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ورشة عمل حول إصالحات 2019

الطريق
إلى

»سيدر«
كما بات معلومًا فإن مؤتمر »سيدر« الذي إنعقد في باريس في نيسان 2018 لدعم لبنان اقتصاديًا من 
خالل تأمين التمويل الالزم لبرنامج االنفاق االستثماري الذي تقدمت به الحكومة اللبنانية والذي من 
شأنه إعادة إطالق عجلة النمو اإلقتصادي وخلق فرص عمل للوصول إلى حالة من التوازن واإلستقرار 
على الصعيدين المالي واإلجتماعي، قد إشترط على المعنيين الشروع السريع في إجراءات تمهيدية 
تضمن الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين بيئة األعمال وحماية اإلستثمار والمال العام في آنٍ 
تلك  أهم  من  ولعّل  وقطاعية.  وبنيوية  هيكلية  إصالحات  رزمة  وتنفيذ  إعتماد  منها  وسيما  معًا؛ 
اإلصالحات المطروحة، اإلصالح المنشود والمنتظر في المالية العامة والنظام الضريبي المترهل لما 
والحؤول  المكلفين  توسيع قاعدة  أكيدة وحتمية على عدة صعد وأهمها:  إنعكاسات  لذلك من 
العجز في  الضريبي، وتصغير حجم اإلقتصاد األسود والخفي وزيادة اإليرادات وضبط  التهرب  دون 
وإعادة  اإلجتماعية  العدالة  ركائز  وترسيخ  واإلستثماري  اإلجتماعي  اإلنفاق  وزيادة  العامة  المالية 

توزيع الثروة تأمينًا للرفاهية والنمو المستدام وسواها من األهداف المرجوة.

كريم أنطوان ضاهر*
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اإال اأن ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه في هذا ال�سياق والتحفظ 
الذي ال بد من اإثارته هو في القدرة على تنفيذ تلك االإ�سالحات 
التنفيذ الجدي - كي ال تبقى حبرًا على ورق  وو�سعها مو�سع 
كمثيالتها منذ عقود خلت - في غياب االإجماع ال�سيا�سي على 
اإذا  والمكلفة  االأليمة  بالت�سحيات  القبول  على  والقدرة  ذلك 
بالقرار  والمتحكمة  النافذة  الجهات  قبل  من  التخلي،  تم  ما 
ال�سيا�سي على ال�سعيدين الت�سريعي والتنفيذي، عن الم�سالح 
وتحمل  والمناطقية  وال�سيا�سية  والزبائنية  والفئوية  الطائفية 
كما  وموؤثر  نافذ  طرف  بكل  تلحق  قد  التي  الخ�سائر  كلفة 
وبالتوازنات اإذا ما قام كل منهم بالتنازل عن بع�س مكت�سباته 
ال�سخ�سية  م�سالحه  ح�ساب  على  العامة  الم�سلحة  وترجيح 

الدولة  الإدارة  م�سح  عملية  في  يكون  الغيث  واأول  والفئوية. 
الفائ�س  لمعالجة  اإداء  تقويم  عملية  اإجراء  بهدف  ومالكها 
وال�سغور في اآٍن و�سواًل اإلى تخفيف حجم االإدارة وكلفة المنافع 

والتعوي�سات غير ال�سرورية و/اأوغير الم�ستحقة.
يبقى الرهان االأكبرعلى كيفية الو�سول اإلى مكافحة الف�ساد 
ال�سلطات  كل  ولدى  االإدارات  �ستى  في  ومجدي  فعال  ب�سكل 
في  دور محوري  لها من  لما  والرقابية  الق�سائية  منها  و�سيما 
هذا ال�ساأن وما هو مالزم من جهد لتطبيق القانون على الجميع 

من دون اإ�ستثناء مع اإر�ساء مبداأي الم�ساءلة والمحا�سبة.
التغيير  ترقب  بين  والمزاوجة  التوفيق  يمكن  كيف  وعليه، 
العملية  والخطوات  جهة،  من  بالوعود  الم�سوؤولين  واإلتزام 

»�سيدر« منعقدًا

مؤتمر
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واإقتراح تطبيقها �سمن  المبا�سرة بها  التي يقت�سي  التنفيذية 
حٍد  لو�سع  اأخرى،  جهة  من  المتاح  التحرك  وهام�س  الممكن 
اأو�سلوا  الذين  الم�ستمر  والتاأجيل  والترقب  المراوحة  لحالة 
باالإنهيار  تنذر  التي  والخطيرة  المتاأزمة  الحالة  اإلى  البالد 

الو�سيك؟ 
ولعّل الورقة االإ�سالحية في مجالي المالية العامة والنظام 
االأكبر  الق�سم  لتحقيق  عليه  يعّول  ما  اأهم  من  هي  ال�سريبي 
التوقف  والمفيد  المجدي  من  واإنما  المطروحة  االأهداف  من 
والبرامج في هذا  المقترحات والطروحات  عند ظاهرة ندرة 
المجال �سواء في ورقة الحكومة اللبنانية ل�سيدر المعنونة »روؤية 
 Vision( »الحكومة الللبنانية لالإ�ستقرار والنمو وفر�س العمل
for Stabilization, Growth and Employment( اأو في 
االجتماعي  االقت�سادي  المجل�س  بين  الم�ستركة  العمل  ورقة 
من  وا�سعة  رزمة  تطرح  التي  الرئي�سية  ال�سبعة  واالأحزاب 
اقت�سادية  وتوّجهات  االأمد،  والق�سيرة  الفورية  االإجراءات 
واجتماعية على المدى المتو�ّسط ومن �سمنها ملحقًا بالقوانين 
والمرا�سيم الُمقترح اإقرارها اأو تعديلها. اإال اأن هاتين الورقتين 
عملية  وطروحات  لبرامج  ال�سريبي  ال�سعيد  على  تفتقدان 
وا�سحة ومتكاملة من حيث الم�سح الم�سبق ودرا�سة وقع االأثر 
لجهة  اأو   )Economic impact assessment( االإقت�سادي 
االآلية الواجب اإتباعها ت�سريعيًا واإداريًا. بالفعل فاإنها لم تاأتي 
اأن  اإال  اأنها حديرة بالتقدير واالإهتمام  اإال بعناوين ال �سك في 
االإطار العملي لي�س واردًا وال حتى مطروحًا؛ وقد اإقت�سرت على 
ال�سعيد ال�سريبي بعموميات كاإعادة النظر بالنظام ال�سريبي 
في ما يتعّلق بهيكلة تركيبة ال�سرائب المبا�سرة وال�سرائب غير 
المبا�سرة، وبما يتالءم مع طبيعة االقت�ساد اللبناني بعد تبيان 
المحّلي  الناتج  الدولة من  اإيرادات  ن�سبة  زيادة  اأو  الموؤ�سرات 
تدّرجّيًا دون اإعطاء الو�سيلة ف�سال عن رفع م�ستوى التح�سيل 
ال�سريبي من خالل لجم التهّرب ال�سريبي ب�سكل عاّم، وجباية 
اأو  منّظمة  غير  ب�سورة  تعمل  التي  القطاعات  من  ال�سرائب 

ب�سورة مكتومة.
بالطبع  هو  ذلك  �سبب  اأن  ي�سكك  اأو  ي�سك  اأحدًا  نخال  وال 
لي�س ق�سور المعرفة اأو تعّذر الحجج اأو االأفكار اأو االإمكانيات 
عدم  اإلى  مرّده  باالأحرى  بل  م�ست�ساريهم  اأو  المعنيين  عند 

الرغبة في الغو�س في التفا�سيل حيث تكمن التباينات الحادة 
ولو  الوطني  االإجماع  من  االأدنى  الحد  على  المحافظة  ونية 

الظاهري.
لذلك، وب�سبب ال�سح في المقترحات، كان ال بد من اإعطاء 
لعلها  عملية  مقترحات  �سكل  على  االإ�سالحية  االأفكار  بع�س 
ت�سكل م�سطلحًا للنقا�س الجدي حولها والدفع نحو تطويرها اأو 
رفدها باأفكار ومقترحات اأخرى حيوية على المديين المنظور 

والمتو�سط.

