
 

 0202 مالحظات الحزب التقدمي االشتراكي عمى مشروع موازنة العام

 

 تخفيض اهم اسباب العجز العام وجوب_1

 

 بعدة طرق: الدين العام تخفيض _أ

 % عمى الفوائد.1_تخفيض الفوائد المستحقة عمى الدين الداخمي بحد ادنى 

 %(2و 1_ إصدارات جديدة بفوائد مخفضة )بين 

% عمى الحسابات 11ان تكون الضريبة عمى الفائدة ايضًا ضمن االصالحات المصرفية _ نقترح 
% عمى الحسابات المفتوحة بالميرة المبنانية مما يحفز عمى االيداع 8المفتوحة بالعمالت االجنبية و

بالعممة المبنانية عمى ان يتم إيجاد صيغة الحقة لتكون الضريبة تصاعدية عمى قيمة الحسابات 
توحة في لبنان إذ من غير الجائز ان يدفع المواطن الفقير نفس الضريبة التي يدفعيا الغني المف

 % من المبنانيين فقط.1ىي بيد  االكبرخاصة وان الكتمة النقدية المصرفية 

 م إيجاد آلية قانونية الدخال الفوائد الى الصحن الضريبي لممكمف.عمى ان يت

 

 _ الرواتب واالجور: ب

توحيد الرواتب بين المؤسسات العامة واالدارات  )تطبيق سمسمة رتب ورواتب موحدة( وجوبإقتراح 
وكل المؤسسات ذات المنفعة العامة والمصالح المستقمة الممولة من الدولة المبنانية وكل من يتقاضى 

راتبًا او مخصصًا من المال العام عمى سبيل المثال ال الحصر ىيئة اوجيرو، الصندوق الوطني 



فأ بيروت، ادارة حصر التبغ والتنباك، ىيئة قطاع البترول،  لمضمان االجتماعي، إدارة واستثمار مر 
الييئات الناظمة، المصالح المستقمة، المصمحة الوطنية لنير الميطاني، إىراءات القمح والمدراء 

اي  46وغيرىا بحيث يكون القانون رقم  UNDPالمتعاقدين عبر المنظمات والييئات الدولية كال 
ديدًا لرؤساء مجالس االدارة واعضائيا المتفرغين واعتبار سقف رواتبيم قانون السمسمة ىو االساس تح

 وتعويضاتيم موازية الساس راتب موظفي فئة اولى رتبة اولى او ثانية. 

 46/2017ق ايضًا سمسمة الرتب والرواتب المعتمدة في االدارات العامة بموجب القانون رقم يوتطب
ت المنفعة العامة والمصالح المستقمة التي يعود امر عمى كافة المؤسسات العامة والمؤسسات ذا

تمويميا لمدولة المبنانية عمى سبيل المثال ال الحصر ىيئة اوجيرو، الصندوق الوطني لمضمان 
االجتماعي، إدارة واستثمار مرفأ بيروت، ادارة حصر التبغ زالتنباك، ىيئة قطاع البترول،  الييئات 

صمحة الوطنية لنير الميطاني، إىراءات القمحوالموظفين المتعاقدين الناظمة، المصالح المستقمة، الم
 وغيرىا.  UNDPعبر المنظمات والييئات الدولية كال 

 .لتدابير اإلستثنائيةتطبيق قانون الدفاع فيما خص ا -

 باء _ الكهر ج

كما  ) 2020مميار لمعام  1500االلتزام بسقف التحويالت من الخزينة لمؤسسة كيرباء لبنان ب  -
مميار ليرة  500تتناقص السمفة ع بعبدا ( عمى ان ورد في مشروع الموازنة والورقة االقتصادية إلجتما

 .2021سنويًا اعتبارًا من العام 

 

االفكار االصالحية التي يمكن إدراجها في مشروع الموازنة والتي معظمها يتوافق مع الورقة _ 0
 واالجتماعي لمحزباالقتصادية والنهجين االقتصادي 

 في اإلصالحات الضريبية: أ_ 



المعدالت التصاعدية من ضمنيا الفوائد عمى استحداث الضريبة الموحدة عمى المداخيل مع  -1
 االيداعات المصرفية.

