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مجتمع وإقتصاد
تحقيق
المضاربون على أسعار العقارات فرض أي ضريبة على أرباحهم .هؤالء ُيمعنون في حرمان
يرفض ّ
المواطن من حقه في السكن ،وال يكتفون بذلك ،بل يحصلون على دعم مباشر من المال العام عبر تحفيز
القروض لشراء المساكن

الربح العقاري المعفى من الضريبة

دحض مزاعم «الركود»
فيفيان عقيقي
ال يحتاج املــرء إلــى القيام بدراسات
م ـعـ ّـم ـقــة ألخـ ــذ صـ ـ ــورة واضـ ـح ــة عــن
وض ـ ـ ــع س ـ ـ ــوق ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــارات ،ف ـج ــول ــة
ّ
الصورة،
ميدانية كفيلة بإيضاح هذه
ّ
وخـصــوصــا أن ورش الـبـنــاء شغالة
بــاس ـت ـمــرار ،بـعــدمــا ح ـ ّـول امل ـط ـ ّـورون
ال ـع ـق ــاري ــون اإلن ـ ـتـ ــاج م ــن ال ــوح ــدات
ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة إل ـ ـ ـ ــى وح ـ ـ ـ ـ ـ ــدات صـ ـغـ ـي ــرة
الطلب
ومتوسطة،
ليناسب العرض ّ
ّ
املحلية ،وهو طلب مرشح
في السوق
ل ــارتـ ـف ــاع م ــع ب ـ ــدء ت ـط ـب ـيــق ق ــان ــون
اإلي ـجــارات الـجــديــد .الــواقــع امليداني
تثبته األرق ــام أيضًا ،إذ إن القروض
الـسـكـنـ ّـيــة نـمــت بـنـسـبــة  %6ف ــي عــام
 ،2016ف ـف ــي دراس ـ ـ ــة ن ـش ــره ــا مــركــز
الــدراســات فــي "بـنــك لبنان واملهجر"

ّ
نظرية "الركود املزعوم" منذ عام
على
ّ
 ،2010ويـ ــرد م ـك ــارم ذل ــك إل ــى عــوامــل
ّ
عدة؛ منها "خروج املستثمر الخليجي
م ــن ل ـبّ ـن ــان ،وتـ ــراجـ ــع أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط
التي أثــرت على استثمارات املغتربني
وال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت ت ـس ـت ـح ــوذ ع ـل ــى %40
مــن االس ـت ـث ـمــارات ال ـع ـقـ ّ
ـاريــة ،فأصبح

القطاع قائمًا بنسبة  %90على تهافت
املقيمني من ذوي الدخل املحدود على
شــراء الشقق وال ـع ـقــارات" ،مشيرًا إلى
تـ ـك ـ ّـدس ن ـحــو  4آالف وح ـ ــدة سـكـنـ ّـيــة
ّ
اإلداريـ ـ ـ ــة وحــدهــا
ك ـب ـيــرة ف ــي ب ـي ــروت
مــن أص ــل  7آالف وح ــدة قـيــد اإلن ـشــاء
خالل أربع سنوات" .فيما ّ
يقدر صوما

عـ ّـدد الشقق الـشــاغــرة بنحو " 25ألف
شقة 1500 ،منها موجودة في بيروت
ّ
اإلداريـ ــة ،ويبلغ متوسط عمر الكتلة
األك ـب ــر م ـن ـهــا ،وت ـح ــدي ـدًا ف ــي ب ـي ــروت،
ن ـح ــو  4س ـ ـنـ ــوات" .وي ـض ـي ــف ص ــوم ــا:
"هل يجوز فرض ضرائب على الشقق
واألرباح ،فيما البيع قليل؟".

