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اقت�صاد

ندوة في مجل�س النواب عن «ت�أثير الأزمة ال�سورية على الكيان اللبناني» بالتعاون مع البنك الدولي

كنعان ممث ًال بريّ :
الحل بعمل دولي جدي لإعادة النازحين �إلى بلدهم

نظم مجلس النواب أم��س ،ندوة
ب��ع��ن��وان «ت��أث��ي��ر األزم���ة السورية
على الكيان اللبناني» ،بالتعاون
مع برنامج البنك الدولي ومؤسسة
التمويل الدولية والوكالة الدولية
لضمان االستثمار ،في إطار الشراكة
القطرية للفترة الممتدة من السنة
ال��م��ال��ي��ة  2021 - 2016بهدف
مساعدة لبنان على مواجهة األثر
االق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي السلبي
الناجم ع��ن األزم���ة ال��س��وري��ة وفي
ال��وق��ت نفسه دع���م ج���دول أع��م��ال
التنمية الخاص بلبنان على مدى
أطول.
وق���د م��ث��ل راع���ي ال��ن��دوة رئيس
مجلس النواب نبيه بري رئيس لجنة
المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان
الذي أدار الندوة ،في حضور النواب:
جيلبرت زوي����ن ،ع��ل��ي ب���زي ،أالن
عون ،كاظم الخير ،نوار الساحلي،
حكمت ديب ،إدغ��ار معلوف ،شانت
جنجنيان ،محمد ق��ب��ان��ي ،جمال
ال��ج��راح ،علي عمار وقاسم هاشم،
ممثل البنك الدولي المدير اإلقليمي
فريد بلحاج ،نائب المدير اإلقليمي
ب��ي�لار م��اي��س��ت��ورا ،رئ��ي��س مؤسسة
التمويل الدولية توماس جاكويز،
مسؤولة برنامج التنمية البشرية
حنين ال��س��ي��د وم��س��ؤول برنامج
الحوكمة بيتر موسلي ومنسقة
ال��م��ش��اري��ع ف��ي لبنان منى ك��وزي
وم��س��ؤول��ة ال��ع�لاق��ات ال��خ��ارج��ي��ة
واإلعالم منى زيادة ،مساعدة برنامج
التنمية آن��ا نوفونا وع��دد من كبار
موظفي المجلس النيابي والخبراء
المعنيين.

كنعان

بداية ألقى كنعان كلمة أشار فيها
إلى «أنّ الحكومة اللبنانية بأجهزتها
المعنية ،وبمعاونة البنك الدولي
المختصة،
والمؤسسات الدولية
ّ
قد وضعت ال��دراس��ات العديدة عن
انعكاس هذه األزم��ة على األوض��اع
اللبنانية ووثقتها باإلحصائيات
والمعلومات».
وأض����اف« :إال أن��ن��ي أج��د ل��زام�ا ً
علي ،وأن��ا أتحدث باسم المجلس
النيابي ،أي باسم الشعب اللبناني
المتمثل في هذا المجلس ،أن أبين
تأثير األزمة السورية ،معطوفة على
القضية الفلسطينية ،على الكيان
اللبناني بح ّد ذاته ،فعدد اللبنانيين
المقيمين حاليا ً في لبنان ال يتجاوز
األرب��ع��ة م�لاي��ي��ن ن��س��م��ة ،يقابلهم
أكثر من مليون ومئتين وخمسين
أل��ف ن���ازح س���وري مسجل وأك��ث��ر
م��ن خمسمئة أل��ف س��وري م��ا بين
ن��ازح غير مسجل وع��ام��ل ،يضاف

