون لها أ. %145مقارنة بالنسبة الحالية التي توازي تقريباً المحلي 

و يعود سبب  األستثمار و أألستهالك  و معدالت النمو. و التي بدورها ستدعمفي أألسواق المالية 

إلى أن الدولة في الوقت الحالي تقوم بمزاحمة القطاع الخاص على الموارد المالية  الفائدة إرتفاع

السياسة؛ فكلما أرتفعت إضافة الى المخاطر التي تنتج عن هذه  ؛)السيولة( للمصارف لتمويل العجز

 الفوائد  كما هو مالحظ في األسواق المالية.ما أرتفعت لالمخاطر ك

 

هي من اهم األوعية الضريبية للدولة، وسوف تؤدي  )أألستهالك، أألستثمارو النمو( وهذه المتغيرات

تكلفة الفائدة  على الخزانة.  ضافة الى  خفض األنفاق من خالل خفبدورها إلى زيادة االيرادات إض

في الخالصة، ان سياسة ت في آن واحد.  ويرادات و النفقالذا فهي سيف ذو حدين كونها تحسن األ

 خفض العجز لها منافع عدة و أهمها: 

 وخفض البطالة من  خالل الناتجة عن فوائد أقل تكلفة  تحريك عجلة النمو ،

عمل جديدة وتحسين جميع المرافق االقتصادية والقطاعية  خلق فرص

 .  االنتاجية والخدماتية

 

 لها أثر ايجابي على ميزان المدفوعات وخاصة الحساب  أن يكونمن  وال بد

الجاري وتدفق رؤوس األموال ذات األجل الطويل، بدالً من تشجيع  دخول 

 رؤوس األموال القصيرة األجل فقط لالستفادة من الفوائد المرتفعة.

 

  وطلب  الزيادة في خدمة الدين )مدفوعات الفائدة(يخفض وهذا من شأنه أن

الحكومة لالقتراض من االسواق المالية مما يؤدي بدوره الى خفض نسبة 

 ً   .الفائدة التي تعتبر من النسب المرتفعة عالميا

 

   تصف بالمنافسة الحرة  ينتج عنهأن غياب سوق مالي متطور وال يكما 

 .فوائد أعلى مما يجب 
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   مرتفعة  أن السياسة النقدية التي تستهدف  الى  تكديس  اصول خارجية

 بدورها الى رفع الفوائد.كذلك  )عمالت صعبة كالدوالر( تؤدي 

 

 ترليون  300بلغت  المالية  أن الموجودات المصارف،ى في  ميزانية نر

مليار دوالر(. أن هذا الحجم من األصول )الذي  200أي م يوازي )ليرة  

يفوق حاجة أألقتصاد اللبناني. أن  (ربعة أضعاف الناتج المحليأ يوازي

أصول المصارف في معظم الدول ال تتعدى نسبة مئة بالمئة من  الناتج 

مؤسسات ل الفائضة  قد تم من خالل أغراء الاأن جذب هذه األمو المحلي.

  ائد تفوق الفوائد على الدوالر في أألسواق العالمية المالية و أألفراد بدفع فو

 اربعة نقاط مئوية.بنحو 

 

 ترليون  134جدا من السيولة بلغ  امرتفع اصارف فائضلذا نرى أن لدى الم

من اصول المصارف غير  %44و هذا يعني أن  .2016ليرة في نهاية 

 مستغلة في أألقتصاد المحلي.

 

  .و  البعض يرى  أن هذا الحجم ضروري لكي نحافض على سعر الصرف

 دوالر من األحتيطات بالعملة الصعبة رمليا34 رف لبنان لديه لكن مص

مليار  46فيصبح المجموع  مليار من الذهب؛ 11الدوالر( اضافة الى)

مليار دوالر من العمالت الصعبة.  23دوالر. كما أن المصارف لديها 

يفوق  أن هذا المبلغر دوالر.املي 69للجهاز المصرفي  ع فيصبح المجمو

مليار بضعفين و نيف؛ و يفوق ودائع  غير  28ر البالغ الدولالدين العام با

مليار دوالر بضعف و ثالثة ارباع  40غة لالمقيمين من اجانب و لبنانيين البا

 الضعف.

 

  يمول عجز يستطيع ان  مليار دوالر(   69 ال أيحتياطي ) هذأ األ أنكما

مة السورية منذ  بدء أألزمليار دوالر  2 ميزان المدفوعات البالغ سنويا 

يمول العجز في أستمرينا في هذا أألتجاه السالب. كما و  سنة اذا  35لفترة 

مليار دوال  8ن السلع و الخدمات البالغ في المتوسط التجارة الخارجية م

 سنوات. 8.5لفترة 

 

  على الليرة  و نستطيع دعمها حتى أذا أستمر الوضع غير لذلك فال خوف

مؤاتيا لسنوات عديدة. و هي نتيجة قوة المصارف  و سياسة أألقتصاد الحر 

بعض رتبط بشخص معين و انما ذي تبعها  لبنان منذ سنين و ال تال

 أنعكاساتها  هو الوضع السياسي العام في الداخل و المحيط.

   أثبت أألصدار أألخيركما ( لليروبندEurobond أن أألسواق المحلية و )

 .العالمية لها ثقة نسبية بأألقتصاد  أللبناني
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 `كبير من أألحتياط مخزون  لمهم جدا أن ال نستهدف فقط تحقيقمن ا ذال

مما يعطل أثر تحسين الوضع  على حساب فوائد مرتفعة بالعملة الصعبة

ع الحاجة لدعم الحركة م  و لكن أن نوازنالمالي أأليجابي على الفوائد؛ 

يرة أألجل و قصيخدم مصالح المصارف ال  . أن هذا أألتجاه أألقتصادية

الخالية من روؤية  تنمية أألقتصاد أذ أن عائدات المصارف  تصل الى 

يدل على  و هذا ؛    %1نمو فقط بمعدل بينما أألقتصاد ي %10حدود 

 .كبيرتناقض 

سعر الفائدة أثر فعال في تحريك االقتصاد للقد أثبتت الدراسات العديدة التي انجزت لدول عدة بان 

 وعلى سبيل المثال، فإن القروض العقارية . عند انخفاضها وكذلك العكس صحيح عندما ترتفع الفوائد

نرى أن مصرف  العقارات. وفي حالة لبنان،الفوائد والطلب على  تتأثر تأثراً كبيراً بمستوى نسب

 القطاع العقاري )مع أنه ليس الحل لكي يحرك %3لبنان اتخذ قرار بتقليص الفائدة لبنك اإلسكان إلى 

من خالل سياسة  األفضل(. األفضل هو خفض الفائدة في جميع المرافق لكي نحرك جميع القطاعات.

