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رزمةةةةةةة  صةةةةةةالحا  
هيكليةةةةةةة وبنيويةةةةةةة 

وقطاعية

توسةةةةةةية قاعةةةةةةد  
المكلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين 
والحةةةةةةةةة و  دون 

ي التهرب الضريب

زيةةةةةةاد  اإلنفةةةةةةاق 
اإلجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعي 
واإلسةةةةةةةةةةةةتثماري 
وترسةةةةيا ركةةةةا ز

العدالة

:لدعم لبنان اقتصادياً )2018باريس نيسان (" سيدر"م تمر 

ار تموي  برنامج االنفاق االستثماري إلطالق عجلة النمو وخلق فرص عم  واإلستقر
المالي

 صةةةالح منشةةةود فةةةي 

الماليةةةةةةةةةة العامةةةةةةةةةة 

والنظام الضريبي

زيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد  

اإليةةةةةةةةةةةةةةةرادا  

وضةةةبط العجةةةز 

فةةةةةةي الماليةةةةةةة 

العامة



صةية غياب  جماع سياسةي علةا التضةحيا  السياسةية والشخ
كتسةبا  وخسةار  الم( مناطقية/زبا نية/ف وية/مصالح طا فية)

بترجيح المصلحة العامة

:لمستمرالتنفيذ والمبادر  لوضة حٍد لحالة المراوحة والترقب والتأجي  ا

oضالفائومعالجةإداءتقويممعومالكهاالدولةإلدارةالمسبقالمسح

.والشغور

oاإلقتصادياألثروقعدراسة(Economic impact
assessment).

oيالضريبوالنظامالعامةالماليةمجاليفيإصالحيةورقةوضع

.ومتكاملةواضحةعمليةطروحاتتتضمن



 صالحا  علا صعيد المالية العامة: أوالً 

األساسيةمهام الدولة

حماية االقتصاد 
الوطني

تأمين الحماية 
اإلجتماعية

نشر العلم والمعرفة
زيادة الثروة وحسن 
توزيعها بشكل عادل

تنمية ← زوسيلة للتدخل في الحياة االقتصادية واالجتماعية وتوجيهها من خالل الضرائب والحواف: المالية العامة

.مستدامة

ت رقابة فاعلة طبقاً تحقيق البرامج والوعود التي التزمتها السلطات السياسية أكانت تشريعية أو تنفيذية وتح: الهدف

. لألنظمة المرعية



دقيق ف ي جمي ع تضمن حق المجلس التشريعي بمراقبة الموازنة وعمل السلطة اإلجرائية بصورة فّعالة عن طريق الت 

.موارد الدولة ونفقاتها بصورة مفصلة

اد وتنفيذ الموازن ات ف ي بغياب الصدقية والفرضّيات الماكرو إقتصادية المسبقة والدقيقة لم تعد اآللية الكالسيكية إلعد

.ميل المسؤوليةفتح المجال للمخالفات والتجاوزات دون إمكانية تح← لبنان تتالءم مع المفهوم الحديث للمالية العامة 

:ضرورة إيجاد حلول عملية وعلمية وقانونية تحفظ مصداقية الموازنة وشفافيتها وتزيد من فعاليتها

الشفافية المالية



تغيير النظام المعتمد راهناً إلعداد وعرض الموازنة 
(اإلنتقا  من موازنة البنود  لا موازنة البرامج واإلداء)

موازنة البنود

ن تمك   ين الس   لطة التش   ريعية م   

معرف   ة مص   در ك   ل ال   واردات 

ووجه    ة إس    تعمال اإلعتم    ادات 

وإيجازتها

ال ُيت ر  للحكوم ة م ام 

التص              ر  به              ذ  

اإلعتمادات

تف   ادي أي م   در أو 

تح     وير أو إس     اءة 

إس     تعمال ألم     وال 

الدولة

جن  وا الحكوم  ات إل  ل التفل  ت م  ن

قيد البرلمان في التخصيص

إعتم  ادات إجمالي  ة أو تقديري  ة  ي  ر

تص  ادية ثابت  ة مرتبط  ة بالتقلب  ات اإلق

والظرو  اإلستثنائية

ق إطال  ة أم  د المناقش  ات البرلماني  ة والح  ؤول دون الت   دقي

ية الرقابةالفّعال من قبل النواب وبالتالي إلل إنعدام فاعل



”موازنة النتا ج"أو ( Missions)موازنة المهام 

Principe)الصدقيةمبدأتكريس←(Programmes)البرامجضمنهاتندرج- de Sincérité)علل
.الموازنةوتنفيذإعدادعمليتي