الضرائب على الشقق الشاغرة ّ
ّ
العقارية (هيثم الموسوي)
تحد من المضاربة

البيوعات
قيمة
ّ
العقارية المسجلة  8.5مليارات
دوالر في عام 2016
ّ
يتبي
عن الربع الثالث من هذا العام،
أن الـ ـق ــروض ال ـس ـك ـنـ ّـيــة بـلـغــت نحو
 11.54مليار دوالر أميركي ،باملقارنة
مع نحو  10.7مليارات في عام ،2015
أي أنها ارتفعت مليار دوالر تقريبًا.
املـ ـط ـ ّـورون ال ـع ـقــاريــون ي ـمـ ّـوهــون هــذا
الــواقــع لتبرير اعتراضهم على فرض
ضــرائــب عـلــى أربــاح ـهــم الـفــاحـشــة ،إذ
إن هــذه األرب ــاح معفية تمامًا مــن أي
ع ــبء ضــري ـبــي ،مــا يـســاهــم فــي زي ــادة
التشوهات االجتماعية واالقتصادية.
جمعية ّ
ّ
تجار البناء إيلي
يشير رئيس
ّ
صوما إلى "وجــود ظروف استثنائية
تحول دون االستثمار في هذا القطاع
أو التهافت على شراء الشقق" ،مشيرًا
إل ــى "انـخـفــاض الـبـنــاء سـنــويــا مــن 24
ألف شقة إلى  15ألف شقة يباع منها
نـحــو  9آالف عـبــر ال ـقــروض املــدعــومــة
م ــن م ـصــرف ل ـب ـنــان ،وعـ ــدد آخـ ــر ،غير
ّ
يصر املــديــر العام
مـحـ ّـدد ،نـقـدًا" .فيما
ّ
لشركة "رام ـكــو" الـعـقــاريــة رجــا مكارم

"بــروبــاغـنــدا الــركــود" و"الـبـيــع القليل"
التي ّ
يروج لها املستثمرون في قطاع
الـعـقــارات ،تدحضها األرق ــام نفسها،
ّ
املسجلة
إذ بلغت أثمان عقود البيع
ّ
العقارية نحو  12.6ألف
في الــدوائــر
 8.5( 2016مليارات
عام
في
مليار ليرة
ّ
دوالر) ،وه ــو رق ــم م ــرش ــح لــارت ـفــاع
كــونــه ال يشمل البيع على الخريطة
وال العقود بموجب وكاالت بيع التي
ال ي ـجــري تسجيلها فـ ــورًا ،وامل ـق ـ ّـدرة
ب ـن ـح ــو  2.5م ـل ـي ــار دوالر أم ـي ــرك ــي،
ليصل مـجـمــوع الـبـيــوعــات الـعـقـ ّ
ـاريــة
إلـ ــى ن ـحــو  11م ـل ـيــار دوالر ف ــي عــام
ّ
 ،2016تـشــكــل األربـ ــاح نـصـفـهــا ،على
األقـ ــل ،أي نـحــو  5.5م ـل ـيــارات دوالر.
وهــو رقــم ثــابــت منذ خمس سـنــوات،
إذ ب ـل ـغ ــت نـ ـح ــو  8م ـ ـل ـ ـيـ ــارات دوالر
فــي ع ــام  ،2015و 9م ـل ـيــارات فــي عــام
 ،2014و 8.8مـلـيــارات فــي عــام ،2013
و 8.9مـلـيــارات دوالر فــي ع ــام ،2012
و 8.8م ـل ـي ــارات ف ــي ع ــام  2011و9.3
مليارات دوالر في عام ( 2010تاريخ
ّ
العقارية) .وهي بيوعات
ذروة الفورة
بــأح ـجــام هــائ ـلــة مـتـفـلـتــة م ـنــذ أع ــوام
م ــن أي ضــري ـبــة ع ـلــى األرب ـ ـ ــاح ،فيما
ي ـجــري اسـتـيـفــاء رس ــوم تسجيل من
املشترين وضرائب األمالك املبنية من
ُ
الشقق املأهولة وتعفى منها الشقق
الشاغرة التي تجري املضاربات على
أسعارها.
ّ
التهرب من دفع الضريبة على الشقق
ّ
الشاغرة يشكل جـ ّـزءًا من أزمــة ارتفاع
األس ـ ـعـ ــار ،مل ــا تـ ــوفـ ــره م ــن قـ ـ ــدرة عـلــى
ً
تـحـفـيــز امل ـضــاربــة ال ـع ـقـ ّ
ـاريــة ب ــدال من
ُّ
بـيـعـهــا ب ــأس ـع ــار أق ـ ــل ،إذ ُيـ ـع ــد فــرض
ا ُل ـ ـضـ ــرائـ ــب عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذه الـ ـشـ ـق ــق غ ـيــر
املـسـتـثـمــرة مــن الـحـلــول ال ـق ــادرة على
ّ
إحياء هذا القطاع وجزء من حل أزمة
ً
السكن ،أوال ألنها ستدفع األسعار إلى
ّ
املضاربة
االنخفاض تلقائيًا وتحد من
ّ
ّ
باعتبار أن املالك سيفضل
العقارية،
ّ
بيع أو تأجير شقته بسعر أقل لتفادي
دفع الضرائب ،وثانيًا النسجامها مع
ّ
ح ــق الـسـكــن كــونـهــا تـسـمــح ألصـحــاب
ّ
الدخل املحدود واملتوسط بالتملك أو
االستئجار بأسعار أقل.

