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ملخص تنفيذي

فــي  حتميــان  أمــران  ثمــة  النــاس،  معظــم  بــرأي 
الحيــاة: المــوت والضرائــب، لكــن األثريــاء فــي لبنــان ال 
يجــدون مبــرراً للقلــق فعليــاً ســوى مــن األول. حيــث 
تــؤدي الهيكليــة الضعيفــة جــداً للضرائــب واإليــرادات 
أساســاً  الضريبــي  العــبء  وقــوع  إلــى  الحكوميــة 
علــى عاتــق الفئــات المتوســطة والدنيــا، أمــا األثريــاء 

الضريبــي. للتهــّرب  متعــددة  خيــارات  فأمامهــم 

ركيــزة  هــو  الضرائــب  جبايــة  عبــر  إيــرادات  تحقيــق 
مــن  وليــس  للدولــة،  االجتماعــي  للعقــد  أساســية 
علــى  قائمــاً  لبنــان  عقــد  يكــون  أن  الصدفــة  قبيــل 
العقــد علــى  تنفيــذ  األثريــاء منهــا، وعلــى ســوء  إعفــاء 

المواطنيــن. بقيــة 

يصــب النظــام الضريبــي فــي لبنــان لصالــح مداخيــل 
العالــم،  فــي  تفاوتــاً  الدخــول  أكثــر  مــن  ُتعــد  قوميــة 
1 فــي المائــة مــن األفــراد قرابــة  حيــث يجنــي أغنــى 
25 فــي المائــة مــن إجمالــي الدخــل القومــي1. ومــن 
أخالقيــة  العتبــارات  ليــس  ذلــك،  تغييــر  الضــروري 
يعيــش  حيــث  أيضــاً.  اقتصاديــة  لــدواعٍ  لكــن  فقــط، 
أكثــر مــن 80 فــي المائــة مــن الســكان اآلن فــي عــوز، 
الفئــات  مــن  المزيــد ممــا يمكــن تحصيلــه  يتوفــر  وال 
الوســطى والدنيــا. وفــي الوقــت نفســه يهــدر النظــام 
هائلــة  فرصــاً  المتكافــئ  وغيــر  المهتــرئ  الضريبــي 
لتحصيــل إيــرادات مــن األثريــاء، ممــن ال يزالــون مــن 

الضرائــب. دفــع  علــى  القــادرة  القلــة 

بالطبــع، ال يــرى تحالــف الصفــوة بيــن رجــال األعمــال 
والسياســيين أي حافــز لتغييــر هــذا النظــام، ولكــن لكــي 
تقــف البــالد علــى قدميهــا، البــد مــن تحصيــل الضرائــب 
مــن أولئــك القادريــن علــى دفعهــا. ولهــذا األمــر أهميــة 
حاســمة ليــس فقــط لصالــح الســالمة الماليــة للبلــد، 
بــل أيضــاً إلعــادة بنــاء العقــد االجتماعــي اللبنانــي، فــي 
وقــت يتعــرض فيــه ارتبــاط المواطــن بالدولــة لخطــر 

االنحــالل التــام.

لتحليــل  بيانــات  لألبحــاث  “تراينجــل”  مركــز  جمــع 
لبنــان،  فــي  واإليــرادات  الضريبــي  الهيــكل  توجهــات 
وهــي ترســم مســاراً لعــودة لبنــان إلــى تحصيــل إيــرادات 
منصفــة تصــل إلــى 20 فــي المائــة مــن اإلنتــاج المحلــي 
قريبــة  األمــور  تنــاول  علــى  التدابيــر  وتركــز  اإلجمالــي. 
المنــال المتمثلــة فــي زيــادة كفــاءة تحصيــل الضرائــب، 
جانــب  مــن  المتزايــد  الضريبــي  التهــّرب  مــن  والحــد 
األفــراد والشــركات، وإعــادة هيكلــة الضرائــب الرئيســية 
الدخــل  وضريبــة  المضافــة،  القيمــة  ضريبــة  مثــل 
لتكــون أكثــر تصاعديــة، وتتماشــى مــع معاييــر منظمــة 
نفســه،  الوقــت  وفــي  والتنميــة.  االقتصــادي  التعــاون 
ظــروف  لتالئــم  الضريبيــة  الحوافــز  تصميــم  ينبغــي 
القطــاع الخــاص فــي لبنــان، الــذي تغلــب عليه المنشــآت 
الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر، فضــالً عــن نســبة كبيــرة 

مــن القــوى العاملــة غيــر المنظمــة.

لقــد تفــكك بالفعــل نظــام »ادفــع قليــالً، واحصــل علــى 
القليــل”. ومــع ذلــك، تعمــل المنظومــة السياســية حتــى 
اآلن على بناء نظام جديد ال تزال فيه الضرائب التنازلية 
غيــر المباشــرة المقترنــة بضعــف التنفيــذ تشــكل الجــزء 
الســرية  نظــام  فإصــالح  الدولــة.   إيــرادات  مــن  األكبــر 
والعتبــات  الجمركــي،  والــدوالر  الفاســد،  المصرفيــة 
الجديدة لضريبة الدخل ليست سوى آخر التدابير في 
هــذا المضمــار هدفهــا تحســين اإليــرادات دون تحقيــق 
يلتمســون  الذيــن  ألولئــك  وبالنســبة  حقيقــي.  اصــالح 
إصالحــاً حقيقيــاً واســتبدال المؤسســة نفســها، لــم يعــد 
تجاهلهــا  يمكــن  هامشــية  قضيــة  الضريبــي  اإلصــالح 
بســبب تصــور خاطــئ عــن طبيعتهــا التخصصيــة. وهــي 
ليســت بهــذا التعقيــد، بــل ربمــا تكــون الضريبــة أبســط 
أشــكال التفاهــم االجتماعــي، ومــن الضــروري أن تصبــح 
الســبيل الرئيســي لخــروج لبنــان مــن مأزقــه. فــإذا ترتــب 
علــى ذلــك أن يدفــع جميــع اللبنانييــن أكثــر بقليل مقابل 
خدمــات أفضــل، بينمــا يتحمــل الذيــن لديهــم معظــم 

الثــروات العــبء األكبــر، فأيــن المشــكلة؟
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فقر متعّمد

لــم تشــكل اإليــرادات الضريبيــة إال 15 – 16 فــي المائــة مــن 
اإلنتــاج المحلــي اإلجمالــي فــي لبنــان قبــل عــام 2019، وذلــك 
أقــل مــن بلــدان أفقــر مثــل المغــرب وتونــس2. وقــد تميــز 
هيــكل تحصيــل الضرائــب طــوال عقــود )مــن بيــن أمــور عــدة( 
بمعــدالت ضريبــة منخفضــة جــداً علــى الشــريحة العليــا مــن 
الدخــل، وهــو 25 فــي المائــة )لــم يبلغــه إال فــي عــام 2019( 
وبنظــام تحصيــل ضعيــف، وقوانيــن ســرية مصرفيــة تحمــي 
التهــّرب الضريبــي، واعتمــاد مفــرط علــى الضرائــب التنازليــة 
غيــر المباشــرة مثــل ضريبــة القيمــة المضافــة، التــي تؤثــر 

علــى الفقــراء أكثــر مــن األغنيــاء.

