
11 اقتصاد

أقّر مجلس النواب الماّدة 60 من قانون 
على فرض رسم  تنّص  والتي  الموازنة، 
الُمستوردة  والخدمات  السلع  على   %3
الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة 
المادتين 16  التي ال ترد في  )أي تلك 
القيمة  على  الضريبة  قانون  من  و17 
والمواد  البنزين  بإستثناء  المضافة( 

األّولية والمعدات الصناعية والزراعية.

بند إصالحي
بإمتياز،  إصالحًيا  بنًدا  ُيعد  الرسم  هذا 
ألّنه سيحّد من اإلستيراد، وذلك بحكم 
بمبدأ   

ً
عمال اإلستيراد  أسعار  إرتفاع 

ة 
ّ
عل أّن  والمعروف،  والطلب.  العرض 

اإلقتصاد اللبناني تأتي من عجز ميزانه 
على  سلبية  تداعيات  له  الذي  التجاري 
العاملة  اليد  وعلى  اللبنانية  الشركات 
ألنه  العامة،  والمالية  كما  اللبنانية 
ُيسهم في خفض تصنيفها اإلئتماني 
الليرة  على  تأثيره  نسيان  يجب  وال 
من  الهائل  الحجم  إلى  نظًرا  اللبنانية، 
لبنان  من  تخرج  التي  األجنبية  العّملة 
د.أ  مليار   20( اإلستيراد  هذا  بسبب 
هذه  أّن  المفروض  من  ا 

ً
إذ سنوًيا!(. 

الصناعة  سُتساعد  الحمائية  السياسة 
اإلستثمارات،  إلى  وتدفعها  ية 

ّ
المحل

نظًرا إلى أّن الطلب على البضائع المحلّية 
سيزيد بسبب فارق السعر مع البضائع 

الُمستوردة المثيلة.

لكن كما في كل إجراء نتخذه، هناك 
سلبيات لهذا الرسم وعلى رأسها إرتفاع 
مثيل  ال  التي  والبضائع  للسلع  األسعار 
على  للضريبة  وتخضع  لبنان  في  لها 
ُيقابله  اإلرتفاع  هذا  المضافة.  القيمة 
مالي   - إجتماعي   - إقتصادي  تبرير 
وينّص على أّن إرتفاع األسعار على هذه 
التعاضد  من  نوع  إلى  البضائع سيدفع 
المالية  مدخول  من  وسيزيد  الوطني 

العامة التي هي في حالة تعيسة.
هذا  ستواجه  التي  الُمشكلة  لكن 
اإلجراء، والتي ال تبرير لها ال إقتصادًيا 
وال إجتماعًيا وال مالًيا، هو إرتفاع األسعار 
ية و/أو إرتفاع األسعار الُمستوردة 

ّ
المحل

أكثر من الرسم المفروض.
 

المرسوم اإلشتراعي 83/73
عليها  نّصت  األسعار  على  الرقابة 
 أقدمها وأكثرها 

ّ
القوانين اللبنانية ولعل

فّعالية هو المرسوم اإلشتراعي 83/73. 
تعريف  على  يحوي  المرسوم  هذا 
باألسعار كما  والتالعب  لإلحتكار  واضح 
تطال  التي  والعقوبات  الرقابة  وآلية 

المخالفين.
نّصت  المرسوم  هذا  من   3 فالماّدة 
على إلزامية عرض أسعار المواد والسلع 
والحاصالت وأجور الخدمات من أي نوع 
كانت بالعملة اللبنانية. ونّصت الماّدة 7 
على أنه »ال يجوز في بيع السلع والمواد 

والحاصالت المنتجة محلًيا أو المستوردة 
عّين الحدود القصوى ألسعار 

ُ
والتي لم ت

أن  بيعها  في  األرباح  لِنَسب  أو  بيعها 
االقصى  حّده  في  البيع  سعر  يتجاوز 

ضعف سعر الكلفة«.
أّما الماّدة 8 فقّد منعت على كل ُمنتّج 
أو تاجر أو بائع أن يرفض تلبية طلبات 
اإلمتناع  بقصد  محله  ُيقفل  أو  زبائنه 
وحّددت  قانوني.  مسوغ  دون  البيع  عن 
الماّدة 14 اإلحتكار باإلتفاق الضّمني أو 
السلع  على  المنافسة  من  للحّد  العلني 
أو الخدمات وكل عمل يرمي إلى تجميع 

المواد والسلع بقصد إخفائها. 
تبقى  المرسوم  هذا  من   16 الماّدة 
األقوى قانونًيا، إذ جّرمت المضاربة غير 
ض 

ّ
المشروعة من خالل عمل يرفع أو ُيخف

إذاعة  إلى  باإلضافة  إصطناعًيا  األسعار 
أخبار كاذبة بين الجمهور وعرض بضائع 

لتشويش األسعار أو إغراء البائعين.