  مالية  صالحة و ليس بالدعم.

رشد في الوقت نتخذ اجراءات لكي نحسن االيرادات ونً  إذاً من الضروري لتحسين الوضع المالي ان

 ذاته النفقات.

 خالل رفع من 2020مع نهاية    %3يقارب نحو الى ما  تقليص العجزالهدف األساسي هو إن 

 كما مبين ادناه. .ى في المرحلة األولالنفقات   ترشيد االيرادات و

 

 2020-2017خالل أجراءات لتحسين الوضع المالي 

بسلسلة الرتب و الرواتب  حيث أن أألجراءات  مباشرة األجراءات المقترحة غير مرتبطةأن 

و من الخطأ ربط العجز بانفاق معين  بل هو حصيلة الوضع ،  الضريبية تستهدف  تقليص العجز

 المالي الكلي.

 (2017مفعولها  في   الفصل الثالث من  أ)  يبد  لتحسين االيرادات اجراءات  (أ)

  

نحو بلغت   سنوات( 5)لفترة نسبة أأليرادات  متوسط فنالحظ ان    يراداتاأل ننظر أوال الى هيكل ل

.  %24ت في ذلك الحين نحو حيث بلغ 2008صت هذه النسبة منذ وقد تقلً  المحلي. من الناتج 19%

هذا و للدولة.  كأيراد ان االقتصاد اللبناني وحسب االقتصاد المقارن يحتمل اقتطاع نحو ربع الدخل

 ( .%5خول خفض العجز بهذه النسبة ) مما  ي ان رفع الضريبة في المدى المتوسطيشير أنه باإلمك

 :نرى الترتيب التالي، 2016لعام   متحصالت الإلى  بالنظر 
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 )مليار ليرة( 2016  

نسبة الى مجموع  أأليرادات       

 االيرادات

 نسبة الى الناتج

 

 13.4 70.8 10597 ايرادات ضريبية

 4 20.1 3015 ضريبة دخل  -

 1.5 8.1 1224 ضرائب عقارية -

على  ضريبة -

 السلع والخدمات

3773 25.2 4.8 

ضريبة على  -

 التجارة الدولية

2117      

 

             14.1 2.7 

أخرى  ضرائب -

 –)رسم ضريبي 

 (رسم الطابع

 

468 3.1 0.6 

 4.3 22.6 3392   ايرادات غير ضريبية

 

 

 منها: أألتصاالت                             -

    

          1907 12.7 2.4 

 1.0 5.2 778           لرسوم أألدارية                   ا           

    

 1.2 6.7 970 ايرادات الخزينة

 19.2 100 14959 المجموع

    

 

نظام ألمر فان  الاو لكن في واقع  اليراداتلويبين الجدول اعاله ان لدينا ثالث مصادر رئيسية 

 و رسم،بند ضريبي   80جموعها  أل  الضريبي يشكو من تعدد الضرائب و الرسوم  و يفوق م

ب بقدر أألمكان. و  تعاني ضرائفيجب تقليص و تبسيط ال أضافة الى الرسوم الجمركية العديدة.

 .  و يزيد تكافة جبايتها مما يؤثر في فعاليتها ن مشكلة تعدد  المصادر لأليرادت معظم الدول  م

 

 

 و تشكل أألقتراحات التالية المبادىء  األساسية للإلصالح  الضريبي:

 ضرائب و معدالت قليلة 

 ت العائد المنخفض(غاء  الضرائب غير المنتجة  ) ذاتإل 
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 قاعدة الضريبية تكون واضحةالوعية  أو األ 

 تتغير مع  تفير القاعدة الضريبية(دني الضرائب النوعية )التي ال ت 

 تتصف بسهولة التطبيق 

 خالية من أألستنسابية 

 تكاليف التحصيل تكون منخفضة 

 

رئيس الدائرة المالية في   -تانزيفيتو   مؤشرات تند الى ست  اهذه أألقتراحات في أغلبه) 

 صندوق النقد الدولي سابقا.(

 

 

. ايرادات الخزينة و، غير ضريبيةاليرادات أألو ؛ الضريبيةأأليرادات   أما أأليرادات الرئيسية فهي:

تية من لع والخدمات القائمة، ومعظمها متأفي مجال االيرادات الضريبية تتصدر الضريبة على السو

عين االعتبار فعالية الضريبة )نسبة بأن ياخذ  يجب على اإلصالح الضريبي  ضريبة القيمة المضافة.

وكذلك آثاره االقتصادية على األسعار والحوافز. وفي الكثير من األحيان يكون التكلفة إلى العائد( 

ة ووقعها على الفئات ذات الدخل المحدود. فمن المعروف يعدالة الضريبالب أيضاً على االهتمام منص  

نحو   دخل التوزيع  إعادة الى  والمثبت في األبحاث االقتصادية ان ضريبة الدخل التصاعدية تؤدي 

 العدالة في توزيع الدخل. فيما ضريبة السلع تؤدي إلى تردي، ة كثر عدالم أنظا

أو المزيج من  السؤال األهم، ما هو األفضل الجباية على أساس الدخل أم على أساس االستهالك

لضريبة الدخل  كونها تعتمد على شرائح تصاعدية ،  على الرغم من األثر على العدالة و  ؟أألثنين

 أن تكون الضريبة على أساس االنفاق اي عندما نستهلك الموارد وليس عندما ننتجها.البعض يفضل ف

لجباية درات الضعيفة في االقوهذا يشكل جدل متواصل في أألقتصاد. و في التطبيق، تعمد الدول ذات 

