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متابعة

موازنة  :2012من اول وجديد

ًّ
معدال
جلسة الحكومة اليوم تناقش مالحظات الوزراء تمهيدًا لطرح املشروع

وق��د ج��رى ال �ت��داول ب�ل��وائ��ح تتضمن
أس� �م ��اء ال �ه ��ارب�ي�ن أو امل �ت �ه� ّ�رب�ي�ن من
الضرائب في بلدانهم ،ممن استفادوا
م ��ن ال� �س � ّ
�ري ��ة امل �ص��رف �ي��ة م ��ن ت �ج��ارة
العقارات لتصبح أموالهم شرعية.
ـــــ هناك أم��وال خليجية كانت تجد
ف� ��ي ال � �س� ��وق ال� �ع� �ق ��اري ��ة ف� ��ي ل �ب �ن��ان
ف��رص��ة لتعظيم ال �ث��روات ،فاشترت
ف��ي ال �س �ن��وات األول ��ى ل�ل�ط�ف��رة التي
بدأت في نهاية  2006وانسحبت من
هذه السوق في نهاية  2010محققة
مكاسب كبيرة لها تداعيات خطيرة
على مستويات األسعار في السوق.
ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ه �ن ��اك م �ج �م��وع��ات ت �ج��اري��ة ف��ي
ّ
السوق تملك األم��وال وتوظفها في
شراء العقارات وبيعها ،وفي إنشاء
امل�ب��ان��ي وبيعها م��ن دون أن يكون
لديها خلفيات سوى الربح.
ط�ب�ع��ًا ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى امل�ح�ت��رف�ين في
ال�س��وق ال��ذي��ن ال تنطبق عليهم هذه
التصنيفات ،إال أن كل هذه املجموعات
ل ��م ي �ك��ن ي�ه�م�ه��ا االس �ت �ث �م��ار ال�ب�ع�ي��د
األم��د؛ إذ ليس لديها أي ميل باتجاه
إنشاء مبنى وتأجيره وتأسيس إدارة

له .لذلك ،قالئل هم املؤمنون بجدوى
ه��ذه االس�ت�ث�م��ارات ،رغ��م أن��ه ال توجد
ق�ي��ود بسبب غ�ي��اب ق��ان��ون إي �ج��ارات
ي �ح �م��ي امل� �س� �ت ��أج ��ر .ل �ك ��ن رب� �م ��ا ق�ل��ق
ال�ب�ع��ض م��ن ص ��دور ق��ان��ون إي �ج��ارات
جديد ،إال أن الطبقة السياسية تبحث
م�ن��ذ م�ط�ل��ع ال�ت�س�ع�ي�ن�ي��ات ع��ن ق��ان��ون
ولم تجده بعد!
ع� �ل ��ى أي ح� � � ��ال ،ه � � ��ذا «ال � �ب� ��زن� ��س»
ب � � � ��رأي س � � �ن� � ��ان ،ه� � ��و أم � � ��ر ح � �ي� ��وي،
ُ
فالشقق ال�ص�غ�ي��رة تستغل كشقق
م � �ف� ��روش� ��ة ،وه� � ��و م � ��ا ي� �ح� �ص ��ل ف��ي
منطقة ال�ح�م��را وال�س��ودي�ك��و ،كذلك
ُ
ف ��إن� �ه ��ا ت �س �ت �غ ��ل ك �س �ك ��ن ل�ل�أط �ب ��اء
ول� �ل� �س� �ي ��اح ال �خ �ل �ي �ج �ي�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ال
يملكون منازل في لبنان .البعثات
الدبلوماسية تبحث أيضًا عن هذه
ال �ش �ق��ق الس �ت �ئ �ج��اره��ا وم �ن �ظ �م��ات
األم��م املتحدة في صور على سبيل
املثال ،والطالب األجانب في محيط
ال�ج��ام�ع��ات ال�خ��اص��ة أينما ُوج��دت.
هذا «البزنس» يحتاج إلى التنظيم
وال�ت�س��وي��ق ...إن��ه بزنس مفقود في
القطاع العقاري!