المشاركون في الندوة
إليهم أكثر من أربعمائة ألف الجىء
فلسطيني ،األمر الذي يجعل مجموع
غير اللبنانيين يتجاوز  55في المئة
من الشعب اللبناني .وه��ذا يشكل
بح ّد ذات��ه خلالً ديمغرافيا ً وعامل
عدم استقرار».
وأض��اف« :ي��زداد تأثير الوجود
السوري والفلسطيني الكثيف على
الكيان اللبناني م��ن ج��راء عوامل
أربعة :أولها كون الوجود السوري
والفلسطيني على األرض اللبنانية
وج���ودا ً مسلحا ً وغير منضبط في
اإلجمال ،ثانيها كون األزمة السورية
والقضية الفلسطينية مجهولتي
اآلف��اق مستقبلياً ،ثالثها االنقسام
ال��س��ي��اس��ي وح��ت��ى ال��م��ذه��ب��ي ،في
لبنان تجاه األزم��ات التي تعصف
بالمنطقة من سورية إل��ى العراق
فاليمن وسواها ،ورابعها محدودية
القدرة اللبنانية على تحمل أعباء
آث���ار األزم���ة ال��س��وري��ة اق��ت��ص��ادي�ا ً
وأمنيا ً واجتماعياً ،ومحدودية البنية
التحتية اللبنانية على استيعاب هذا
الك ّم من النازحين وتوفير متطلباتهم،
األم��ر ال��ذي يدفع باللبنانيين إلى
المزيد من الهجرة ،وبالتالي إلى
المزيد من الخلل الديمغرافي».
وخ��ت��م« :ال ش��ك أنّ دورك��م كبير
وجهدكم مشكور على صعيد مساعدة
لبنان على مواجهة آثار األزم��ة ،إال
أنهما يبقيان م��ح��دودي األث��ر على
صعيد حماية الكيان اللبناني ،ما
ل��م يقترنا ببرنامج عاجل إلع��ادة
النازحين السوريين إلى المناطق
اآلمنة داخل سورية».

(تموز)

الجلسة األولى

تركزت جلسة العمل األولى على
شرح أهداف الشراكة القطرية التي
ارت��ك��زت على أرب��ع��ة م��ب��ادىء هي:
االتفاقية ،التنفيذ ،الشركات والمرونة
من خالل برنامج المجموعة الدولية
لمعالجة أول��وي��ات البالد من خالل
القيام باستثمارات عالية التأثير
وت��وف��ي��ر ال��م��ع��ط��ي��ات التحليلية
ف��ي القطاعات الرئيسية وتعزيز
الشراكات البالغة األهمية واألساسية
لمعالجة اآلثار السلبية الناجمة عن
األزمة السورية».

مؤتمر صحافي

بعد الندوة تحدث كنعان والمدير
اإلقليمي في مؤتمر صحافي مشترك،
وتحدث كنعان فقال:
«ال��ي��وم يعيش ف��ي لبنان أكثر
من  55في المئة من غير اللبنانيين
م��ن ن��ازح��ي��ن س��وري��ي��ن والج��ئ��ي��ن
فلسطينيين ،وعلينا أن نعرف حجم
المشكلة التي شكلها ه��ذا النزوح،
وما يقوم به البنك الدولي مشكورا ً
سيشرحه بشكل مقتضب االستاذ فريد
بلحاج من التزامات البرنامج بهذه
المشاريع .نحن شدّدنا على ضرورة
أن يكون هناك دعم للسلطات المحلية
أي البلديات التي هي على تماس
مباشر مع النازحين السوريين ،ليس
في منطقة واحدة إنما في ك ّل المناطق
اللبنانية .وعرفنا أنّ هناك مشروعا ً
قائما ً حاليا ً بقيمة عشرة ماليين دوالر
لبلديات الشمال والبقاع ،واآلن من
خالل ورشة العمل التي نظمت اليوم

لجنة الطعن بقانون الإيجارات
ا�ستنكرت التعر�ض لرئي�سها
أعلنت لجنة المحامين المولجة بالطعن وتعديل
قانون اإلي��ج��ارات ،في بيان ،أن��ه ت� ّم تهديد رئيسها
المحامي أدي��ب زخ��ور م��ج�دّدا ً عبر مواقع إلكترونية
وصفحات على موقع التواصل االجتماعي facebook
علناً ،والتي تدعي تمثيل المالكين ،كما تمت استباحة
صفحته القانونية على موقع التواصل االجتماعي
وتوجيه حملة منظمة للتجريح به ولتشويه سمعته
وتهديده لثنيه عن ممارسة مهنته وعرقلة أداء رسالته
التي يقوم بها في موضوع اإلي��ج��ارت ،وه��ذه األم��ور
يعاقب عليها قانون العقوبات وقانون تنظيم مهنة
المحاماة وعقوبتها مشدّدة كعقوبة االعتداء على قاض
أثناء تأديته لوظيفته».
وأشار البيان إلى أنّ رئيس اللجنة قد تقدم بشكويين