ضريبة الدخل صعب المنال، الى األستناد الى حد أكبر على  و حيث يكون كبح التهرب من

 ي تعتمد على أألستهالك لسهولة جبايتها حين أألستهالك.تال الضرائبا

و السلع و لكن فمن المفضل  أن نستمر بأألعتماد على المصدريين : الدخل ، و بالنسبة لوضعنا القائم 

 .في المستقبل  ئب المباشرة على الدخليب الضراصمع أعتبار زيادة ن

من  %20.4 توازي مليار ليرة  3109البالغة نحو  ضريبة الدخلأعاله أن نالحظ من الجدول 

وهي نسبة .  %4فتبلغ فقط (    مليار ليرة  77967) و قدره  الناتج المحليااليرادات، وقياساً إلى 

  وتفسح المجال أمام رصد عائدات اضافية منها. بالمقارنة مع الدول أألخرى، جدا  متدنية 

 الدخل على الشركاتضريبة رفع نسبة ومن المستحسن أن ت ( ً إلى  (%15التي تبلغ حاليا

توازي الحد  .  و يجب أنسنويا(مليار ليرة  690بنحو  منها يراداتتقدر زيادة األو(  20%

و في الو قت ذاته تخفض ضريبة الدخل الفردية الى  . الدخل على أآلفراداألقصى لضريبة 

  %20أن ضريبة ال   .%21لية البالغة االنسبة الحمن  بدال  %20 الى  المستوى ذاته ، أي

بالمقارنة  ر منخفضة و هي من أقل النسبال تزال تعتب %15ربح  الشركات بدال من  على 
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عباء و خاصة اعباء التشفيل على خل المثيل للبنان. ولتخفيف أألأمع الدول ذات الد

من الممكن مراجعة  مساهمة الشركات في أعباء الضمان أألجتماعي  الحقأ. و  ،الشركات

 ) على سبيل المثال( تصبحاركة أألكبر من قبل الموظف لقد تستند هذه المراجعة على المش

من الموظف بدال من المساهمة الحلية البالغة ما يفوق ال   %25مقابل   %75على اساس 

من  منافع هذا أألجراء  هو تقليص التهرب الضريبي من قبل الشركات. من أحد  90%

 خالل أعالن رواتب مخفضة من قبل الشركات.

 

 يجب الحذر عند و   .% 7إلى  5من  لفوائدا دخل  كما اننا في صدد زيادة الضريبة على

 من الفوائد عةأو أكثر حيث ان المردود الفعلي لصاحب الودي %7رفع هذه الضريبة إلى 

أو  على سندل، اذا كانت الفائدة الحالية سوف يتدنى بعد اقتطاع الضريبة. وعلى سبيل المثا

 %6.51 يصبح العائد الفعلي  % 7 بمقدار  ، فبعد الضريبة %7بالدوالر تبلغ  وديعة

في  زيادة الفوائد، وقد يدعو هذا الى (%6.65يبلغ   %5اساس  )مقابل عائد  فعلي على 

تها االدوالر في األسواق العالمية والفائدة ذ علىاالسواق لكي تحافظ على الفرق بين الفائدة 

فية افة إضتكلالخزانة يكلف و هذا قد .  % 0.14بنحو  على الدوالر في األسواق اللبنانية

أألضافي للخزينة  يقدر بنحو   . بينما العائد سنويا مليون دوالر 100غ نحو دمة الدين تبلخل

فال بد من دراسة مليون دوالر.  265فيكون صافي العائد فقط سنويا،  إلرمليون دو 365

ؤثر سلبيا على تدفق ت الودائع ض الفوائد الفعلية على كون أن خف قة لهذا اإلجراءمعم  

يكون لها ايضا أثر سالب على   رؤؤس األموال كما ان زيادة الفوائد على أألقتراض

 تهالك.سأألستثمار و أأل

 

 

  أما الضريبة العقارية فهي متعددة في لبنان، ويدفع المالك ضريبة البلدية التي تستند على

القيمة التأجيرية. اضافة إلى ذلك، يدفع المالك ضريبة مالية وهي تستند إلى قيمة تأجيرية 

ر الفعلي في حالة الحصول على دخل من تأجير للمالك المقيم في سكنه و على االيجا

. ونخص بالذكر هنا أن الضرائب المتكررة على العقار %8إلى  %4وتتراوح بين  المسكن

المسكون من قبل صاحبه هي قليلة جداً في العالم، وانما ما يدفع المالك هو ضريبة دخل 

ل الخزينة نحوعلى العقار. وت   ) الناتج عن أأليجار(فعلية  مليار ليرة من هذه  250 حص 

الضريبة. فال يتوفر فرصة لزيادة الضريبة من هذا الباب، أنما العديد من المالكين ال 

 يلتزمون بدفع هذه الضريبة. و ال بد من إتباع أسلوب البلديات لتحسين الجباية منهأ.

 منمن قيمة العقار، فليس  %6.5و بما أن رسم التسجيل العقاري مرتفع و يعادل      

 ضريبة أما  و خاصة أنه يعتبر إنفاق إستثماري. . إثقاله بضرائب إضافية الضروري

الى مدى أألتجار بها و  فعاليتها فتستند %15المقترحة  ب العقاري  التفرغ  أألرباح  على

مليار ليرة. و يجب   150تقدر سنويا ب ولربح المحصل ضمن فترة زمنية محددة. ا

آل تؤثر على القطاع السكني و من المفضل ان تتطبق على أألمالك   صياغتها بحيث

  لصاحب العالقة و تستثني  ألمقر السكني أألساسي للمالك.فقط  أألضافية 
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  المضافة و الضرائب أألخرى ةتكون من ضريبة القيمت  فأما الضرائب على السلع المحلية  

. وتقترح (و ضريبة المغادرة السجائر، رسم التبغ و رسوم تسجيل السيارات وأهمها)

حالياً.  %10بدالً من  %11إلى  القيمة المضافةالموازنة األخيرة زيادة نسبة الضريبة على 

ل ، وهذه الزيادة توفر من الدخ %12وال بد من ان ترتفع هذه النسبة على أقل تقدير إلى نحو 

و تجدر األشارة الى أن  سنوياً. مليار ليرة  450حو ني، من الناتج المحل %1ما يقارب 

ثال و ال موتشمل على سبيل ال .ة القيمة المضافة معفاة من ضريب من السلع و الخدمات 35%