اأوًل: على �سعيد المالية العامة

البحث  مقدمًا  يفر�س  العامة  المالية  اإ�سالح  في  البحث 
في مهام الدولة االأ�سا�سية من حيث حماية االقت�ساد الوطني 
وزيادة  والمعرف  العلم  ون�سر  االإجتماعية  الحماية  وتاأمين 
الثروة وح�سن توزيعها ب�سكل عادل. وهذا كله بالطبع ي�سترط 
اإلى  الفعلية  الدولة  حاجات  هي  ما  ومعرفة  الواردات  تاأمين 
اأية  و�سمن  قواعد  الأية  وطبقًا  واإنفاقه  جبايته  وكيفية  المال 
اأ�سحت  وق�ست  الفّعالة.  للمراقبة  اآليات  باأية  وعماًل  �سروط 
المالية العامة اليوم في معظم الدول و�سيلة للتدخل في الحياة 
البرامج  وتحقيق  كما  وتوجيهها  واالجتماعية  االقت�سادية 
والوعود التي التزمتها ال�سلطات ال�سيا�سية اأكانت ت�سريعية اأو 
ال�سرائب  فر�س  خالل  من  عادًة  يتم  التدخل  وهذا  تنفيذية. 
اأو تخفي�س االإنفاق العام  اأو االإعفاء منها بحوافز و/اأو زيادة 

وذلك كله، وفقًا للظروف ال�سائدة والحاجة.
المو�سوعية  حيث  من  اأما  المرتجى،  حيث  من  هذا 
تنفيذ  مع  بالتزامن  اليوم  اليوم  الواقع  اأر�س  على  والمطلوب 
اإلى  المالي  العجز  ن�سبة  تخفي�س  فهو  »�سيدر«،  موؤتمر  برامج 
اأي من ٪10  �سنوات  في خم�س  درجات  المحّلي خم�س  الناتج 
عام  اإلى حدود  5٪ في نهاية عام 2022؛ قبل تاأمين التوازن 
المالي في الموازنة على المدى المنظور والو�سول اإلى فائ�س 
اأولي �سريعًا. وهذا يحتم اأن يكون مجموع الن�ساط االقت�سادي 
ب�سورة  جاري  واالإنفاق  �سليمة  ب�سورة  موجهًا  واالجتماعي 
المرعية. ومن هنا  لالأنظمة  فاعلة طبقًا  رقابة  �سفافة وتحت 
و�سيلة  تكون  اأن  القادمة  ال�سنوات  في  موازنة  اأي  على  يتعين 
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مؤتمر

لتنفيذ خطة التنمية الم�ستدامة واأن تو�سع وتعّدل اإ�ستنادًا لهذه 
الخطة والتوازن مرتبط باإنماء البالد.

لم  اإن  المجدي  من  اأ�سحى  فقد  تقدم،  ما  �سوء  وعلى 
للموازنة  جديدة  واآلية  جديد  بعد  اإعطاء  ال�سروري  من  يكن 
باال�ستناد  وذلك،  ال�سحيح  م�سارها  اإلى  اإعادتها  بغية  العامة 
اإلى معيارين بمثابة عنوانين وهما ال�سفافية المالية، من جهة 
الح�سابات  ومناق�سة  وفهم  قراءة  ت�سهيل  ت�ستتبع  التي  اأولى، 
العامة وم�سروع الموازنة على حٍد �سواء بغية مناق�ستهم بفعالية 
االأهداف  وتنفيذ  كما  التنفيذ  مراقبة  ثم  ومن  ومو�سوعية 

والبرامج المالزمة.
اأما من جهة ثانية، فين�سب العمل بالموازاة على تح�سين 
اإداء  تقييم  معايير  خالل  من  العام  للمال  المالية  االإدارة 

ومحا�سبة دورية للم�سوؤولين واأولياء االأمر.
اأ - ال�سفافية المالية

ت�سمن ال�سفافية حق المجل�س الت�سريعي بمراقبة الموازنة 
وعمل ال�سلطة االإجرائية ب�سورة فّعالة عن طريق التدقيق في 
اأو  اإخفاء  دون  مف�سلة  ب�سورة  ونفقاتها  الدولة  موارد  جميع 

اإغفال؛ بحيث ت�ستعمل الحكومة االإعتمادات المر�سدة والمقّرة 
بمو�سوعها  م�سبقًا  محددة  نفقة  لتغطية  البرلمان  قبل  من 
على  دين  ترتيب  اأو  نفقة  عقد  يجوز  ال  اأنه  بمعنى  وقيمتها. 
برلمانية م�سبقة.  اإجازة   االإ�ستح�سال على  يتم  لم  الدولة ما 
غير اأنه، وبغياب ال�سدقية واالإلتزام في التنفيذ كما ومع تعّذر 
ودقيقة  م�سبقة  اإقت�سادية  ماكرو  فر�سّيات  على  الح�سول 
الكال�سيكية  االآلية  هذه  اأ�سحىت  قد  فّعالة،  ومراقبة مالزمة 
للعمل البرلماني بما خ�س اإعداد وتنفيذ الموازنات في لبنان ال 
تتالءم مع المفهوم الحديث للمالية العامة وتفتح مجال لعديد 
من المخالفات والتجاوزات دون اإمكانية تحميل الم�سوؤولية اإلى 
طرف ما. لذلك، كان من ال�سروري اإيجاد حلول عملية وعلمية 
من  وتزيد  و�سفافيتها  الموازنة  م�سداقية  تحفظ  وقانونية 
فعاليتها وذلك، على اأ�سا�س تجارب دول اأخرى ت�سبه لبنان في 

نظامه وتكوين مجتمعه. وفيما يلي عر�س الأهم المقترحات:
1 - تغيير النظام المعتمد راهناً لإعداد وعر�س الم�ازنة 

)الإنتقال من م�ازنة البن�د اإلى م�ازنة البرامج والإداء(
ما زال النظام اللبناني يعتمد على مبداأ التق�سيم االإداري 

حكومة »�سيدر« 
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اأ�سا�سًا  المبداأ  هذا  وقد هدف  البنود«.  »بموازنة  ي�سمى  ما  اأو 
اإلى تمكين ال�سلطة الت�سريعية من معرفة م�سدر كل الواردات 
مطلق  للحكومة  ُيترك  ال  بحيث  االإعتمادات  اإ�ستعمال  ووجهة 
اأن  �ساأنه  من  الذي  االأمر  االإعتمادات.  بهذه  الت�سرف  حق 
اأعمال  الت�سريعية على  ال�سلطة  اإلى تعزيز رقابة  يوؤدي مبدئيًا 
الحكومة، عبر الت�سويت على الموازنة ب�سورة دقيقة ومف�سلة 
هذا  التخ�سي�س  مبداأ  يرعى  كان  كما  اإجمالية.  ب�سورة  ال 
توزيع ح�سري لالإعتمادات لتفادي اأي هدر اأو تحوير اأو اإ�ساءة 
اإ�ستعمال الأموال الدولة. اإال اأن تطبيق هذا المبداأ جاء ناق�سًا 

وقد اأتت ح�سابات الحقل مغايرة لح�سابات البيدر.
من  التفلت  اإلى  الحكومات  جنوح  هو  ذلك،  على  والدليل 
الموازنة  في  بو�سعها  النفقات،  تخ�سي�س  في  البرلمان  قيد 

نف�سها  الحكومة  تعمد  اإجمالية  اإعتمادات 
النيابي  المجل�س  محل  تخ�سي�سها  اإلى 
ثابتة حيث  غير  تقديرية  اأو  للحاجة  وفقًا 
االإقت�سادية  بالتقلبات  مرتبطة  تكون 
العر�س  اأن  كما  االإ�ستثنائية.  والظروف 
المف�سل للواردات والنفقات في الموازنة 
المناق�سات  اأمد  اإطالة  �ساأنه  من  كان 
الفّعال  التدقيق  دون  والحوؤول  البرلمانية 
من قبل النواب وبالتالي اإلى اإنعدام فاعلية 
الرقابة، بحيث يتحول البرلمان من �سلطة 

رقابة محا�سبية. هذا، ف�ساًل عن  �سلطة  اإلى  �سيا�سية  مراقبة 
الهدر الذي قد ينتج عن ترقب غير دقيق للنفقات عبر تقلي�س 
لل�سفة  نظرًا  وذلك،  بها  المبالغة  اأو  الحقيقية  النفقات  قيمة 
التقديرية للموزانة. فكلما كانت النفقات مف�سلة، كلما اإرتفعت 

اإمكانية اإرتكاب االأخطاء في تخمينها.  
اإزاء ما تقدم، وعلى غرار ما قامت به معظم الدول الم�سابه 
المجدي  فمن  والمغرب،  وتون�س  كفرن�سا  لنظامنا  نظامها 
المهام  ح�سب  الموازنة  لعر�س  جديد  وظائفي  تق�سيم  اإعتماد 
 )Programmes( البرامج  �سمنها  تندرج  التي   )Missions(
 Principe de( ال�سدقية  مبداأ  وتكري�س  اإحالل  اإلى  للو�سول 
عن  ف�ساًل  الموازنة  وتنفيذ  اإعداد  عمليتي  على   )Sincérité
موجب النتيجة والم�ساءلة. فالبرنامج ي�سّم االإعتمادات االآيلة 