تقرير

نهب  1.5مليار ليرة في  4أيام من المدخنين
ه ـ ـكـ ــذا ،مـ ـث ــل أي أمـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ــادي ،رض ــخ
الجميع لزيادة الـ  250ليرة على سعر
علبة الـسـجــائــر .الـكــل يشكو مــن ذلك
ويستنكره ،ليس املدخنون فقط ،بل
امل ـســؤولــون فــي الــدولــة أي ـضــا ،وعلى
رأس ـه ــم وزارة االق ـت ـص ــاد وال ـت ـجــارة
امل ـفــوضــة قــانــونــا ب ـمــراق ـبــة األس ـع ــار
وضبط الغش واالحتكار.
ال ـحــديــث هـنــا لـيــس ع ــن زيـ ــادة سعر
ع ـل ـب ــة الـ ـسـ ـج ــائ ــر ب ـ ـهـ ــدف ال ـ ـحـ ـ ّـد مــن
أعـ ــداد املــدخ ـنــن وم ــن آثـ ــار الـتــدخــن
ّ
الصحة ،وال عن زيــادة
السلبية على
ضــريـبـيــة ت ـهــدف ال ــى زيـ ــادة إيـ ــرادات
ّ
العامة ،بل عن زيادة فرضها
الخزينة
أشخاص محددون معروفون باالسم
وال ـ ـع ـ ـنـ ــوان ،اس ـت ـغ ـل ــوا م ــا ج ـ ــرى فــي
ال ـج ـل ـســة ال ـن ـيــاب ـيــة الـ ـع ـ ّ
ـام ــة ،ف ــي 16
آذار ال ـج ــاري ،بـعــدمــا نــاقــش ال ـنــواب
زيـ ـ ــادة ال ـضــري ـبــة ب ـم ـع ـ ّـدل  250لـيــرة
عـلــى كــل علبة سـجــائــر ،إال أن ـهــم ،أي
النواب ،عمدوا الى فرط هذه الجلسة
لـتـطـيـيــرهــا ف ـط ــارت مـعـهــا ال ــزي ــادة...

ُ
ف ـلــم تـس ـت ـك ـمــل ال ـج ـل ـســة ،ولـ ــم ُيـخـتــم
م ـح ـض ــره ــا ،ول ـ ــم يـ ـص ــدر أي ق ــان ــون
لـ ــزيـ ــادة هـ ــذه ال ـض ــري ـب ــة ،ولـ ــم يـنـشــر
أي قــانــون بـهــذا املـعـنــى فــي الـجــريــدة
ُ
الــرس ـم ـيــة ،وبــال ـتــالــي ل ــم ت ـف ــرض أي
ضــري ـبــة م ــن هـ ــذا الـ ـن ــوع ح ـتــى اآلن،
لكن هؤالء األشخاص فرضوها على
مستهلكي الــدخــان وزادوا أرباحهم
غـيــر امل ـشــروعــة ،ال ـتــي ُيـعــاقــب عليها
القانون ،ولم يتحرك أحد لردعهم.
ي ـجــري ت ـنــاول ه ــذه الــواق ـعــة مــن قبل
املعنيني كما لو أنها "لغز" ،أو "سحر"،
ـاد خ ـف ـي ــة" غ ـي ــر مــرئ ـيــة،
أو ع ـم ــل "أيـ ـ ـ ـ ٍ
ُي ـص ـعــب ضـبـطـهــا ب ــال ـج ــرم املـشـهــود
ومعاقبتها عـلــى أفـعــالـهــا الـجــرمـيــة!
لـكــن ،فــي الــواقــع ،تتحكم بـســوق بيع
ال ـس ـج ــائ ــر م ـج ـم ــوع ــة العـ ـب ــن يـمـكــن
ضبطهم بكل سهولة:
ً
أوال -س ـعــر عـلـبــة ال ـس ـجــائــر ت ـحــدده
الدولة عبر إعالن صريح ،يصدر عن
إدارة حصر التبغ.
ثــانـيــا -إدارة حـصــر الـتـبــغ (مؤسسة