 خفض الضرائب الغير المباشرة و الضرائب عمى اإلستيالك.-2

 .لضريبيضبط التيرب ا -3 

  .ة العامالغاء كل مراسيم المنفعة _ 4 

% عند كل 20تسديد  سمفات الخزينة التي اعطيت لممؤسسات العامة واالدارات عبر حسم  -5
 تحويل من وزارة المالية.

بنصف النسب المعمول بيا )كون الشقق المشغولة من مالكييا تستفيد  يقتضي إدراج ضريبة_ 6
ئيا منذ اكثر من خمس عمى الشقق الشاغرة  والتي تم إنشا مميون( 20من تنزيل سكن مالك 

سنوات وال زالت شاغرة حتى تاريخو مما يشجع عمى التأجير وعمى البيع وعمى انخفاض 
 قرار قانون االيجار التممكيا  االسعار في الشقين و 

 25% الى 17_ نقترح ان تكون الضريبة عمى شركات االموال ايضًا تصاعدية ضمن شطور من 7
.% 

الموحدة لكل طبيب عند التكميف وعمى اساس تسعيرة الضمان اعتماد ارقام الوصفة الطبية _ 8
حتساب الضريبة عمى ىذا االساس ) الطمب من نقابة االطباء عدد الوصفات الطبية التي حصل  وا 

 حتى تاريخو 2015عمييا كل طبيب منذ العام 

بإقتراح قانون والسيغار ) وتقدم نواب المقاء الديمقراطي  ةزيادة الرسوم عمى السجائر المستورد_ 9 
 بيذا الشأن ( 

_ تمغى جميع اإلعفاءات من ضريبة االمالك المبنية المنصوص عمييا في القوانين االخرى ال 11
 ة.وض اإلسكانية وصندوق تعاضد القضاسيما قوانين القر 

 زيادة قيمة شطور رسم اإلنتقال لتخفيف عبء الضريبة عمى ذوي الدخل المحدود -12



حصان وما  25% )50بنسبة  مى السيارات ذات المحركات الكبيرةالجمركية عزيادة التعرفة  -13
 فوق(

لى  10زيادة التنزيل العائمي إلى  -14 مميون ليرة لممتزوج وزوجتو ال  15ماليين ليرة لألعزب وا 
  ساريةأوالد بنفس الشروط ال 3تعمل باإلضافة إلى مميون ليرة عن كل ولد لغاية 

 300% ومن 17مميون  300مميون الى  200من  مالك المبنيةعمى ضريبة اال رينزيادة شط -15
 %.20وما فوق 

اىمية رفع ىذا الشطر ىو إستيفاء الدولة ضرائب من االيجارات المرتفعة وال سيما ان معظم االبنية 
 المشغولة من قبل ادارات الدولة مستأجرة بمبالغ خيالية.

 ى شركتي اليولدنغ واالوف شور._ زيادة الرسم السنوي المقطوع عم16

من قانون ضريبة الدخل بحيث يعفى من الضريبة ربح  45_ إعادة النظر بالفقرة ج من المادة 17
 سنوات كاممة وما فوق. 10التفرغ عن العقار اذا كان المتفرغ قد استمر في حيازتو لمدة 

اي مواطن عادي وليس تاجر ىذه الفقرة ميمة وذلك بما فييا من تعسف بحق المواطنين بحيث اذا 
عقارات قام ببيع اي عقار لو ضمن ميمة خمسة وعشرون سنة من شراءه وفقًا لما ورد في مشروع 

 يكمف بضريبة ربح عقاري. 2020قانون موازنة ال

 

  في اإلصالحات التربوية: ب_
 إلغاء مساىمة الدولة لممدارس الخاصة المسماة مجانية. (1
 ساعة عمى األقل.  25زيادة عدد ساعات التدريس في التعميم الثانوي الرسمي إلى  (2
إعادة دراسة عدد ساعات التدريس لجميع المراحل األساسية والثانوية بما فييا التعميم  (3

 الميني والتقني.
منع تعاقد أساتذة مالك التعميم األساسي والثانوي والميني والتقني الرسمي مع  (4

 نويات والمعاىد الرسمية والمدارس والمعاىد الخاصة.المدارس والثا



زيادة ساعات التدريس بمعدل ساعة يوميًا في كافة مراحل التعميم األساسي والثانوي  (5
 والميني والتقني. 

