
"والمواطنالمواطنةموازنة"
انينقو مشاريععنمبّسطةصيغةهي
تكّرس.العامةالموازناتقوانينعنأو

مننالمواطنيفتمكنالشفافية،نهج
نةالمواز قانون محتوى علىالتعّرف
قاتالنفأرقاموتحليلقراءةومنالعامة

العاموالدينالعجزوتقديراتواإليرادات
وتؤثرتهمهمالتيالمواضيعمنوغيرها

.حياتهمفي

شرحتإضافّيةوثيقةنشرأهميةما
مشروعوالمواطنينللمواطنات
الموازنة؟

نشرةضرور الدولّيةالمعاييرُتحّدد
هياألولى:الوثائقمننوعين
الموازنةقانون منالمبسطةالنسخة
سطةالمبالنسخةهيوالثانيةالعامة،

.الموازنةقانون مشروعمن
إلىالوصولتسهيليساهم

ناءأثبالموازنةالمتعّلقةالمعلومات
قبلمنالقانون مشروعونقاشدراسة
عليهقةالموافوقبلالتشريعيةالهيئة

مرحلةفيالمواطنينإشراكفي
اتخاذعمليةمراحلمنأساسّية
ةالثقافتطويرإلىباإلضافة.القرارات
مكنيحيثالمدنيةوالتربيةالمالية
وكاملةواضحةصورةتكوينللناس

.العامةاألموالإدارةكيفيةعن
روعمشعنمبسطةنسخةنشريعّزز

الحكومةبينالتواصلالموازنة
للمواطنينويسمحومواطنيها،
وماالحكومةرؤيةعلىباالطالع

وكيفإيراداتمنتحصيلهتنوي 
فيةشمولييؤمنكماإنفاقها،ترتأي

مأماالمجاليفسحإذالقرارصناعة
ركةوالمشابرأيهملإلدالءالمواطنين

.نةالمواز حولالمناقشاتفيالفاعلة

تقسيط واعفاءات ضريبية
ين؛تقسيط الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلف▪
بوا بإعاقة إعفاء رواتب الموظفين والمستخدمين الذين أصي▪

ى دائمة نتيجة انفجار مرفأ بيروت من الضريبة عل
.الرواتب واألجور

االستثمار واألعمال
الحسم على ضريبة الدخل للمؤسسات الصناعية؛▪
إعفاء الشركات الناشئة من ضريبة الدخل؛▪
.تحفيز على االستثمار في القطاعين الصناعي والتجاري ▪

االلتزام الضريبي والجباية
؛تصريح فصلي على األموال الخاضعة للتكليف▪
األجور؛تعديل شروط دفع ضريبة للدخل على الرواتب و ▪
زيادة مدة صالحية جواز السفر اللبناني والرسوم ▪

.المتوجبة

المساندة االجتماعّية 
احتساب الضريبة على أساس مبلغ الراتب المخفض؛▪
.إعطاء مساعدة اجتماعية لموظفي االدارات العامة▪

إيرادات الدولة
إمكانية تأجير أمالك الدولة الخصوصية من خالل ▪

لعام، مزايدة يتم تنظيمها استنادًا إلى قانون الشراء ا
ياحية وإعطاء وزارة السياحة الحق في بيع المنتجات الس

.مسبقة الدفع بالعملة األجنبية
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، التضخم باألرقام (CAS)اإلدارة المركزية لإلحصاء: المرجع
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(2022أيار 31لغاية 2019تشرين األول1من )أسعار صرف متعدد تؤثر على قدرة المؤسسات على التخطيط واإلنفاق 

www.lirarate.org: المرجع

العجز
.ل.مليار ل 8,219

بةالنفقات الُمرتق
.ل.مليار ل

قبةاإليرادات الُمرت
.ل.مليار ل

.ل.لمليار8,219بـالموازنةعجزّقدر
:االعتباربعيناألخذدون ،2022لعام
اءكهربلمؤسسةالمعطاةالخزينةسلف▪

.ل.لمليار5,250بلغتالتيلبنان
ةلمواجهاحتياطيمبلغالىباإلضافة

الـزالعجليتعدىالصرفسعرتغّيرات
.ل.لمليار13,469

األخرى الخزينةإيراداترصيد▪
األخرى الخزينةنفقاترصيد▪

1,515

السعر الرسمي سعر صرف صيرفة سعر الصرف 
المسجل في السوق 



.قد الدوليالوظائف ُمحّددة وفقًا لتصنيفات صندوق الن: التصنيف الوظيفي

الحماية االجتماعية 
.ل.مليار ل

السلطات العامة والخدمات العامة
.ل.مليار ل

الدفاع
.ل.مليار ل

الصحة
.ل.مليار ل

التعليم
.ل.مليار ل

حماية البيئة
.ل.مليار ل

ةاإلسكان والمرافق المجتمعي
.ل.مليار ل

هاألديان والثقافة والترفي
.ل.مليار ل

التنظيم واالمن العام
.ل.مليار ل

الشؤون االقتصادية
.ل.مليار ل

مجموع النفقات

.ل.مليار ل

:التصنيف االقتصادي
(i ) الُمختلفة كالصيانة؛ كل ما يسمح بتشغيل اإلدارات والمؤسسات العامة مثل رواتب العاملين وشراء المواد االستهالكية والخدمات(: تشغيلية)نفقات جارية
(ii )مثل بناء الجسور وشّق الطرقات والبنى التحتّية وشراء التجهيزات واالستمالكات: نفقات استثمارية  .



:لمزيد من المعلومات عن قانون الموازنة العامة والموازنات الُملحقة، اطلع على 
▪www.ministryoffinance.gov.lb
▪

:  المراجع
2022قانون الموازنة العامة والموازنات الُملحقة للعام ▪
2022الجمهورية اللبنانية وزارة المالية، تقرير حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام ▪
وزارة المالية–" الدين وأسواق الدين"تقرير ▪
وزارة المالية–" مرصد المالية العامة"تقرير ▪
بيانات إدارة اإلحصاء المركزي ▪
بيانات صندوق النقد الدولي▪

http://www.institutdesfinances.gov.lb/project/ والمواطنة-المواطن-موازنة -citizen-budget/

معبالشراكةالمنشورهذاإصدارتمّ 
فافيةشتعزيز"برنامجضمنمن"اليونيسف"

"انلبنفيوالشموليةالمساءلةالموازنة،
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نيةالدين بالعملة الوط

الدين بالعمالت 
األجنبية 

اتج نسبة الدين من الن
المحلي اإلجمالي 

)%(

" الدين وأسواق الدين"وزارة المالية، تقرير : المرجع

الضريبة على القيمة 
المضافة

الضريبة على األرباح

الرسوم العقارية

ضريبة الرواتب واألجوررفيةالضريبة على الفائدة المص

نيةضرائب على األمالك المب

الرسم الجمركي

رسوم إدارية

مصادر أخرى 

مجموع االيرادات

.ل.مليار ل

http://www.ministryoffinance.gov.lb/
http://www.institutdesfinances.gov.lb/project/موازنة-المواطن-والمواطنة-citizen-budget/