أمام النيابة العامة االستئنافية في بيروت ،طالبين
التحقيق فيها بك ّل جدية ،مناشدين «وزير العدل وقائد
قوى األمن الداخلي ورئيسة مكتب جرائم المعلوماتية
بالتحقيق بهذا الملف وتوقيف المعتدين وإحالتهم أمام
المحكمة المختصة وإنزال أقصى العقوبات بهم ،علما ً
أنها ليست المرة األول��ى التي يتم فيها االعتداء على
المحامين أثناء تأديتهم مهنتهم بعد أن ت ّم االعتداء
عليهم أمام المجلس الدستوري أثناء مواكبتنا تقديم
الطعن بقانون اإلي��ج��ارات ،وق��د حذرنا في بيانات
سابقة من عدم التهاون وعدم السكوت عن التهجمات
واالعتداءات التي تطالنا على أكثر من صعيد وآن األوان
لوضع ح ّد نهائي لها وإحالة المرتكبين والمحرضين
أمام القضاء المختص للمحاكمة والمحاسبة».

قزي والسفير المصري
وق���ال ق���زي ب��ع��د ال��ل��ق��اء« :أب��دي��ت
ك� ّل استعداد لتسهيل وج��ود العمال
ال��م��ص��ري��ي��ن ف��ي ل��ب��ن��ان م��ن ناحية
ال��ض��م��ان��ات االج��ت��م��اع��ي��ة وسنبحث
قريبا ً مع الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي في كيفية تخفيف األعباء
ال��ت��ي ه��ي م��ص��در ش��ك��وى م��ن بعض
العمال األج��ان��ب ال سيما المصريين
منهم.
وأك���د زاي���د ،م��ن جهته« ،اإلي��م��ان
ال��م��ش��ت��رك بحسن رع��اي��ة مواطني
البلدين ال��ذي يشكل الجزء الرئيسي
في العالقة بين لبنان ومصر ،حيث
أنّ الشعبين تربطهما عالقات شديدة
الخصوصية».
ثم استقبل قزي وفدا ً من نقابة عمال
مستشفى البترون الحكومي برئاسة
سعد باسيل عرض معه واقع مستشفى
البترون وتخلي الضمان االجتماعي عن

بلحاج

ب���دوره ،ق��ال بلحاج« :استمعنا
إل��ى بعض المالحظات من أعضاء
المجلس النيابي اللبناني ف��ي ما
يخص استراتيجية الشراكة بين
ّ
البنك الدولي والجمهورية اللبنانية
والتي ستبدأ بعد أشهر ونريد منها
أن نتعلم م��ن ال���دروس الماضية.
هذه االستراتيجية لها مقاربة آلية
تتعلق بموضوع الوضع في سورية
وتأثيره على لبنان على المستوى
االقتصادي واالجتماعي والمالي،
لهذا مضينا قدما ً في تمويل مشاريع

�س�أل عن م�صير بناء معمل في دير عمار

ن�شاطات اقت�صادية
{ التقى وزي���ر األش��غ��ال العامة
والنقل غازي زعيتر كتلة نواب عاليه:
وزير الزراعة أكرم شهيّب ،هنري حلو،
فؤاد السعد ،فادي الهبر ،وت ّم البحث
في الشؤون اإلنمائية لمنطقة عاليه
وال��م��ش��اري��ع ال��ت��ي ه��ي قيد التنفيذ،
�ص��ة ال��ق��ض��اء م��ن ال��ع��ام ،2015
وح� ّ
ح��ي��ث أك���د زع��ي��ت��ر إع��ط��اء األول��وي��ة
لتأمين وتأهيل وصيانة شبكة الطرق
وفق األولويات التي سيتم تحديدها
وضمن االعتمادات التي ستتوفر لوزارة
األشغال.
وتابع مع النائب نبيل نقوال ورئيس
بلدية جديدة أنطوان جبارة الشأن
اإلن��م��ائ��ي للمتن الشمالي ولمنطقة
جديدة  -الس ّد – البوشرية  -بياقوت.
ول��ف��ت ن��ق��وال إل���ى «ت��أك��ي��د ال��وزي��ر
زعيتر أنّ التنفيذ بدأ في هذه المنطقة
على أن يتم تنفيذ بقية األشغال خالل
الفترة المقبلة ،وحرصه على توزيع
اإلن��م��اء في المناطق اللبنانية كافة
وضمن اإلمكانات المتوافرة واإلنماء
المتوازن».
واط���ل���ع زع��ي��ت��ر ع��ل��ى ال��ح��اج��ات
اإلنمائية المناطقية مع ك ّل من النائبين
هادي حبيش وبالل فرحات والنائب
السابق طالل المرعبي وفاعليات من
مختلف المناطق اللبنانية ،شاكرين
له تجاوبه وتلمسه حاجات المناطق
الملحة.
{ استقبل وزير العمل سجعان قزي
سفير مصر في لبنان محمد بدر الدين
زاي���د وب��ح��ث معه ف��ي وض��ع العمال
المصريين في لبنان.