بكثيــر  أعلــى  لبنــان  فــي  المباشــرة  غيــر  الضرائــب  نســبة 
والتنميــة،  االقتصــادي  التعــاون  منظمــة  بلــدان  فــي  منهــا 
واإليــرادات المحصلــة مــن الضرائــب التصاعديــة منخفضــة 
جــداً ونســبتها 11 فــي المائــة، وانخفــاض ضرائــب الدخــل 
الضرائــب  مــن  يحصــل  لبنــان  تجعــل  الشــركات  وضرائــب 
متوســط  مــن  مــرات  ثــالث  إلــى  بمرتيــن  أقــل  التصاعديــة 

التحصيــل فــي أفريقيــا مثــالً 3.

تفتقــر  أن  يعنــي، عمليــاً،  الدخــل  بلــد منخفــض  إن وجــود 
المــوارد الكافيــة لتمويــل  إلــى  الدولــة )أو تختــار االفتقــار( 
تتــرك  ذلــك  مــن  وبــدالً  الضروريــة،  االجتماعيــة  الخدمــات 
هــذه المجــاالت للقطــاع الخــاص فتتحــول إلــى فــرص للربح. 
وهــو مــا يــؤول غالبــاً فــي لبنــان إلــى مقدمــي خدمــات غيــر 
منظميــن مــع حمايــة سياســية، منهــا علــى ســبيل المثــال ال 
الحصــر، مافيــا المولــدات ســيئة الســمعة التــي تــزود معظــم 
العقــد  فــي  التطــرف  يــؤدي  الضروريــة.  بالكهربــاء  البــالد 
االجتماعــي فــي لبنــان )ادفــع قليــالً، واحصــل علــى القليــل( 
تدفــع  الدخــل  المتوســطة ومنخفضــة  الفئــات  إلــى جعــل 
نســبة أعلــى مــن دخلهــا للحصــول علــى الخدمــات العامــة 
مــن مقدميهــا غيــر المنظميــن وغيــر الخاضعيــن للضرائــب 
والمرتبطيــن سياســياً، ســواء كان رســمياً كمــا فــي التعليــم، 
أو بحكــم ضعــف األداء كمــا فــي الكهربــاء. كمــا أن ضعــف 
توفيــر الخدمــات العامــة، بحكــم تصميمهــا، يدفــع الفئــات 
السياســية  المحســوبيات  علــى  االعتمــاد  إلــى  الفقيــرة 

للحصــول علــى الخدمــات بأســعار معقولــة4.

ومــع  ذاتــه،  بحــد  ســيء  أمــر  متواضعــة  إيــرادات  تحصيــل 
لبنــان تنفــق باســتمرار مــا يتجــاوز  الدولــة فــي  ذلــك فــإن 
تمارســها  التــي  والجــزرة  العصــا  لعبــة  إن  إمكانياتهــا. 
الطبقــة السياســية للحصــول علــى الدعــم الشــعبي تعنــي 
الخدمــة  فــي  التوظيــف  مثــل   – الدولــة  مــوارد  أن  أيضــاً 
المدنيــة – أصبحــت شــكالً شــائعاً مــن أشــكال مصــادر منــح 
المحســوبيات. وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر، شــهد لبنــان 
تضخمــاً فــي عــدد المعلميــن أدى إلــى انخفــاض شــديد فــي 
نســبة الطــالب إلــى المعلميــن لتصــل إلــى معلــم واحــد لــكل 
12 طالــب فــي عــام 52017، رغــم اســتمرار الحصــول علــى 

المتوســط6. نتائــج تعليميــة أضعــف مــن 

أدت الرواتــب وغيرهــا مــن قنــوات االســتنزاف المديــدة فــي 
إلــى  لبنــان  كهربــاء  لشــركة  اإلعانــات  مثــل  الدولــة  نفقــات 
ازديــاد النفقــات باســتمرار عــن اإليــرادات. وبــدالً مــن تحصيــل 
مبالــغ كافيــة مــن الضرائــب لتغطيــة هــذه النفقــات، اختــارت 
الدولــة المراهنــة علــى اســتمرار تدفــق العمــالت األجنبيــة 
إلــى خزائــن البنــوك، إلــى جانــب االقتــراض مــن البنــوك ومــن 
مصــرف لبنــان. وبســبب هــذه السياســة أصبــح لبنــان أحــد 
أعلــى بلــدان العالــم فــي نســبة الديــن إلــى اإلنتــاج المحلــي 
2019، وكان ذلــك عامــالً رئيســياً فــي  عــام  اإلجمالــي قبــل 

االنهيــار المالــي فــي عــام 72019.

موازنات ضعيفة وتزداد ضعفاً

فــي   90 عــن  تزيــد  بنســبة  اللبنانيــة  الليــرة  قيمــة  هبطــت 
المائــة منــذ عــام 2019، ممــا يعنــي أن قيمــة إيــرادات الدولــة 
بعــد  أنــه  “تراينجــل”  حســابات  وتظهــر  أيضــاً.  هــوت  قــد 
الضرائــب  إيــرادات  انخفــض إجمالــي  التضخــم،  احتســاب 
بنســبة 86 فــي المائــة، ممــا جعــل إيــرادات الدولــة ضئيلــة 
اإلجمالــي.  المحلــي  اإلنتــاج  مــن  المائــة  فــي   6 تتجــاوز  ال 
وفــرض هــذا تحديــاً أشــد صعوبــة أمــام محاولــة الحكومــة 
الليــرة  فطباعــة  الحاليــة،  الماليــة  األزمــة  مــن  التعافــي 
لتغطيــة عجــز الحكومــة فــي النظــام المصرفــي – و”تلييــر” 
الودائــع بالــدوالر – لــم تفــِض حتــى اآلن إال إلــى تضخــم ســريع 

