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قضية اليوم
رشى انتخابية :إعفاء
 %100من غرامات

زيادة تعرفة الكهرباء
أم إعادة إحياء صفقة البواخر؟

ّ
تلقى الوزراء ملحقًا لمشروع موازنة  2018يتضمن عددًا من البنود الضريبية ،أبرزها زيادة تعرفة الكهرباء التي لن تصبح
نافذة إال بعد تأمين الكهرباء لمدة  22ساعة يوميًا في مختلف المناطق اللبنانية ،ما يوحي بأن هناك اتفاقًا سياسيًا على
إمرار صفقة استئجار خدمات معامل إنتاج الكهرباء العائمة (البواخر) بالتراضي ،إذ إنها الصفقة الوحيدة التي تؤمن زيادة
التغذية بالتيار الكهربائي خالل فترة قصيرة وبكلفة مرتفعة! معالم هذه الصفقة قد تتضح في الجلسة المقبلة للجنة
الوزارية المكلفة بدرس الموازنة التي وصلت إلى البند  ،21فيما رقم بند زيادة التعرفة هو 26
محمد وهبة
عـ ـق ــدت ال ـل ـج ـن ــة ال ـ ـ ــوزاري ـ ـ ــة امل ـك ـل ـفــة
بدراسة مشروع قانون موازنة 2018
أول جلسة لها أمس ،برئاسة رئيس
الحكومة سعد الـحــريــري ،وباشرت
دراســة بنود املــوازنــة ،فــأقـ ّـرت بعض
الـبـنــود ،فيما جــرى تأجيل بعضها
اآلخ ـ ـ ــر فـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار ت ــدق ـي ــق بـعــض
األرق ـ ـ ـ ـ ــام .وال ـ ــاف ـ ــت أن وزارة املـ ــال
أضــافــت ع ــددًا مــن امل ــواد الضريبية
الجديدة على املوازنة ،أبرزها يتعلق
بزيادة تعرفة الكهرباء.
وبحسب مصادر وزاريــة ،فقد وصل
النقاش إلى املادة ّ ،21
وأقرت غالبية
املواد التي طرحت ّعلى النقاش .ومن
أبــرز امل ــواد الـتــي عــلــق النقاش فيها
للجلسة املـقـبـلــة (الـ ـي ــوم) ،بــانـتـظــار
تقديم وزي ــر امل ــال علي حسن خليل
ب ـعــض األرق ـ ـ ــام ،امل ــادت ــان الـخــامـســة
والـ.13
وح ـ ـ ـ ــازت امل ـ ـ ـ ــادة الـ ـخ ــامـ ـس ــة ن ـقــاشــا
واسـ ـ ـع ـ ــا ،ب ـع ــدم ــا ط ـل ــب وزي ـ ـ ــر املـ ــال
رف ــع املـبــالــغ ال ـتــي ي ـنــوي اقـتــراضـهــا
بــواسـطــة إصـ ــدارات س ـنــدات خزينة
ّ
األجنبية من  4.5مليارات
بالعمالت
ُدوالر إلـ ــى  6م ـل ـي ــارات دوالر ،فلم
تـقـ ّـر هــذه امل ــادة فــي انـتـظــار أن ّ
يقدم
ً
وزير املال عرضًا مفصال للجنة عن
حــاجــات ال ــدول ــة لـعــام  ،2018والـتــي
ت ـب ـ ّـرر رف ــع ه ــذا امل ـب ـلــغ .وه ــذه امل ــادة
بصيغتها املطروحة ضمن مشروع
امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة ،ت ـ ـنـ ـ ّـص عـ ـل ــى أن ـ ــه ي ـج ــاز
ل ـل ـح ـكــومــة إصـ ـ ــدار سـ ـن ــدات خــزيـنــة
ب ـح ــدود مـبـلــغ  4.5م ـل ـيــارات دوالر،
على أن تستعمل األم ــوال املقترضة
فــي إط ــار إع ــادة هيكلة الــديــن الـعــام
ألج ــل تـمــويــل اسـتـحـقــاقــات الــديــون