ّ
العامة
تنتظر وزارة امل��ال نتائج املناقشات
ملشروع موازنة عام  2012في جلسة مجلس
ال��وزراء اليوم لكي تعيد صياغتها «من اول
وجديد» ،بحسب ما ذك��رت مصادر ال��وزارة
ل �ـ«األخ �ب ��ار» ،ف��وزي��ر امل ��ال م�ح�م��د ال�ص�ف��دي
ك��ان ق��د ط�ل��ب م�ن��ذ ف�ت��رة اس �ت��رداد امل�ش��روع
إلعادة صياغة بنوده بما يتالءم مع مطالب
ال� ��وزراء وال �ق��وى السياسية ،لجهة اإلن�ف��اق
كما لجهة االي��رادات .اال أن االستجابة لهذا
الطلب ت��أخ��رت بانتظار عقد جلسة اليوم
ّ
املخصصة لعرض املالحظات الخطية التي
ق� ّ�دم �ه��ا م�ع�ظ��م ال� � � ��وزراء ،وه� ��ذه امل�لاح �ظ��ات
ج ��اءت ب �ن� ً
�اء ع�ل��ى ات �ف��اق م�س�ب��ق ح�ص��ل في
الجلسة اليتيمة التي ناقشت امل�ش��روع في
الشهر املاضي ،وقد ّ
تأجل استكمال املناقشة
يومها بسبب بند تمويل املحكمة الدولية.
وبحسب املصادر نفسها ،ف��إن اب��رز تعديل
ّ
سيطول املوازنة هو املتعلق بإلغاء اقتراح
زي� ��ادة ال�ض��ري�ب��ة ع�ل��ى ال�ق�ي�م��ة امل �ض��اف��ة من
ّ
 %10ال��ى  %12وس�ح��ب اي اق �ت��راح يتعلق
ب � ��زي � ��ادة رس � ��م ال� �ب� �ن ��زي ��ن ،وه � � ��ذا ال �ت �ع��دي��ل
سيعيد النقاش ال��ى بداياته ،اذ تقول هذه
املصادر ان وزارة املال ستكون امام خيارين
ب��دي�ه�ي�ينّ :ام ��ا خ�ف��ض ال �ن �ف �ق��ات ،وه ��ذا ام��ر
سيثير انقسامات ّ
حادة في مجلس الوزراء،
باعتباره يمس مشاريع كثيرة ي��راه��ن كل
وزير على تنفيذها في وزارته او في مجال
ص�لاح �ي��ات��هّ .
وإم � ��ا وض ��ع ض��رائ��ب ج��دي��دة
ل�ت�غ�ط�ي��ة ج� ��زء ك �ب �ي��ر م ��ن ال �ع �ج��ز وت �ف ��ادي
زيادته وبالتالي زيادة االستدانة لتمويله،
وه��ذا يعني ان وزارة امل��ال وك��ذل��ك مجلس
ال� ��وزراء سيكونان مضطرين الع ��ادة طرح
ف� ��رض ال �ض��ري �ب��ة ع �ل��ى االرب � � ��اح ال �ع �ق��اري��ة
وزي ��ادة ال�ض��ري�ب��ة ع�ل��ى رب��ح ال �ف��وائ��د ،وه��و
ما سيطرحه وزير العمل شربل ّ
نحاس ،او
استحداث مطارح ضريبية اخرى.