العقبات التي تواجه الرقابة
التجارب التاريخية أظهرت شجع بعض 
خاصة  ظروف  من  واستفادتهم  التّجار 
وكسب  األسعار  لرفع  الوطن  فيها  يمّر 
أرباح غير مشروعة. وإذا كان باستطاعة 
بمساعدة  اإلقتصاد،  وزارة  مراقبي 
الممارسات،  هذه  مثل  قمع  المواطنين، 
في  تبقى  الرئيسية  الصعوبة  أّن  إال 

تحديد سعر الكلفة على التاجر.
الكلفة  سعر  التقليدية،  النظرة  في 
الكلفة  إلى  باإلضافة  الشراء  سعر  هو 
غير المباشرة الناتجة من إيجار المحال 
وأجر اليّد العاملة وغيرها من التكاليف 
كلفة  سعر  من  لتزيد  تأتي  التي 
التّدقيق  يفرض  األمر  وهذا  السلعة. 
حّدد 

ُ
ت التي  والمستندات  الوثائق  في 

سعر الكلفة من فاتورة الشراء، وفاتورة 
وهنا تظهر  الكهرباء...  وفاتورة  اإليجار، 
مشاكل عدة على رأسها تهّرب العديد 
من التّجار الموّردين  من إعطاء فواتير 

الضرائب في  ا من مديرية 
ً
رسمية خوف

األمر  هذا  )تهّرب ضريبي(.  المال  وزارة 
يجعل من المستحيل على مراقبي وزارة 
هذه  كانت  ما  إذا  معرفة  من  اإلقتصاد 

الفواتير صحيحة أم ال.
بالطبع، آلية التدقيق في ظل زيادة 
المستوردة  البضائع  على   %3 رسم 
لن  التاجر  أّن  من  د 

ّ
التأك  )1( تفرض: 

في  الموازنة  صدور  قبل  األسعار  يزيد 
د من سعر 

ّ
التأك  )2( الرسمية،  الجريدة 

د 
ّ
التأك  )3( الفواتير،  عبر  السلعة  شراء 

تمييز  و)4(  التشغيلية،  الكلفة  من 
يخضع  وكنتيجة،  المستوردة.  البضائع 
اإلشتراعي  المرسوم  ألحكام  الُمخالف 
83/73 وما ينّص عليه من عقوبات مالية 

وجزائية.

مشكلة تجارة الجّملة
الرقابة  مع  األساسية  لة 

ّ
الُمشك أّن   

ّ
إال

حماية  مديرية  قدرة  عدم  تبقى 
الُمستهلك من الرقابة على تجار الجملة 

الذين يستوردون بضائعهم من الخارج. 
فعدم وجود قاعدة بيانات ُمشتركة بين 
المال،  ووزارة  اإلقتصاد  ووزارة  الجمارك 
بالتالعب  الشريف(  )غير  للتاجر  يسمح 

بالفواتير في ثالثة أماكن مختلفة: 
منخفضة  بأسعار  ُيصّرح   -  

ً
أوال

للجمارك لتفادي دفع رسوم عالية؛
لمراقبي  - ُيصّرح بكلفة عالية  ثانًيا 
وزارة اإلقتصاد لكي يبيع بسعر عاٍل في 

السوق ويزيد من أرباحه؛
ا - ُيصّرح بأرباح منخفضة لوزارة 

ً
ثالث

المال لتفادي دفع ضرائب على األرباح.
وزارة  لمراقبي  قدرة  ال  بالطبع، 
التي  بالفواتير  التدقيق  على  اإلقتصاد 
ُيبرزها التاجر نظًرا إلى أّنها صادرة عن 
جهة خارج األراضي اللبنانية، إال أّن وضع 
الجمارك،  بين  ُمشتركة  بيانات  قاعدة 
سيؤّدي  المال  ووزارة  اإلقتصاد  وزارة 
فالتصريح  المخالفين.  ضبط  إلى  حكًما 
والبيع بسعر  للجمارك،  بسعر منخفض 
عاٍل في السوق سيؤديان حتًما إلى دفع 

أرباحه.  على  كبيرة  ضرائب  التاجر  هذا 
أما التصريح بسعر مرتفع على الجمارك 
والبيع  عالية  رسوم  دفع  يعني  فهذا 
بسعر مقبول في األسواق )تحت طائلة 
يدفع  وبالتالي  بيعه(  على  القدرة  عدم 

ضريبة أرباح قليلة.
ا، تأتي قاعدة البيانات الُمشتركة 

ً
إذ

ووزارة  اإلقتصاد  ووزارة  الجمارك  بين 
واحد:  آٍن  في  هدفين  لتخدم  المال، 
األسعار،  على  الصحيحة  الرقابة  األول 
الضريبي.  التهّرب  مكافحة  والثاني، 
الرئيس  تّولي  خالل  أّنه  ذكره  الجدير 
رفيق الحريري رئاسة الحكومة في العام 
تزويد  الجمارك  إلى  بالطلب  قام   ،2004
وزارة اإلقتصاد بهذه البيانات الجمركية 

مّرة واحدة ثم توقفت العملية.
الذي   %3 الـ  رسم  إّن  القول،  يبقى 
 )لّعله الوحيد في 

ً
نعتبره إجراء إصالحيا

إذا  كابوس،  إلى  يتحّول  قد  الموازنة(، 
ة عن فرض الرقابة كما 

ّ
ما عجزت السلط

يجب تحت تأثير أصحاب النفوذ!