تمنى الحاضرون أن تتم زيادة حجم
المبلغ الذي نعتبره متواضعا ً قياسا ً
على حجم األزم���ة ،وأن يشمل ك ّل
المناطق اللبنانية التي يستهلكها
النزوح من الجنوب والشمال والبقاع
ليساهم هذا المبلغ فعليا ً في الح ّد من
األثر السلبي لألزمة».
وأض��اف« :هناك منظمات أخرى
كما عرفنا من البنك الدولي تتعاطى
ف��ي ه��ذا المجال أوروب��ي��ة ودول��ي��ة
وغيرها ،لكنّ المطلوب أن يكون هناك
تنسيق في ما بينها لنعرف الحجم
المخصصة .ويبقى
واإلم��ك��ان��ات
ّ
ح ّل هذه األزمة بالعمل الجدي على
الصعيد ال��دول��ي إلع��ادة النازحين
السوريين إلى بلدهم أو على األق ّل
إلى المناطق اآلمنة من بلدهم ،فنحن
ال نستطيع االس��ت��م��رار ف��ي عملية
تطبيع ه��ذا الواقع ألنّ لبنان ليس
لديه ال��ق��درة لتحمل أثرها على أي
مستوى كان».

عدة منها مثالً مشروع دعم البلديات
ال��ت��ي ت��ت��ع��رض ال���ي���وم للضغط
ال��س��ك��ان��ي ع��ل��ى م��س��ت��وى البنية
التحتية والصرف الصحي أو الصحة
والتعليم نتيجة التدفق السوري.
لقد تعهدنا بأنّ البنك الدولي سيرفع
م��ن سقف التمويل واإلع��ان��ة لهذه
البلديات وبدأنا اليوم بهذا المشروع
وإن شاء الله سيتوسع أكثر فأكثر
ليغطي أكبر عدد من البلديات .وهناك
البعد الثاني لهذه االستراتيجية
وهو المتوسط والطويل المدى ،وهذا
هو البعد الذي يرتكز على موضوع
التنمية االقتصادية واالجتماعية في
لبنان».
وأض���اف« :م��ن المشاريع التي
بدأنا فيها مشروع س ّد بسري ،وهو
مشروع حيوي ووطني ،وتحدثنا مع
رئيس لجنة المال والموازنة األستاذ
ابراهيم كنعان وم��ع النواب الذين
حضروا الورشة عن أهمية المضي
قدما ً بهذا المشروع ألنه موجود في
البرلمان ،وهو مشروع طويل المدى،
للوصول إل��ى درج��ة االنتفاع منه.
وبما أنه مشروع طويل المدى علينا
أن نبدأ به اليوم قبل الغد ،وسيكون
موضع مشاورات مع السادة النواب
ومع القيادات المعنية للسير قدما ً به،
وهذا ما يتعهد به البنك الدولي».
وهنا تدخل كنعان الفتا ً إل��ى أنّ
«كلفة مشروع س ّد بسري هي بحدود
 474مليون دوالر» ،مشيرا ً إلى أنّ
هناك «مشاريع أخرى نوقشت منها
ما يتعلق بالبنى التحتية والصرف
ال��ص��ح��ي وش���ب���ك���ات ال��خ��ل��ي��وي،
باإلضافة إل��ى مشاريع لها عالقة
بإصالحات مطلوبة على مستوى
اإلدارة الضريبية ،وه��ذه مشاريع
قيمتها بحدود نصف مليار دوالر من
االلتزامات».
وقال« :إذا أخذنا مجمل التزامات
البنك الدولي اليوم خالل المناقشات
والعالقة بين الحكومة والمجلس
النيابي ،نصل إل��ى مليار وسبعة
ماليين دوالر ،منها م��ا ه��و ق��روض
ومنها ما هو منح .المهم أن تؤخذ هذه
المشاريع باالعتبار ،وقد تعاهدنا
على أخذ هذا األمر باالعتبار والعمل
على تحقيق ه��ذه ال��م��ش��اري��ع .أما
بالنسبة إلى موضوع ندوة اليوم فقد
بينا أبعاد األزمة السورية وحجمها
وتأثيرات النزوح السوري اقتصاديا ً
وكيفية دع��م السلطات المحلية،
واعتقد أننا خالل مهلة شهر تقريبا ً
سنعود إلى المجلس النيابي مع خطة
شاملة لك ّل هذه المناطق اللبنانية».
بعد ذلك ،أعلن بلحاج تعهد البنك
الدولي بتنفيذ ك ّل هذه المشاريع.