ّ
عامة مملوكة من الدولة تخضع الدارة
وزارة امل ـ ــال) ،هــي الــوك ـيــل الـحـصــري
لجميع أصناف املصنوعات التبغية.
تـخـضــع ت ـج ــارة مـنـتـجــات ال ـت ـبــغ في

ّ
المتورطون برفع
السعر محددون
باالسم والعنوان

لـبـنــان الح ـت ـكــار ه ــذه املــؤس ـســة دون
ً
س ــواه ــا ،عـمــا بــالـقــانــون الــرقــم ،151
وهي املؤسسة الوحيدة التي تمتلك
س ـل ـطــة م ـنــح ت ــراخ ـي ــص ب ـيــع ال ـت ـبــغ،
وه ــي ال ـتــي تـتــولــى تــوزيــع السجائر
عبر شبكة من تجار الجملة (رئاسات

البيع) واملفرق (املرخص لهم بالبيع)،
وه ـ ــي امل ــؤسـ ـس ــة امل ـك ـل ـف ــة ب ـم ـكــاف ـحــة
التهريب.
ثالثًا -يتسلم تجار الجملة السجائر
م ـ ــن املـ ــؤس ـ ـسـ ــة عـ ـل ــى أس ـ ـ ـ ــاس ن ـظ ــام
حصص محدد .يقوم هــؤالء بتسليم
السجائر الــى تـجــار املـفــرق املرخص
لهم .يوجد نحو  800شخص مرخص
لهم بالبيع بالجملة ،وهـنــاك الئحة
باألسماء والعناوين لجميع هؤالء.
ب ـح ـســب املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،ارسـ ـل ــت ادارة
حـصــر الـتـبــغ كـتــابــا ال ــى وزيـ ــر امل ــال،
ع ـل ــي ح ـس ــن خ ـل ـي ــل ،واب ـل ـغ ـت ــه ان ـهــا
امـ ــام خ ـي ــارات م ـح ــددةّ :امـ ــا ان تــرفــع
سعر علبة السجائر بالقيمة نفسها
للضريبة املقترحةّ .
وام ــا ان يستغل
ال ـ ـت ـ ـجـ ــار ذل ـ ـ ــك لـ ـتـ ـخ ــزي ــن ال ـس ـج ــائ ــر
ب ــاالس ـع ــار ال ـســاب ـقــة وج ـن ــي االربـ ــاح
بعد اقرار الضريبةّ .
واما وقف تسليم
السجائر الى السوق.رد الوزير خليل
ب ـب ـســاطــة :ارفـ ـع ــوا ال ـس ـعــر ،عـلـمــا انــه
احتج في جلسة مجلس النواب على

هذا االجراء معتبرا انه يضر بعائدات
الدولة ويشجع على التهريب!
كان بإمكان وزارة املال وإدارة حصر
ال ـت ـب ــغ واملـ ــديـ ــريـ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـح ـمــايــة
امل ـس ـت ـه ـل ــك ف ـ ــي وزارة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد،
بموجب القوانني املرعية اإلجــراء ،أن
يقعموا بكل سهولة وبساطة كل تاجر
يستغل مـنــاقـشــة الـضــريـبــة لتخزين
البضائع ،بدال من رفع السعر ،وتملك
االدارة صالحية سحب الــرخــص من
جميع التجار املتورطني بزيادة سعر
علبة السجائر.
ّ
يقدر عــدد املدخنني في لبنان حاليًا
بـنـحــو  1.5مـلـيــون م ــدخ ــن ،يستهلك
هؤالء  1.5مليون علبة سجائر يوميًا
كمتوسط عام ،أي أن االرباح االضافية
كل يوم تقدر بنحو  375مليون ليرة
إضــافـيــة بـطــريـقــة غـيــر م ـشــروعــة .أي
أنهم ربحوا بهذه الطريقة نحو مليار
و 500مليون ليرة في  4أيام فقط منذ
الجلسة النيابية الشهيرة.
(األخبار)