قاعدة بيانات ُمشتركة كي ال يتحول رسم الـ%3 
إلى كابوس

أنهى المجلس النيابي الفصل األخير من الموازنة وعلى رأس بنودها رسم 3 في 
المئة على البضائع الُمستوردة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، بإستثناء 

البنزين والمواد واآلليات الصناعية والزراعية. هذا البند اإلصالحي قد ُيصبح 
كابوًسا على المواطن، إذا لم يتّم تطبيقه جيًدا، خصوًصا من خالل قاعدة بيانات 

ُمشتركة بين الجمارك، وزارة المال ووزارة اإلقتصاد.

الُمشكّلة األساسية 
تكمن في عجز مديرية 

 حماية الُمستهلك 
عن مراقبة تّجار الجملة

قاعدة بيانات مشتركة

امام وفد من  ابو فاعور  د وزير الصناعة وائل 
ّ
أك

اّن  مولر  شارل  برئاسة  المتن  صناعّيي  تجّمع 
 أكثر في مجلس الوزراء لدعم 

ً
المناخ أصبح مؤاتيا

الصناعة، وأّن أّي سلعة محلية تتعّرض لإلغراق 
من  الكثير  هناك  أّن  وكشف  حمايتها.  ستتّم 
المعالجات يتّم العمل عليها من أجل استنهاض 
مصرف  حاكم  أّن  إلى   

ً
مشيرا الصناعي،  القطاع 

معه  االجتماع  نتيجة  أوعز  سالمة  رياض  لبنان 
اللبنانيين  الصناعيين  جمعية  رئيس  بحضور 
فادي الجمّيل، لتحضير آلية جديدة لدعم الفوائد 

على الرأسمال التشغيلي للقطاع الصناعي.
جديدة،  مرحلة  في  دخلنا  »أننا  على  وشّدد 
القطاع  على   

ً
ايجابا تنعكس  نتائُجها  بدأت 

االجراءات  مفاعيل  »بدأت  وقال:  الصناعي«. 
 ،

ً
تباعا تظهر  الوزارة  خذتها 

ّ
ات التي  التسهيلية 

من خالل االقدام على فتح مصانع جديدة وزيادة 

قة في السنة 
ّ
التصدير مقارنة مع النسب المحق

الماضية«.
رة تفصيلية عن 

ّ
مولر مذك قّدم  ناحيته،  من 

واقع القطاع الصناعي في لبنان والمتن الشمالي 
الذي يستحوذ على خمسة وعشرين بالمئة من 

عدد المؤسسات الصناعية القائمة في لبنان. 
التي  المشكالت  الوفد بعض  أعضاء  وعرض 
نهر  وادي  منطقة  في  سيما  ال  تواجههم، 
ب المعالجة إشراك 

ّ
الموت الصناعية حيث تتطل

والمياه  والطاقة  والنقل  العامة  وزارتي األشغال 
في  ملكّياتها  تتقاطع  التي  الخمس  والبلديات 

هذا الوادي.  
دية 

ّ
تفق بجولة  بالقيام  فاعور  أبو  ووعد 

المعنيين  والمسؤولين  الوزراء  مع  للمنطقة 
الع الميداني على طبيعة المشكلة وتحديد 

ّ
لالط

المسؤوليات والقيام بالمعالجات المطلوبة لها.

صناعّيو المتن عرضوا ألبو فاعور 
مشكالتهم

محطة

 فنيانوس تابع ملفات 
مرفأ بيروت

إستقبل وزير االشغال العامة والنقل يوسف 
بيروت  ادارة مرفأ   من مجلس 

ً
فنيانوس وفدا

برئاسة حسن قريطم ومدراء القطاعات، حيث 
تم التداول في هواجس موظفي المرفأ حول 

الوضع الحالي.
واكد فنيانوس انه »سيعمل على مشروع 

اقتراح قانون لمرفأ بيروت«.
نقابة  من   

ً
وفدا فنيانوس  استقبل  كما 

برئاسة  والبحري  والبري  الجوي  النقل  وسطاء 
دعمه  على  النقل  وزير  شكر  القيسي،  عامر 
والجوي  والبحري  البري  النقل  وسطاء  لمؤتمر 
برعاية  »فينيسا«،  فندق  في  عقد  الذي 
بالوزير  الحريري ممثاًل  الحكومة سعد  رئيس 

فنيانوس.
كما وضع الوفد فنيانوس في اجواء تنظيم 

عمل وسيط النقل.
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