)داالتي ونهرا(

الخارجية و/أو لتحويل مــا يعادل
قـيـمـتـهــا م ــن ال ــدي ــن الـ ـع ــام بــالـل ـيــرة
إلـ ـ ــى عـ ـم ــات أج ـن ـب ـي ــة و/أو بـغـيــة
تمويل حــاجــات الخزينة بالعمالت
األجنبية.
ت ـق ــول املـ ـص ــادر الـ ــوزاريـ ــة إن زي ــادة
املبلغ إلــى  6مـلـيــارات دوالر تتعلق
ب ــرغ ـب ــة وزارة امل ـ ـ ــال ت ـح ــوي ــل ج ــزء
ـدوالر من
مــن الــديــن بــالـلـيــرة إل ــى ال ـ ـ ّ
خـ ــال «ه ـن ــدس ــات م ــال ـي ــة» تـنــفــذهــا
مــع مـصــرف لـبـنــان .هــذه الهندسات
تتضمن إص ــدار وزارة املــال سندات
خــزي ـنــة بــالـعـمـلــة األج ـن ـب ـيــة يكتتب
فيها مـصــرف لـبـنــان ،عـلــى أن يدفع
الثمن بإطفاء سندات خزينة بقيمة
م ـم ــاث ـل ــة ،وعـ ـل ــى أن يـ ـق ــوم م ـصــرف
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ب ــاالكـ ـتـ ـت ــاب
ب ـس ـنــدات خــزي ـنــة بــالـعـمـلــة املـحـلـيــة
بفائدة .%1
ك ــذل ــك ج ـ ــرى نـ ـق ــاش ي ـت ـع ـلــق بـكـلـفــة
ال ـك ـه ــرب ــاء امل ـ ــذك ـ ــورة ف ــي املـ ـ ــادة 13
ال ـتــي تتعلق بــإعـطــاء سـلـفــة خزينة
ملؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 2100
م ـل ـي ــار لـ ـي ــرة ل ـت ـس ــدي ــد ع ـج ــز شـ ــراء
املحروقات وتسديد فوائد وأقساط

عـلــى خـصــوصـيــة مـنـطـقــة ال ـشــوف ـ ـ عــالـيــه ،والـتـعــايــش
املسيحي ـ الدرزي ،فال ُيمكنه إال أن يستمع».

حزب الله ــ التيار :ال تحالف؟
توصلت املفاوضات بني حزب الله والتيار الوطني الحر إلى
نتيجة مفادها أن عــدم تحالفهما في دائرتي بعبدا وجبيل
ـ ـ كـســروان قــد يكون األفـضــل لكليهما ،بسبب قدرتهما على
حصد عدد أكبر من املقاعد .إال أن القرار النهائي في هذا الشأن
متروك للقيادتني السياسيتني للحليفني ،ولن ُي َبت تقنيًا.

رزق يسحب ترشيحه
علمت «األخـبــار» أن املرشح في دائــرة الشمال الثالثة عن
قضاء الكورة غسان رزق تقدم من قيادة الحزب السوري
القومي االجتماعي بطلب سحب ترشيحه من االنتخابات
النيابية .ويتزامن قرار رزق مع أجواء االحتقان التي تسود
الكورة بني القوميني ،بعد تسريب تسجيل صوتي للنائب
ّ
يتهجم فيه على الحزب.
السابق سليم سعاده

ال ـقــروض ملصلحة املـ ّ
ـؤسـســة بقيمة
 14مـلـيــار ل ـيــرة ،عـلــى أن يـصــار إلــى
جدولة الديون املتراكمة .الالفت أنه
ل ــم ي ـجــر ن ـق ــاش ف ــي م ـســألــة إخـ ــراج
تـ ـح ــوي ــات ال ـخ ــزي ـن ــة إل ـ ــى ك ـه ــرب ــاء
ل ـب ـن ــان ل ــدع ــم ت ـع ــرف ــة ال ـك ـه ــرب ــاء مــن
املــوازنــة وتوصيفها بــأنـهــا سلفات
خــزي ـنــة ول ـي ـســت دع ـم ــا .ال ـه ــدف من
ه ــذه امل ـســألــة ه ــو عـمـلـيــة تجميلية
لـلـمــوازنــة حـتــى يـتــم تخفيف أثــرهــا
على نفقات املوازنة وعلى عجزها.
على أي حال ،تقول املصادر إن وزير

