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مجتمع وإقتصاد
عام ْ
تحقيق بين َ
ي  2013وّ ،2016
تكبد المستهلكون في لبنان نحو  21.6مليون دوالر أميركي ،نتجت من استيفاء شركات
ّ
النفطية وأضافته إلى أرباحها واعتباره حقًا لها ،على
استيراد المحروقات وتوزيعها رسمًا جمركيًا «ملغى» على الواردات
ّ
الرغم من كونه ضريبة ملقاة على المستهلك وليس جزءًا من الكلفة .هذه العملية وصفتها مصلحة الدراسات في المجلس
األعلى للجمارك ،في تقرير صادر عنها منذ عام  ،2014بـ{إثراء غير مشروع» ،إذ إن الشركات استغلت بقاء قيمة هذا الرسم
بيع المشتقات النفطية للمستهلكين ،الذي يصدر أسبوعيًا عن وزارة الطاقة والنفط ،علمًا
مدرجة في جدول
تركيب أسعار ّ ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
بأنه ألغي بموجب اتفاقيات تجارية تعفي المستوردات من الرسوم الجمركية على البضائع األوروبية والعربية المنشأ

الرسم الجمركي على البنزين :إختالس برعاية الدولة
فيفيان عقيقي
ّ
تـعـ ُّـد األرب ــاح اإلضــافـ ّـيــة الـتــي حققتها
ش ــرك ــات اسـ ـتـ ـي ــراد ال ـن ـف ــط وت ــوزي ـع ــه
مـنــذ ع ــام  ،2002وق ـ ـ ّـدرت بـنـحــو 21.6
مليون دوالر أميركي بني عامي 2013
و ،2016من الفضائح األكثر إثــارة في
ّ
ّ
اللبنانية ،ال لجهة قيمة
الجمهورية
ه ــذه األربـ ــاح الـتــي حققتها الـشــركــات
بـصــورة غير مـشــروعــة ،والـتــي نجمت
ع ــن وضـ ــع ي ــده ــا ع ـل ــى مـ ــال عـ ــام عـبــر
تحويل قيمة رســم جمركي ملغى الى
ربــح ،بل ألن ذلــك يحصل منذ سنوات
ت ـح ــت أع ـ ــن املـ ـس ــؤول ــن ال ـح ـكــوم ـيــن
املعنيني فــي اإلدارات وال ـ ــوزارات ،وال
سيما مجلس الــوزراء ،من دون اتخاذ
أي إج ـ ـ ـ ــراء حـ ـت ــى اآلن لـ ـح ــذف قـيـمــة
ه ــذا الــرســم مــن ج ــدول تــركـيــب أسـعــار
املشتقات النفطية واستعادة األمــوال
ع ــن ال ـف ـتــرة ال ـســاب ـقــة ،وه ــو م ــا يـطــرح
عــامــات اسـتـفـهــام كـبـيــرة ،يـجــب على
القضاء وأجهزة الرقابة اإلجابة عنها!
ب ـح ـس ــب م ـس ـت ـن ــدات ح ـص ـل ــت عـلـيـهــا
ّ
"األخـبــار" ،وتشكل قسمًا من مجموعة
ُ
ّ
م ــراس ــات داخ ـلــيــة مــرس ـلــة ،يـتـبــن أن
"الجريمة" ظهرت منذ عام .2013
خيوط
ّ
إذ إن امل ـش ـتــقــات ال ـن ـف ـطـ ّـيــة اس ـت ـفــادت
م ـ ّـن أحـ ـك ــام ات ـف ــاق ـ ّـي ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،Euro1ال ـتــي
وقــع عليها لبنان فــي عــام  ،2002وتم

يرى مارون ّ
الشماس أن استيفاء
الرسم الجمركي ُ
المعفى منه
جزء من أرباح الشركات
ّ
الجمركي على
إعفاؤها كليًا من الرسم
السلع املستوردة من االتحاد األوروبي
اع ـت ـبــارًا م ــن ع ــام  ،2013اس ـت ـنــادًا إلــى
القرار الرقم  1736الصادر عن املجلس
األعلى للجمارك .واقع سمح للشركات
ُ
املستوردة للمحروقات بتحقيق أرباح
ّ
ض ــاف ــة إلــى
إض ــاف ــي ــة غ ـيــر م ـش ــرو ّع ــة ،إ ّ
محددة حققتها بني
مبالغ أخرى غير
عــامــي  2002و 2013بنتيجة اإلع ـفــاء
الـتــدريـجــي املـنـصــوص عليه بموجب
االت ـفــاقـ ّـيــة نـفـسـهــا ،وت ـقـ ّـدرهــا مـصــادر
ّ
مطلعة على امللف بنحو مليوني دوالر
أميركي.
ّ
مستمر حتى الـيــوم ،على
هــذا الــواقــع
الرغم من أن املجلس األعلى للجمارك
يـبـحــث فـيــه مـنــذ ع ــام  .2014وبحسب
املستندات املتاحة ،أحاله الى مصلحة