المدخــرات8. فــي قيمــة  وتدهــور 
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اإلطار األول: قراءة في موازنة 2022
تشــير موازنــة عــام 2022 إلــى أن الحكومــة تــدرك علــى األقــل ضــرورة تحصيــل المزيــد مــن اإليــرادات. لكــن الدولــة 
تعتــزم فعــل ذلــك بواســطة الهيــكل الضريبــي نفســه المعتمــد علــى فــرض ضرائــب غيــر مباشــرة )تنازليــة( علــى 

الســكان المعوزيــن الذيــن ال يســتطيعون ســدادها، ومــن التدابيــر الجديــدة:

إخضــاع الرواتــب بالعمــالت األجنبيــة لضريبــة بأســعار صــرف متعــددة. فالرواتــب المقبوضــة بالــدوالر الجديــد 	 
الرواتــب  تحســب  بينمــا  لبنانيــة،  ليــرة  آالف  ثمانيــة  صــرف  بســعر  ُتحســب  مصرفيــة  حــواالت  طريــق  عــن 

المدفوعــة نقــداً بســعر منصــة صيرفــة.
زيــادة الرســوم الجمركيــة بنســبة ثالثــة فــي المائــة فــي ضريبــة القيمــة المضافــة )علــى بنــود مختــارة تحددهــا 	 

وزارة الماليــة(.
ضريبة إضافية بنسبة 10 في المائة على السلع المستوردة التي يوفرها اإلنتاج المحلي.	 
تحصيل الرسوم والضرائب األخرى بسعر منصة صيرفة.	 
زيــادة تتــراوح مــن ضعفيــن إلــى 10 أضعــاف فــي رســوم الوثائــق الرســمية ورســوم الطوابــع ورســوم وزارة 	 

العمــل.
زيادة معدالت الرسوم المتعلقة باألراضي والممتلكات واألسهم الخاضعة للرسوم.	 
دفــع الضرائــب بالــدوالر الجديــد علــى أربــاح وفوائــد رأس المــال، األجنبــي والمحلــي، وكذلــك رســوم الموانــئ 	 

التجاريــة، والرســوم القنصليــة، ورســوم مطــار الــركاب.
تخفيــض ضريبــي بنســبة 50 فــي المائــة علــى أربــاح التصديــر للصناعــة إذا تــم إيــداع األربــاح فــي المصــارف 	 

اللبنانيــة الســتثمارها محليــاً، أو اســتخدمت لغــرض النشــاط الصناعــي فــي لبنــان.
منــح الشــركات الناشــئة التــي تأسســت أو قيــد التأســيس قبــل أكتوبــر )تشــرين األول( لعــام 2027 إعفــاء كامــالً 	 

مــن ضريبــة الدخــل لمــدة خمــس ســنوات، بشــرط أن يكــون 80 فــي المائــة علــى األقــل مــن موظفيهــا لبنانييــن.
إعفــاء كامــل مــن ضريبــة الدخــل لمــدة ســبع ســنوات للشــركات والمؤسســات الصناعيــة والتجاريــة المنشــأة 	 

بين 15 نوفمبر )تشــرين الثاني( 2022 و31 ديســمبر )كانون األول( 2024، والتي تمارس أنشــطتها الرئيســية 
فــي مناطــق معينــة )يحددهــا مجلــس الــوزراء(. وتســتفيد هــذه الشــركات أيضــاً مــن حســم ضريبــي بنســبة 
50 فــي المائــة علــى رســوم تســجيل المركبــات ورســوم البنــاء فــي الفتــرة نفســها. ويجــب أن يكــون لــدى هــذه 
الشــركات اســتثمار أجنبــي ال يقــل عــن مليــون دوالر، وأن توظــف مــا ال يقــل عــن 50 عامــالً لبنانيــاً يشــكلون 60 

فــي المائــة مــن قوتهــا العاملــة. 
إعفاء من ضريبة الدخل لألشخاص الذين أصيبوا بإعاقة دائمة نتيجة انفجار 4 أغسطس )آب( 2022.	 
زيادة الرسوم على نقل الملكية والضرائب على العقارات السكنية الحالية.	 

يبــدو مــن النظــرة األولــى أن تدابيــر موازنــة 2022 لتحفيــز 
الشــركات  فــي  األجنبــي  واالســتثمار  المحليــة  الصناعــة 
االســتثمار  تشــجيع  إلــى  تهــدف  الناشــئة  والشــركات 
والنشــاط الصناعــي والتجــاري. بيــد أن اشــتراط إعفــاء األربــاح 
دوالر،  مليــون  قيمتهــا  اســتثمارات  بتنفيــذ  الضرائــب  مــن 
وتوظيــف أكثــر مــن 50 شــخصاً يســتثني معظــم الشــركات 
اللبنانيــة. إذ إنــه لــدى ســبعة فــي المائــة فقــط مــن الشــركات 
إلــى  بــدوام كامــل9. إضافــة  50 موظفــاً  أكثــر مــن  اللبنانيــة 
أغلبهــا عمــال  التــي  العاملــة  القــوى  تركيبــة  ذلــك، وبســبب 

ذوو مؤهــالت أكاديميــة معينــة وتفتقــر إلــى ذوي المؤهــالت 
العاليــة، مــن المرجــح أن تكــون نســبة كبيــرة مــن عمــال أي 
الشــركات  أن  يعنــي  وهــذا  األجانــب.  مــن  صناعيــة  شــركة 
لــن تدفــع  القــادرة علــى دفــع الضرائــب،  الكبــرى الجديــدة، 
اآلن أي ضرائــب فــي لبنــان لمــدة تصــل إلــى ســبع ســنوات 

إطالقهــا. بعــد 

زعمــت حكومــة تصريــف األعمــال برئاســة نجيــب ميقاتــي أن 
زيادة رســوم الطوابع وفرض بعض الرســوم بالدوالر )انظر 



الحضيض: حتمية اإلصالحات الضريبية في لبنان

صفحة 6

اإلطــار 1( ســتزيد اإليــرادات بنحــو ســتة إلــى ســبعة تريليــون 
المبلــغ  هــذا  مــن  كبيــر  جــزء  وســيخصص  لبنانيــة،  ليــرة 
)للمحســوبيات  الحكومــة  لموظفــي  “مكافــآت«  لصــرف 
الحاليــة.  رواتبهــم  أضعــاف  ثالثــة  أو  تبلــغ ضعفيــن  غالبــاً( 
لكــن هــذه التغييــرات باإلضافــة إلــى كونهــا جميعــاً ضرائــب 
تنازليــة، ُيتوقــع أن تزيــد تكاليــف المعيشــة وتفاقــم التضخــم 
والالمســاواة 10،11. باإلضافــة إلــى أنــه بســبب تغطيــة العجــز 
المتوقــع فــي الموازنــة البالــغ 11 تريليــون ليــرة عــن طريــق 
التضخــم  فــإن  لبنــان،  مصــرف  قبــل  مــن  الليــرة  طباعــة 
ســيقلل بســرعة مــن قيمــة أي زيــادة فــي اإليــرادات ومزايــا 

مكافــآت الرواتــب لموظفــي الخدمــة المدنيــة12.