اإلى تنفيذ عمل معّين اأو مجموعة متما�سكة من االأعمال من قبل 
وزارة معينة والتي تهدف اإلى تحقيق المنفعة العامة. اأما مجموع 
البرامج العائدة اإلى وزارة واحدة اأو عدة وزارات والتي ت�ساهم 
 .)Mission( في �سيا�سة عامة معينة فت�سكل ما ي�سمى بالمهّمة
وعليه، يكون البرنامج هو وحدة التخ�سي�س اأي مدى تف�سيل 
االإعتمادات، بينما تكون المهمة هي وحدة الت�سويت اأي مدى 
التف�سيل في توزيع االإعتمادات الذي ينظر اإليه النّواب الإعطاء 
النتائج« في  موافقتهم عليه. هذا، وتكمن ميزة مفهوم »موازنة 
وجهة  معرفة  من  ال�سعب  يتمكن  بحيث  اأكبر  �سفافية  تاأمين 
اأ�سا�س  على  الم�سوؤول  محا�سبة  وبالتالي،  الواردات  اإ�ستعمال 

.)Performance( النتيجة المرجّوة وح�سن االإداء
اأن تطبيق التق�سيم الوظائفي هذا على  ومن النافل القول 
تواكبه  ان  يفتر�س  ال�سحيح  ال�سكل 
ومنها  �سرورية   مالزمة  اإجراءات 
وزارة  اإحياء  اإعادة  التعداد:  �سبيل  على 
بين  الف�سل  وجوب  العام؛  الت�سميم 
وقيام  الموازنة؛  واإعداد  المالية  مهمتي 
ودقيقة  كاملة  معلومات  بتاأمين  الحكومة 
تحت  الدولة  ح�سابات  حول  ومتنا�سقة 
القيمين  على  الم�سوؤولية  ترتيب  طائلة 
من  بّد  ال  اأنه  كما  العام.   ال�ساأن  على 
قانون  اإعطاء  �سرورة  على  الت�سديد 
المحا�سبة العمومية قيمة تفوق قيمة القوانين العادية باإعتباره 

متمم الأحكام الد�ستور المتعلقة بمالية الدولة. 
 

الإعتمادات  لتدوير  �سارمة  و�سروط  قي�د  و�سع   -  2
)تعديل قان�ن المحا�سبة العم�مية( 

لما كانت االعتمادات المدورة قد �سكلت بابًا للهدر و�سوء 
لرقابة  التدوير  هذا  اإخ�ساع  اإما  المجدي  من  فاإنه  االإدارة، 

�سارمة 
اإلغائه واأن يبطل االإذن باإنفاقها على  ومعايير و�سوابط اأو 

اأن ُتعتبر وفرًا للخزينة.
الم�ازنة المجمعة )مدمجة/م�حدة(  اإعتماد مبداأ   - 3

كاأداة تقييم وتحليل وتخ�سي�س.

البداية: تغيير 
النظام المالي 

لعداد وعر�ش 
الموازنة
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مؤتمر

ناتجة  ا�ستثناءات  ي�سوبه  الموازنة  وحدة  مبداأ  كان  لما 
اال�ستثنائية  كالموازنات  مالزمة  اأخرى  موازنات  وجود  عن 
والم�ستقلة والملحقة اأو الح�سابات الخ�سو�سية لتبرير التفريق 
ال�سروري بين االإنفاق الجاري واالإنفاق اال�ستثماري ومترتباته. 
العامة  الموؤ�س�سات  اإلى  بالن�سبة  عادًة  االكتفاء  يتم  اأنه  وبما 
والم�سالح الم�ستقلة وال�سناديق والمجال�س باالعتماد المدرج 
الوزارات المخت�سة دون تف�سيل؛ مما ي�سعف  لها في موازنة 
العامة.  الح�سابات  في  وال�سفافية  للمجل�س  الرقابي  الدور 
 )1( رقم  البنيوي  االإقتراح  عن  بمعزٍل  المجدي  من  فيكون 
اأعاله، لتفعيل الرقابة وال�سماح للم�سرع باالطالع على مجمل 
النفقات واالإعتمادات ومبرراتها واأولويتها �سمن روؤية �ساملة، 
اإ�ستحداث موازنة مجمّعة موحّدة كاأداة تقييم وتحليل في �سياق 
اإ�ستخال�س  على  ي�ساعد  مما  العامة.  الموازنة  واإقرار  در�س 

الدولة  بواردات  �سامل  واحد  جدول 
الحقيقية االإجمالية وجدول اآخر بنفقاتها 
كل  تاأثير  مدى  بمعرفة  وي�سمح  الحقيقية 
اإجراء اأو اإعتماد اأو برنامج، كما والتمييز 

بين النفقات ال�سرورية وغير ال�سرورية.
ح�سابات  م�ساألة  معالجة   -4

الخزينة الخا�سة
يقت�سي اعتماد رقابة دقيقة لح�سابات 
اأو  اإنفاقًا  تعّد  ال  )التي  الخا�سة  الخزينة 

الإخفاء  ا�ستعمالها  دون  والحوؤول  ال�سحيح(  بالمعنى  اإيرادًا 
االلتزامات والخ�سائر المحدقة ب�سورة م�ستترة. علمًا اأن خطر 
هذه ال�سلفات المعطاة للموؤ�س�سات العامة باأغلبيتها يتمثل بعدم 
االإيفاء الذي يلزم الحكومات فيما بعد على فتح اإعتمادات في 
االأمر  اأمام  الت�سريعية  ال�سلطة  ي�سع  ما  لت�سديدها  الموازنة 
الواقع واألزامها بنفقات لم توافق عليها اأ�ساًل ومقدمًا. وعليه، 
يقت�سي بنتيجة ما تقدم عر�س هذه الح�سابات �سنويًا ومقدمًا 
مع الموازنة العامة للدر�س والنقا�س في لجنة المال والموازنة 

كما هي الحال في فرن�سا مثاًل منذ العام 1959.
ب - تح�سين الإدارة المالية والرقابة

يعتمد تح�سين االإدارة المالية والحوكمة الر�سيدة على �سلة 
اإجراءات واأفكار نلخ�س اأهمها بما يلي:

اإن�ساء لدى وزارة الموازنة )في حال تم ف�سلها عن   -1
وزارة المالية( اأو وزارة التخطيط في حال اإ�ستحداثها، مر�سد 
االأثر  وقع  وتحليل  در�س  ووحدة   )Observatoire( اإقت�سادي 
االإقت�سادي )Economic impact assessment( لكي يتثنى 
والمحازير  النتائج  االإطالع على  اأو م�سوؤول  نائب  اأو  وزير  الأي 
مع  بالتالزم  وذلك،  الخيارات  واإعتماد  القرارات  اإتخاذ  قبل  
االإح�ساء  مديرية  لدى  والموؤ�سرات  االأرقام  وحدة  دور  تفعيل 

المركزي.
لتقييم  الت�سريعية  لل�سلطة  تابعة  اإدارية  وحدة  تاأمين   -  2
الموازنة والتاأكد من توافقها واإن�سجامها مع االأحكام القانونية 
و�سواهما(  ال�سرائب  وقوانين  العمومية  المحا�سبة  )قانون 

والد�ستورية.
�سيولة  �سيا�سة  واإدارة  اإعتماد   -  3
اإدارة  وحدة  خالل  )من  وفعّالة  واقعية 
 )CMD المال  وزارة  لدى  ال�سيولة 
حديثة  تكنولوجية  وو�سائل  كما 
كجزء   )cybernétique financière(
بهدف  العام  االإنفاق  اإدارة  من  اأ�سا�سي 
الموازنة  في  معتمد  هو  ما  تخطي  عدم 
وتفادي االإقترا�س غير المتوقع اأو التدابير 
ال�سريبية المفاجئة خالل ال�سنة المالية.

خالل  من  الموازنة  تطبيق  تتبع   -  4
واجتماعات  التنفيذية  ال�سلطة  بتقديمها  تلتزم  دورية  تقارير 
اآلية  اإلى  االإنتقال  تم  اإذا  و�سيما  لال�ستي�ساح  مالزمة  �سهرية 

عر�س واإقرار النفقات وفق البرامج والمهمات.
5 - اإيجاد اآلية ر�سمية ت�سمح باإ�سراك المواطنين وهيئات 
المجتمع المدني في النقا�س العام الذي ي�سبق اإقرار الموازنة 
لمراقبة  بعده  ومن  كما  واالإقتراحات(  المطالب  )توثيق 
البلدان  من  عدد  في  معتمدة  اآلية  وهي  والم�ساءلة  تنفيذها 

.)Participatory Budgeting(
6 - تكري�س حق ح�سور المنظمات المهنية والهيئات االأكثر 
والعدل،  واالإدارة  والموازنة  المال  لجنتي  اجتماعات  تمثياًل 
التجاوزات  وتفادي  النقا�س  الإغناء  عرفًا،  فقط  ولي�س  قانونًا 

واالأخطاء وتقديم االإقتراحات المفيدة.

