


سلسلة التوعية المالية والضريبية

الطبعة األولى



هــي الطبعــة األولــى مــن "موازنــة المواِطنــة والمواطــن" لســنة 2018 الصــادرة عــن وزارة 
الماليــة اللبنانيــة. 

أعّدهــا، بتوجيهــات مــن معالــي وزيــر الماليــة األســتاذ علــي حســن خليــل، معهــد باســل فليحــان 
المالــي واالقتصــادي، بالتعــاون مــع مديريــة الماليــة العامــة - مديرّية الموازنــة ومراقبة النفقات.

يصــدر هــذا الكتّيــب مــن ضمــن سلســة التوعيــة الماليــة والضريبيــة الهادفــة لتوعيــة المواطــن 
حــول حقوقــه وواجباتــه وتســهيل قيامــه ببعــض المعامــات األساســّية وتعزيــز الشــفافية 

وثقافتــه المواطنيــة.
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الدولــة  بيــن  الثقــة  عاقــة  وتعزيــز  التواصــل  أطــر  تقويــة  علــى  منــا  حرصــًا 
والمواطــن، اخترنــا فــي وزارة الماليــة أن نعمــل علــى تعزيــز الشــفافية حــول 
موضــوع الموازنــة العامــة لمــا يكتســب هــذا الموضــوع مــن أهميــة فــي حيــاة 
المواطنيــن والمواطنــات لجهــة تحســين فرصهــم فــي العمــل والتعّلــم والطبابــة 

والســكن وقدرتهــم علــى اإلنفــاق.
الحكومــة  ُتترجــم خطــة عمــل  التــي  الرســمية  الوثيقــة  العامــة  الموازنــة  ُتعتبــر 
واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  الماليــة  سياســاتها  أبــرز  ُتظّهــر  والتــي  باألرقــام 
للســنوات القادمــة. وتلتــزم وزارة الماليــة هــذه الســنة إصــدار »موازنــة المواِطنــة 
لَعــام  والمواطــن« بالتــوازي مــع إقــرار الموازنــة العامــة والموازنــات الُملحقــة 
2018، بقصــد إتاحــة المجــال أمــام الــرأي العــام مــن مواطنيــن ومواطنــات وقطــاع 
خــاص ومختلــف مكّونــات المجتمــع المدنــي للحــوار وإبــداء الــرأي والتفاعــل حــول 
ــام وطــرق  ــاق المــال الع ــه إنف ــة وأوج ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــات الحكوم أولوي

تمويلــه ولممارســة دورهــم فــي المســاءلة والمحاســبة بصــورة مســتنيرة.
ندعــو الجميــع إلــى المســاهمة فــي توســيع انتشــار هــذا الكتيــب، آمليــن أن تصبــح 
موازنــة المواطــن تقليــدًا ســنويًا لــوزارة الماليــة. وننتهــز هــذه الفرصــة لتجديــد 

التزامنــا بتعزيــز الشــفافية وتحقيــق ِقَيــم الخدمــة العامــة والَحوكمــة الجّيــدة.

وزير المالية
علي حسن خليل

رسالة الوزير
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المال العام
  هــو مــال جميــع المواطنيــن والمواطنــات. 
يوّكلــون الدولــة التصــّرف به لتقوم بمهامها 
الُمتعــّددة مثــل الدفــاع عــن الوطــن، تحقيــق 
تقديــم  التحتيــة،  البنــى  إنشــاء  العدالــة، 
الخدمــات االجتماعيــة والصحيــة وغيرهــا ...

الموازنة العامة
  هــي الوثيقــة التشــريعية )قانــون الموازنــة( 
التــي تلّخــص للمواطــن سياســة الحكومــة 
الماليــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة وخّطتهــا 

إلدارة المــال العــام خــال الســنة.

التضّخم
أســعار  مؤّشــر  فــي  الزيــادة  معــّدل    هــو 
يســتهلكها  التــي  األساســية  الســلع 
يــؤّدي  اليوميــة.  حياتــه  فــي  المواطــن 
التضّخــم إلــى تدّنــي القــدرة الشــرائية لــدى 

طــن. لموا ا

الناتج المحلي اإلجمالي
هــو إجمالــي قيمــة الســلع والخدمــات التــي    
يتــّم إنتاجهــا داخــل البــاد خــال ســنة معّينــة. 
حالــة  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  يعكــس 

الوطنــي. االقتصــاد 

النمو االقتصادي
  هــو الزيــادة فــي كميــة الســلع والخدمــات 
التــي ُينتجهــا االقتصــاد خــال ســنة معّينــة.