إيرادات يتعذر تقويمها

رغم أن القيمة االســمية للضرائب المحصلة في عام 2021 
)ســنة   2018 عــام  عــن  لبنانيــة  ليــرة  مليــارات  بثالثــة  أعلــى 
لقيمــة  الســريع  االنخفــاض  فــإن  التحليــل(،  لهــذا  األســاس 
لتلــك  الحقيقيــة  القيمــة  أن  يعنــي   2019 عــام  منــذ  الليــرة 
الضرائــب انخفضــت بنســبة هائلــة بلغــت 86 فــي المائــة. 
ويوضــح )الشــكل رقــم 1( التبايــن فــي االنخفــاض بحســب 
نــوع الضريبــة، حيــث يتــراوح مــن 56 فــي المائــة إلــى 95 فــي 
المائــة فــي جميــع الفئــات الرئيســية. وهــذا يعنــي أنــه بينمــا 
جــرى جبايــة ضرائــب بمبلــغ 15.2 تريليــون ليــرة )10.1 مليــار 
دوالر بسعر 1.500 ليرة مقابل الدوالر الواحد(، فإن القيمة 
الفعليــة لهــذه اإليــرادات لــم تتجــاوز 1.7 تريليــون ليــرة لبنانيــة 
)1.13 مليــار دوالر بســعر 1.500 ليــرة مقابــل الــدوالر الواحــد( 
بحلــول نهايــة عــام 2021، أي نحــو ســتة فــي المائــة فقــط مــن 

اإلنتــاج المحلــي اإلجمالــي للبنــان فــي ذلــك العــام.

وبمــا أن هيــكل جبايــة الضرائــب لــم يتغيــر كثيــراً منــذ عــام 
2019، فــإن معظــم الضرائــب ال تــزال ُتجبــى بوســائل تنازليــة 
غيــر مباشــرة. وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر، فقــد بلغــت 
مــن  ليــرة  مليــار   745 الحقيقيــة  بالقيمــة  الدولــة  إيــرادات 
مليــار   352 مقابــل  والجمــارك  المضافــة  القيمــة  ضريبــة 
فــي  والرواتــب  واألجــور  األربــاح  علــى  الضرائــب  مــن  فقــط 
الســنوات،  جميــع  فــي  متماثــل  االتجــاه  وهــذا   2021 عــام 
حيــث بلغــت قيمــة ضريبــة القيمــة المضافــة والجمــارك معــاً 
)5.864 مليــار ليــرة( فــي عــام 2018، وهــي تقــارب ضعــف 
 2.227( مجتمعــة  واألربــاح  والرواتــب  األجــور  مــن  قيمتهــا 
مليــار ليــرة(. وعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر، شــكلت فــي 
تونــس ضريبــة القيمــة المضافــة وضريبــة الدخــل حصتيــن 

أكثــر توازنــاً مــن اإليــرادات الضريبيــة بنســبة 31 فــي يالمائــة 
و26 فــي المائــة علــى التوالــي، بينمــا شــكلت ضريبــة الدخــل 
فــي بلــدان منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة مجتمعــة 
32 فــي المائــة مــن اإليــرادات وضريبــة القيمــة المضافــة 27 

فــي المائــة13.

كانــت إيــرادات الدولــة البالغــة 12.7 تريليــون ليــرة فــي عــام 
2018  ال تســاوي أيضــاً ســوى 15 فــي المائــة مــن اإلنتــاج 
المحلــي اإلجمالــي فــي ذلــك العــام، ممــا يعنــي أنــه لكــي يعيــد 
لبنــان البنــاء إلــى هــذا المســتوى، ويصــل تحصيــل اإليــرادات 
إلــى 20 فــي المائــة مــن اإلنتــاج المحلــي اإلجمالــي،  الحقــاً 
يحتاج النظام الضريبي إلى أكثر من العودة إلى مستويات 
قبــل عــام 2019، بــل يحتــاج إلــى إصــالح شــامل. أمــا اســتعادة 
نســبة 14 فــي المائــة مــن اإلنتــاج المحلــي اإلجمالــي التــي 
ُسجلت في عام 2018 )وتعادل 7.6 مليار دوالر14( فيقتضى 
أن يأتــي معظمهــا مــن ضرائــب األغنيــاء وتقليــص اإلنفــاق 

الحكومــي.

اإلطار الثاني: موازنة موضع جدل

دخــول  وبمجــرد  معلنــة،  غيــر  مربكــة  خطــوة  فــي 
فــي  الماليــة  وزارة  أصــدرت  التنفيــذ،  حيــز  الموازنــة 
نوفمبــر )تشــرين الثانــي( لعــام 2022، ثمانيــة تعاميــم 
توجــه تنفيــذ تدابيــر الموازنــة الجديــدة. وتلقــي هــذه 
التعاميــم بظــالل مــن الشــك علــى حســابات الحكومــة 
مختلفــة  تدابيــر  تضمنــت  حيــث  الموازنــة.  بشــأن 
بينهــا القيــام بعــدد مــن عمليــات إعــادة الحســاب بأثــر 
رجعــي لضريبــة القيمــة المضافــة وضرائــب الرواتــب 
لعــام 2022، مفروضــة بأســعار صــرف متعــددة. هــذه 
القــرارات هــي تصعيــد إضافــي لجهــود الحكومة إلجبار 
القطــاع الخــاص واألفــراد علــى دفــع معــدالت ضرائــب 
مــن  بــدالً  الحكومــة،  إيــرادات  لزيــادة  بكثيــر  أعلــى 
معالجــة الخســائر فــي القطــاع المصرفــي. وتتضمــن 
للبنــوك  يســمح  اســتثنائياً  حكمــاً  أيضــاً  التعميمــات 
والجهــات األخــرى بإعــادة تقييــم أصولهــا، ممــا يشــكل 
خطــراً كبيــراً بــأن تســتغل البنــوك ذلــك لزيــادة التعتيــم 
علــى الخســائر فــي ميزانياتهــا العموميــة. مــن المرجــح 
أن يخضــع قانــون الموازنــة نفســه وكذلــك التعاميــم 
لالســتئناف القضائــي، ممــا يعنــي أن الوضــوح النهائــي 

لحيثيــات الموازنــة لــن يتحقــق فــي عــام 2022.
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صفحة 8

إصالح جذري شامل

عوضــاً عــن التدابيــر التضخميــة والمجــزأة المطروحــة فــي 
إصــالح  فــي  البــدء  لبنــان  علــى  يجــب   ،2022 عــام  موازنــة 
نظامــه الضريبــي عبــر تحصيــل اإليــرادات قريبــة المنــال أوالً.