قبلمناألعمالمنمتماسكةمجموعةأو(Action)معّينعملتنفيذإللاآليلةاإلعتماداتيضمّ البرنامج-
مالفتشكوزاراتعدةأوواحدةوزارةإللالعائدةالبرامجمجموعأما.العامةالمنفعةلتحقيقمعينةوزارة
.معينةعامةسياسةفيوتسامم(Mission)بالمهّمةيسمل

سؤولالممحاسبة←التصويتوحدةوالمهمة(اإلعتماداتتفصيل)التخصيصوحدةموالبرنامجيكون-
.(Performance)اإلداءوحسنالنتيجةأساسعلل

الحكومةمالألعفعليةمراقبةأيحقيقيسياسيمعنلالموازنةعللالبرلمانيجريهالذيالتصويتإعطاء-
.لهاالممنوحةالوسيلةعللالتصويتمنبدالً النتيجةتحقيقمنالتثبتعبر



إعادة إحياء وزارة التصميم 
العام

وجوب الفصل بين مهمتي 
المالية وإعداد الموازنة

قيام الحكومة بتأمين معلومات كاملة 
ودقيقة ومتناسقة حول حسابات الدولة 

تحت طائلة ترتيب المسؤولية علل 
القيمين علل الشأن العام

مة إعطاء قانون المحاسبة العمومية قي
تبار  تفوق قيمة القوانين العادية بإع

الية متمم ألحكام الدستور المتعلقة بم
الدولة 

 جراءا  مالزمة 

ضرورية



ومعاييرصارمةلرقابةإخضاعه←اإلدارةوسوءللهدرباب•
.إلغائهأو

وضة قيود وشروط صارمة 
تعدي  )لتدوير اإلعتمادا  

(قانون المحاسبة العمومية

اباتوالحسوالملحقةوالمستقلةاالستثنائيةالموازناتضم•
ديساع←مجمّعةموازنةضمنمضامينهاوإدراجالخصوصية

الحقيقيةالدولةبوارداتشاملواحدجدولإعتمادعلل
الخياراتإلعتمادالحقيقيةبنفقاتهاوجدولاإلجمالية

.واألولويات

 عتماد مبدأ الموازنة المجمعة 
كأدا  تقييم ( موحد /مدمجة)

وتحلي  وتخصيص

خسائروالااللتزاماتإلخفاءاستعمالهادونللحؤولدقيقةرقابة•
لإليفاءقابلةو يرالعامةللمؤسساتمعطاةسلفات←المرتقبة

الً أصعليهاتوافقلمبنفقاتالتشريعيةالسلطةإلزام←
.ومقدماً 

معالجة مسألة حسابا  
الخزينة الخاصة



تحسين اإلدار  المالية والرقابة

ووح دة درس وتحلي ل ( Observatoire)إنشاء ل د  وزارة الموازن ة أو وزارة التخط يط ر مرص د إقتص ادي 
ب   التالزم م   ع تفعي   ل دور وح   دة األرق   ام ( Economic impact assessment)وق   ع األث   ر اإلقتص   ادي 

.والمؤشرات لد  مديرية اإلحصاء المركزي

.ودستوريتهاوقانونيتهاالموازنةلتقييمالتشريعيةللسلطةتابعةإداريةوحدةتأمين

cybernétique)حديثةماليةوتكنولوجياوفعاّلةواقعيةسيولةسياسةوإدارةإعتماد financière)لتفادي

.المفاجئةوالتدابيراإلعتماداتتخطي

راً ومؤخمقدماً العامالنقا فيالمواطنينوإشرا البرلمانيالصعيدعللالموازنةتطبيقتتبع
(Participatory Budgeting).