النمو االقتصادي الحقيقي
  هــو الزيــادة فــي كميــة الســلع والخدمــات 
ســنة  خــال  االقتصــاد  ُينتجهــا  التــي 
معّينــة، مــع األخــذ فــي عيــن االعتبــار نســب 

لتضّخــم. ا

المفاهيم المالّية واالقتصادية

الدين العام
الحكومــة  تقترضهــا  التــي  األمــوال    هــي 
مــن مصــارف تجاريــة وجهــات مانحــة وغيرهــا 

العجــز. لتغطيــة 

العجز
تتخّطــى  عندمــا  المالــي  العجــز    يحصــل 

إيراداتهــا. الدولــة  نفقــات 

الميزان المالي
  هــو الفــرق بيــن النفقــات العامــة واإليــرادات 

العامــة.

الميزان األّولي
  هــو الفــرق بيــن النفقــات العامــة )باســتثناء 

خدمــة الديــن( واإليــرادات العامــة.

ماكرو اقتصادي
  أي االقتصــاد الكلــي وهــو كنايــة عــن دراســة 
االقتصــاد ككل، ليــس فقــط شــركات محــّددة 
ــار  ــن االعتب ــذ بعي ــا. يأخ بــل قطاعــات بأكمله
المحلــي  الناتــج  مثــل  تأثيــر عوامــل  كيفيــة 
اإلجمالــي، التضخــم، البطالــة وغيرهــا علــى 

ــه. االقتصــاد بأكمل

الموازنات الُملحقة 
المرافــق  لبعــض  خاصــة  موازنــات    هــي 
ــي  ــة، والت ــدار بطريقــة تجاري ــي ُت العامــة الت
التمّتــع  دونمــا  مالــي  باســتقال  تتمّتــع 

الدولــة. عــن  مســتقّلة  بشــخصية 

سلفة الخزينة
بصــورة  تخــرج  التــي  األمــوال  مــن    هــي 
ــة وُتســّدد مــن  ــق الخزين ــة مــن صنادي مؤّقت
الاحقــة. أو  الحاليــة  الموازنــات  اعتمــادات 
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ما هي؟

“موازنة المواطنة والمواطن”

ُيقــّدم هــذا الكتّيــب صيغــة ُمبّســطة لموازنــة الحكومــة اللبنانيــة لعــام 2018، 
أبــرز  ليعــرض  النــواب  مجلــس  فــي  الُمقــّرة  الموازنــة  معطيــات  إلــى  يســتند 

الملحوظــة. اإلصاحيــة  البنــود  إلــى  باإلضافــة  للحكومــة  المالّيــة  التوّجهــات 

يتوّجــه الكتّيــب إلــى جميــع مكّونــات المجتمــع مــن مواطنيــن ومواطنــات. يعــرض 
أرقــام الموازنــة بشــفافّية ووضــوح بهــدف توعيتهــم علــى أوضــاع الماليــة العامــة 
وتمكينهــم مــن مقارنــة وتحليــل أرقــام اإلنفــاق العــام وتقديــرات العجــز وإشــكالية 
الديــن العــام. الغــرض مــن هــذا الكتّيــب هــو إشــراك المواطنيــن بشــكل أكثــر 
ــات التــي  ــذه الموضوع ــة له ــات الحكوم ــول مقارب ــام ح ــاش الع ــة فــي النق فّعالي
لهــا تأثيــر أساســي علــى الُفــرص المتاحــة أمامهــم وأمــام مســتقبلهم، وبالتالــي 

تمكينهــم مــن المســاءلة والمحاســبة علــى قاعــدة المعرفــة. 

● لتسهيل وصول المواطنين والمواطنات إلى المعلومات المالية؛

●  لمساعدتهم على فهم أهمية الموازنة وكيفية تأثيرها في حياتهم اليومية؛

●  لتوفيــر األدوات التــي ُتمّكنهــم مــن تقييــم إلــى أي مــدى ُتلّبــي هــذه الموازنــة 
مطالبهــم وتوّقعاتهــم؛

●  لتعريفهم على أهّم سياسات الحكومة المالية واالقتصادية؛

● لتمكينهــم مــن تكويــن رؤيــا واضحــة تخّولهــم طــرح أفــكار تائــم تطّلعاتهــم 
وحاجاتهــم.