 الحصر الخدمات الطبية، التعليم بجميع مستوياته، السلع الغذائية أألساسية الخ.. و هذا  يعني 

الى  أن أألثر الفعلي  ةاليالح . تشير األرقام%12لية ستكون اقل من أن  الضريبة الفع

. و لذا  فأن أثر ال من قيمة إجمالي أألستهالك %6ال تتعدى  ال ية الحال %10لضريبة ال

لنسبة  الكلي و سيصبح أألثر الفعلي بسبب  أألعفاءات.  %1.2ستكون فقط  أألضافية  2%

 .  %7.2سمية فقط  أأل  12%

 

  من   %10الى  وردة و المحليةتالمس من الممكن رفع الرسوم على المشربات الروحية و

 . 2016مليار ليرة في  5  تتعدلم حيث انها منخفضة جدا و قيمتها 

و يجب لجتها من ضمن الرسوم و الضرائب على تذاكر السفر.ااما رسوم المغادرة فيجب مع

 السفر من  مطارنا.أن يؤخذ بعين أألعتبار أثرها على السياحة و 

 

الذي يخضع لضريبة القيمة  ،على الببزين ىعلى المحروقات سو تجبى اية ضرائبوليحنه ال

رسم إستهالك  جباية (.  أما المازوت المعفى حاليا و المقترح (excise taxالمضافة و رسم 

أألقتصاد و في نتاجية في ستعماله كمدخل رئيسي في الدورة أألظرا ألفنمنه ؛    %4بمقدار 

  ، ومن الممكن إخضاعهأن ال يكون خاضعا ألية ضريبة كمبدأفمن المضل  ،دفئة المنزلية تال

و كذلك  ، بهدف تخفيض العجز المالي الكلي.قتة محددة بالقانونؤلهذه الضريبة لفترة م

المفضل  ، فمن ستثمارية في البناءالمدخالت أأل دسمنت ، فهو يعتبر أحبالنسبة الى رسم أأل

إعفائه من أية ضريبة، و خاصة أن الشركات المنتجة تدفع ضريبة دخل، و قد تعتبر ضريبة 

 ح في القانون ذاته.ض  لم يو   نتاج كتكلفة  إذأال

 

 ، التعرفة  رفع لممكن او السهلمن غير اف و فيما يخص  الضرائب على  التجارة الدولية

ولكن بالمستطاع أن نفرض رسم مقطوع  .تجاريةبعدة إتفاقات  ةمحكوم هاكون الجمركية

على  %2الرسم   ابلغ هذيوقد  .2017على المستوردات كما هو وارد كاقتراح في موازنة 

 من الناتج %0.7وتوازي مليار ليرة  550نحو ب االيرادات منه قدروت. قيمة المستوردات 

وتخليص البضائع . وقد ال تتعارض مع االتفاقات التجارية حيث انها رسم لنقل المحلي

حين معالجة تحسين ل(. وقد يكون هذا االقتراح مؤقتاً، ؟ )يجب التأكد من هذا االقتراح
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في  (أي الرسم على المستوردات ) الفائدة من هذا االجراءو تكمن  التحصيل الضريبي. 

 سهولة تطبيقه وانخفاض كلفته.

 

  الفواتير على و اهمها   مصادر عدةتتكون من  ) رسم الطابع( المالية  سومرالبالنسبة  الى و 

من أأليرادات . و ال تعتبر ضريبة فعالة من حيث التطبيق و من المفضل  %3طي و تغ

توحيد معظمها في رسم موحد و رفعها بحيث تحافظ على قيمتها الحقيقية. .و في الظرف 

 .  %02جمالي عدل ليكون أثرها أألقد ت   الحالي 

 

    ل من االتصاالت. صل بالقدر األكبر من الدخل الم  حهي ت  ف ضريبية الغيرما االيرادات حو 

الناتجة وباألخص من الموارد العائدة إلى الخليوي. ويتميز هذا القطاع بارتفاع تعرفته 

من إجمالي  %18ون هذه العائدات نحو بالدرجة األولى عن ارتفاع الرسوم المحصلة. وتك  

هناك ضرورة لتخفيض وانما ، لزيادة التحصيل من هذا البند. فليس هناك أية مجال الضرائب

 ذ االقتصاد.حف  لكي ن تصاالتألعلى أ التعرفة

 

   ئاتشكل عب، و منها أألتصاالت ،ئب المتعددة امن الضر ان التكلفة المرتفعة لقطاع االعمال 

يجب ان  على الخليوي  التعرفة خفيضالتنافسية. ولكن اي إجراء لت تهمن قدرص عليه وتقل  

ال بد من النظر في هذا البند على المدى .  يرفقه اجراءات أخرى لكي توفر الدخل البديل،

 تقليص  تمكين الجباية دور فعال فيالمتوسط بحيث يكون لتعديل الضرائب األخرى وتحسين 

  الخليوي. منأأليراد  

 

 

 مصادر متعددة أيضا.  من  )  وتصنف  كأيرادات غير ضريبية( داريةم  أالالرسوكون تكما ت

فيجب إختزالها و حصرها بالرسوم التي ال يكون لها اثر سالب  على األقتصاد كرسوم البيع 

( حيث ان األنفاق العقاري هو انفاق رأسمالي و من المفضل تفاديه. كما هو %2العقاري )

بحد ذاته يسهل أجراء أو و هذا  طها و توحيد معظمهأ. يال  في رسم الطابع فال بد من تبسالح

 في الموازنة  الحاليةالتعديل الضريبي بدال من سرد رسوم عديدة في الموازنة والتي فاقت 

 كي تحافظ   %20مكن زيادة الرسوم أألدارية بنحو مو من ال نوع من الزيادات.  17

مرور  ة تنخفض معيراداتها الفعلية الحقيقية، أذ أن قيمة هذه الرسوم  أألسميعلى إأيضا

 الزمن أذا لم تعدل.

 

 ب ضريبي مرتفع في ضريبة الدخل ونعلم ان المالية العامة تعاني و ضريبة القيمة   , من تهر 

د من والبنه وفر امكانية زيادة العائد من هذوكذلك نقص في الجباية، وتت .خاصة المضافة

ة من المصادر و بأفتراض تحسين الجباي  خالل رفع مستوى وتوسيع قاعدة الجباية أيضا.