(داالتي ونهرا)
إدارته من اآلن وحتى آخر السنة.
كما التقى وزير العمل اتحاد نقابات
موظفي ال��م��ص��ارف ب��رئ��اس��ة ج��ورج
الحاج ،وت� ّم البحث في مواضيع لها
عالقة بالشأن النقابي والعمالي.
{ عقد اجتماع في مجلس النواب،
بعد ظهر أم��س ،برئاسة رئيس لجنة
ال��م��ال وال��م��وازن��ة النيابية ابراهيم
كنعان ،بهدف وضع اللمسات األخيرة
على التعديالت المطلوبة على مشروع
مكافحة تبييض األموال.
ولفت كنعان إلى أنّ «هذا االجتماع
استثنائي بهدف حسم النقاط التقنية
العالقة بين مصرف لبنان وجمعية
المصارف ووزارت��ي المالية والعدل،
في موضوع مكافحة تبييض األموال،
للوصول إلى صيغة مشتركة سنرفعها
إل���ى ال��ل��ج��ان ال��م��ش��ت��رك��ة ل��درس��ه��ا
وإقرارها».

خير الدين :خ�سائر تجميد العقد
حوالى  800مليون دوالر
سأل الوزير السابق مروان خيرالدين عن مصير بناء معمل كهربائي في
دير عمار «والذي يكبّد لبنان خسائر نتيجة تجميد العقد الموقع مع شركة
 J&P Avaxاليونانية والتي تقدّر بما بين  600إلى  800مليون دوالر،
كان يمكن توفيرها من تمويل الخزينة للكهرباء الذي انخفض عن سقف
الملياري دوالر نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية».
وأوض��ح خيرالدين في حديث إلى  Arab Economic Newsأنّ
«العقد الموقع مع الشركة اليونانية لبناء معمل دير عمار بقوة 550
ميغاواط ،أق ّر في مجلس الوزراء ،ومن ثم في مجلس النواب الذي و ّفر له
تمويالً بقانون خاص بقيمة  500مليون دوالر .وباشرت الشركة عملها،
وأعدّت خرائط المشروع واآلالت المطلوب توافرها ،حتى أنها ص ّنعت لدى
شركة «جنرال إلكتريك» توربينات خاصة وأبقتها لديها نحو عام ونصف
العام ،لكنها بيعت إلى دولة أخرى حين عجزت الشركة عن تسديد ثمنها
المتناع لبنان عن دفع األموال المطلوبة».
وقال« :علقت العقدة عند تضارب اآلراء من بند الضريبة على القيمة
المضافة لجهة ما إذا كان يجب ض ّمه إلى العقد أم ال» ،مقدّرا ً حجم تلك
الضريبة بنحو  50مليون دوالر» .وسأل« :هل نختلف في شأنها وندع
القطاع يخسر نحو  1.5مليار دوالر؟».
ورأى أنّ السبب يكمن «في المركزية القرار اإلداري لتركيبة الدولة»،
مح ّمالً المسؤولية «ل��وزارت��ي الطاقة والمال ورئاسة مجلس ال��وزراء
وديوان المحاسبة والنظام اإلداري الذي يو ّزع الصالحيات على أكثر من
مديرية ومرجع».
واعتبر أنّ «تجميد العقد نتيجة الخالف على بند الضريبة سيفضي
إلى النتيجة عينها وسيرتب على الدولة خسائر جسيمة أبرزها عدم بناء
المعمل واالستمرار في تمويل القطاع بنحو ملياري دوالر ،علما ً أنّ الدولة
ستسدّد هذه الضريبة عند ك ّل فاتورة وتستردها بعد ثالثة أشهر ،فتكون
بذلك ت ّوفر السيولة للشركة».