المطلوب ت�سغير 
حجم القت�ساد 
ال�سود و�سمان 

ال�سفافية
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 2005/2/4 تاريخ   664 رقم  القانون  تطبيق   -  7
المدني  المجتمع  لتمكين  الجمهورية  و�سيط  بنتيجته  وتعيين 
االإدارة  مع  خالف  الأي  بالن�سبة  مراجعته  من  والمواطنين 
�سببه عدم تطبيق الموازنة وعدم تحقيق البرامج وال�سيا�سات 
التي اإلتزمت بها الدولة وذلك، في حال تخازل مجل�س النواب 
اأو في حال تعّذر ذلك، فتح المجال وا�سعًا  القيام بدوره.  عن 
اأو  ناتجة  تجاوزات  الأي  بالن�سبة  الد�ستوري  المجل�س  لمراجعة 

مت�سلة بقانون الموازنة.
وتطوير  العمومية  المحا�سبة  قانون  تحديث   -  8
 Public( العامة  وال�سفقات  بالم�ستريات  المربطة  االأنظمة 

.)Expenditure
مهامها  نطاق  وتو�سيع  الرقابية  االأجهزة  دور  تفعيل   -  9

وتاأمين اإ�ستقالليتها من خالل:
1-1 تاأمين اإ�ستقاللية ديوان المحا�سبة والتفتي�س المركزي 

عن ال�سلطة التنفيذية التي تعينهما وتوؤمن تمويلهما؛ 
1-2 اإ�سراك ديوان المحا�سبة في عملية اإعداد الموازنة 
العامة، في مرحلة بلورتها لدى الوزارات واالإدارات، الأخذ 
المختلفة  االإدارات  الواردة من  الطلبات  تبرير  بعملية  راأيه 
والتاأكد  لالطالع  لديه  تتوفر  التي  لالإمكانات  نظرًا 

والتقدير؛
لديوان  والتاأديبي  الرقابي  العمل  تنفيذ  على  ال�سهر   3-1
المحا�سبة، بعيدًا عن ال�سغوطات والدخالت وذلك، من خالل 
الرقابة االإدارية الم�سبقة على المعامالت خالل مرحلة تنفيذ 
)�سيما  الح�سابات  على  الالحقة  الق�سائية  والرقابة  الموازنة 

ح�سابات المهمة وقطع الح�ساب( والموظفين؛
المخالفات  بخ�سو�س  الديوان  بتقارير  االهتمام    4-1
المالية المرتكبة و�سيما تلك التي تحّمل الوزراء م�سوؤولية عن 

اأفعالهم؛
اإلكتروني  ترابط  تاأمين  والرقابة،  التوا�سل  لتفعيل   5-1

فيما بين الديوان وباقي االإدارات والوزارات. 
موظفي  لجميع  ومتكرر  ملزم  تدريب  نظام  و�سع   -  10
العامة  المحا�سبة  في  العاملين  منهم  و�سيما  العام  القطاع 
فليحان  با�سل  المالي  المعهد  مع  بالتن�سيق  وذلك  والموازنة 

والمعهد العالي لالإدارة.

ثانيًا: على �سعيد اإ�سالح النظام ال�سريبي

اإذا ما اعتبرنا اأن ا�ستنفار المجتمع الدولي و�سغوطاته كما 
القادمة ال محال لالمتثال وتطبيق �سروط  وم�ساعي الحكومة 
موؤتمر »�سيدر« �سوف ينجحون في وقف الف�ساد وكبح ال�سرقة 
والنمو،  االإ�ستثمارات  عجلة  واإطالق  االإدارة  واإ�سالح  والهدر 
الالزم  التمويل  لتاأمين  يكفي  لن  االإنجاز،  ورغم  ذلك،  اأن  اإال 
الدين  مو�سوع  ومعالجة  المرجوة  االأهداف  مجمل  لتحقيق 
العام والعجز في المالية العامة وميزاني التجاري والمدفوعات 
ب�سورة م�ستدامة. فالمطلوب اإن�ساء بنية تحتية القت�ساد منتج 
وزيادة واردات الدولة و�سيما منها ال�سريبية؛ مع العلم واليقين 
باأن اأي زيادة لن�سبة ال�سرائب الراهنة اأو اإ�ستحداث  ل�سرائب 
ور�سوم جديدة هو �سبه متعّذر في الظروف الحالية ومن �ساأنه 
اإقت�سادية/اإجتماعية  وكارثة  معاك�سة  نتائج  اإلى  يوؤدي  اأن 
�سبيهة بتلك ال�ساخ�سة اليوم بعيد تطبيق �سّلة ال�سرائب التي 

»مولت« ال�سل�سلة.
تح�سيل  �سعف  عن  الناتج  الخلل  معالجة  فالمطلوب، 
قبل  الفعلي  االإنتاج  وزيادة  الدخل  وتكبير  المتوجبة  ال�سرائب 
اأي �سيء اآخر. واأول الغيث طبعًا هو محاربة التهرب ال�سريبي 



Issue N˚ 4

Janvier - Février 2019 83

اأن  على  الدولة.  خزينة  على  عالية  وكلفة  اأوجه  عدة  له  الذي 
التوازن  الإعادة  كبيرة  ت�سريعية  ور�سة  وبالتزامن  ذلك  تواكب 
والم�ساواة بين المكلفين وتحفيز لمناخ االأعمال واال�ستثمارات 
العلمية  التطورات  لتواكب  وتحديثها  الن�سو�س  تطوير  عبر 
المجال  يفتح  الذي  والغمو�س  االإبهام  ونزيل  والتكنولوجية 
لال�ستن�سابية والتع�سف؛ ناهيك عن �سّن قوانين جديدة متطورة 

ومتالئمة مع الظروف المحلية والدولية الراهنة.     
قاعدة  وت��سيع  ال�سريبي  التهرب  م��س�ع  معالجة   - اأ 

المكلفين.
اأقله  اأو  م�سروع  ما هو  منها  اأوجه،  ال�سريبي عدة  للتهرب 
غير مخالف للقانون كالحالة التي ي�ستفيد منها المكلف عندما 
من  يتمكن  بحيث  مت�ساهلة  واالأنظمة  مبهمة  الن�سو�س  تكون 
البقاء مكتومًا وغير خا�سع الأي تكليف على غرار ما يتيحه له 
يوجد  كما  لبنان.  في  راهنًا  المطبق  النوعية  ال�سرائب  نظام 
يجيزه  بل  ال  االأنظمة؛  يخالف  ال  الذي  التهرب  من  اآخر  نوع 
اإقت�سادية  الأ�سباب  في حاالت خا�سة  اأحيانًا  ويحفزه  القانون 
والحوافز  االإعفاءات  خالل  من  اإ�ستراتجية   اأو  اإجتماعية  اأو 
 Discrimination( اإيجابيًا  تمييزًا  ت�سكل  التي  ال�سريبية 
ب�سورة  اإجازته  دون  عنه  النظر  يغ�س  حتى  اأو   )positive

 évitement de( ال�سريبي  التجنب  وي�سمى  �سريحة 
متعددة  م�سروعة  غير  اأخرى  اأوجه  ويوجد  هذا،    .)l’impôt
ال�سريبي  التهرب  الح�سر:  ال  المثال  �سبيل  على  منها  ونذكر 
على الحدود عبر اإدخال ال�سلع خل�سًة دون ت�سديد المتوجب من 
االإيراد؛  من  واإخفاء جزء  م�سك محا�سبتين  ور�سوم؛  �سرائب 
ا�ستعمال  في  التع�سف  مع  االإ�ساءة  و/اأو  ال�سورية  العمليات 
الحق؛ عدم ت�سديد الفواتير والر�سوم على معامالت وخدمات 
تقدمها الدولة؛ االإقت�ساد الموازي )Economie parallèle(؛ 

واإلخ. 
تعديلي  اإطار  اإيجاد  يتعين  تقدم،  ما  والحال  وعليه، 
ومعالجة خا�سة لكل حالة من تلك الحاالت وذلك، من خالل 
�سلة مقترحات واأفكار اإ�سالحية - تندرج في �سياق ما ي�سمى 
االإنتاجية واالإ�ستقرار  اأي  الثالثة  الوفرة ال�سريبية بعنا�سرها 

والمرونة - ونوجز اأهمها وفقًا لالآتي:
ال�سريبي  الرقم  وتعميم  المكلفين  قاعدة  ت��سيع   -  1

الم�حّد:
المالية  وزارة  وعمل  بمجهود  االإ�سادة  من  هنا  اأواًل  بد  ال 
ومالحقة  المكلفين  قاعدة  لتو�سيع  الما�سيين  العقدين  خالل 
نذكر  متعددة  عملية  وتدابير  اإجراءات  طريق  عن  المكتومين 
بين  ترابط  قاعدة  واإن�ساء  اإلكترونيًا  المعلومات  توثيق  منها 
ت�ساعد  وتنظيمية  قانونية  ن�سو�س  وا�ستحداث  كما  االإدارات 
على ك�سف المكتومين على غرار قوانين االإجراءات ال�سريبية 
والمر�سوم  االأموال  وتبيي�س  الم�سافة  القيمة  على  وال�سريبة 
رقم 3692 تاريخ 2016/6/22 الذي ي�سهل ك�سف المكتومين 
القوانين  بتطبيق  والمبا�سرة  كما  والتهرب؛  االإخفاء  وعمليات 
واالإجراءات الرادعة مثال التح�سيل الجبري وتحريك النيابة 