تتمثــل الخطــوة األولــى بخلــق تــوازن أفضــل بيــن الضرائــب 
التصاعديــة والضرائــب التنازليــة، ألنــه أحد المجاالت القليلة 
التــي يمكــن فيهــا فــرض ضرائــب إضافيــة علــى المواطنيــن 
فــي   78.6( التنازليــة  الضرائــب  هيمنــت  فقــد  األثريــاء. 
المائــة( علــى إيــرادات الضرائــب فــي لبنــان منــذ عــام 2018، 
وتشــكلت تلــك أساســاً مــن ضريبــة القيمــة المضافــة )30 
فــي المائــة( والجمــارك )15.8 فــي المائــة( والضريبــة علــى 
الفائــدة )14.1 فــي المائــة(، وكانــت ضريبــة دخــل الفــرد هــي 
التصاعديــة الحقيقيــة. ومــع ذلــك،  التدابيــر  بيــن  الوحيــدة 
ألعلــى  المائــة  فــي   20( منخفــض  بمعــدل  عليهــا  ُفرضــت 
شــريحة فــي عــام 2018(، وشــكلت 21.1 فــي المائــة فقــط 
مــن اإليــرادات الضريبيــة15. وتفــرض أغلــب بلــدان منظمــة 
التعــاون االقتصــادي والتنميــة ضرائــب علــى دخــل الفــرد ال 
تقــل عــن 30 فــي المائــة ألعلــى شــريحة، وتصــل فــي بلــدان 

كاليابــان والنمســا وفرنســا إلــى 55 فــي المائــة16.

ُحــدد دخــل الشــريحة الضريبيــة العليــا بمبلــغ 675 مليــون 
ليرة لبنانية لعام 2022. وبما أن سعر الدوالر يبلغ 40 ألف 
ليــرة، وفقــاً لســعر الصــرف لعــام 2022 ، فــإن هــذا الســقف 
يبعــث علــى الســخرية، ألنــه يعنــي أن كل مــن يزيــد دخلــه عــن 
16.875دوالراً فــي الســنة ســيدفع الضرائــب المترتبــة علــى 
الشــريحة العليــا، بينمــا كان هــذا الســقف ســابقاً 150ألــف 
دوالر. وُيظهــر ذلــك وجــود متســع لشــريحة إضافيــة لمــن 
35 فــي  ألــف فــدوالر ســنوياً بنســبة   65 يزيــد دخلهــم عــن 
المائــة كحــد أدنــى. وبالمقارنــة مــع شــرائح الدخــل الخاضــع 

للضرائــب فــي فرنســا والمملكــة المتحــدة تبّيــن أيضــاً كيــف 
عبئــاً ضريبيــاً  البلــدان  تلــك  فــي  الضريبيــة  الهيــاكل  تلقــي 

أكبــر علــى أصحــاب الدخــل المرتفــع.

الخيــارات  أحــد  األثريــاء  علــى  الدخــل  ضرائــب  رفــع  يعــد 
القليلــة المتبقيــة فــي لبنــان إلعــادة المــوارد الماليــة للدولــة 
إلــى مســتويات مســتدامة. فتضــاؤل رواتــب غالبيــة الســكان 
لــم يســفر فقــط عــن عجزهــم عــن دفــع مزيــد مــن الضرائــب، 
بــل إن تراجــع القــوة الشــرائية يعنــي أن الدولــة ستكســب 
الجمركيــة  المضافــة والرســوم  القيمــة  أقــل مــن ضرائــب 
التنازليــة، ومــن هنــا جــاءت محاولــة موازنــة 2022 لزيــادة 
اإليــرادات فــي هــذه المجــاالت. ُتقــدر الخســائر فــي ضريبــة 
القيمــة المضافــة والرســوم الجمركيــة وحدهمــا بنحــو ثالثــة 

فــي المائــة مــن اإلنتــاج المحلــي اإلجمالــي ســنوياً 17.

مــن التدابيــر البســيطة األخــرى لتحقيــق زيــادة كبيــرة فــي 
فاألســلوب  الضرائــب،  تحصيــل  نظــام  إصــالح  اإليــرادات 
الحالــي غيــر فّعــال )تبلــغ خســائر تحصيــل الضرائــب عنــد 
النقــاط الحدوديــة وحدهــا ثالثــة إلــى أربعــة فــي المائــة مــن 
التــي  بالثغــرات  ملــيء  وهــو  اإلجمالــي(،  المحلــي  اإلنتــاج 
تمكــن األثريــاء مــن التهــّرب الضريبــي. وعلــى ســبيل المثــال 
ال الحصــر، فقــد فــرض ضرائــب علــى أنــواع مختلفــة مــن 
الدخــول بمعــدالت مختلفــة يســمح لــذوي مصــادر الدخــل 
أعلــى،  فــي شــرائح ضريبيــة  بتجّنــب تصنيفهــم  المتعــددة 
وتطبيــق معــدالت مختلفــة علــى الدخــول يصــب فــي صالــح 
األغنيــاء عمومــاً. وعلــى ســبيل المثــال، فــإن تأجيــر العقــارات 
تخضــع  األســهم  وأربــاح  والفوائــد  المــال،  رأس  ودخــول 
للضريبــة بمعــدالت أقــل مــن دخــل الرواتــب، وهنــاك أيضــاً 
رأس  زيــادة  علــى  الضرائــب  مــن  بالتهــّرب  تســمح  ثغــرات 

مــال الممتلــكات عــن طريــق إخفــاء الملكيــة18.