موظفو م�ست�شفى حا�صبيا الحكومي :لوقف
تم�س �أكثر من مئة عائلة
المعاناة التي ّ
حاصبيا  -رانيا العشي
دع��ت لجنة موظفي مستشفى حاصبيا الحكومي إل��ى «وق��ف هذه
تمس لقمة عيش أكثر من مئة عائلة في حاصبيا ،وإلى وقف
المعاناة التي
ّ
زيادة تراكم األشهر غير المدفوعة للموظفين».
وأصدرت اللجنة بيانا ً جاء فيه« :نظرا ً إلى األوضاع المالية الصعبة التي
تم ّر بها مستشفى حاصبيا الحكومية ،الذي وصل إلى ح ّد يعجز الموظف
عن تحمل تبعاته ،نناشد جميع المسؤولين والمراجع المعنية بالعمل
على ح ّل مشاكلنا المتعلقة بعدم دفع الرواتب المتأخرة والفروقات».
أعلن الموظفون عن «تأجيل االعتصام والتوقف عن العمل إفساحا ً في
المجال لالتصاالت الجارية بين إدارة المستشفى ووزارة الصحة العامة»،
وأكدوا على المطالب التالية:
تمس لقمة عيش أكثر من مئة عائلة في
 وقف هذه المعاناة التيّ
حاصبيا.
وقف زيادة تراكم األشهر غير المدفوعة للموظفين.
مطالبة الجهات المعنية بض ّم الموظفين إلى مالك اإلدارة العامة وفصل
رواتب الموظفين عن آلية تحصيل الفواتير من وزارتي الصحة والمالية».

�أطلق �إجراءات �إ�صالحية في وزارة المالية

خليل :ل�ضبط الإدارة و�إعادة ثقة المواطن بها

خليل متوسطا ً إيخهورست وبيفاني

(تموز)

أطلق وزير المالية علي حسن خليل سلسلة إجراءات
إصالحية في المديريات العامة ل��وزارة المالية وافتتح
قاعة المحاضرات في مبنى ال���واردات والضريبة على
القيمة المضافة  ،T.V.Aالمجهزة بأحدث التقنيات
بتمويل من االتحاد األوروب��ي ،في حضور رئيسة بعثة
االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا إيخهورست.
بداية ،تحدث المدير العام لوزارة المالية أالن بيفاني،
فعرض لواقع إدارات ال���وزارة وحاجتها إل��ى خطوات
إصالحية ،مشيرا ً إلى «التحسينات النوعية التي سوف
تحدثها اإلجراءات».

إيخهورست

ثم تحدثت إيخهورست التي أشارت إلى أنّ «القاعة التي
ت ّم افتتاحها ممولة من االتحاد األوروبي بمبلغ 805.000
ي��ورو ،وهي مجهزة بأحدث التقنيات ،ما يسهل دورات
التدريب في وزارة المالية».
وقالت« :لقد شاركنا في حداثة النظام الضرائبي في
لبنان مع اعتماد أنظمة إدارية وقوانين ضريبية».
وإذ أوضحت أنّ «هذه القاعة ستؤمن لموظفي وزارة
المالية التدريب المناسب لتبادل وتطوير المبادرات التي
ستجري في السنين المقبلة» ،نوهت «بالجهود التي يقوم
بها وزير المالية بالسعي إلى إق��رار موازنة في مجلس
الوزراء».
ثم أعلن خليل عن سلسلة اإلجراءات التي اتخذها كوزير
للمالية في إطار الخطة اإلصالحية التي تسعى الوزارة إلى
تطبيقها.
وأش��اد بإيخهورست مشدّدا على «االلتزام بالشراكة
القائمة بين لبنان واالتحاد األوروبي ،وبين وزارة المالية
تحديدا ً ومؤسسات االتحاد األوروب��ي اإلداري��ة والمالية
والتي لطالما رفدت اإلدارة بالكثير من الخبرات والتجارب
واإلمكانيات».
وعدد اإلجراءات كاآلتي:
« -إطالق مركز االتصاالت وتنظيم هيكليته وذلك بغية
تعزيز العالقات مع المكلفين وتسهيل أمورهم ،ولعب دور
استباقي للتواصل معهم وتشجيعهم على اإلب�لاغ عن
المخالفات.
الموحد اإللكتروني للمكلفين وتقليص
إنشاء الشباك
ّ
التعاطي المباشر مع المواطنين ،وأبرز أهدافه التبليغ
اإللكتروني وتقديم ومتابعة جميع المعامالت إلكترونيا ً
داخل لبنان وخارجه.