العامة المالية لمالحقة المخلين عمدًا والمتهربين.
هذا كله جيد واإنما غير كاٍف ودونه محاذير كونه يقت�سي 
تعميم  �سمنها  ومن  مهمة  بنيوية  اإ�سالحات  مع  يترافق  اأن 
الرقم ال�سريبي الموحد لجميع المواطنين والمقيمين االأجانب 
جواز  اأو  الهوية  برقم  ربطه  يتم  بحيث  اللبنانية  االأر�س  على 
االإعالن  يتوجب  بحيث  المقيم(  )لالأجنبي  االإقامة  اأو  ال�سفر 
عنه بمنا�سبة كل معاملة تجارية او م�سرفية وتوثيق المعلومات 
لتحليلها من قبل االإدارة ال�سريبية. هذا، ويقت�سي دومًا التاأكد 
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البلديات  �سجالت  طريق  عن  واالإقامة  ال�سكن  عناوين  من 
االأكثر �سدقًا وداللًة؛ مع اإمكانية اإجراء م�سح �سامل بم�ساعدة 
التبليغ وذلك،  البلدية �سيما الإجراء عمليات  عنا�سر ال�سرطة 

عن طريق التفوي�س و/اأو التعاقد من الباطن.
2 - تط�ير اآليات التبليغ:

لما كانت عمليات التبليغ وفقا للن�سو�س المرعية ت�سوبها 
عيوب متعددة تتيح التع�سف من جهة االإدارة والتهرب والتكتم 
من ناحية المكلف، فمن المجدي تطوير االأنظمة المعمول بها 
راهنًا للتثبت من التبليغ لما له من اأهمية في تحديد الموجبات 

وتو�سيع قاعدة المكلفين وتاأمين االلتزام ال�سريبي. 
وعليه، وفي حال تعّذر التبليغ وفقًا لالآلية المن�سو�س عنها 
كما  ال�سريبية،   االإجراءات  قانون  من   28 المادة  في  راهنا 

محل  اأو  عمل  مركز  معرفة  عدم  وعند 
اإقامة ال�سخ�س المراد تبليغه، تلجاأ وزارة 
ويجري  االإ�ستثنائي.  التبليغ  اإلى  المالية 
الن�سر  طريق  عن  االإ�ستثنائي  التبليغ 
الموقع  وعلى  محليتين  جريدتين  في 
مع  المالية  بوزارة  الخا�س  االإلكتروني 
تعميم رقم المكلف ال�سريبي الموحد على 
جميع و�سائر االإدارات الر�سمية والحكومية 
العامة  والموؤ�س�سات  الم�ستقلة  والم�سالح 
وال�سلطات المحلية و�سيما منها البلديات 

تبلغه  بوجوب  اإ�سعاره  بوجوب  اإبالغها  مع  مقامها  في  هو  وما 
يتم  بحيث  المعّين؛  البريد  مركز  لدى  باإ�سمه  المودع  البريد 
اإ�سعار المكلف المراد تبليغه، في �سياق اأول عملية اأو معاملة اأو 
اإجراء يقوم بهم، بوجود بريد باإ�سمه �سادر عن وزارة المالية 
ك�سرط  بالتبليغ  اإ�سعارًا  بالتوقيع  اإلزامه  مع  اإ�ستالمه  يقت�سي 
معّلق الإنجاز المعاملة اأو العملية. على اأن يعتبر التبليغ حا�ساًل 

ب�سورة �سحيحة والمهل �سارية منذ ذلك الحين.
3 - اإ�سالح النظام ال�سريبي القائم وتحديثه

اأ�سا�سي  ب�سكل  الحالي  اللبناني  ال�سريبي  النظام  يقوم 
تعتمد  التي   )scheduled taxes( النوعية  ال�سرائب  على 
الت�سريح  تفادي  االأ�سخا�س  من  للعديد  وتتيح  خا�سة  اأ�سول 
المنظومة  في  ملحوظة  وغير  وم�ستترة  مخفية  اإيرادات  عن 

�سيما واأنه يعفي اإلى حٍد كبير �سريحة وا�سعة من المواطنين 
ال�سريبية  الت�ساريح  وتقديم  تعبئة  موجب  من  والمقيمين 
وبهدف  لذا،  وثرواتهم.  ونفقاتهم  اإيراداتهم  عن  المف�سلة 
يتطور نظامنا  اأن  الملّح  بات من  ال�سريبي  للتهرب  الت�سدي 
الدخل  على  الموحدة  ال�سريبة  تطبيق  اإلى  ُي�سار  لكي 
من  عدد  اأكبر  لي�سمل  الت�سريح  تعبئة  موجب  تعميم  مع 
فر�س  مع  المحدود؛   الدخل  ذات  المعفيين  حتى  المكلفين 
لتتبع  منها(  النثرية  )حتى  النفقات  عن  الت�سريح  موجب 
المكلفين  بك�سف  ي�سمح  بما  المكلفين  العمليات وتحليل و�سع 
اأي�سًا  القبيل يقت�سي  المتحايلين و/اأو المكتومين. ومن هذا 
اإعتماد الت�سريح ال�سامل عن االأ�سول واالإيرادات في الداخل 
والخارج. واإن اإ�ستحداث هذه ال�سريبة هو االإ�سالح االأ�سا�سي 
ومحاربة  االإلتزام  وتاأمين  الجباية  لتح�سين  عليه  يعّول  الذي 
الخفي  واالإقت�ساد  والتهرب  الغ�س 
على  ال�سريبة  هذه  وتعتمد  الموازي. 
اأنواعها،  على  االإيرادات  تجميع  مبداأ 
روؤو�س  واإيرادات  المهنية  كاالأرباح 
االأموال المنقولة واالإيرادات الراأ�سمالية 
واإيرادات االأمالك المبنية و�سواها �سمن 
واحد   )assiette fiscale( مطرح �سريبي
يوؤمن  مما  الت�ساعدية  لل�سريبة  خا�سع 
اإمكانيات  وفق  المكلفين  بين  العدالة 
مرحليًا،  اأقله  االإبقاء،  بالمقابل  يقت�سي  اأنه  غير  منهم.  كل 
 Withholding Tax( على اآلية تح�سيل ال�سرائب عند المنبع
�سهلة  كونها  مزايا  من  به  تتمتع  لما  نظرًا  وذلك   )System

توفّر  اإلزامية  دون  الالزمة  الموارد  لتاأمين  ومفيدة  الجباية 
ت�سديد  يتم  وبحيث  والتدقيق؛  للمتابعة  �سخم  اإداري  جهاز 
الت�سريح  نظام  نجاح  اأن  كما  المترتبة.  ال�سريبة  فرق 
الذاتي االآنف الذكر يبقى مرتبطًا اإلى حٍد ما بتاأمين العدالة 
اأنه  عن  ناهيك  الراهن  الوقت  في  المتوفرة  غير  والرفاهية 
ال�سرية  كرفع  مالزمة  �سعبية  غير  اإجراءات  تطبيق  ي�ستلزم 
وعدم  الت�سريح  اأ�سولية  من  التثبت  يتم  لكي  الم�سرفية 
علمًا  الت�ساعدية.  الن�سب  تطبيق  لجهة  �سيما  مورد  اإخفاء 
للمعلومات،  التلقائي  التبادل  اإتفاقية  لتطبيق  ونتيجًة  باأنه 

الت�سريح ال�سامل 
عن الأ�سول 

والإيرادات في 
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ولبنان  بالمقيم  مح�سورة  الم�سرفية  ال�سرية  اأ�سحت  فقد 
نهائيًا  رفعها  يبرر  مما  فح�سب  محلي«  �سريبي  و«مالز  مرتع 
النتفاء الحاجة والهدف واإنما مع االإبقاء على ال�سرية المهنية 

والمتقاع�سين. المخلين  ومعاقبة  تطبيقها  والت�سدد في 
والإنتاجية/ للعدالة  �سعياً  الن�س��س  تعديل   - ب 

المردودية
كما بات معلومًا بالن�سبة لل�سرائب، فهنالك مبادئ اأ�سا�سية 
يقت�سي احترامها وهي العدل في التوزيع بين المكلفين و�سهولة 
الجباية ومردوديتها/اإنتاجيتها )اأق�سى اال�ستفادة باأقل االأثمان 
اأو الكلفة( وعدم تحميل المكلف اأكثر من طاقته لكي ال ينعك�س 
ذلك �سلبًا على الجباية والواردات. كما اأن النمو الحقيقي من 
اأي�سًا تاأمين زيادة الواردات ال�سريبية من خالل تكبير  �ساأنه 

