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 فأين تذهب بقية األموال؟... مليارا   7869والموازنة قّدرتها بـ  آالف مليار ليرة  79قّدرتها بـ وزارة االتصاالت : إيرادات الخليوي
 

 سلوى بعلبكي
أيار  12الخدمات التي أقرتها الحكومة في جلستها في  بعد الموافقة على زيادة أسعار قطاع الخليوي# بحسب تصاريح وزير االتصاالت جوني القرم اإلعالمية فإن اإليرادات من

ولكن (. الفا 12" صيرفة"سعر صرف الدوالر على منصة )مليار ليرة  222آالف و 22مليون دوالر، أي ما يوازي نحو  062الى نحو  1211الماضي، ستصل في نهاية عام 
وتاليا . 167، البند (6/872الصفحة )مليار ليرة فقط  2622افية لشركتي الخليوي لتغذية الخزينة مقدرة بـ فإن االيرادات الص 1211باالستناد إلى ارقام مشروع قانون موازنة 

إذ خالل السنوات الماضية . 1222وهي األدنى منذ % 26فإن نسبة االيرادات الصافية لتغذية الخزينة من مجمل االيرادات الخام لشركتي الخليوي لن تتعدى حدود الـ 
 !خالل السنوات المتبقية% 68و 77مرورا بِنسب بين ( 1222% )77.7و( 1222% )7..7راوحت نسبة االيرادات الصافية من االيرادات الخام ما بين ( 1222-1222)
 

التي قفزت أخيرا تسعيرتها " صيرفة"ة فمن البديهي، بعدما أقرت الحكومة ووزارة اإلتصاالت رفع تعرفات خدمات الهاتف الخليوي وربط احتساب الفواتير الشهرية للمشتركين بمنص
أو ( opex)أن نفقات الخليوي سواء كانت تشغيلية "بيد أن من الواضح من أرقام الموازنة، وفق ما تقول مصادر متابعة . ، أن ترتفع إيرادات الخليوي بشكل كبير022..1الى 

مسؤولين يريد التخلي عنه أو إغالقه، ال بل يتكاتفون على إخفاء وتضييع كيفية صرف هذه النفقات، الذي يبدو أن ال أحد من ال" الصندوق األسود"ستبقى ( capex)إستثمارية 
 ".1211من اإليرادات الخام عام % 26كثر من فيتم اإلنفاق مباشرة من االيرادات الخام لشركتي الخليوي، ثم يتم تحويل المبالغ القليلة المتبقية الى الخزينة العامة بما ال يشكل أ

 
 :وتعتبر المصادر أن انهيار سعر صرف الليرة ال يبرر هذا اإلنخفاض الكبير مقارنة مع االعوام السابقة لألزمة، كون

 
 ".صيرفة"أسعار خدمات الخليوي ارتفعت بشكل كبير وتم ربطها بمنصة  -
 .بحسب قول الوزير تم إلغاء جميع النفقات الريعية -
 
 .صاريف إستثمارية جديدة خالل الفترة المقبلةبحسب قول الوزير ايضا ال وجود لم -
 
 .بحسب قول الوزير ايضا وايضا جرى خفض المصاريف التشغيلية الى الحد االدنى -
 

يفترض أن يقوم وزير االتصاالت بتزويد النواب بمجمل "ي الممثل بمجلس النواب، لبنان#وترى المصادر أنه بغية تحقيق الشفافية في مناقشة ايرادات الموازنة تجاه الشعب ال
خليوية الثابتة، تركين في الخطوط الاإليرادات الخام لقطاع الخليوي، ومما تتكون منه هذه االيرادات، وأن يبين بشكل واضح وشفاف ومبّوب االيرادات الناتجة عن فواتير المش

، كما االيرادات المحققة بالدوالر االميركي من خدمات ISPsمع شركات الـ  mvnoوالمشتركين في الخطوط الخليوية المسبقة الدفع، وايرادات خطوط االنترنت، وايرادات الـ 
Roaming  الىA2P  توزيعها بين مختلف األفرقاء المعنيين، وغيرها من تفاصيل االيرادات الخام، وخدمات التخابر الدولي، وااليرادات الخام لخدمات القيمة المضافة وكيفية

ومشروع  1211لعام " تاتش"كما أنه يجب على الوزير قرم أن يرفق بهذه الجداول مشروع موازنة شركة . Areebaبما فيها أيضا ايرادات الفواتير المحصلة عن طريق شركة 
لغاية اليوم،  1211تي الخليوي منذ بداية العام والذي يتم على أساسهما اإلنفاق في شرك 1211سبق له أن أقرهما في بداية عام الذين  1211لعام " ألفا"موازنة شركة 