وكان الرئيس نجيب ميقاتي قد اعلن اخيرًا
ان ��ه «ق ��رر ووزي� ��ر امل ��ال أن (ي �ق �ت��رح��ا) اع ��ادة
النظر ف��ي ال�ض��رائ��ب ،لناحية ع��دم ادراج�ه��ا
ف��ي امل��وازن��ة» .وه��و االع�ل�ان ال��ذي استغربه
وزي��ر امل��ال ّ
ورد عليه بتعليق م�ف��اده «ال بد
م��ن ان ��ه ي�ت�ح��دث ع��ن ع ��دم زي� ��ادة ال�ض��رائ��ب
ال�ت��ي (ات�ف�ق�ن��ا) عليها ف��ي م �ش��روع امل��وازن��ة
للعام  .»2012اال أن املهم في اع�لان الرئيس
م �ي �ق��ات��ي ل �ي��س ف ��ي م �س��ارع �ت��ه ال� ��ى س�ح��ب
الزيادات الضريبية على االستهالك بعدما
شعر بصعوبة تمريرها اآلن ،بل في اعالنه
الصريح ان «من ُيرد صرف اي نفقات اضافية
ً
عليه ان يدلنا اوال على ال ��واردات ومصادر
التغطية ،فنحن نريد املوازنة متوازنة ،وال
نفقات إال وفي مقابلها واردات».
ه� ��ذا االع �ل ��ان ي ��دف ��ع ج �م �ي��ع امل �ت��اب �ع�ي�ن ال��ى
االعتقاد ب��أن كباشًا سيحصل اعتبارًا من
ُ
جلسة اليوم لتحديد اي مصادر ستعتمد
ل�ت�م��وي��ل االن� �ف ��اق ،م��ا ق��د ي� � ّ
�ؤدي ال ��ى ت�ك��رار
امل �ش �ه ��د امل �ت �ع �ل��ق ب �ت �ص �ح �ي��ح االج � � � ��ور ،اذ
ستتصادم املصالح بشكل كبير ،وال سيما
ان وزي� ��ر ال �ع �م��ل ي �ن��وي اي �ض��ًا اع � ��ادة ط��رح
ّ
الصحية الشاملة املمولة
مشروع التغطية
من املوازنة.
امل�ع��روف ان مجموع االع�ت�م��ادات امللحوظة
في مشروع املوازنة العامة لعام ّ 2012
يقدر
ب �ن �ح��و  21063م �ل �ي��ار ل� �ي ��رة ،ت ��وزع ��ت على
الشكل اآلتي:
 نفقات جارية بقيمة  12172مليار ليرة. نفقات استثمارية بقيمة  3089مليار ليرةبانخفاض نسبته ّ %5.77
عما كان مطروحًا
ف ��ي م � �ش ��روع م� ��وازن� ��ة ري � ��ا ال �ح �س��ن ل �ل �ع��ام
ال �ج��اري (ال ��ذي ل��م يناقشه مجلس ال ��وزراء
ً
أصال).
 ن�ف�ق��ات خ��دم��ة ال��دي��ن ال �ع��ام ب�ق�ي�م��ة 5812مليار ليرة.