تتضمن الهندسات
الحكومية إصدار وزارة
المال سندات خزينة
بالعملة األجنبية

امل ــال ق ـ ّـدر كـلـفــة دع ــم الـكـهــربــاء لعام
 2018بنحو  2100مليار لـيــرة على
أساس سعر برميل النفط  65دوالرًا،
لكن لم يكن هناك توافق على حسم
ه ــذا ال ــرق ــم بـشـكــل نـهــائــي ف ــي ضــوء
وج ــود تــرجـيـحــات ب ــأن يـكــون هناك
ارت ـّف ــاع فــي سـعــر بــرمـيــل الـنـفــط ،ما
يؤثر على املبلغ الذي سيرصد.
أبرز ما سبق هذه الجلسة ،أن الوزراء
ّ
تـلــقــوا «مـلـحـقــا» لـلـمــوازنــة يتضمن
عــددًا من البنود الضريبية ،رغــم أن
التصريحات التي سبقت االجتماع
ّ
ك ــان ــت ت ــرك ــز ع ـل ــى ع ـ ــدم وج ـ ــود أي
ضرائب إضافية في مشروع موازنة
 .2018ومــن أب ــرز هــذه الـبـنــود املــادة
 26ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان« :اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــازة مل ــؤس ـس ــة
كـهــربــاء لـبـنــان ولـشــركــات امـتـيــازات
الكهرباء زيــادة تعرفة مبيع الطاقة
ّ
وتنص هذه املادة على
الكهربائية».
ً
«ابتداء من تاريخ تأمني الكهرباء
أنه
مل ــدة  22س ــاع ــة يــوم ـيــا ف ــي مختلف
املناطق اللبنانية ،والذي يعلن بقرار
م ــن مــؤس ـســة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ،على
مــؤس ـســة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان وش ــرك ــات
امتياز الكهرباء ،بما فيها الشركات
املستردة ،أن تعمد إلى زيادة تعرفة
مبيع الـكـهــربــاء لالستهالك املنزلي
والتجاري وفقًا ملا يلي:
ـ ـ إل ــى  100ل ـيــرة عـلــى الـشـطــر األول
حتى  300كيلواط ساعة.
ـ ـ إلــى  200لـيــرة على الشطر الثاني
من  301كيلواط ساعة.
ـ ـ إلــى  500لـيــرة على الشطر األخير
فوق  501كيلواط ساعة.
هـ ـ ــذا االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح يـ ـش ــي ب ـت ـس ــوي ــة أو
ات ـ ـفـ ــاق س ـي ــاس ــي ي ـت ـض ـمــن م ــواف ـق ــة
الكتل السياسية على زي ــادة إنتاج
الكهرباء بشكل سريع.

من البنود الضريبية الالفتة التي أرسلت
في امللحق األخير للموازنة ،اقتراح يرد في
املادة  16يتعلق بإعفاء املكلفني بالضرائب
والرسوم التي تتولى فرضها وجبايتها
مديرية املالية العامة ،من غرامات التحقق
والـتـحـصـيــل بـنـسـبــة  ،%100وذلـ ــك عن
املخالفات الحاصلة قبل نشر هذا القانون
م ـه ـمــا ك ــان ــت ق ـي ـم ـت ـهــا ،ش ـ ــرط أن ي ـقــدم
املكلفون املتخلفون التصاريح الضريبية،
وأن يسددوا خالل مهلة ثالثة أشهر من
نفاذ القانون.
ه ــذا االق ـت ــراح ال ــذي ال يـمـكــن فـصـلــه عن
«الرشى االنتخابية» ،ليس ســوى نسخة
ّ
«محدثة» عن املادة  43من قانون موازنة
 2017الـتــي نـ ّـصــت على خفض غــرامــات
التحقق والتحصيل بنسبة  ،%85ما ّأدى
إلى إعفاء كبريات الشركات من غرامات
مستحقة للخزينة على أن تدفع خالل 6
أشهر من تاريخ نفاذ القانون ،لكن املادة
ّ 16
تقدم ّ
هدية أكبر لهؤالء الذين كان يجب
عليهم أن يسددوا  %15من الغرامات ثم
سيعفون منها كليًا اليوم!

تخفيضات هزيلة
يــواجــه أعـضــاء اللجنة ال ــوزاري ــة ملناقشة
قانون املوازنة العامة َإشكالية تتعلق بعدم
التزام أي وزير مطالبة رئيس الحكومة له
بخفض موازنة وزاراته بنسبة  20باملئة،
إال أنه بنتيجة التواصل بني الوزراء ،صار
واضحًا أن الخفض طاول أبوابًا محدودة
في املوازانات ،خاصة أن املوازنة العامة في
معظمها تتضمن أبوابًا متعلقة بالرواتب
وأخ ــرى تتعلق بتقديمات إجتماعية أو
صحية ال يمكن املـ ّـس بها .وقــد أدى ذلك
إلى اقتصار التخفيضات على نحو  2في
املئة فقط من مجمل املوازنة.