 630ن الممكن أن تجني الدولة  نحو م،  %10قمع التهرب الضريبي بحدود أعاله من خالل 

 إضافية سنويا.مليار ليرة 
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مليار   6300نحو ب  2017شباط   13يقدر التهرب الضريبي  حسب تقرير بنك عودة الصادر في 

 2400ليرة(، ضريبة القيمة المضافة  )مليار   2800 ) الدخل ي  :   ضريبةليرة و موزع  كالتال

مليار.  و يوازي التهرب  550مليار(، فواتير  الكهرباء   250مليار ليرة(، ضرائب عقارية )

من  %10و من الممكن تحصيل نحو  . من أجمالي األيرادات الضريبية %50الضريبي  نحو 

 مليار ليرة سنويا(. 630إجمالي التهرب  على أقل تقدير) نحو 

 

 

 

. حاليا %14مقابل  %17 دإلى الناتج إلى حدوككل  الضريبية يرادات  األو من الممكن زيادة نسبة ا

دة النسبة ترتبط أيضا ا، أن زيكلي. و يجب أألخذ بعين أألعتبارمن العجز ال 3%و هذا سيوفر نحو  

ألقتصاد. هذأ يتوقف لبمعدل نمو الناتج  ألمحلي. لذا ال نتوقع زيادة كبيرة في فترات النمو السريع 

على  مرونة  ضريبة الدخل، و هي  توازي واحد مطلق أي أن معدل نمو أأليرات يوازي رديفه 

للناتج المحلي  مما يدعو الى تحسين الجباية أو أعتماد ضرائب دخل جديدة كي نرفع نسبة أاليرادات 

 في هذا األتجاه. الضريبية الى الدخل المحلي. أن الزيادة المقترحة قد تؤدي الى نتائج

 

 االنفاق العام و ترشيد  إجراءات لخفض  (ب)

باالخص االنفاق الغير مجدي والتي  ،تهأما من ناحية االنفاق فال بد من النظر في اهم بنوده ومعالج

 مدفوعات فوائدجميع البنود باستثناء قد تشمل تستطيع الحكومة ان تؤثر بشكل ملحوظ في حجمه، و 

 الدين.

 رة()مليار لي   2016ي لبنان  للعام هيكل األنفاق ف     

 )مليار ليرة( 

 نسبة الى الناتج المحلي نسبة الى االنفاق الكلي  

 

 %9.5 %34.5 7416 األجور والرواتب 

 %8.8 %32.2 6875 فوائد خدمة الدين 

 %0.5 %2.0 423 نفقات سلعية

 %0.2 %5.7 153 الخدمات الخارجية

 %2.8 %10.1 2149 تحويالت 

 %0.7 %2.5 544 نفقات جارية اخرى
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   من  %10من مجمل االنفاق ونحو  %34.5فهي تشكل  األجور والرواتبوبالنظر الى

ألف  40ما يفوق الناتج المحلي ويبلغ عدد الموظفين في القطاع العام باستثناء العسكريين 

 موظف

 واذا أجرينا مقارنة مع الدول االخرى نرى ان االنفاق على االجور والرواتب في اجمالي                  

 االنفاق هي االعلى في العالم. كما يشير الجدول أدناه.            

 

 

 نسبة مقارنة االنفاق على الرتب والرواتب إلى إجمالي االنفاق

 %30.4 أفريقيا   

 %26.2 آسيا

 %17.4 اوروبا

 %31.0 اميركا الشمالية والجنوبية

 %28.9 الشرق االوسط وآسيا الوسطى

 %34.5                   لبنان                 

 لذا تتوفر اإلمكانية في ترشيد هذا االنفاق وبعدة طرق.   

التي يتلقاها الموظف، وخاصة المخصصات ومن أهم طرق التوفير في هذا المجال هو تخفيف 

للفئات  جور والرواتب نرى النسب التاليةالعائلية ومنها التعويضات، وفي النظر إلى هيكل األ

 الرئيسية:

  

 %60 و  وأألمنالجيش

 %23 التربية

 %17 ىوظائف اخر

 

 %0.2 %0.8 177 دعومات الفوائد

 %2.5 %9.1 1944 نفقات الخزينة

 %1.4 %5.2 1105 نفقات رأس المال

 %27.4 %100.0 21347 المجموع
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 : هاا موظف الدولة ال بد من ذكر اهمالتي يحصل عليه أو المخصصات ومن المنافع

 ((family allowancesالمخصصات العائلية  -1

 ليرة شهرياً للزوج أو الزوجة 60000

 ليرة لكل ولد 30000

 ساعة في الشهر 76 تبلغ ساعات العمل االضافية لحد أقصى -2

 ليرة في اليوم )وال يستفيد منه الجيش( 8000تعويض النقل يبلغ  -3

من الدخل اإلسمي وحسب  %24و %13التحذيرات األمنية )للجيش فقط( وتتراوح بين  -4

 الدرجة

 مخصصات اضافية للجيش -5

من الراتب حسب  %100إلى  %12بين ومعظمها لتاقم الجيش وتتراوح  المخصصات  االضافية

 المهمات االضافية المطلوبة من الفرد العسكري.

أما  في القطاع  المدني فيحصل الموظف الحكومي على دعومات غير متكررة ومنها للزواج )ما 

يوازي راتب شهرين(، لألمومة )ما يوازي نصف راتب شهري(، للوالدة )ما يوازي نصف راتب 

 .شهري( وعند وفاة الوالدين )ما يوازي راتب شهر واحد(

 فعلى سبيل المثال ان الموظف من الدرجة االولى يحصل على التالي:

 ليرة 

 3645000 راتب أساسي

 300000 تكلفة المعيشة

 159000 اطفال( 3بدل عائلي )مع 

 200000 بدل نقل

 1215000 ساعة( 50بدل ساعات اضافية )

 5519000 المجموع

  

من الراتب األساسي. وهذا بحد ذاته يعطي االنطباع  %51توازي  ت المخصصا وهذا يشير الى أن

 allowances-ان الراتب منخفض على اساس الراتب االساسي. فال بد من أن تصبح معظم البدالت 

من الراتب. وفي أية حال تدعو الحاجة الى مراجعة هذا األسلوب وتحديث هيكل الرتب  اجزء

اغ أسلوب تقني ومتكرر لتعديل الرواتب. والكثير من الدول والرواتب. ومن أهم األمور هو أن يص

تتبع مؤشر تكلفة المعيشة كأساس للزيادات السنوية باستثناء الترقبات الدورية. وباعتبار ان الرواتب 

منخفضة في القطاع العام بالمقارنة مع القطاع الخاص )وهذا بحد ذاته يحتاج إلى دراسة شاملة آخذة 
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ع المزايا المقدمة للقطاع العام وخاصة الضمانات االجتماعية عند التقاعد(. فال بد بعين االعتبار جمي

 من مراجعة شاملة لسلسلة الرواتب في القطاع العام.