وضع خارطة الطريق للمعامالت الضريبية اإللكترونية
وتنقسم إلى إجراءات فورية تمتد حتى تسعة أشهر وثانية
متوسطة األمد وتمتد حتى  18شهرا ً وثالثة طويلة األمد
وتمتد لخمس سنوات.
الرقابة على المراقبين من خالل لجنة للرقابة الداخلية
تتبع مباشرة لوزير المالية هدفها تعزيز الرقابة الداخلية.
مساءلة ومحاسبة موظفين عند عدم قيامهم بمه ّماتهم
وواجباتهم الوظيفية أو ارتكابهم المخالفات أو إساءة
استعمالهم للسلطة.
إحالة شركات على النيابة العامة ووقف سرقة المال
العام عبر تطوير اإلجراءات لمنع تسجيل الشركات الوهمية
والمرتبطة بها.
تفعيل دور المالحظين من الضريبة على القيمة المضافة
بغية تعزيز العالقة مع المكلفين من خالل توعيتهم وزيادة
االلتزام الضريبي عبر اكتشاف غير الملتزمين وإداراتهم
وتقليص التهرب الضريبي وزيادة اإليرادات.
ال��م��داورة المنتظمة بين الموظفين على قاعدة الح ّد
من الفساد ،اكتشاف المهارات ،تطوير الخبرات وتحفيز
الموظف لتكون الوظيفة المناسبة للشخص المناسب.
استحداث وحدة التدقيق الداخلي لألنظمة المعلوماتية
وتتبع مباشر لمكتب الوزير وهدفها تحسين فعالية إدارة
المخاطر الرقابية .التأكد من اتباع المعايير العالمية
للتدقيق الداخلي لألنظمة ،ضبط األنظمة الضريبية على
صعيد أمن المعلومات والمستخدمين والقيام في شكل
استباقي بمراقبة ووض��ع خطط العمل ح��ول المخاطر
األساسية.
الربط اإللكتروني بين الجمارك واإلدارة الضريبية
لتفعيل ضبط الضرائب وال��رس��وم الجمركية وإنشاء
رب��ط مباشر بين نظامي ال��ج��م��ارك وال��ض��رائ��ب ف��ي ما
خص معلومات المكلفين وعمليات االستيراد والتصدير
ّ
والمخالفات والشوائب الملحوظة».
وأوضح الغاية من هذه االصالحات بالقول« :البعض
يعتقد أننا طرحنا اليوم عشرة نقاط وأنّ هذا أمر مبالغ
فيه وأنه ربما مجرد شعار يطلق في مناسبة كهذه .أؤكد
أنّ العمل هو عمل تراكمي وأنه ينطلق أساسا ً من اإلدارة
وهي موجودة اليوم وهي إرادة إصالحية تغييرية تعمل
على ضبط اإلدارة وإعادة ثقة المواطن بها .وكلنا معنيون
بإعادة هذه الثقة وأن نعمل جميعا ً من أجل تعزيزها ألنّ
فيها ثقة عامة بوطننا ليحتضننا جميعا ً كونه مالذا ً لنا في
البداية وفي النهاية».

اجتماع م�شترك للبحث في ت�صريف الإنتاج بحراً

الحاج ح�سن :الجو الحكومي �إيجابي
لدعم فارق الكلفة

الحاج حسن مترئسا ً االجتماع
ت����رأس وزي����ر ال��ص��ن��اع��ة حسين
الحاج حسن ،قبل ظهر أمس ،اجتماعا ً
مشتركا ً للبحث ف��ي م��وض��وع دعم
الحكومة اللبنانية فارق الكلفة التي
ستترتب على المصدرين والمنتجين
الصناعيين وال��زراع��ي��ي��ن ف��ي حال
اعتمادهم النقل البحري بعد إغالق
معبر نصيب على الحدود السورية ـ
األردنية وال��ذي يعبر من خالله نحو
 50في المئة من الصادرات اللبنانية.
حضر االجتماع المدير العام لوزارة
النقل عبد الحفيظ القيسي ،المدير
العام لوزارة الصناعة داني جدعون،
مدير عام وزارة االقتصاد والتجارة
عليا ع��ب��اس ،رئ��ي��س مجلس إدارة
مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم،
رئيس مؤسسة «إيدال» نبيل عيتاني،
وممثلون ع��ن قطاع النقل البحري
وعن الجمعيات الصناعية وتجمعات
المزارعين.
وقال الوزير الحاج حسن« :نبحث
ال��ي��وم ف��ي ال���دراس���ات االقتصادية
والمالية لطلب االع��ت��م��ادات الالزمة
ل��دع��م ال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري للمصدرين
الصناعيين وال��م��زارع��ي��ن إل��ى دول
الخليج واألردن والعراق ،وخصوصا ً
أنّ صادراتنا إلى هذه الدول تعرضت
إلرباكات نتيجة إقفال معبر نصيب.
وقد لجأ بعض المصدرين إلى طريق