الدراسات فيه ،التي أصــدرت تقريرها
واعتبرته يـنــدرج ضمن خانة "اإلثــراء
غير امل ـشــروع" ،وصــدر رأي استشاري
ع ــن دي ـ ــوان امل ـحــاس ـبــة ي ـقــول بــوجــوب
ت ـ ـحـ ـ ّـرك وزارة املـ ـ ــال إلص ـ ـ ـ ــدار أوامـ ـ ــر
ت ـح ـص ـيــل مـ ــن الـ ـش ــرك ــات واسـ ـتـ ـع ــادة
أموال الناس.

محاسبة الشركات

ُ
في جلسة مجلس الوزراء املنعقدة في
 ،2017/2/8أث ــار رئ ـيــس الـجـمـهـ ّ
ـوريــة
العماد ميشال عــون ،من خــارج جدول
ّ
ً
وبناء على معلومات ُسلمت له
األعمال،
من وزير الدولة ملكافحة الفساد ،نقوال
الـتــويـنــي ،مــوضــوع اسـتـفــادة شــركــات
اس ـت ـيــراد امل ـح ــروق ــات وتــوزي ـع ـهــا ،من
ّ
هامش أرب ــاح إضــافـ ّـيــة تتخطى ال ــ%5
من تعرفة الرسم الجمركي (وتبلغ 73
ّ
لـيــرة عــن كــل صفيحة بنزين عـيــار 95
أوك ـت ــان ،و 134ل ـيــرة عــن كــل صفيحة
ُ
بـنــزيــن عـيــار  98أوك ـت ــان) املـعـفــاة منه
أســاســا بـمــوجــب اتـفــاقـ ّـيــة الـشــراكــة مع
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي .وط ـل ــب عـ ــون من
التويني متابعة املوضوع مع الوزارات
ّ
ّ
ّ
املعنية ،كون كل ما يتطلبه
واإلدارات
األم ــر هــو إل ـغــاء الــرســم الـجـمــركـ ّـي عن
جـ ـ ــدول ت ــرك ـي ــب األس ـ ـعـ ــار واس ـت ـ ّع ــادة
ّ
املحصلة من دون وجه حق.
األموال
على الــرغــم مــن ذل ــك ،بقي ال ـجــدول من
دون تعديل ،وبقيت الشركات تستوفي
قـيـمــة ال ــرس ــم الـجـمــركــي وت ـحـ ّـولــه الــى
ُ
أرباحها .اإلجراء الوحيد املتخذ حتى
اآلن ،ال يلبي صراحة توجيهات رئيس
الـجـمـهـ ّ
ـوريــة بــوضــع حـ ّـد بــأســرع وقت
لهذا األمر ،إذ صدر القرار الرقم  32عن
وزيــر الطاقة واملياه سيزار أبي خليل
في  ،2017/2/13الــذي حـ ّـدد فيه سعر
ّ
متضمنًا
مـبـيــع امل ـح ــروق ــات ال ـســائ ـلــة
الرسم الجمركي ،مضيفًا إليه مالحظة
يـلـفــت فـيـهــا إل ــى أن "ه ــذا ال ــرس ــم على
مــادة البنزين الــذي تستوفيه شركات
التوزيع غير قابل للتحصيل من قبلها
ّ
لالتفاقيات الــدولـ ّـيــة مــع االتحاد
وفقًا
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي وال ـ ـ ـ ـ ــدول املـ ـنـ ـض ــوي ــة إل ــى
ّ
ّ
العربية" .وأرفق قراره
اتفاقية التيسير
ّ
بالكتاب الرقم /693و ،الذي وجهه إلى
مـجـلــس ال ـ ــوزراء إلدراجـ ــه عـلــى جــدول
ُ
ال ـج ـل ـســة امل ـق ـب ـل ــة ،وي ـت ـض ـ ّـم ــن دراسـ ــة
ت ـق ـتــرح إل ـغ ــاء ال ــرس ــم ال ـج ـمــركـ ّـي على
الـبـنــزيــن ،والـتـعــويــض عـلــى املستهلك
األمـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـت ــي دفـ ـعـ ـه ــا واس ـت ــوف ـت ـه ــا
الشركات باعتبارها أرباحًا مشروعة
لها.

إثراء غير مشروع!