  ومن الناحية االجمالية من المتوقع وجود فرص للتوفير إلى درجة كبيرة في رواتب القطاع

ربية. وحيث أن نسبة األساتذة في العام. ومن الممكن وجود مجاالت للتوفير في قطاع الت

ً عشر طالب  المقارنة مع لكل معلم، وهي نسبة منخفضة جداالتعليم األساسي توازي تقريبا

تلميذ لكل معلم. وهذا يعني ان هناك فائض في هذا القطاع قد  15القطاع الخاص التي تفوق 

 يوازي ثلث اجمالي تكلفة الطاقم التعليمي.

  و التي تستخدم في معظم أألحيان كوسيلة لزيادة  أألضافية الساعاتكما يجب الحد من

من الراتب  %33ال من ان تكون حاجة ماسة في العمل. ومن المالحظ أنها بلغت الراتب  بد

 من الراتب  شاملة التقديمات  في حالة الفئة األولى المذكورة أعاله. %22أألساسي  و 

يب وزارة ب و الرواتب، يبلغ نصمليار ليرة للرت 7416بنحو   2016وحسب النفقات المقدرة في 

مليار ليرة ، وبافتراض توفير ما يقارب الثلث  1706، أي ما يوازي  هامن %23التربية ككل نحو 

 ً من الناتج المحلي(. ولكي ال يتخذ  %0.5) مليار ليرة   569 لفيكون التوفير في االنفاق موازيا

 284ممكن افتراض توفير نصف هذا المبلغ اي ما يوازي اجراء فيه الكثير من اإلجحاف، فمن ال

 من الناتج(. %0.25مليار ليرة)

ضات أضافة الى األ صالح الذا يجب إعادة النظر في سياسة األجور و الرواتب، و من أهم أألفتر

 ري  هو  أتباع سياسة  تعديل  تدريجية لألجور. و في الوضع الحالي ، من أألفضل  تنفيذ الزيادة ذالج

.  و من ثم ألألستناد الى أسلوب على دفعتين2018 - 2017 خالل عاميمليار  1200القترحة البالفة 

ت ذاته و لكن في الوق .لكي يجاري متوسط الزيادة في غالء المعيشة %3في حدود  يوتدريجي سن

ة الرواتب بعد ة أن تستقركلففسينتج عن هذه السياي جب خفض التوظيف التعاقدي الفائض.و قد يتو

 .  مليار ليرة  8800 بحدود 2018العام 

 

  كما ذكر سابقا ح مالي جذريلى إصاليحتاج ا تخفيض عبئها  أنو بالنسبة الى الفوائد ف ،

إن البدائل  .و هذا ما نصبو اليه جزئيا في هذه أألقتراحات  . عدة سنواتوالذي سيستغرق  

نحو أألصدارت فعلى سبيل المثال  فان إعادة هيكلة الدين  صالح  المالي.أألبدون  محدودة

ومنها إدارة  قد تجلب أيضاً ارتفاع في المخاطرتخقض الفوائد و لكن   ذات أآلجال القصيرة

الدين بالدوالر مقابل الدين بالعملة المحلية، كون ان الفائدة زيادة  و قد أقترح سابقا  . السيولة

مثل هذا اإلجراء يعرض الحكومة على الدوالر هي أقل من الفائدة على الليرة، ولكن 

 لمخاطر عدة: أيضا  واالقتصاد

 ر الدوالر لخدمة الدينيامكانية توف  -

 الضغط على سوق العمالت األجنبية  -

 النقص في تدفق رؤوس األموال في الخارج.التعرض الزائد إلى مخاطر  -
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 التعرض لمخاطر هروب رؤوس األموال خالل األزمات؟ -

الدول التي واجهت مشاكل في انخفاض سعر عملتها الناتجة عن هروب رؤوس االموال، كانت  نا

وهذه  .في اغلب األحيان تتصف بارتكازها على الدين القصير االجل )باالخص( بالعمالت األجنبية

 جنتين سابقاً.رالحال في االزمات المالية التي واجهتها تركيا والبرازيل واالهي 

لذا من األفضل ان نستند بقدر اإلمكان على االستدانة بالليرة اللبنانية ونحصر االستدانة بالدوالر 

الصعبة )خاصة الدوالر( كما هو و المدفوعات األخرى األساسية  بالعمالت  لخدمة الدين الخارجي

الدوالر أصبحنا  بين دو بسبب تراكم ال الحال في الدعم الموجه إلى شركة كهرباء لبنان لشراء النفط.