حجم االإقت�ساد الوطني عن طريق زيادة 
االإ�ستثمارات وتقوية االإنتاجية والتناف�سية 
االإ�ستهالك  وتفعيل  عمل  فر�س  وخلق 
الفردي وال�سادرات. اإال اأن هذه االأهداف 
تمنيات  اإال  تعدو  ال  القيمة  والمقترحات 
بيئة  اأن  طالما  تنفيذ  يتبعها  ال  واأفكار 
في  قابعين  االإجتماعي  والو�سع  االأعمال 
الحالة المزرية والمترهلة ال�سائدة اليوم. 
وال يطننا اأحد اأن التغيير ممكن في معزٍل 
للقوانين  �ساملة  اإ�سالحية  ور�سة  عن 

المرعية وتدابير اإدارية موازية ناجعة لو�سعها مو�سع التفيذ. 
للتو�سيح،  اأو  للتطوير  بحاجة  هي  التي  القوانين  اأهم  ومن 
القوانين ال�سريبية و�سيما قانوني �سريبة الدخل واالإجراءات 

ال�سريبية. وفي ما يلي عينة من المقترحات العملية:
1 - تعديل قان�ن الإجراءات ال�سريبية )قان�ن رقم 44 

تاريخ 2008/11/11(
ال�سريبية  االإجراءات  قانون  تعديل  والمفيد  المجدي  من 
الذين  والم�سر  ال�سلبي  وااللتبا�س  العديدة  الثغرات  لمعالجة 
البناء  التعاون  وتفعيل  ولتح�سين  كما  مواده  بع�س  يكتنفون 
بين االإدارة والمكلفين وتقوية المواطنية ال�سريبية وتحفيزها 
�سورة  اإعطاء  اإلزامية  عن  ناهيك  وااللتزام؛  الجباية  وتفعيل 
والعدل  الت�سريعي  الثبات  لجهة  االأجانب  للم�ستثمرين  اإجابيه 

واالإن�ساف وحداثة الن�سو�س. ومن اأهم تلك التعديالت نوجز 
ما يلي على �سبيل البيان فقط:

ال�سريبية  واالإجراءات  االأنظمة  وتب�سيط  ت�سهيل   1.1
وتاأمين المعلومات العملية الالزمة للمكلف العادي ليكون على 
دراية بحقوقه وموجباته؛ كون التعقيدات التي تعتري الن�سو�س 
على  تطبيقها  بعدم  وبالتالي  فهمها  بعدم  تت�سبب  القانونية 

ال�سكل ال�سحيح من قبل بع�س المكلفين التائهين.
1.2 تعديل ن�س المادة 43 من قانون االإجراءات ال�سريبية 
خم�س  لمدة  المكلف  قبل  من  ال�سريبة  ا�سترداد  حق  لي�سبح 
لتدارك  الزمن  المحت�سبة لمرور  ال�سنوات  بعدد  ا�سوة  �سنوات 

حقوق الخزينة.
البت  في  التاأخر  مو�سوع  لمعالجة   99 المادة  تعديل   1.3
في الطعون بقرارات االإدارة المقدمة من 
االعترا�سات  لجان  اأمام  المكلفين  قبل 
بو�سع  اإما  وذلك،  ل�سنوات  تطول  والتي 
ال�ست�سدار  للجان  منطقية  زمنية  مهلة 
الوجاهية  بمبداأ  اإلزامها  مع  القرار، 
ممثله،  اأو  المكلف  اإلى  اال�ستماع  وموجب 
اأو عن طريق اإ�سدار المرا�سيم التطبيقية 
 2000/5/31 تاريخ   227 رقم  للقانون 

واإن�ساء تلك المحاكم وتفعيل دورها.
للتظلم  قانونية  اآلية  اعتماد   1.4
مع  ل�سالحياتهم  المتجاوزين  اأو  المق�سرين  المراقبين  من 
التكاليف  اإداء ومحا�سبة �سريعة و�سفافة لتفادي  عملية تقييم 
�سورة  على  �سلبي  اإنعكا�س  من  لذلك  لما  نظرًا  االإعتباطية؛ 
االإدارة واإلتزام المكلف وم�سلحة الخزينة التي تتحمل وحدها 
نتيجة  المترتبة  التاأخير  وفوائد  وال�سرر  العطل  وكلفة  وزر 

للطعون المقدمة للق�ساء االإداري.
الذي  الن�سو�س  في  واالإلتبا�س  الغمو�س  اإزالة   1.5
تو�سعية  ب�سورة  الن�سو�س  تف�سير  المراقبين  لبع�س  اأتاح 
الم�سّرع  لنية  )interprétation extensive( وب�سكل مخالف 
و�سيما منها تلك المتعلقة بمفهوم التهرب ال�سريبي والتع�سف 
في اإ�ستعمال الحق )العمليات ال�سورية( اأو  بالن�سبة لعمليات 
�ساأنه  من  ما  وهذا  الجبري؛  والتح�سيل  والتكليف  الدر�س 
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الأنظمة والجراءات 

ال�سريبية ب�سكل 
�سحيح

مؤتمر



 Issue N˚ 4

Janvier - Février 2019
86

الم�سا�س باالأو�ساع المالية والمادية للمكّلفين، مما يجعل منها 
اأعمااًل وقرارات قابلة للطعن باالإبطال لتجاوز حد ال�سلطة في 

ما لو م�ّست باأو�ساع االأفراد القانونية والمادية. 
المكتبي  التدقيق  من  لكل  وا�سحة  اآلية  اإعتماد   1.6
تمييز عملي  اأي  الن�سو�س من  لخلو  الميداني نظرًا  والتدقيق 
واإجرائي بين التدقيق المكتبي والتدقيق الميداني كما ومن اأي 

تف�سيل اأو اآلية لجهة التدقيق المكتبي.
وازدواجية  ون�سبها  الغرامات  النظر في بع�س  اإعادة   1.7
ويلحق  تراكم  ي�سكل  مما  المن�سئ  نف�سه  ال�سبب  على  ترتبها 

الظلم بالمكلف. 
و�سيما  اللبنانية  الت�سريعية  المنظومة  اإدخال، �سمن   1.8
التعاقدي  التكليف  مبداأ   ،26 المادة  اأحكام  تطوير  عن طريق 
اأ�سول  م�سبقًا  يحدد  الذي   )Tax Ruling اأو   Rescrit fiscal(
التكليف بالن�سبة اإلى حاالت خا�سة يتم عر�سها قبل المبا�سرة 
بتنفيذها وذلك، لما له من اأهمية وفائدة لجذب الم�ستثمرين 

وت�سجيع المبادرات والم�ساريع والن�ساطات.

 33 المادة  تطبيق  في  الت�سدد  ال�سياق،  نف�س  في   1.9
الخا�سة بحالة التوقف عن العمل والت�سفية االإدارة ال�سريبية 
المحددة  المهلة  تمديد  واإال  التدقيق  الإنجاز  المهل  باحترام 
ُتمدد  اأن  اإمكانية  مع  اأربعة  من  بداًل  اأ�سهر  �ستة  ت�سبح  لكي 
عند الحاجة الق�سوى لمدة اأق�ساها ثالثة اأ�سهر اإ�سافية بناء 
وفقًا  وذلك  التدقيق  بمهمة  المولج  الموظف  من  معلل  لطلب 
 47 المادتين  في  معتمد  هو  ما  غرار  وعلى  االإدارية  لالأ�سول 

و98 من قانون االإجراءات ال�سريبية عينه.
2 - تعديل ووتط�ير نظام الإعفاءات والح�افز ال�سريبية

من المفيد جدًا تعديل ووتطوير نظام االإعفاءات والحوافز 
ال�سريبية المعتمد راهنًا بحيث ي�سبح متنا�سبًا مع التطورات 
الحا�سلة والظروف الم�ستجدة والحاجات واالأهداف المتوخاة؛ 
ناهيك عن عدم عدالته وحرمانه الخزينة من اإيرادات  محققة 
اإعفاء  عن  العدول  المقترحة،  التعديالت  �سمن  ومن  ومهمة. 
والطويل  المتو�سط  الت�سليف  وم�سارف  االعمال  م�سارف 
اأعفاء موؤقت  االجل )»م�سارف متخ�س�سة«( الم�ستفيدة من 
التعليم  وموؤ�س�سات  والبحرية  الجوية  المالحة  وموؤ�س�سات  كما 
اإعفاء دائم من �سريبة الباب االول.  الخا�سة الم�ستفيدة من 
هذا، ويقت�سي اي�سًا اإلغاء اإعفاء التفرغ عن االأ�سهم الوارد في 
المادة 19 من القانون رقم 93/282 الذي كان مبرره في حينه 
�سعوبة �سبط حركة التفرغات ب�سبب االأ�سهم لحامله وذلك، 
طالما اأن القانون رقم 75 تاريخ 2017/10/27 قد األغى تلك 
االإعفاء  هذا  اأن  العلم  مع  اإ�ستعمالها؛  وحظر  نهائيًا  االأ�سهم 
�سريبي  تهرب  عمليات  خالل  من  اأخرى  اإعفاءات  ي�ستتبع 
في  اأ�سهم  عن  التفرغات  طريق  عن  �سورية  عقارية  لبيوعات 
المقابل  وفي  والبنى.  االأر�س  لملكية  الم�ستحوذة  ال�سركات 
يقت�سي العمل على منح اإعفاءات موؤقتة وخا�سة لت�سجيع بع�س 
الم�ساريع والقطاعات الواعدة والحيوية التي ت�ساعد على النمو 
على  ومنها  الـبيئية  و/اأو  المناطق  تنمية  و/اأو  التوظيف  و/اأو 
�سبيل الذكر ال�سناعات التحويلية اأو التجميعية اأو ال�سناعات 
التكنولوجية والبرمجة المعلوماتية والم�ساريع ال�سديقة للبيئة 