وي� �ق � ّ�در م �ج �م��وع إي � � ��رادات امل� ��وازن� ��ة بنحو
 14816م�ل�ي��ار ل �ي��رة ،ب��امل �ق��ارن��ة م��ع م��ا ك��ان
مرتقبًا جبايته ف��ي ال�ع��ام ال �ج��اري ،وال��ذي
ق��در بنحو  14361م�ل�ي��ار ل �ي��رة ،أي ب��زي��ادة
قدرها  455مليار ليرة ،وما نسبته ،%3.17
وينطوي هذا التقدير على زيادة ّ
مهمة في
 %22,7من
العبء الضريبي من  %21,3إلى
ّ
ال�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي ال �ق��ائ��م ،ب�ح�س��ب ال�ت��وق�ع��ات
ل� �ع ��ام  ،2012وامل �ب �ن �ي ��ة ع �ل ��ى م � �ع� � ّ�دل ن�م��و
اق�ت�ص��ادي فعلي يبلغ  %4ونسبة تضخم
تبلغ .%5
وي �ت��وق��ع امل� �ش ��روع أن ي�ب�ل��غ ع �ج��ز امل��وازن��ة
الكلي نحو  6247مليار ل�ي��رة ،أي أن نسبة
ال�ع�ج��ز م��ن ال�ن�ف�ق��ات ت �ق� ّ�در بنحو ،%29.66
وما نسبته ّ %9.1من الناتج.
ّ
وم ��ن امل �ت��وق��ع ان ي �ت��ول��ى وزي� ��ر االق �ت �ص��اد
ّ
وال �ت �ج��ارة ن �ق��وال ن �ح��اس امل�ن��اق�ش��ة ال �ح��ادة
من وجهة نظر تأكيد التزام الحكومة بعدم
زي��ادة العجز على ما هو اليوم ،وسيطرح،
ب�ح�س��ب م��ا ق ��ال ف��ي ات �ص��ال م� ّ�ع «األخ �ب��ار»
ال�ع�ن��اوي��ن الرئيسية ال�ت��ي ت�ح��ذر م��ن خطر
ّ
ال��دي��ن ال �ع��ام ،وق ��ال إن م�لاح�ظ��ات��ه الخطية
ليست كثيرة ع��ددي��ًا ،اذ «ال يوجد ان�ش��اء»،
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للنقاش.
أما وزي��ر الصحة العامة علي حسن خليل،
فأشار الى أن تكتل التنمية والتحرير اعد
دراس��ة متكاملة عن مشروع م��وازن��ة .2012
فاملالحظات تطول ع��ددًا كبيرًا من البنود،
اال أن طرحها سيأتي وف��ق م��ا توصل اليه
ال��وزي��ر الصفدي ف��ي عملية اع��ادة مراجعة
بعض بنود املوازنة وإلغاء وتعديل اخرى.
وي �ل �ف��ت خ �ل �ي��ل ال � ��ى ان امل � ��وازن � ��ة ك �م��ا ه��ي
ت�ش��وب�ه��ا ث�غ��ر ك�ث�ي��رة ،وم�لاح �ظ��ات ال ��وزراء
ال�ت��ي سيحصل عليها ال�ص�ف��دي ستحاول
تغطية هذه الثغر.
(األخبار)

باختصار
◄ خفض الضريبة والرسوم على مشاريع األبحاث والتطوير
اقتراح ّ
تقدم به وزير الصناعة فريج صابونجيان إلى مجلس الوزراء وفقًا ملا اعلنه خالل
مشاركته في إط�لاق الشراكة بني مركز التحاليل واألبحاث في كلية العلوم في جامعة
القديس يوسف وشركة القزي الغذائية في حقل البحث العلمي التكنولوجي .غير ّأن الوزير
ّ
لم يوضح نسب الخفوضات وركز على دعم معهد البحوث الصناعية.
◄ الوضع الزراعي في ّ
ترد بسبب األحداث في الدول العربية
وفقًا لرئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح ،موضحًا
ّأن إنتاجية القطاع الزراعي التي كانت تقدر بنحو  200مليون دوالر في الجنوب سنويًا
مؤسسة «إيدال»ّ ،
تراجعت الى النصف تقريبًا هذا العام .وخالل لقاء مع مدير ّ
شدد صالح
على ضرور تنشيط حركة التصدير وفتح أسواق جديدة.
◄ كلفة عالج األوكسيجني منزليًا 75 :ألف ليرة
إذ أص���در امل��دي��ر ال��ع��ام ل��ل��ص��ن��دوق ال��وط��ن��ي للضمان االج��ت��م��اع��ي محمد ك��رك��ي م��ذك��رة
أمس ،حدد فيها الكلفة الشهرية بمبلغ مقطوع على أن تشمل الكلفة اآللة واألوكسجني
ّ
العادي ،كما تشمل األدوات األخرى ( .)Humidifier, Cannula Nasalوأوضحت املذكرة
ّأن مساهمة الصندوق في هذا عالج تبلغ  %80من الكلفة ،مع اإلش��ارة إلى ّأن ضوابط
ُ
ومقاييس اللجنة العلمية لألمراض الصدرية يجب أن تعتمد في ما خص املوافقة.
(وطنية ،األخبار)
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