الشركات المعنية
ّ
تتحكم خمس شركات بسوق استيراد
ّ
ّ
الحصة
غالبية
النفط ،وتستحوذ على
ال ـســوقـ ّـيــة ،وه ــي "ك ـ ــورال" املـمـلــوكــة من
السعودي محمد العامودي (اشترتها
أخيرًا شركة "ليكويغاز" اململوكة ألفراد
ّ
الفرنسية،
من آل ّيمني) ،وشركة "توتال"
ّ
"ورديــة" اململوكة من السعودي
وشركة
سـ ـ ـم ـ ــوأل ب ـ ـخـ ــش ومـ ـ ـص ـ ــرف ع ـ ـ ـ ــوده،
و"ه ـي ـب ـكــو" امل ـم ـلــوكــة م ــن آل الـبـســاتـنــة
(وي ـم ـل ـك ــون أيـ ـض ــا  %60م ــن شــركــة
"كوجيكو" اململوكة من وليد جنبالط)
وش ــرك ــة "م ــدك ــو" املـمـلــوكــة م ــن م ــارون
ّ
الشماس.

كيف نشأت القضية؟ تفيد املستندات،
أنـ ــه ف ــي أي ـ ــار  2014وردت ات ـص ــاالت
ّ
ّ
ّ
العامة،
مديرية الجمارك
هاتفية إلــى
ت ـف ـي ــد بـ ـ ــأن "جـ ـ ـ ـ ــداول ت ــرك ـي ــب أس ـع ــار
ُ
مبيع املـحــروقــات السائلة تبنى على
م ـع ـط ـي ــات غ ـي ــر دق ـي ـق ــة ل ـج ـهــة م ـق ــدار
الــرســوم التي تشمل الــرســم الجمركي
ورســم االستهالك الداخلي والضريبة
ُ
على القيمة املضافة ،من دون أن تؤخذ
ف ــي ال ـح ـس ـب ــان اسـ ـتـ ـف ــادة امل ـح ــروق ــات
ُ
ّ
العربية والــدول
املـسـتــوردة مــن ال ــدول
ّ
األوروبية من اإلعفاء أو من التخفيض
ً
ف ــي ال ــرس ــم ال ـج ـمــركــي ،ع ـمــا بــأحـكــام
ات ـف ــاق ـ ّـي ــة ال ـت ـي ـس ـيــر وت ـن ـم ـيــة ال ـت ـب ــادل
الـتـجــاري بــن ال ــدول الـعــربـ ّـيــة ،واتـفــاق
الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة م ـ ــع االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي،
واالت ـ ـفـ ــاق امل ـع ـق ــود م ــع دول "اإلفـ ـت ــا"،
ُ
م ــا ي ـج ـعــل حـصـيـلــة ال ــرس ــوم امل ـبـ ّـي ـنــة
ف ـ ــي جـ ـ ـ ـ ــداول ت ــركـ ـي ــب األس ـ ـ ـعـ ـ ــار غ ـيــر

لم يتخذ مجلس الوزراء أي إجراء لتصحيح الوضع القائم منذ عام  2013رغم التقارير ُ
المحالة إليه (مروان طحطح)

القيمة اإلجمالية للدعم الجمركي الملغى في الفترة من  2013الى ( 2016بالدوالر األميركي)
السنة

ّ
اإليرادات المحققة من الرسم
الجمركي

الضريبة على القيمة ُ
المضافة
ّ
المحققة من الرسم الجمركي

مجموع مداخيل الشركات

2013

444.224

42.412

486.636

2014

4.535.870

1.684.387

6.220.257

2015

6.441.137

642.542

7.083.679

2016
المجموع العامّ

7.122.751

710.566

7.833.317

18.543.981

3.079.908

21.623.889

ص ـح ـي ـحــة" .وه ــو م ــا أوردتـ ـ ــه مــديـ ّ
ـريــة
ّ
العامة في الكتاب الرقم /64
الجمارك
س ــري ت ــاري ــخ  ،2014/5/23وأحــال ـتــه
إل ــى مـصـلـحــة ال ــدراس ــات ف ــي املجلس
األعـلــى للجمارك ،الــذي أصــدر تقريره
في  2014/8/8ويشير فيه إلى وجود
مـ ـب ــال ــغ م ــال ـ ّـي ــة تـ ــذهـ ــب إلـ ـ ــى ش ــرك ــات
توزيع املحروقات زيــادة عن ّ
حصتها
ّ
املحددة في جدول تركيب أسعار مبيع
امل ـح ــروق ــات ال ـســائ ـلــة .واق ـت ــرح رئـيــس
مـصـلـحــة الـ ــدراسـ ــات خ ـل ـيــل ال ـخ ــوري
معالجة املوضوع على مرحلتني ،تقوم
املــرحـلــة األول ــى على اس ـتــدراك الثغرة
الـحــاصـلــة ،مــن خ ــال لـفــت نـظــر وزارة
ال ـطــاقــة ّواملـ ـي ــاه إل ــى ال ــرب ــح اإلض ــاف ــي
الــذي حققته شــركــات الـتــوزيــع ،وطلب
إي ــداعـ ـه ــا ج ـ ــداول م ـفـ ّـص ـلــة م ــن دائـ ــرة
ُ
املـ ـسـ ـت ــودع ــات تـ ـب ـ ّـن امل ـب ــال ــغ امل ـج ـب ــاة
والشركات املستفيدة ،ومن ّ
ثم إصدار
ّ
أوامـ ــر تـحـصـيــل ب ـحــق ه ــذه الـشــركــات
سندًا إلى ّ
املادة  45من قانون املحاسبة
ّ
ّ
العمومية الـتــي تــرعــى كيفية تصفية
وت ـح ـص ـيــل ديـ ــون ال ــدول ــة ووارداتـ ـه ــا