.صةالمختالنيابيةاللجاناجتماعاتتمثيالً األكثروالهيئاتالمهنيةالمنظماتحضورحقتكريس



تحسين اإلدار  المالية والرقابة

.ؤولينالمسأوالدولةتقاعسعندمراجعتهمنوالمستثمرينالمواطنينلتمكينالجمهوريةوسيطتعيين

Public)العامةوالصفقاتبالمشترياتالمرتبطةاألنظمةوتطويرالعموميةالمحاسبةقانونتحديث
Expenditure).

.والمساءلةبةللمحاستقاريرماوإعتمادإستقالليتهاوتأمينمهامهانطاقوتوسيعالرقابيةاألجهزةدورتفعيل

.الماليينمنهموسيماالعامالقطاعموظفيلجميعومتكررملزمتدريبنظاموضع



 صالح النظام الضريبي

محاربة التهرب← معالجة الخل  الناتج عن ضعف تحصي  الضرا ب 
الضريبي وتوسية قاعد  المكلفين

 عاد  التوازن والمساوا  بين المكلفين

ا و زالة تحفيز مناخ األعما  واالستثمارا  عبر تطوير النصوص وتحديثه
الغموض     



المبهمةالنصوصمناإلستفادة←للقانونمخال  ير•
المتساملةواألنظمة

التهرب المشروع 
(Optimisation fiscale

régulière ou
évitement)

ملياتالعوسيماللضريبةإلغاءأوتخفيضعنهينتجعملكل•
الحقيقيةةالغايأوالفعلياإلتفاقحقيقةتعكسالالتيالصورية

أصوالً المتوجبةالضريبيةالقيمةتخفيضبغية

اإلساءة مع التعس  في 
إستعمال الحق

(abus de droit)

جزءءوإخفامحاسبتينمس أوالحدود؛عللالضريبيالتهرب•
معامالتعللوالرسومالفواتيرتسديدعدماإليراد؛من

Economie)الموازياإلقتصادالدولة؛تقدمهاوخدمات
parallèle)وإلخ؛

التهرب الضريبي  ير 
المشروع أي الغ  الضريبي

(fraude ou évasion
fiscale)

أوجه التهرب الضريبي



توسية قاعد  المكلفين وتعميم الرقم الضريبي الموحد  

لجميعالموحدالضريبيالرقمتعميم
ياألراضعللاألجانبوالمقيمينالمواطنين

سفرالجوازأوالهويةبرقموربطهاللبنانية
(المقيملألجنبي)اإلقامةأو

و اإلعالن عنه بمناسبة كل معاملة تجارية ا
مصرفية

كن عملية مسح شامل للتأكد من عناوين الس
واإلقامة عن طريق سجالت البلديات 

وبمساعدة عناصر الشرطة

ية توثيق المعلومات لد  السلطة الضريب
المركزية لتحليلها



تطوير آليا  التبليغ

م من ع التعس   م ن جه ة اإلدارة والته رب والتك ت: الهدف•
م   ن ق   انون اإلج   راءات 28الم   ادة )م   ن جه   ة المكلف   ين 

(.الضريبية

ثب  تطوير األنظمة المعمو  بها راهناً للت
من التبليغ

ل ل النشر م ع تعم يم رق م المكل   الض ريبي الموح د ع•
الح جميع وسائر اإلدارات الرسمية والحكومية والمص 

س يما المستقلة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية و
منه  ا البل  ديات م  ع وج  وب إش  عار  ل  د  إنج  از  أي  ة 