عمى أن توحيد المنح التعميمية لمجميع ضمن سقف منح تعاونية موظفي الدولة.  (6
ذلك مع تأمين األبنية لممدارس ويترافق  2024تمغى بالكامل في موازنة العام 

 الرسمية والجامعة المبنانية الستيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في عدد الطالب.
تخفيض عدد ساعات التعميم المسموح بيا لمموظفين في االدارت والمؤسسات  (7

 ساعة سنويًا. 75الرسمية الى 
 

 في اإلصالحات المالية واإلدارية: ج_
المستأجرة من قبل الدولة بميمة ثالث سنوات كحد أقصى، تستثنى ترك جميع األبنية  (1

سنوات  5من ذلك المدارس والمعاىد والجامعة المبنانية بحيث تكون الميمة عندىا 
 كحد أقصى.

قامة ابنية عمى االراضي الشاغرة  يقترح ان يتم استعمال االبنية الشاغرة لمدولة وا 
ضي الممموكة في الضبية والدامور راالتي تممكها الدولة عمى سبيل المثال اال 

 المتحف.و 
إقفال السفارات والقنصميات في الدول التي ال يتجاوز عدد أفراد الجالية المبنانية فييا  (2

5000. 
 إلغاء كافة المؤسسات العامة الغير منتجة. (3

إلغاء كافة اشكال التعويض اليومي لمسفر في القطاع العام وفي المؤسسات العسكرية  (4
 نية.واألم

(إقرار قانون حديث لمصفقات العمومية، تخضع بموجبو جميع الصفقات في القطاع 5
 .العام، بمجالسو ومؤسساتو كافة، إلدارة المناقصات/الصفقات العمومية

 ( توصيف ميام الييئة العميا لإلغاثة وحصر مياميا بيذه األعمال لمحّد من إنفاقيا.6

( إجبار الشركات التي تدير مرفقا عاما ان تتعامل بالميرة المبنانية شركات االتصاالت 7
 وغيرىا.  alfaو   mtcال 



( توقيف التوظيفات العشوائية واعادة النظر في تمك التي تمت في شركتي االتصاالت 8
mtc   وalfa  . 

سياسات جديدة قائمة _ تخفيض  المساىمات لمييئات التي ال تتوخى الربح و وضع (9
 عمى الشفافية وباتباع معايير موحدة.

(_ يقتضي إخضاع جميع المؤسسات العامة لمرقابة المسبقة في ديوان المحاسبة     10          
خضاع تمزيماتيا التي تفوق ال  مميون الى إدارة المناقصات لدى التفتيش المركزي حتى تمك  75وا 

 .اعيا لمرقابة الممحقة حصراً التي نص قانون إنشائيا عمى إخض

تعديل  قوانين البرامج عمى أن تنفذ المشاريع من ضمن موازنة الوزارات المعنية بيا: االشغال،  (_11
الطاقة، االتصاالت، المالية ودون نقل إعتمادات ليذه الغاية من خالل خطة خمسية من ضمن 

 موازنات الوزارات المعنية .

 

 المبنانيةفي تشجيع الصناعة  _ د

%) تحفيزًا لمصناعة المبنانية 80% بدل 95تغطية المؤسسات الضامنة لمدواء المبناني بنسبة   -1
 وىي تدخل من ضمن االجراءات التي تؤدي الى تقميص العجز في الميزان التجاري 

زيادة الرسوم عمى استيراد المنتجات التي يصنع مثميا في لبنان وذلك مع الدول غير المرتبط  -2
 معيا باتفاقيات ) االتحاد االوروبي ، اتفاقية التيسير العربية ( 

 اعتماد البيان الجمركي في بمد المنشأ في كل معامالت الجمارك تحاشيًا لمتيرب الضريبي   -3

لصناعة عمى تقديم مشروع قانون لمرديات مقابل التصدير أسوة بتركيا ومصر العمل مع وزارة ا  -4
 وغيرىا

 لجنة دراسة جدول األعمال

 فاروق المغربي            ياسر ذبيان 



 هادي نرش        محمد بصبوص 

 وليد الشعار

 