فاألسلوب الحالي غير فّعال )تبلغ خسائر تحصيل الضرائب عند النقاط الحدودية 
وحدها ثالثة إلى أربعة في المائة من اإلنتاج المحلي اإلجمالي(، وهو مليء 

بالثغرات التي تمكن األثرياء من التهرّب الضريبي. وعلى سبيل المثال ال الحصر، 
فقد فرض ضرائب على أنواع مختلفة من الدخول بمعدالت مختلفة يسمح 

لذوي مصادر الدخل المتعددة بتجنّب تصنيفهم في شرائح ضريبية أعلى،
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صفحة 10

إضافة لما ســبق، كانت الســرية المصرفية تاريخياً وســيلة 
أساســية لتهــّرب األثريــاء مــن دفــع الضرائــب، حيــث ُقــدرت 
خسارة الحكومة من الضرائب غير المحصلة بنحو خمسة 
الســنوية(  اإليــرادات  مــن  المائــة  فــي   49( دوالر  مليــارات 
.20،19  2015 عــام  فــي  المحلــي  الضريبــي  التهــرب   بســبب 

 – المصرفيــة  الســرية  قانــون  علــى  األخيــرة  التعديــالت  إن 
التــي ال تــزال بحاجــة إلــى مزيــد مــن اإلصــالح لتغــدو فعالــة، ال 
ســيما تطبيقهــا بأثــر رجعــي – تدلــل علــى إمكانيــة واضحــة 
لوصــول الســلطات الضريبيــة إلــى المعلومــات المصرفيــة 
وكشــف التهــّرب الضريبــي واالحتيــال بطريقــة أفضــل، إذا 

ُمنحــت الصالحيــات الالزمــة21.

مفهــوم  وصــار  عالميــاً،  الثــروات  فــي  التفــاوت  يتزايــد 
الضريبــة علــى ثــروة كبــار األثريــاء هــو الســائد لــدى واضعــي 
السياســات االقتصاديــة22. ويســجل لبنــان أعلــى مســتويات 
بلــد  فــي  مليارديــرات  ســتة  فهنــاك  العالــم،  فــي  التفــاوت 
بلــغ عــدد ســكانه خمســة مالييــن فقــط فــي عــام 232020، 
وفــرض ضريبــة علــى الثــروات الفاحشــة، ولــو لمــرة واحــدة، 
سيســاهم مســاهمة كبيــرة فــي تحصيــل إيــرادات مهمــة، 
خاصة إذا وسِّــعت لتشــمل الذين اســتفادوا اســتفادة هائلة 
مــن التالعــب المالــي الــذي ســاهم بحــدوث األزمــة الماليــة.

مــن التطــورات األخــرى الباعثــة علــى القلــق، تحــول لبنــان 
علــى  والقائــم  المنظــم  غيــر  االقتصــاد  نحــو  المتزايــد 
بالبنــوك وتحكمهــا  الثقــة  انهيــار  النقــدي بســبب  التعامــل 
غيــر القانونــي بــرأس المــال. حيــث اســتأثر االقتصــاد غيــر 
المنظــم قبــل عــام 2019 بنســبة 50 فــي المائــة علــى األقــل 
المائــة  فــي   36.4 نســبة  إلــى  باإلضافــة  العمــل،  قــوة  مــن 
مــن اإلنتــاج المحلــي اإلجمالــي24. ومنــذ ذلــك الحيــن، أدت 
التحتيــة  والبنيــة  للنقــود  المتهــورة  لبنــان  طباعــة مصــرف 
زيــادة  إلــى  لبنــان  فــي  الرقميــة  للتحويــالت  أصــالً  الباليــة 
النقــد المتــداول، ودفــع االقتصــاد أكثــر فأكثــر إلــى نشــاط 
غيــر منظــم ال يمكــن تعقبــه. فقــد ازدادت الســيولة النقديــة 
المتداولــة فــي لبنــان مــا بيــن أكتوبــر )تشــرين األول( 2019 
وســبتمبر )أيلــول( 2022 مــن 7.305 مليــار ليــرة إلــى 58.943 
مليــار ليــرة بســبب انخفــاض قيمــة العملــة مقابــل الــدوالر25. 

أمــا أحــكام العمــل التــي يمكــن االســتفادة منهــا فــي جعــل 
األعمال منظمة – مثل أحكام الحد األدنى لألجور والبدالت 

-  فهــي موجــودة لموازنــة اآلثــار المتفاقمــة لعــدم المســاواة 
اســتغالل  عبــر  األربــاح  زيــادة  إلــى  تســعى  التــي  للشــركات 
العمــال، والتهــّرب مــن مســاهمتها فــي العقــد االجتماعــي. 
كمــا أن تنظيــم القــوى العاملــة يعــزز مصداقيــة االتفاقيــات 
واضحــة  قانونيــة  أطــراً  ويوفــر  واألفــراد،  الشــركات  بيــن 
للضرائــب،  الدافعيــن  العامليــن  عــدد  ويزيــد  لالســتثمار، 

وغيرهــا مــن التأثيــرات الالحقــة26.

اإلطار الثالث: النفقات

االقتصــادي  النمــو  اســتئناف  علــى  لبنــان  قــدرة 
فــي  االســتمرار  تســتطيع  ال  الحكومــة  ألن  محــدودة 
فــي  تركــز  أن  ويجــب  الســابقة،  بالمعــدالت  اإلنفــاق 
عجزهــا  خفــض  علــى  والمتوســط  القصيــر  المدييــن 
الفائــدة علــى  بــدون مدفوعــات  األساســي )أي العجــز 
النــوع  اإلنفــاق. وهــذا  إلــى خفــض  باللجــوء  القــروض( 
بلــدان  فــي  يتضمــن  الموازنــة  فــي  “التقشــف«  مــن 
عديــدة أخــرى خفــض اإلنفــاق علــى اإلعانــات والخدمــات 
االجتماعيــة، ممــا يؤثــر علــى الفقــراء أكثــر مــن غيرهــم. 
لبنــان  فــي  األكبــر واألكثــر عجــزاً  النفقــات  لكــن حقلــي 
الموظفــون  همــا  الفائــدة(  مدفوعــات  اســتثناء  )بعــد 
والتحويــالت، وتتشــكل األخيــرة أساســاً مــن إعانــات إلــى 
مؤسســة كهربــاء لبنــان تتــراوح بيــن 1 و2 مليــار دوالر 