معاملة رسمية وإعتبار  مبلغاً أصوالً 

ا ي تطوير  جراءا  التبليغ اإلستثن



 صالح النظام الضريبي القا م وتحديثه

 scheduled)نظام الضرائب النوعية 
taxes) ←يسّهل إخفاء اإليرادات وتفادي

التصريح 
نظام الضريبة الموحدة علل الدخل

ماليةالرأسواإليراداتالمنقولةاألموالرؤوسوإيراداتالمهنيةكاألربااأنواعهارعللاإليراداتتجميع-

assiette)واحدضريبيمطراضمنوسواماالمبنيةاألمال وإيرادات fiscale)للضريبةخاضع

التصاعدية؛

دود؛المحالدخلذاتالمعفيينحتلالمكلفينمنعددأكبرليشملالتصريحتعبئةموجبتعميم-

والخارج؛الداخلفيواإليراداتاألصولعنالشاملالتصريح-

المكلفينكش بيسمحبماالمكلفينوضعوتحليلالعملياتلتتبعالنفقاتعنالتصريحموجبفرض-

المكتومين؛أو/والمتحايلين

Withholding)المنبععندالضرائبتحصيلآليةعللمرحلياًراإلبقاء- Tax System) ًلفعاليةنظرا

التحصيل؛

عللبقاءاإلمعمبة؛أوتركةأوموردإخفاءوعدمالتصريحأصوليةمنللتثبتالمصرفيةالسريةرفع-

.تطبيقهافيوالتشددالمهنيةالسرية



المردودية/تعدي  النصوص سعياً للعدالة واإلنتاجية

السعي من خالل 
النصوص واإلجراءات 

ئة المالزمة إلل تحسين بي
األعمال والوضع 

اإلجتماعي 

وية زيادة اإلستثمارات وتق
خلق اإلنتاجية والتنافسية و

فرص عمل وتفعيل 
اإلستهال  الفردي 

والصادرات 

يةزيادة الواردات الضريب



(11/11/2008تاريا 44رقم قانون )تعدي  قانون اإلجراءا  الضريبية 

oالصحيح؛الشكلعللوتطبيقهافهمهالتسهيلاألنظمةوتبسيطتسهيل

oوتطبيقمنطقيةزمنيةمهلةبتحديداالعتراضاتلجانأمامالطعونفيالبتفيالتأخرموضوعمعالجة

الوجامية؛

oاإلعتباطية؛التكالي لتفاديللمراقبينسريعةومحاسبةإداءتقييمعمليةاعتماد

oالتوسعيالتفسيرلتفاديالنصوصفيواإللتباسالغموضإزالة(interprétation extensive)؛

oالمكتبي؛للتدقيقواضحةآليةإعتماد

oالتعاقديالتكلي مبدأالتشريعيةالمنظومةضمنإدخال(Rescrit fiscalأوTax Ruling)لجذب

؛المستثمرين

oوالتصفيةالعملعنالتوق حاالتفيالتدقيقإلنجازالمهلاحترامفيالتشدد.



تعدي  وتطوير نظام اإلعفاءا  والحوافز الضريبية

o ؛"(متخصصةمصار )"االجلوالطويلالمتوسطالتسلي ومصار االعمالمصار

oوالبحرية؛الجويةالمالحةمؤسسات

oوالعونالشفافيةبمعاييرإلتزامهاعدمحالفيالخاصةالتعليممؤسسات.

oلصوريةاالعقاريةللبيوعاتالضريبيالتهربعملياتوتتبعالمساممةالشركاتفياألسهمعنالتفرغ.

: لغاء  عفاءا  با د -أوالً 

: ستحداث  عفاءا  جديد  عصري ة-ثانياً 

طاعات الواعدة في المقابل يقتضي العمل علل منح إعفاءات مؤقتة وخاصة جديدة لتشجيع بعض المشاريع والق

.أو الـبيئية/أو تنمية المناطق و/أو التوظي  و/والحيوية التي تساعد علل النمو و



تعديال  علا قانون ضريبة الدخ  
(مة تعديالته12/6/1959تاريا 144المرسوم اإلشتراعي رقم )

oلدولية؛االضريبيةالمعامداتأحكاممعإنسجاماً اإلقامةترجيحمعالتكلي معاييروتوحيدتوضيح

oعندمتبادلالباإلتفاقألجرائهاالمتعثرةالمؤسساتتمنحهاالتياإلضافيةللتعويضاتحوافزإعتماد

.تسريحهم

oرامناً؛سنوات3منبدالً سنوات7لمدةالعجزوترحيلبنقلالسماا

oاألسريالتكلي نظاميوإعتمادالحاليالعائليةالتنزيالتنظامتطوير(foyer fiscal)النصابو

Quotient)العائلي familial)زيالتللتناألقصلالحدالسنويدخلهميتخطلالذينللمكلفينبالنسبة