 حلقة مقفلة  و بحاجة للمزيد من األستدانة بالدوالر لخدمة  الدين  بالعملة الصعبة.في 

  ،خاصة في مجاالت التحويالت  لخفض أألنفاق احةفرص متلفاأما في المجاالت األخرى

لشركة كهرباء لبنان، والتحويالت للقطاع الخاص في مجاالت عدة  الدعم مل والتي  تش

 االولية: 2016التالي حسب أرقام كودعومات الفوائد. وتبلغ حصة كل منها 

 

2016 

 نسبة الى مجموع االنفاق مليار ليرة 

 %10 2100 كهرباء  

 %1.2 295 دعومات مؤسسات خاصة

 %1.0 177 دعومات الفوائد

 %12.2 2572 المجموع

  2014 فيمليار ليرة  4000أل  ت التحويالت للكهرباء عتبة فاق‘ وفي سنوات الذروة ألسعار النفط 

و الدعومات  الضروري معالجة مشكلة التحويالتمن مجمل النفقات، ولذا فمن  %19ما يوازي أي 

 .ككل

ً كون ان الدعم ال يشكل  بوقف الزيادة في الدعومات ومن الممكن انجاز هذا اوالً  وخفضها تدريجيا

مالي الحقاً. عالوة الحل المستديم لالقتصاد، فمعظم الدول التي اتبعت هذه السياسة وقعت في مأزق 

كونه دعم غير  سواءعلى ال يفيد الثري والفقيرالعام الذي  على ذلك فإن الدعم في لبنان هو من النوع

مجموع الدعومات. ومن المفيد أن نشدد أن  منحتى ان االثرياء يحصلون على حصة األسد  ،موجه

الدعم يجب أن يستعمل في االحوال الطارئة ولهدف محدد لفترة قصيرة. فاعتمدته الواليات المتحدة 

 ودول اخرى خالل األزمة المالية وقامت في حينه خاصة بدعم الشركات.
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يجب  بأنه  مجال الكهرباء فيا هو الحل المناسب في حالة لبنان. نرى م :فالسؤال الذي يطرح نفسه

وحين  .الطاقة وهي توازي الف ميغاوات في الساعةمن الكميات الكافية أنتاج  ان يبدا الحل بتأمين 

ً  24تتوفر الكهرباء ل ً من  ساعة، يجب تزامنا ليرة  35تعديل التعرفة الكهربائية التي تبدأ حاليا

الواحد  الكيلواتمع العلم ان متوسط تكلفة  ،االرخص في العالم يسنت أمريكي( وه 2.3) للكيلوات

النتاج شركة كهرباء لبنان و أ ألنتاج   في لبنان هي  من األعلى في العالم بسبب التكلفة المرتفعة 

 الخاص من المولدات الصغيرة.

ً وفي  .ان الحجم في انتاج الطاقة هو من اهم العوامل التي تقلص التكلفة   تقوم القطاع الخاص حاليا

في المولدات  ذات  وفر هوواأل .تفوق تكلفتها اضعاف كلفة المولدات الكبيرة مولدات صغيرة جداً 

ان اذ ان معظم وهي غير متوفرة لحينه في لبن .اوات للمولد الواحدغمي 500الطاقة التي توازي نحو 

 اوات.غمي 100الوحدات المنتجة التابعة لشركة كهرباء لبنان ال تتعدى ال

من افضل الطرق هو الحصول على االنتاج من خالل ؟ اما السؤال الثاني فهو كيف نؤمن هذا االنتاج

  IPP  (independent power الشراكة مع القطاع الخاص ضمن اسلوب انتاج الطاقة المستقل

production في   اء الذين قي مو الطاقة في لبنان و الذي يستند(. وهو أسلوب مقترح من قبل الخبر

طويلة أألجل لمدة    (power purchase agreements- PPA)الوقت ذاته  على عقود شراء 

ميغاوات يحتاج  بين سنتين و ثالث  1000أن أنتاج الطاقة بمقدار  مولدات  أألنتاج.توازي أجل 

أأللمانية مشروع بمقدار  ( Seimens. وعلى سبيل المثال فقد نفذت شركة سيمنز )ألنشائه سنوات

 سنوات في مصر. 3مغاوات  في غضون   4000

من تكلفة االنتاج. وعلى أساس أرقام أولية  %75وواقع االمر ان الدعم لكهرباء لبنان يوازي نحو 

 تشير إلى التالي: 2013لعام 

 2013لشركة كهرباء لبنان الوضع المالي 

 مليار دوالر 

 2.63 االنفاق

 1.73 محروقات    

 0.14 نقل انابيب    

 0.28 نفقات جارية ومنها:    

 0.11 أجور ورواتب        

 0.18 صيانة       

 0.49 نفقات أخرى       

 2.63 ايرادات

 0.80 جباية   

 2.03 تحويالت الخزينة   
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فة المرتفعة لالنتاج كلالتحويالت ولكن أيضاً التوكذلك تعاني كهرباء لبنان ليس فقط من االعتماد على 

فهو من أبسط IPP ومشاكل تقنية أخرى في النقل، التوزيع والجباية. اما حل االنتاج على أساس

 الحلول واكثر فعالية وهي تستند على امرين:

 كميات كبيرة  النتاجمؤهلة و  شركات خاصة قبل من يستند على ان االنتاج يقدم ،األمر األول

على  ةالمنتجالشركة  ( الخ..، ويتم انتقاءGE)إلكترك  ( وجنرال Seimensشركة سيمنز )ك

 من االنتاج دون تكلفة مباشرة.أأساس المناقصات ذات المعايير الدولية، فالدولة ت

 شراء طويل األجل مع الشركة على فترة استهالك المولد هو عقد اتفاق ، األمر الثاني

(long-term purchase agreement)  سنة. 30-25وتوازي نحو 

 كذلك مسؤولية وجميع التفاصيل، ومسؤولية الدولة  حاعداد دفتر شروط يوض   ،األمر الثالث

 الشركة.

 تهومن ميزا .مباشرةيكون لوسطاء بكون االتفاق مع الشركة على اان هذا األسلوب يقطع الطريق 

كما هو الحال اآلن. وتقوم الشركة حسب دفتر الشروط  الجيدة بدون هدرالخاصة هو االدارة الشفافة و

بصيانة المولدات وتقديم االنتاج المتواصل حسب العقد، واية خلل في االنتاج تكون تكلفته على عادة 

 عاتق الشركة.

  ًورفعها لكي تغطي التكلفة  عادة التعرفةإ من ونكً توالتوزيع تفر االنتاج والمرحلة التي تلي تو

الوات  ةكلفتبلغ  . بينما سنت( 9)مقابل متوسط قدره  سنت للكيلوات  12وتكون في حدود 

بسبب الهدر و قلة فعالية  هذا مع اعتبار تكلفة الدولة ،سنت 25 عن  ليوم ما يفوقاالواحد 

و النتيجة تكون بتقديم أألنتاج ألدائم بتكلفة أقل مما  .أنتاج مولدات  الصفيرة للقطاع الخاص

توفر على النفقات العائلية ما يفوق نصف فاتورة الكهرباء. و هذا بدوره سيرفع الدخل المتاح 

للعائلة و الفرد و يخولهما زيادة أألنفاق على مجاالت أخرى  التي ستدفع بالحركة أألقتصادية 

 الى أألمام.