وال�سياحة البيئية واإلخ.
ويبقى معلومًا اأن االإعفاءات ال�سريبية تاأتي عادًة كا�ستثناء 
من  وي�سترط  العامة  الم�سلحة  لتحقيق  وكاأداة  العدالة  لمبداأ 

تعديل وتطوير نظام 
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اأجل اإقرارها اال�ستناد الى درا�سات قانونية ومالية واجتماعية 
االعفاءات  لهذه  واالإدارية  المالية  الكلفة  بين  التنا�سب  تبين 

ومقدار النفع العام المتوقع منها.
)المر�س�م  الدخل  �سريبة  قان�ن  على  تعديالت   -3

الإ�ستراعي رقم 144 تاريخ 1959/6/12 مع تعديالته(
هذا القانون الذي اأقّر �سنة 1959 بحاجة اليوم اإلى تطوير 
وتحديث لكي يواكب الحداثة ويتاأقلم مع خ�سو�سيات لم تكن 

قائمة في حينه ومن جملة هذه التعديالت المرجوة:
التكليف  لمعيار  بالن�سبة  المعايير  وتوحيد  تو�سيح   1.1
بال�سريبة وبالتالي تعديل المواد 3 و46 و69 من قانون �سريبة 
الدخل لترجيح مبداأ التكليف ح�سب محل االإقامة ب�سكل يتوافق 
بها  والتزم  لبنان  وقعها  التي  الدولية  المعاهدات  اأحكام  مع 
معاهدات  بتوقيع  قدمًا  للم�سي  �سعي  من  ذلك  ي�ستتبع  ما  مع 
فيها  ي�ستثمر  و/اأو  يعمل  التي  البلدان  �سائر  مع  �سريبية 

اللبنانيون للحوؤول دون االزدواجية في التكليف.
1.2 ال�سماح لجميع المكلفين ب�سريبة الدخل الخا�سعين 
الديون غير  لمواجهة خ�سائر  باإّدخار موؤونات  الحقيقي  للربح 
)اأ�سوة  المدين  اإفال�س على  الم�سددة وذلك قبل �سدور حكم 

بالم�سارف والموؤ�س�سات المالية(.
1.3 قبول تنزيل عبء التعوي�سات االإ�سافية التي تمنحها 
عند  المتبادل  باالإتفاق  الأجرائها  المتعثرة  الموؤ�س�سات 
وعدم  كما  اقت�سادية  الأ�سباب  خدماتهم  اإنهاء  اأو  ت�سريحهم 
ذلك،  كان  واإن  واالأجور؛  الرواتب  على  لل�سريبة  اإخ�ساعها 

خارج نطاق المحاكم )المواد 7 و47(.
1.4 ال�سماح بنقل وترحيل العجز لمدة 7 �سنوات بداًل من 

3 �سنوات راهنًا )المادة 16(.
الب�ساعة  قيمة مخزون  لتدني  موؤونة  ال�سماح بتكوين   1.5

وتنزيل قيمة الب�ساعة الهالكة ب�سورة نهائية من االأرباح.
التناق�سي  االإ�ستهالك  معّدل  اإلى  الولوج  اإقرار خيار   1.6

.)dégressif(
والمعّدات  ال�سناعية  االأ�سول  با�ستبدال  ال�سماح   1.7
باأخرى  الن�ساط  عنا�سر  من  عن�سر  تعتبر  التي  والتجهيزات 
اأكثر تطورًا وفعالية لزيادة الطاقة االإنتاجية نوعًا وكمًا؛ وذلك 
اإلى  او ر�سم عندما ي�سار  اإعفائها من اي �سريبة  عن طريق 

التفرغ عنها.
الفّعال  الحالي غير  العائلية  التنزيالت  نظام  تطوير   1.8
خالل  ومن  االأفقية  العدالة  حيث  من  وذلك،  العادل  وغير 
والن�ساب   )foyer fiscal( االأ�سري  التكليف  نظامي  اإعتماد 
الذين  للمكلفين  بالن�سبة   )Quotient familial( العائلي 
العائلية  للتنزيالت  االأق�سى  الحد  ال�سنوي  دخلهم  يتخطى 
محدودي  معظم  باإبقاء  ي�سمح  مما  راهنًا؛  االإجراء  المرعية 

الدخل بمعزٍل عن اي تكليف.
الراأ�سمالية  لالأرباح  متكامل  ع�سري  نظام  اإعتماد   1.9
وغير  المهنية  االأرباح  بين  التفريق  قوامه  التح�سين(  )ربح 
 plus-values professionnelles et non( المهنية 
professionnelles( من جهة، كما وبين اأرباح التح�سين على 
plus-( المنظور  اأو  الطويل  المدى  على  وتلك  الق�سير  المدى 
 )values à court terme et plus-values à long terme
ولكالهما معايير واأ�س�س ون�سب تكليف متفاوتة يقت�سي تحديد 
اآليتها على اأ�سا�س �سيا�سات �سريبية واإقت�سادية محددة المعالم.

اعتماد نظام ع�سري متكامل 
لالأرباح الراأ�سمالية على 

اأ�س�ش عادلة

مؤتمر
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1.10 اإعفاء اأرباح التح�سين )المادة 45 من قانون �سريبة 
الدخل( الناتجة عن التفرغ عن اأ�سول ثابتة )مادية و/اأو غير 
ل بمجمله الإ�ستبدالها  مادية( اإذا ما تم اإ�ستعمال المبلغ المح�سّ
 actif( ب�سواها اأو تحديث اأ�سول الموؤ�س�سة واأجهزتها المنتجة
productif( و/اأو زيادة طاقة الموؤ�س�سة االإنتاجية نوعًا اأو كمًا.

1.11 اإعفاء االأرباح المحققة نتيجة لممار�سة حق الخيار 
الأ�سهم  التحويل  اإلى  القابلة  لل�سندات  بالن�سبة  الممنوح 
)obligations convertibles en actions( نظرًا لما ت�سّكل 
الواعدة  والقطاعات  الموؤ�س�سات  في  لالإ�ستثمار  حافز  من 

واالإبتعاد عن االإقت�ساد الريعي.
على  لل�سريبة  بالن�سبة  االإعفاءات  نظام  تعديل   1.12
الم�ستفيدين  ال�سن  لكبار  بالن�سبة  وال�سيما  واالأجور  الرواتب 

اإلى  ي�سار  بحيث  تقاعدي  معا�س  من 
اإفادتهم بنف�س النظام المعتمد لمعا�سات 
تقاعد موظفي الدولة والموؤ�س�سات العامة 
ال�سريبة وذلك،  الم�ستثناة من  والخا�سة 
الى  التقاعد  معا�سات  ت�ستند  اأن  ب�سرط 
رواتب  من  تقتطع  تقاعدية  ح�سومات 

االأجراء طيلة فترة الخدمة.    
الأمالك  �سريبة  قان�ن  تعديل   -  4
 1962/9/17 تاريخ  )قان�ن  المبنية 

وتعديالته(
يقت�سي اإجراء اإ�سالح جزري لهذه ال�سريبة وتحويلها اإلى 
محقق  اإيراد  دون  بال�سريبة  التكليف  يجوز  ال  اأنه  بيد  ر�سم. 
فعليًا؛ �سيما لجهة اأن التكليف المقترح هنا مفرو�س على دخل 
وهمي غير مترتب وغير م�ستحق وغير مقبو�س مما يف�سي اإلى 
اأو متحققة عنا�سره  اأن الحدث المن�سئ للتكليف غير متوفرة 
في الحالة الحا�سرة حتى اإذا ما اإعتبرنا )وعن غير حق( اأن 
المالك الذي يقطن م�سكنه م�ستاأجر من نف�سه؛ مما ي�ستتبع اأن 

هذا العبء لي�س �سريبة بل ر�سم.
له  لي�س  ال�سريبة،  الر�سم، وبخالف  فاإن  واأكثر من ذلك، 
المكلف  باإرادة  مرتبطة  االإلزامية  الأن  جبري  اإلزامي  طابع 
ورغبته في االإ�ستفادة من المنفعة المفرو�س عليها الر�سم؛ بما 
اأن فر�س الر�سم مرتبط بتقديم خدمة مقابلة من قبل  معناه 