الحالية؛العائلية



تعديال  علا قانون ضريبة الدخ  

(مة تعديالته12/6/1959تاريا 144المرسوم اإلشتراعي رقم )

oو يرلمهنيةااألرباابينالتفريققوامه(التحسينربح)الرأسماليةلألرباامتكاملعصرينظامإعتماد

-plus)رالمنظوأوالطويلالمد عللوتل القصيرالمد عللالتحسينأربااوبينكماجهةرمنالمهنية
values à court terme et plus-values à long terme)؛

oأفعل؛أوأحدثبسواما(مادية يرأو/ومادية)الثابتةاألصولإستبدالإعفاء

oمعاشاتلالمعتمداإلعفاءاتنظاممنتقاعديمعا منالمستفيدينالخاصالقطاعفيالسنكبارإفادة

طيلةجراءاألرواتبمنتقتطعتقاعديةحسوماتاللالتقاعدمعاشاتتستندأنبشرطالعامالقطاعتقاعد

.الخدمةفترة



(وتعديالته17/9/1962قانون تاريا )تعدي  قانون ضريبة األمالك المبنية 

اإليراد المتأتي من تأجير األمال  المبنية 

يخضع للضريبة علل الدخل

taxe)الرسم الناتج عن حيازة العقار  foncière )
taxe)أو إستعماله /و d’habitation)

حاد بلديات أو إت)تؤول موارد  إلل السلطات المحلية 
(بلديات أو مجالس أقضية



تعديال  علا قانون رسم اإلنتقا  
(12/6/1959تاريا 146المرسوم اإلشتراعي رقم )

oالنظاميإعتمادFondationوالTrust؛الماليةوالتوظيفاتاإلستثماراتلجذب

oالمبادرة؛والتوظي علللحثهموالورثةالفروعإللمقابلودونتدريجياً األصولمنجزءملكيةنقلإعفاء

oومشاريعجبرامبتنفيذمشروطةعامةمنفعةلجمعياتوالمسامماتالتبرعاتلتشجيعوتنزيالتحوافزإعطاء

.مؤتمنةئاتميإللونقلهاأعبائهامنالتخفي عللالدولةتساعدإجتماعيةأو/وإنسانيةأو/وخدماتيةأو/وإنمائية



 عتماد مروحة تصاعدية للضريبة علا القيمة  المضافة 
(379/2001القانون رقم )

oنسبةوعللكماميةوالتعليالصيدلية/والطبيةالغذائيةوالسلعالموادلمعظمبالنسبةالحاليةاإلعفاءاتعللاإلبقاء

.الضريبةباسترجاعتسمحالتيبالمئةالصفر

oاليخوتوسيماالكمالياتعللاإلعفاءاتإلغاء.

o؛(%5)العاديينللمواطنينوالحيويةالضروريةوالخدماتالسلععللالضريبةتخفيض

oوالترفيهيةالعاديةلألمور(%10)وسطيةنسبةإعتماد.

oالمضاربةوأعمالللكمالياتبالنسبة(%15)أعللنسبةإعتماد(spéculation)والسمسرة.



: بصور   ستطرادية ختامية
 عتماد الالمركزية المالية من ضمن الالمركزية اإلدارية

oوالمناطقركزيةالمالدولةبينالضرائبوتحصيللفرضالضريبيةالسياديةواالمتيازاتالصالحياتتوزيع

.(أقضية)

oتتبعموازنةضمنبهاخاصةضريبيةإيراداتمنوتستفيدنفقاتهاتقررمحليةإداراتبهاتتمتعنسبيةإستقاللية

.عينهاواآللياتللمبادئوفقاً إقرارماويتماألصولنفس

oمتوازنةنميةتلتأمينالمركزيةوالسلطةاألخر المحليةاإلداراتمعوالتنسيقالتضامنمبدأتلتزمبالمقابل

.الوطنيةللثروةعادلوتوزيع



شكراً 

‟غدًا لناظره قريب″