 ة كالشر معدولة مع منتجين ذات الحجم الوسط كما هو الحال في العقود و حتى لو تعاقدت ال

 ؤرهان و فاطمة غول(سيكون الوضع أفضل من الوضع الحالي.أالتركية  )

 خطة و لكن مع ) ومن الضروري تعديل التعرفة جزئيا  حتى قبل التوفر الكامل للألنتاج

يسنفيد منها أألثرياء كذلك.. و قد و خاصة للفئات المنخفضة جدا و التي إصالح شاملة (، 

 تبدأ التعرفة  كالتالي:

 التعرفة الحالية: كيلووات بدال من  400ليرة للكيلو وات  ألول   100         

 كيلو وات 100ول ألليرة ل 35                    

 كيلو وات 200ليرة لثاني   55                   

 كيلو وات 100  ليرة لثالث 80                   
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ل ل و   38000ل ل الى 22500كيلو وات أألولى من  400سيرفع تكلفة أل  جراء أن هذا أأل

ترميم و زيادة دون اية نقص في أألنتاج. و لكن من أألفضل   %43سيخفض الدعم  للكهرباء بنحو 

أألمتيازات الخاصة  حيث كما يجب أنهاء  األنتاج على أألسس المذكورة أعاله و إزالة الدعم كليا.

يحصل صاحب أألمتياز الدعم بإقل من ثلث السعر و من ثم يبيعها بالسعر الجاري لشركة كهرباء 

 لبنان كما هو الحل لشركة كهرباء زحلة و امتياز سبلين ، و إمتيازات أخرى.

 

 اما الدعومات األخرى كدعم مؤسسات للقطاع الخاص والتي تقوم باعمال خيرية وتعليمية 

. وعلى األقل ممكن تقليص هذا النوع ومنفعتها لالقتصاد لخ..، فيجب النظر في مضمونهاا

 من الدعم تدريجياً.

في أماكن  اتقليص استخدامهاما دعومات الفائدة فهي في معظم األحيان غير مجدية، ومن السهل 

غير مستمرة.  طبيعة ارتفاع مؤقت في األسعار كونها ذاتتؤدي إلى و في الكثير  من أألحيان   .عدة

ئد العقارية. فهذا يشجع زيادة سبيل المثال الحالة األخيرة التي قام بها مصرف لبنان بدعم الفواوعلى 

بينما هذا الدعم المقدم للمواطن فهو غير دائم  ،لعقارات التي تستغرق عدة سنوات النتاجهالرض الع

رض على العقارات وخلق ازمة للشركات عفي المستقبل زيادة في ال قد نرىلذا وومحدود الكمية. 

 المنتجة.

من األفضل في هذا االتجاه أن تكون سياسة مصرف لبنان مستندة إلى أسلوب سياسة نقدية فعالة 

عمل يطريق سوق رأسمالي ومالي متطور عن تؤدي إلى تقليص مجمل أسعار الفوائد. وهذا يكون 

عمليات تمييزية. ولذا نستطيع خالل فترة ال يستند إلى وعلى أساس العرض والطلب في السوق 

 interest rateوجيزة إلى خفض الفارق بين اسعار الفائدة في لبنان واألسواق العالمية )

differential.)  

. فيكون مجمل التوفير 2020من الناتج المحلي بحلول  %3نحو  أيضا  األنفاق قد يوفر أن ترشيد

 نقاط مئوية. 6نحو 

 ملخص أألجرآت الضريبية و أألنفاقية                                    

  اجراءات ضريبية

 %20 ضريبة دخل على الشركات

 %20 ضريبة  حد اقصى على أألفراد                 

 %3  تحسين الجباية الضريبية     

     %7 الى %5من  ضريبة دخل على الفوائد

 %12 الى %10من   ضريبة القيمة المضافة

 %4                      مؤقترسم على المازوت   
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 %10 رسم على الكحول المستوردة

 %2                                 مؤقت-رسم على الواردات

 %20 زيادة-رسو م مالية 

 %20                                                 زيادة-رسوم أدارية 

 

  النفقات

 2018و  2017مليار في كل من  600 سلسلة الرتب والرواتب                  زيادة

 سنويا % 4 زيادة الرواتب الروتينية

ً  %20-15 خفض التحويالت بمجملها  سنويا

 % 2 خفض تحويالت الخزينة

 % 10 زيادة أألنفاق الستثثماري                                 

 

 تقديرات -جراءات المقترحةبعد أأل )مليار ليرة( -2020-2017أأليرادات و النفقات خالل 

                                 2016         2017           2018          2019        2020 

   22304      20934       19595         16734       15064                       أيرادات

 24458       23891       23458         22407      22412                  نفقات        

 2154           2957        3863          5673         7348                        العجز  

 % 1.3        % 1.3        % 4.4          %7.0       % 3.9   الناتج المحليالى  العجز

 %128        %134         %139         %143      %143الدين العام الى الناتج        

زيادات معقولة في  على،أعاله أألجرآت  جدول في ذكر ، كما المتخذة حافظت أيضا  االجراآتأن 

 وسط قدره بمت (2016 -2018) نما أرتفعت  في السنوات الماضية يب ،  %3واتب  تبلغ راألجور و ال

و قد انخفض نموها تدريجيا بسبب  قدرت الفوائد  بأألستناد الى نمو الدين العام. و كذلك .9.4%

 إنخفاض العجز.

 عتبار العالقات المتبادلةعين األأن المحاكات بمجملها قدرت  على أساس نموذج  متطور يأخذ ب

  النقد الدولي و المؤسسات المالية العالمية.، على غرار النماذج المستعملة في صندوق دأألقتصافي 

و الهدف  أألساسي هو أبداء سيناريو يظهر كيفية خغض العجز و بدون مجهود كبير بل بالعكس 

 سيكون له أثر ايجابي على أألقتصاد. و هذا أإلصالح  المالي ممكن تحقيقه أذا رغبت الحكومة بذلك.
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