(داالتي ونهرا)
تركيا ،وآخرون إلى مصر».
وأش��ار إلى أنّ هدف االجتماع هو
«معرفة حيثيات وتفاصيل وكلفة
النقل البحري اإلضافية ع��ن النقل
البري وال��وق��ت اإلض��اف��ي ،وبالتالي
الطلب إلى الحكومة نقل االعتمادات
المطلوبة لتغطية ه��ذا ال��ف��ارق ،وال
سيما أنّ الجو ايجابي في الحكومة
لناحية الدعم».
وأض���اف« :مطلوب منا أن ن��زود
ال��ح��ك��وم��ة بملف متكامل ع��ن ع��دد
ال��ش��اح��ن��ات وال���ح���اوي���ات وح��ج��م
ال��ب��ض��ائ��ع وال��ك��ل��ف��ة ،ك��م��ا سنناقش
اإلج��راءات المطلوبة من مرفأ بيروت
لتسهيل وتخفيض التكلفة .إذ يهمنا
تخفيف ال��م��ش��اك��ل واألك��ل��اف على
الصناعيين والمزارعين قدر اإلمكان
للمحافظة على قدراتهم التنافسية».
وردا ً على س���ؤال ع��ن سبب عدم
اعتماد النقل الجوي ،أجاب« :إنّ النقل
الجوي هو األغلى كلفة ،وتبلغ كلفة
شحن حاوية في الجو عشرة آالف
دوالر فيما ال تتعدى الثالثة آالف دوالر
عن طريق البحر أو البر».
وش���رح ال��ح��اج ح��س��ن الخسائر
المباشرة وغير المباشرة المترتبة
على الخزينة نتيجة تعرض صادرات
لبنان إلى انتكاسة ،وق��ال« :سينجم
عن ذلك تدني عائدات لبنان من القطع

النادر وتوقف عجلة اإلنتاج وتوقف
إيرادات الدولة من الرسوم والضرائب
ع��ل��ى ك��� ّل عملية اإلن��ت��اج والشحن
والتصدير».
وأوضح «أنّ مواسم زراعية عديدة
ق��ادم��ة ،وإذا ل��م نجد لها ال��ح � ّل في
التصريف ،ف��إنّ ذل��ك سيرتب كارثة
على المزارعين ،وقد بدأ موسم البطاطا
في عكار يتأثر بعض الشيء».
وتابع الحاج حسن« :على الدولة
أن ت��ق��وم بعملها لتفادي المشكلة
اآلتية والناجمة عن إقفال المعابر
البرية .وإنّ كلفة الشحن تختلف بين
القطاعين الصناعي والزراعي ويعود
ذلك إلى كلفة التبريد المطلوب لإلنتاج
الزراعي».
من جهته ،قال القيسي« :نتفاوض
م��ع الجانب المصري على تخفيف
األعباء والشروط والكفاالت واألذونات
ال��م��ط��ل��وب��ة ل��ل��م��رور ع��ب��ر األراض����ي
المصرية .وق��د نتوصل إل��ى ح� ّل في
ح���ال اع��ت��م��دن��ا م��ص��ر ك��خ��ط منتظم
لتصدير البضائع اللبنانية ومنها
إلى الخليج وذلك لفترة زمنية محدّدة
أيضا ً أقله لمدة سنة ،إذ تبلغ حاليا ً
كلفة الرسوم المرفئية على الحاويات
سواء في دمياط أو بور سعيد 1150
دوالر ،عدا عن الكفالة المطلوبة والتي
تصل إلى حدود  150ألف دوالر».