النفــط. لســعر  تبعــاً  ســنوياً 

أمــا فاتــورة رواتــب موظفــي الحكومــة، فقــد تضخمــت 
لتصــل إلــى 19 فــي المائــة مــن اإلنتــاج المحلي اإلجمالي 
وفقاً لبعض التقديرات27، أي أكثر مما يمكن أن تغطيه 
إيــرادات الضرائــب مجتمعــة، والســبب هــو عــدم كفــاءة 
التوظيــف فــي المؤسســات العامــة، بمــا فيهــا التوظيف 
على أساس المحسوبيات السياسية. وُتظهر دراسات 
يمكــن  أنــه  العامــة وكفاءتهــا  الخدمــة  مســتقلة إلدارة 
االســتغناء عــن عشــرات آالف الوظائــف الحكوميــة دون 
أي تبعــات28، كمــا يمكــن لمعالجــة العجــوزات الكبيــرة 
هــذه )وغيرهــا( فــي اإلنفــاق الحكومــي أن تقطــع شــوطاً 
طويــالً فــي إعــادة تــوازن نفقــات الدولــة عندمــا تترافــق 

مــع فــرض ضرائــب علــى األثريــاء.
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توصيات

الشــريحة  ضمــن  األعلــى:  الشــريحة  معــدل ضريبــة  رفــع 
العليــا الحاليــة )675 مليــون ليــرة لبنانيــة أو 16,875 دوالر(، 
هنــاك إمكانيــة إلدراج معــدل ضريبــة لشــريحة عليــا جديــدة 
بنســبة 35 فــي المائــة ألصحــاب الدخــل الــذي يزيــد عــن 65 
ألــف دوالر. كمــا يجــب رفــع عتبــات الليــرة الحاليــة للتخفيــف 
مــن أعبــاء أصحــاب الدخــول المنخفضــة والمتوســطة، ألن 
المحلــي،  االســتهالك  لزيــادة  مطلوبــة  الشــرائية  قدرتهــم 

وبالتالــي تعزيــز النشــاط االقتصــادي.

الضرائــب  تحصيــل  إن  الضرائــب:  تحصيــل  تبســيط 
المنظــم جيــداً يــؤدي إلــى زيــادة اإليــرادات الضريبيــة علــى 
50 فــي المائــة )6-8 فــي المائــة مــن اإلنتــاج  الفــور بنحــو 
المحلــي اإلجمالــي(29. ويجــب أن يصبــح تحصيــل الضرائــب 
موحــداً، ويمكــن تتبعــه لــدى جميــع المواطنيــن اللبنانييــن 
والمقيميــن، ويمكــن تحقيــق ذلــك أوالً عــن طريــق ربــط رقــم 
ضريبــي موحــد بالهويــة الوطنيــة للفــرد. كمــا يجــب تطبيــق 
المكلفيــن  جميــع  علــى  مبســطة  شــاملة  تصريــح  عمليــة 
للدخــل المكتســب محليــاً، والدخــل المكتســب مــن الخــارج. 
لضريبــة  موحــد  معــّدل  لحســاب  نظامــاً  ذلــك  ويتطلــب 
الدخــل يحــل محــل الضرائــب الحاليــة المتعــددة علــى فئــات 
الدخــل المختلفــة. وكحــد أدنــى، ينبغــي أن تكــون الضرائــب 
علــى صيــغ الدخــل المتنوعــة متكافئــة، وذلك لردع محاوالت 

المكاســب. تحقيــق 

تبّيــن موازنــة 2022 وتعميماتهــا أيضــاً أن الحكومــة اللبنانيــة 
النظــام  تفســير  لجعــل  جهدهــا  قصــارى  اآلن  حتــى  تبــذل 

فــي  الغمــوض  إزالــة  أن  مــع  صعوبــة،  أكثــر  الضريبــي 
للضريبــة،  االمتثــال  تيســير  فــي  يســاعد  كهــذه  نصــوص 
التهــّرب  مــن  والحــد  اإلداريــة،  التكاليــف  تخفيــض  وفــي 
أيضــاً  ذلــك  ويزيــد  اجتهاديــة.  تفســيرات  عبــر  الضريبــي 
اجتماعــي  عقــد  لفكــرة  وتقبلهــم  الســكان  عمــوم  ثقــة 

أقــوى. ديمقراطــي 

الحكومــة  فــرض  يعــد  إصــالح ضريبــة القيمــة المضافــة: 
ضرائــب إضافيــة علــى الســلع المســتوردة التــي لهــا بديــل 
محلــي مناســب بدايــة جيــدة فــي إصــالح رســوم االســتيراد 
أبعــد  المضــي  يمكنهــا  لكــن  المضافــة،  القيمــة  وضريبــة 
مــن ذلــك بكثيــر، إذ إنــه يمكــن أيضــاً جعــل ضريبــة القيمــة 
التــي  المــواد  أســعار  زيــادة  ويجــب  تصاعديــة،  المضافــة 
تعــد غيــر ضروريــة أو رفاهيــة، كمــا ينبغــي منــح إعفــاءات 
ســيبقى  إذ  الرئيســية  الصناعــات  لتحفيــز  اســتراتيجية 

لبنــان معتمــداً علــى االســتيراد علــى المــدى القصيــر.

إصــالح الحوافــز الضريبيــة للشــركات: ال تنطبــق اإلعفــاءات 
علــى  إال  الجديــدة  للمنشــآت  الممنوحــة  الضريبيــة 
الشــركات والمصانــع الكبيــرة، وهــذا يحــرم 90 فــي المائــة 
اللبنانيــة منهــا. والواقــع أن كل الشــركات  مــن المنشــآت 
علــى  منخفــض  معــدل ضريبــي  مــن  تســتفيد  لبنــان  فــي 
الشــركات نســبته 17 فــي المائــة، ولــدى الشــركات الكبيــرة 
علــى األرجــح مرونــة تجعلهــا أقــدر مــن الشــركات المتناهيــة 
األزمــة  اجتيــاز  علــى  والمتوســطة  والصغيــرة  الصغــر 
الماليــة. بــدالً مــن ذلــك، يجــب توجيــه الحوافــز الضريبيــة 
الممنوحــة للشــركات المحليــة واالســتهالك المحلــي نحــو 

20 موظفــاً. المنشــآت التــي تشــغل أقــل مــن 

يجب أن يصبح تحصيل الضرائب موحداً، ويمكن تتبعه لدى جميع المواطنين 
اللبنانيين والمقيمين، ويمكن تحقيق ذلك أوالً عن طريق ربط رقم ضريبي موحد 

بالهوية الوطنية للفرد.
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الرقمنة: تستطيع التكنولوجيات الجديدة في تتبع البيانات 
أن تزيــد كفــاءة التصريــح الضريبــي وتحصيــل الضرائــب علــى 
الســواء، ألنهــا تســمح بجمــع بيانــات المكلفيــن مــن مصــادر 
الماليــة  وزارة  دوائــر  بعــض  جهــود  أحــرزت  وقــد  متنوعــة. 
تقدمــاً فــي هــذا المجــال، ال ســيما فــي تحصيــل الضرائــب 
علــى الحــدود. ويمكــن ألدوات رقميــة أخــرى مراقبــة أنشــطة 
التهــّرب الضريبــي المحتملــة فــي مجــاالت مثــل العقــارات غير 

المســجلة وتتبــع الشــركات الوهميــة30.

