الفساد في الجمارك
حقائق من أرض الواقع

س ِّ ّكر الدكّانة" إلى محاربة ظاهرة الفساد وإشراك الناس في جهودها من خالل دعوتهم إلى اإلبالغ عن
تهدف جمعية " َ
ُ
س ِّ ّكرها" حيث يمكن التبليغ عن حاالت الفساد والرشوة إ ّما
حاالت الرشوة والفساد ،عبر مبادرة أطلقتها تحت شعار " َ
لوحظ في هذه التبليغات كثرة الشكاوى عن الرشاوى
على الموقع االلكتروني أو على التطبيق الهاتفي
الخاص بالجمعيةِّ .
ّ
ونظرا
سسات األكثر فسادًا .في هذا اإلطار،
في الجمارك ومرفأ بيروت اللذين جاءا في المرتبة الخامسة على قائمة المؤ ّ
ً
إلى التأثير الكبير لهذا النوع من الفساد على مالية الدولة ،كان ال ب ّد من إجراء تحليل أوسع لتقييم حجم األموال
تخسرها خزينة الدولة بنتيجة هذه الظاهرة المتفشّية.
المهدورة والعائدات التي
ُ
أجريتَ بهدف تقييم حجم المبالغ المدفوعة على شكل رشاوى صغيرة ،باإلضافة إلى
تستند دراستنُا إلى مقابالت ميدانية ِّ ّ
جراء عدم التصريح الكامل والدقيق بقيمة الصفقات التجارية بين لبنان وعدد من البلدان،
تحديد الخسائر المترتبّة من َّ
وذلك بحسب البيانات الرسمية من قاعدة البيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية ) ،(Comtradeفضالً عن تحليل
للخلفية القانونية التي تبينّ كيف أنَّ القوانين نفسها تسمح باستمرار الممارسات الفاسدة .

ّأوالً .ظاهرة" الفساد الصغير"
ت مع عد ٍد من وكالء الشحن لال ّ
أجرى فريقنا مقابال ٍ
طالع على نوع الصفقات التي يعقدونها ،ولمعرفة كلفة إدخال البضائع المستوردة إلى البلد
من دون عراقيل .
قمنا أيضًا بزيارة لمرفأ بيروت لنرى كيف يتعاطى جهاز الجمارك مع السلع المستوردة ،و َمن هم المو ّ
ظفون المحظوظون بالمشاركة في هذه
التجارة ال ُمر ِبحة.
فماذا وجدنا؟

ط األخضر و 150.000ل.ل .للخ ّ
ي عراقيل تتراوح بين  75.000ل.ل .للخ ّ
ط األحمر،
كلفة مرور الحاوية الواحدة عبر الجمارك من دون أ ّ
سواء كان التصريح قانونيًا أم ال.
تمر بها ك ّل حاوية داخلة إلى لبنان والمبالغ الصغيرة المدفوعة على شكل رشاوى:
إليكم التفاصيل التدريجية للخطوات التي ّ

عندما تنُ َجز المعامالت ،سوف يغادر المستورد في النهاية مع السلع وبعض النفقات العامة التي ستترتبّ على زبونه  ،ومن ضمنها المدفوعات
الجانبية .وهذه عينّة عن فاتورةٍ فعلية من أحد وكالء الشحن:

تمر عبر الجمارك سنويًا ،يمكن احتساب المبلغ اإلجمالي المدفوع ك ّل سنة على شكل
انطالقًا من هذه األرقام ومن العدد التقريبي للحاويات التي ّ
رشاوى صغيرة .
لتحديد الحصيلة النهائية ،يجب أن تؤخذ هذه الحقائق الثالث بعين االعتبار:
 (1يت ّم تمرير  300حاوية على األق ّل ك ّل يوم.
ط األخضر و %80على الخ ّ
 (2القاعدة تقضي بتحويل  %20من الحاويات على الخ ّ
ط األحمر للتفتيش بطريقة االختيار العشوائي.
ط األخضر ،و $150للحاويات على الخ ّ
 (3يمكن تقدير الرشاوى الصغيرة بـ $50للحاويات على الخ ّ
ط األحمر.
وهكذا  ،تبَين ّ
التهرب من الضرائب.
أن مجموع المبالغ المدفوعة كرشاوى يساوي  $14.235.000سنويًا باستثناء حاالت التزوير أو
ّ
يوضح الرسم التالي طريقة احتساب المبلغ .