ما هو غير  البلدي( وهذا  الر�سم  المكلفة )على غرار  الجهة 
المبنية  االأمالك  ل�سريبة  بالن�سبة  الراهنة  الحالة  في  متوفّر 
تقديمات  يقابلها  ال  الدخل  على  نوعية  �سريبة  تعتبر  التي 

مبا�سرة اأو منافع بخالف ما توحي به في اأ�سبابها الموجبة.
واإ�ستبدال  برمته  القانون  تعديل  االأجدى  من  فاإنه  لذلك، 
التكليف بال�سريبة هنا بفر�س ر�سمين مناطقيين االأول عقاري 
)يعود  والم�ستاأجر  المالك  من  كل  عاتق  على  �سكني  والثاني 
االأق�سية  اإنتظار مجال�س  في  البلديات  واإتحاد  للبلدية  ريعهما 
والالمركزية االإدارية الموعودة(.  كما اأنه يقت�سي التمييز من 
اأولى، بين االإيراد المتاأتي من تاأجير االأمالك من الغير  جهة 
والم�سنف كدخل محقق الأرباح وبالتالي �سمه ل�سائر المداخيل 
االأخرى وتكليفه بموجب نظام ال�سريبة الموحدة على الدخل 
من   كل  فهناك  ثانية،  جهة  من  اأما  اإ�ستحداثه.  يقت�سي  الذي 
العقار  حيازة  على  المترتب  الر�سم 
)taxe foncière( والر�سم المترتب على 
والتي   )taxe d’habitation( اإ�ستعماله 
توؤول مواردهما كما اأ�سلفنا اإلى ال�سلطات 
المحلية. كما ويتم بموجبه منح اإعفاءات 
والن�ساطات  الفئات  لبع�س  خا�سة 
ال�سركات  الم�سانع،  العمر،  كبار  )مثال 

المتعثرة، �سغور الأ�سباب قاهرة، اإلخ.(.
ر�سم  قان�ن  على  تعديالت   -  5
الإنتقال )المر�س�م الإ�ستراعي رقم 146 تاريخ 1959/6/12(

مع  يتالءم  لكي  االإنتقال  ر�سم  قانون  تحديث  يقت�سي 
بحيث  المرجوة  واالإجتماعية  االقت�سادية  والخطط  االأهداف 
من  المالية  التوظيفات  االإ�ستثمارات  بجذب  جهة  من  ُي�سمح 
خالل الـ Fondation والـ Trust لكي يعود لبنان مركزًا ماليًا 
اإقليميًا ي�ستقطب الودائع؛ ومن حهة اأخرى، ال�سماح بنقل ملكية 
والورثة  الفروع  اإلى  مقابل  ودون  تدريجيًا  االأ�سول  من  جزء 
ومنحهم  )ال�سريبة(  الر�سم  عبء  تحميلهم  دون  ال�سرعيين 
لل�سباب وحثهم  اإمكانية خلق فر�س عمل  اإعفاءات مما يحفز 
االإيراد  �سعف  ولعّل  فيه.  واالإ�ستثمار  لبنان  في  البقاء  على 
المتاأتي من هذه ال�سريبة في ح�سابات المالية العامة يفيد باأنه 
والتركات  الهبات  الت�سريح عن  تاريخه تجنب كثيرون  ولغاية 

تحديث قانون
ر�سم النتقال 

لت�سجيع ا�ستقطاب 
الودائع
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كما  االإلتزام  والتحقق من  المالحقة  االإدارة على  لعجز  نظرًا 
اأ�سحت  التي  والخارجية  المحلية  الم�سرفية  ال�سرية  وموانع 

قاب قو�سين من االإنقرا�س واالإختفاء.
كما اأنه من المفيد اأي�سًا م�ساهمة الدولة في تمويل القطاع 
الإعفائه  ن�سو�س  و�سع  مبا�سرة من خالل  ب�سفة غير  االأهلي 
لت�سجيع  وتنزيالت  حوافز  اإعطاء  و/اأو  ال�سرائب  بع�س  من 
المطبقة  الق�سوى  الحدود  )تعديل  والم�ساهمات  التبرعات 
برامج  تنفيذ  لجهة  نتائج  من  ذلك  ي�ستتبع  ما  مع  راهنًا( 
اإجتماعية  اإن�سانية و/اأو  اإنمائية و/اأو خدماتية و/اأو  وم�ساريع 
الم�ساعدات  تاأمين  على  ت�ساعد  المجموعات  تلك  طريق  عن 
واإيجاد فر�س عمل واإطالق العجلة االقت�سادية وتحفيز النمو 

وغيرها مما هو �سروري.  
ت�ساعدية  مروحة  اإعتماد   -  6
الم�سافة  القيمة   على  لل�سريبة 

)القان�ن رقم 2001/379(
على غرار ما هو معتمد في العديد من 
الدول، من المفيد جدًا اعتماد ت�ساعدية 
في التكليف لجهة تخفي�س ال�سريبة على 
والحيوية  ال�سرورية  والخدمات  ال�سلع 
للمواطنين العاديين )5٪( واإعتماد ن�سبة 
و�سطية )10٪( لالأمور العادية والترفيهية 
للكماليات  بالن�سبة   )٪15( اأعلى  واأخرى 

واأعمال الم�ساربة )spéculation( وال�سم�سرة.

اعتماد  ختامية:  اإ�ستطرادية  ب�سورة  ثالثًا: 
لالمركزية المالية من �سمن لالمركزية الإدارية

ال�سفافية  لتاأمين  االأخرى  الناجعة  الو�سائل  �سمن  من 
والت�ساركية والزيادة في الواردات، يمكن ذكر نظام لالمركزية؛ 
حيث يتم عادًة تفعيل الجباية والم�ساركة عن طريق الالمركزية 
ال�سيادية  واالمتيازات  ال�سالحيات  بتوزيع  والمالية  االإدارية 
المركزية  الدولة  بين  ال�سرائب  وتح�سيل  لفر�س  ال�سريبية 
�سيا�سية  �سلطة  كل  تقوم  اأ�سا�سه  وعلى  )اأق�سية(.  والمناطق 
التي  مناطقية دنيا بتح�سيل ما يعود لها من �سرائب ور�سوم 

ال تعود ح�سرية تح�سيلها اإلى ال�سلطة االأعلى.
والموازنة  العامة  المالية  مفهومي  اأن  التاأكيد  ومع  هذا، 
بل  المركزية  الواحدة  الدولة  على  اليوم  يقت�سران  يعدان  لم 
اأ�سبحا مع الالمركزية االإدارية في العديد من البلدان مو�سوع 
توزيع واإ�ستقاللية ن�سبية تتمتع بها اإدارات محلية اأخرى تقرر 
نفقاتها وت�ستفيد من اإيرادات �سريبية خا�سة بها �سمن موازنة 
تتبع نف�س االأ�سول ويتم اإقرارها وفقًا للمبادئ واالآليات عينها. 
االإ�ستراك  بالمقابل  المحلية  االإدارات  تلك  يقت�سي على  واإنما 
في البرنامج الوطني العام والت�سامن والتن�سيق واالن�سجام مع 
�سواها من االإدارات المحلية في المناطق لتاأمين تنمية متوازنة 

وتوزيع عادل للثروة الوطنية. 
النظام  مّيزات  اإحدى  فاإن  والبيان،  الداللة  �سبيل  وعلى 
االإيرادات  ن�سبة  هي  مثاًل  ال�سوي�سري 
لة من خالل ال�سلطات  ال�سريبية المح�سّ
الـ٪55.  تناهز  بن�سبة  وهي  المحلية 
فّعال  نظام  �سوي�سرا  في  يوجد  اأنه  كما 
المركزية  ال�سلطة  بين  المعلومات  لتبادل 
هذه  بين  وفيما  كما  المحلية  وال�سلطات 
التهرب  لمحاربة  وذلك،  ال�سلطات 

ال�سريبي والحّد منه.
اأما بالن�سبة الآلية الت�سريع والتح�سيل 
فيتم اأخذ مثل األمانيا القائم على ح�سرية 
ومركزية الت�سريع ال�سريبي وال مركزية االإدارة المالية المنوط 
وال�سالحيات  الواردات  توّزع  حيث  بالمناطق.  منها  جزء 
المحلية  وال�سلطات   )Bund( المركزية  ال�سلطة  بين  المالية 
ال�سهر  مع  االأخيرة  لهذه  تابعة  البلديات  وتكون   .)Landers(

على تفادي التفاوت بين المناطق.

)الدرا�سة اأعدت للطاولة الم�ستديرة التي عقدتها »حركة 
في  اديناور«  »ك�نراد  مع  بالتعاون  الديمقراطي«  التجدد 
فندق ريفييرا ح�ل ال�سالحات المالزمة لم�ؤتمر »�سيدر«(

*كريم �ساهر محام واأ�ستاذ محا�سر في قانون 
ال�سرائب - جامعة القدي�ش يو�سف

اعتماد
الت�ساعدية

في التكليف لجهة 
تخفي�ش ال�سريبة

مؤتمر
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