إعــادة تخصيــص اإلعفــاءات لصالــح القطاعــات اإلنتاجيــة: 
تســتفيد قطاعــات معينــة فــي االقتصــاد اللبنانــي حاليــاً مــن 
إعفــاءات كبيــرة لكنهــا غيــر مبــررة. وهــي تشــمل حتــى بنــوك 
االســتثمار عاليــة الربحيــة التــي أعفيــت تمامــاً مــن ضرائــب 
عملهــا،  مــن  األولــى  الســبع  الســنوات  طــوال  الشــركات 
وتدفــع بعــد ذلــك مــا ال يتجــاوز أربعــة فــي المائــة مــن رأس 
الخارجيــة  الشــركات  أعفيــت  للبنــك. كمــا  المدفــوع  المــال 
ومســاهميها مــن ضريبــة دخــل الشــركات والضرائــب علــى 
أربــاح رأس المــال وأربــاح األســهم الموزعــة وكذلــك علــى 
وراثــة األســهم. وفــي المقابــل، ُأهملــت الحوافــز الضريبيــة 
والتكنولوجيــا  الغذائــي،  األمــن  لتعزيــز  الهادفــة  الزراعيــة 
ولــم  الريــف،  فــي  والعمــل  للمــوارد،  الموفــرة  الزراعيــة 
اســتراتيجيا31ً.  الصناعيــة  الحــرة  المناطــق  نشــاطات  تــدار 
وبالمثل، ُأهملت الحوافز الضريبية التي تشجع المصلحة 
العامــة، مثــل تلــك الهادفــة إلــى الحــد مــن التلــوث أو حمايــة 

التــراث البيئــي والخدمــات البيئيــة.

فــرض الضرائــب علــى الحيتــان الماليــة: ارتبــط لبنــان مــع 
بلــدان عديــدة أخــرى فــي اتفاقيــات تبــادل معلومــات ُأبرمــت 
االقتصــادي  التعــاون  لمنظمــة  العالمــي  المنتــدى  فــي 
تقديــر  صعوبــة  ورغــم  العشــرين.  ومجموعــة  والتنميــة 
مــا يمكــن جمعــه، ألن أصــوالً أجنبيــة كثيــرة لــم ُتــدرج فــي 
تخضــع  فّنيــاً  لكنهــا  ســنوات،  منــذ  الضريبيــة  اإلقــرارات 
لضريبــة 10 فــي المائــة علــى دخــل رأس المــال المنقــول32. 
يوجــد إضافــة لذلــك مجــاالت عديــدة يمكــن فيهــا للحكومــة 
تحصيــل الضرائــب مــن الذيــن يجنــون أرباحــاً فاحشــة مــن 

الدولــة:

رجعــي 	  بأثــر  المالــي  التالعــب  مــن  األربــاح 
إطــار  فــي  عليهــا  ضرائــب  فــرض  )يمكــن 

المالــي(. التعافــي  خطــة 
األربــاح مــن اســتيراد النفــط والغــاز )حيــث 	 

تحظــى الشــركات باألصــل بامتيــازات غيــر 
عادلــة بســلوكها االحتــكاري(.

فــرض ضرائــب علــى الممتلــكات البحريــة 	 
المحتلــة بطــرق غيــر قانونيــة33.

ضريبة الثروة على كبار األثرياء.	 

تشــجيع التحــول نحــو العمــل المنظــم: شــكل القطــاع غيــر 
المنظــم نحــو 36 فــي المائــة مــن اإلنتــاج المحلــي اإلجمالــي 
ضريبيــة  قاعــدة  هــذا  ويمثــل   ،2015 عــام  فــي  للبنــان 
ضخمــة محتملــة مفقــودة، وثقــب أســود يخفــي اســتغالل 
إلــى  المنظــم  غيــر  العمــل  هيمنــة  تــؤدي   كمــا  العامليــن، 
يتعيــن  المنظميــن.  للعمــال  األجــور  معاييــر  تقويــض 
منــح عفــو عــن الضرائــب الســابقة والالحقــة )والغرامــات 
المحتملــة( للشــركات غيــر المنظمــة الراغبــة فــي تنظيــم 

وعملياتهــا. العاملــة  قوتهــا 

إدارة  فــي  عديــدة  مجــاالت  غــرار  علــى  البيانــات:  توفــر 
الدولــة، يفتقــر لبنــان إلــى بيانــات واضحــة ومتيســرة عــن 
تحصيــل الضرائــب. فرقمنــة ونشــر بيانــات أكثــر تفصيــالً 
عــن الضرائــب، وال ســيما ضرائــب الدخــل، يمكـّـن واضعــي 
السياســات مــن إجــراء تحليــالت أكثــر دقــة للكلفــة والفائــدة 
فــي وضــع سياســات ضريبيــة تزيــد إيــرادات الدولــة. لكــن 
صارمــة  إلزاميــة  شــروط  تطبيــق  أيضــاً  الضــروري  مــن 
علــى وزارة الماليــة ومصــرف لبنــان بتقديــم تقاريــر تتيــح 
للنــاس فــي نهايــة المطــاف معرفــة أيــن ذهبــت أموالهــم.

مالحظة المحرر:

وشــركائه  ديــوان  إلســحاق  خــاص  بشــكر  البديــل  تتقــدم 
والعمــل  وللبحــث  الورقــة،  هــذه  فــي  ســاهموا  الذيــن 
تشــكر  كمــا  الضريبــي.  اإلصــالح  مجــال  فــي  الســابقين 
أيضــاً مينيرفــا صــادق وشــربل قرقمــاز علــى مســاهمتهما 

البيانــات. وجمــع  البحــث  فــي 
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