التهرب من دفع الضرائب – دراسة تقديرية إجمالية
ثانياً.
ّ
المصرح بها واستخالص
صة بالتدفقّات التجارية لتحديد التباينُ في القيمة التجارية
ّ
بعد تقدير حجم الرشاوى الصغيرة ،استخدمنا البيانات الخا ّ
أخذتَ المعلومات من قاعدة البيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية )(2013
مقدار االحتيال في اإلعالن عن الواردات ِ .
 .1دراسة تقديرية ّأولية :تزوير أرقام الواردات
في العام  ،2013بلغ حجم التجارة اللبنانية مع سائر بلدان العالم  21مليار  ،$عل ًما ّ
أن حوالى  %50من إجمالي التجارات حصلت مع الصين،
والواليات المت ّحدة األميركية ،وإيطاليا ،وفرنسا ،وألمانيا ،وتركيا ،والمملكة المت ّحدة ،والسويسرا ،واليونان .وسوف نر ّكز هنا على التجارة مع
هؤالء الشركاء التسعة .
صرح بها لبنان من
لتقدير حجم
التهرب من الضرائب على الواردات من هذه البلدان الشريكة التسعة ،قمنا بمقارنة بين إجمالي الواردات التي ّ
ّ
صرحت بها هذه البلدان الشريكة .الفرق يساوي  1.95مليار دوالر أميركي من المنتجات الداخلة إلى
جهة ،وإجمالي الصادرات إلى لبنان التي ّ

أراضي الدولة اللبنانية من شركائها الرئيسيين التسعة ،وغير ال ُمسجلة في بيانات الجمارك الرسمية .باختصار ،من أصل  10.84مليار من
الواردات ،هناك نسبة غير مسجلة كبضائع داخلة إلى البلد ،وقدرها  1.95مليار.

والتهرب الضريبي
 .2دراسة تقديرية ثانية :ظاهرة الفساد "الكبير"
ّ
في هذا القسم ،سوف نحتسب األموال المهدورة ضمن فئة "الفساد الكبير" وضرائب القيمة المضافة غير ال ُمحصلة .عندما ت ُمر البضائع عبر
الجمارك بطريقة غير قانونية ،تتفاوت المبالغ المدفوعة ،ولكن ّها تش ّكل باإلجمال حوالى  %10من قيمة البضائع غير ال ُمصرح بها؛ وهي النسبة
التي أفاد بها عدّة وكالء شحن .بالتالي ،يدُف َع  %10من قيمة البضائع غير ال ُمصرح بها التي تساوي  1.95مليار ،على شكل رشاوى من فئة
أن هناك  195مليون دوالر تذهب إلى جيوب مو ّ
ي ّ
ظفي الجمارك.
"الفساد الكبير "،أ ّ
مرت
ترض دفعها إذا ّ
أ ّما بالنسبة إلى الضرائب ،فيجب أن نضيف نسبة أخرى قدرها  ،%10وهي الضريبة على القيمة المضافة التي كان يفُ َ
صله الدولة اللبنانية.
البضائع عبر الجمارك بطريقة قانونية ،وهنا أيضًا لدينا مبلغ مهدور يساوي  195مليون  ،$كان يجب أن تح ّ

صرح بها في أغلب األحيان .
يعرض القسم التالي بعض األمثلة عن المنتجات التي ال ي ُ
صرح بها عادة ً عند استيرادها:
 .3أمثلة عن بعض المنتجات التي ال ي ُ

ثالثاً .عندما يش ّجع القانون على الفساد

ت استنسابية
في بلدنا ،ال يساعد القانون على ردع الممارسات الفاسدة ،بل يشجّعها .فالقوانين والتوجيهات والقرارات تفسح المجال غالبا ً أمام ات ّخاذ قرارا ٍ
تنتهك مبدأ تساوي المواطنين أمام القانون ،وتشجّع القرارات العشوائية وانتشار ظاهرة الفساد ،وتتسبّب بخسائر هائلة للخزينة .كمثال على ذلك ،نذكر ما
ورد حرفيا ً في المادة  385من قانون الجمارك ":تستطيع إدارة الجمارك أن تجري مصالحات مع المخالفين ،قبل المالحقة القضائية وخاللها وبعد صدور
قرار المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية ،المنصوص عليها في المادة  391من هذا القانون ،وذلك باستبدال العقوبات النظامية بجزاء نقدي" .يشير
ّ
موظفوها".
تبرر ذلك ،بالتجاوز عن المخالفات التي يضبطها
يرخص إلدارة الجمارك أيضًا ،إذا كانت ظروف تحقّق المخالفات ّ
القانون أيضًا إلى أنهّ " ُ
ى بعد صدور قرار المحكمة ،فهذا يعني ّ
أن ك ّل شيءٍ ممكن و ُمباح...
عندما ي ُجيز القانون في لبنان إجراء "مصالحات" عشوائية ،حت ّ
هنا نتقل إلى موضوع األجور اإلضافية التي يتقاضاها موظفو الجمارك وفق القرار  280الصادر في  31تشرين األول سنة  2001الذي يحدد أجور
األعمال اإلضافية وأصول توزيع المبالغ على موظفي الجمارك .بعد تحديده لألعمال اإلضافية المدفوعة ،يحدد القرار  280معدالت األجور اإلضافية
بحسب رتب الموظفين ،ويضع سقفا ً لتوزيع األجور .على سبيل المثال ،السقف الشهري لألجر اإلضافي لموظفي الفئة الثانية هو  900ألف ليرة لبنانية
و 200ألف ليرة لبنانية للعرفاء والخفراء .تؤخذ هذه األجور من صندوق خاص يدعى "حساب األجور اإلضافية"  .أما الفائض من حساب األجور
اإلضافية فيغذي صندوق يدعى "صندوق المساعي المشترك "  .ويوزع حاصل هذا الصندوق شهريا ً على موظفي السلك اإلداري وفق حصص تحددها
المادة  7من القرار  .280مثالً ،لرئيس المجلس األعلى للجمارك  25حصة ،فيما للحاجب  6حصص .لكن القرار  280ال يحدد قيمة كل حصة وال يضع
سقفا ً لقيمة الحصة ،بل يترك للمجلس األعلى للجمارك صالحية تحديد قيمة الحصة الواحدة! هنا أيضا ً صالحية استنسابية معطاة ألشخاص دون أي
ضوابط أو مراقبة ،ويتم من خالل هذه الصالحية توزيع ايرادات مالية يحددها المجلس األعلى للجمارك و تعطى إجازة الصرف من المجلس ذاته!
ممارسات كهذه ال توحي بثقة وتجعلنا نسأل لماذا هذه الصالحية في توزيع األموال ال تخضع لمراقبة كي تكون شفافة ؟