م ــن ض ــرائ ــب ورسـ ـ ــوم وغ ـي ــره ــا ،على
أن ت ـش ـمــل امل ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة مـعــالـجــة
امل ـش ـك ـلــة ف ــي ش ـك ــل ج ـ ـ ـ ّ
ـذري م ــن خ ــال
ّ
الجمركي ودمجه برسم
تصفير الرسم
االستهالك الداخلي وعرض املوضوع
عـلــى وزارة امل ــال ـ ّـي ــة ،م ــا يـعـنــي شطبه
ص ــوري ــا م ــن ج ـ ــدول تــرك ـيــب األس ـع ــار
وإضافته إلى رسم االستهالك من دون
إلغائه فعليًا.

ّ
ّ
تجمع شركات النفط :هذا حقنا!

تـ ـكـ ـم ــن اإلشـ ـ ـك ـ ــال ـ ـ ّـي ـ ــة بـ ـحـ ـس ــب الـ ـ ـ ــرأي
االس ـت ـشــاري الــرقــم  2015/25الـصــادر
ً
عن ديوان املحاسبة .أوال ،بتحقيق هذه
ّ
ال ـشــركــات مــداخـيــل ت ـج ــاوزت الـحــصــة
ّ
املقررة لها في جدول تركيب األسعار،
عبر استيفائها رسمًا جمركيًا (وهــو
عـ ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن ض ــريـ ـب ــة غـ ـي ــر م ـب ــاش ــرة
تترتب على املستهلك) غير مدفوع من
قبلها ،أدخلته في سعر املبيع .ثانيًا،
ُ
ت ـح ـم ـيــل امل ـس ـت ـه ـلــك رس ـم ــا ل ــم تــدفـعــه
الـجـهــة امل ـس ـتــوردة ب ــدل اسـتـفــادتــه من
ّ
ّ
الدولية ،وتحويله إلى ربح
االتفاقيات

ُ
إضافي لها ،رغم علمها املسبق بمقدار
حـ ّـصـتـهــا املـ ـح ـ ّـددة ف ــي جـ ــدول تركيب
اعتبار االستفادة من
األسـعــار .ثالثًاّ ،
الرسم الجمركي حقًا من حقوق الدولة،
واإلعفاء منه حقًا من حقوق املستهلك.
ّ
إل أن رئ ـي ــس ت ـجـ ّـمــع ش ــرك ــات الـنـفــط
ّ
في لبنان مــارون الشماس ،ال يــرى أن
استيفاء هــذه املبالغ تـ ّـم من دون وجه
ّ
حـ ــق لـتـحـقـيــق أرب ـ ـ ــاح غ ـي ــر م ـشــروعــة
ّ
مل ـص ـل ـحــة ال ـ ـشـ ــركـ ــات ،بـ ــل يـ ـص ــر عـلــى
اع ـت ـب ــاره أمـ ـ ـرًا ق ــان ــون ـي ــا ،وأن "دي ـ ــوان
امل ـ ـحـ ــاس ـ ـبـ ــة ل ـ ـيـ ــس ذا ص ـ ـفـ ــة إلب ـ ـ ـ ــداء
ّ
ال ــرأي فــي مــا يتعلق بــأعـمــال شــركــات
ّ
اسـتـيــراد الـنـفــط" ،ويـضـيــف الـشــمــاس:
"نـحــن مــن نـسـتــورد الـنـفــط ،ونـحــن من
يطالنا اإلع ـفــاء مــن الــرسـ ّـم الجمركي،
ُ
ال املستهلك الذي يأخذ حقه بحصوله
ّ
ّ
على نــوعــيــة مـمـتــازة ،وه ــذا يـصــب في
إطـ ـ ــار ت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـب ــادل الـ ـتـ ـج ــاري مــع
أوروبـ ــا وعـنـصــر املـنــافـســة ،وتــالـيــا ما
ّ
ال ـف ــرق ال ـحــاصــل ب ـمــوجــب اإلع ـف ــاء إل
جــزء مــن أربــاح ـنــا" .ويـتــابــع الـشـ ّـمــاس:
"ن ـح ــن م ـت ـفــاج ـئــون م ــن ت ـحــريــك املـلــف