كما أن من الضروري، بهدف التمكن من إجراء المقارنة بعد رفع األسعار وزيادة تعرفات الخدمات، أن يقدم وزير . والتعديالت التي تم إدخالها خالل األشهر التسعة الفائتة
للعام ( capexو opexتحت مصاريف تشغيلية ومصاريف رأسمالية )افة الى موازنات إنفاق الشركتين الخليويتين ، اض1212االتصاالت للنواب موازنتي الشركتين للعام الفائت 

تيح للنواب اتخاذ القرار ، بما من شأنه أن يسمح للنواب بدراسة وتحليل التطور الذي حدث بعد استرجاع القطاع من جهة، وبعد زيادة التعرفة من جهة أخرى، والذي ي1211
 ".سب بناء على هذه المعطياتالمنا

 
، وبعد استرجاع عقَدي التشغيل واإلدارة من ِقبل الدولة، أن يزود مجلس النواب ولجنة "وحدة وتناسق الموازنة"يفترض بوزير االتصاالت، عمال بمبدأ "ووفق المصادر عينها، 

وذلك عمال بقانون المحاسبة العمومية وقانون إعداد الموازنة العامة ومبدأ تناسق ووحدة  1211م المال والموازنة النيابية بمشاريع الموازنات التفصيلية لشركتي الخليوي لعا
النفقات االستثمارية : ، والجزء الثاني(opexالنفقات الجارية والرواتب والـ )الجزء األول : فمن الملزم قانونا أن يعرض الوزير نفقات شركتي الخليوي وفق نموذج. الموازنة
 (".capex)ات واإلنشاءات والتوظيف
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فائت، وبعد لم يعد مقبوال بعد كل الذي حصل في قطاع الخليوي من هدر للمال العام الموثق بالتقرير الخاص لديوان المحاسبة الصادر في شهر نيسان ال"وتؤكد المصادر انه 

الموازنة عن شركتي الخليوي وأن ُيطلب من النواب المصادقة عليها على ، ان يكون هناك بند واحد في 1212و .122كل المداخالت في مجلس النواب طوال عامي 
ال فإن ذلك يشكل فضيحة ". العمياني" إضافية أمام المؤسسات وتاليا وال يجوز مطلقا أن يمر البند المتعلق بايرادات ونفقات شركتي الخليوي على هذا النحو، مرور الكرام، وا 

وتكشف ". كما يجعل من تقرير ديوان المحاسبة في هذا الشأن كأنه صرخة في الفراغ. ع الموازنة والتي أكد عليها الرئيس نبيه بري مراراالدولية التي تطلب إصالحات في مشرو 
والتي كانت  1212ة التي كانت واردة في قانون موازن 06بشأن الخليوي تتعلق بإلغاء المادة  1211ثمة قطبة مخفية وردت خلسة في مشروع الموازنة للعام "المصادر أن 

أن إلغاء هذه المادة يعارض من جهة نوايا اإلصالحات التي يطالب بها النواب من جهة وفي مقدمهم الرئيس بري، "، مع التأكيد "تفرض رقابة على االنفاق من ايرادات الخليوي
وهذا األمر ليس مقبوال في الوضع السياسي . تي الخليوي من جهة أخرىويحول أيضا دون ممارسة اي نوع من أنواع الرقابة والتدقيق على صرف المال العام في شرك

واإلجتماعي والمعيشي والصحي والتربوي القائم حاليا في لبنان، وال يتوافق مطلقا مع نوايا التعاون مع المؤسسات ( آخرها حوادث األمس)واالقتصادي والمالي والنقدي والمصرفي 
واإلبقاء عليها في كل مشاريع قوانين الموازنات للسنوات الالحقة للسماح برقابة  1211على قانون موازنة عام  06تاليا يجب إعادة إدخال المادة و . المالية الدولية لمساعدة لبنان

 !مسبقة من قبل ديوان المحاسبة على تنفيذ وتطبيق موازنات شركتي الخليوي واإلنفاق على أساسها
 ؟"ليبان بوست"البريد و

 
اإليرادات من خدمات البريد هي صفر، علما أن المديرية العامة للبريد تتقاضى حصة مئوية من االيرادات الخام "يرادات وزارة اإلتصاالت فقد الحظت المصادر أن أما في بند ا

صة الوزارة في مشروع قانون الموازنة في بند المديرية لماذا تم تقدير هذه االيرادات صفرا؟ ولماذا ال تظهر األموال التي تدفعها ليبان بوست كح: "، وسألت"لشركة ليبان بوست
 ".العامة للبريد؟

  
يشكل واحدة من أكبر الفضائح المالية، ولهذا السبب يحاولون بكل ما أوتوا من نفوذ إبعاده عن األضواء "والبريد في مرحلته الحالية " ليبان بوست"واعتبرت المصادر أن ملف 
 ".ه وعدم زّجه في مناقشات الموازنةوعدم لفت النظر واإلنتباه إلي

 