خالصة

 380مليون$
ضرائب القيمة المضافة غير المدفوعة

 380مليون$
على الرشاوى الكبيرة لتمرير المخالفات

$14,230,000
على الرشاوى الصغيرة

ولكن مو ّ
ّ
ظفي
ختا ًما ،ت ُه َدر الماليين من الدوالرات بسبب الفوضى في ضبط الحاويات الداخلة إلى البلد .فالعملية تستغرق عادة ً بين  4و 10أ يام،
الجمارك يتغيّبون في أوقات عملهم في أحيان كثيرة ،وهذا يؤدّي إلى تأخير اإلجراءات.
من شبه المستحيل المرور بالجمارك من دون معارف قويّة داخل اإلدارة للمساعدة على تسريع اإلجراءات وتفادي دفع آالف الدوالرات على
شكل رشاوى .
في تحليلنا للصفقات التجارية مع الشركاء التسعة الرئيسيين بنا ًء على البيانات التجارية للعام  ،2013ق ِ ّدر إجمالي حجم الفساد بـ  195مليون$
على الرشاوى الكبيرة و 2.14مليون $على الرشاوى الصغيرة ،وحجم العائدات المهدورة التي كان يجب أن تستفيد منها الدولة بـ  195مليون.$
أن الشركاء التجاريين التسعة الذين شملتهم دراستنا يغ ّ
وبما ّ
طون  %50من مجموع الواردات اللبنانية ،يمكن استنتاج الحصيلة النهائية من
خالل مضاعفة المبلغ اإلجمالي .يقُدر إذًا ّ
أن مجموع المبالغ المدفوعة على شكل رشاوى صغيرة وكبيرة يساوي ( )390+14.2مليون ، $كما
ي ُه َدر مبلغ  390مليون  $من العائدات الضريبية ك ّل سنة على السلع المستوردة في الجمارك اللبنانية .
انون يمنح مو ّ
ي شفافية على
تأتي هذه الخسائر والصفقات الفاسدة على خلفي ِة ق ٍ
ظفي الجمارك صالحيةً استنسابية وال يفرض في المقابل أ ّ
قراراتهم .
الغش
ال تمث ّل هذه األرقام سوى جزء بسيط من الخسائر التي يتكبّدها البلد .فلم نأخذ بعين االعتبار الفساد الذي يرافق قطاع التصدير أيضًا ،أو
ّ
والنمو االقتصادي
البرية .وهذا ال يشمل طب ًعا التأثير على االستثمارات
والتهريب في مطار بيروت ،ومرفأ طرابلس وصيدا ،أو على الحدود ّ
ّ
في البلد ،أو التأثير على ص ّحة المواطن ورفاهه بسبب استيراد المنتجات ذات النوعية الرديئة .لم تنظر هذه الدراسة أيضًا في اختالل التوازن
في السوق بسبب عدم المساواة في دفع الضرائب بين األقطاب المتنافسين .
صلة ،سوف يتبيّن لنا بك ّل تأكيد ّ
أن األموال المهدورة في قطاع الجمارك تتجاوز المليار دوالر سنويًا .لنتخي ّل ولو لثانية
إذا أجرينا دراسة مف ّ
واحدة كيف كان بإمكاننا أن نستفيد من هذه المبالغ كل ّها :بـ  500مليون دوالرُ ،كنّا نستطيع أن نبني مح ّ
طة لتوليد الطاقة تستطيع توفير 7
ّ
محطتين وتوفير  14ساعة إضافية من
ساعات إضافية من الكهرباء يوميًا لك ّل مواطن .وفي سنة واحدة ،يمكننا ادّخار األموال الالزمة لبناء

الكهرباء يوميًا !
أن السياسيين ،إذا كانوا فعالً
ق أسود كبير يدُعى "الجمارك" ،مع العلم ّ
محاربة الفساد ليست باألمر السهل .اخترنا تسليط الضوء على صندو ٍ
مستعدّين للعمل من أجل التغيير ،يستطيعون فعل ذلك بك ّل سهولة :يمكن ضبط المرافئ بك ّل بساطة ،وينتظرنا هناك مبلغ مليار دوالر .
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