لماذا ُتصدرها وزارة المالّية؟

أ

ب
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● األهداف العامة لموازنة عام 2018 وفرضياتها؛

●  النفقات الُمرتقبة وكيفية توزّعها على مختلف القطاعات؛

● اإليرادات الضريبية وغير الضريبية الُمتوّقعة ومصادرها؛

●  أرقام الدين العام ومكّوناته؛

●  المشاريع المنوي تنفيذها؛

●  التعديات الضريبية الُمقّرة؛

●  اإلجراءات اإلصاحية.

ماذا تتضّمن؟ ج
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موازنة 
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والمواطن

2018
الموازنة العامة

ف الموازنة في لبنان؟ كيف ُتعرَّ

●  عّرفــت المــادة 3 مــن قانــون المحاســبة العموميــة اللبنانــي الموازنــة العامــة 
ــة ووارداتهــا عــن ســنة  ــة بأنهــا »صــك تشــريعي ُتقــّدر فيــه نفقــات الدول للدول

مقبلــة وُتجــاز بموجبــه الجبايــة واإلنفــاق«.

●  ُيشــير هــذا التعريــف إلــى أن الموازنــة العامــة الُمّتبعــة فــي لبنــان تقــوم علــى 
مبــدأ التقســيم اإلداري أو مــا ُيســّمى بـ»موازنــة البنــود«.

●  تأخــذ موازنــة البنــود بمبــدأ توزيــع النفقــات واإليــرادات ســنويًا علــى أســاس 
الوحــدات الحكوميــة فــي الدولــة مــن وزارات وإدارات ومؤسســات )تصنيــف 
إداري( ووفــق أغــراض الصــرف علــى الســلع والخدمــات واألشــغال التــي تحتاجها 

وُتنّفذهــا الوحــدات المختلفــة )تصنيــف وظيفــي(.

●  تتمّثــل موازنــة البنــود علــى شــكل جــدول بســيط ُيظهــر مجمــوع اإليــرادات فــي 
جانــب منــه ومجمــوع النفقــات فــي الجانــب اآلخــر. 

●  يصعــب فــي إطــار موازنــة قائمــة علــى البنــود أو التقســيم اإلداري تعزيــز 
والمشــاريع  البرامــج  تنفيــذ  فــي  اإلداريــة  الوحــدات  أداء  وتقييــم  الشــفافية 

والمحاســبة. المســاءلة  مــن  المواطنيــن  تمكيــن  وبالتالــي 

كيف تطّور مفهوم الموازنة حول العالم؟

• تطّورت النظرة إلى موازنات الدول منذ مطلع القرن العشرين، خاصًة في ما يتعّلق 
بدورها االقتصادي واالجتماعي كأداة استشراف وتخطيط ومحاسبة.

• أّدى ذلك إلى تغيير في محتويات الموازنة وطريقة تبويبها )وظائف/مشاريع 
missions-programmes-actions ِعوضًا عن بنود( وفي األساليب الُمستخدمة إلعدادها 
 indicateurs( وذلك من خال وضع مؤشرات األداء ،)pilotage( وتنفيذها والرقابة عليها

 )projets annuels de performance( ومخّططات األداء السنوية )de performance
 .)rapports annuels de performance( وتقارير األداء السنوي
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األهداف

ما هي تّوجهات الحكومة األساسية لموازنة 2018؟

ما هي فرضيات إعداد موازنة 2018؟

 ●   ترشيد اإلنفاق العام؛

●  تخفيض نسبة العجز المالي، وبالتالي احتواء نسبة الدين العام؛

●  تحقيق بعض اإلجراءات اإلصاحية؛

●  خفــض موازنــات كافــة اإلدارات والمؤسســات العامــة بنســبة %20 مــن دون أن 
يشــمل الرواتــب واألجــور وملحقاتهــا.

المرجع: تعميم رقم 1420/ص1 بشأن إعداد مشروع قانون الموازنات العامة والموازنات 
الُملحقة للعام 2018

201820192020
2.132.913.10معّدل النمو االقتصادي الحقيقي )%(

3.433.914.60معّدل النمو اإلسمي )%(
1.691.722.02نسبة التضّخم )%(

567 45693 08789 86الناتج المحلي القائم )مليار ل.ل.(
068 34162 10659 57الناتج المحلي القائم )مليون د.أ.(

27.4027.0126.30إجمالي النفقات )% من الناتج المحلي(
17.7917.8617.91إجمالي إيرادات الموازنة )% من الناتج المحلي(

7.14-7.90-8.36-الميزان اإلجمالي )% من الناتج المحلي(

أ

ب

المؤشرات الماكرو-اقتصادية الُمعتمدة في 
»التوقعات المالية المتوّسطة األمد«
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موازنة 
المواطنة 
والمواطن

2018

لمحة عن تطّور الوضع االقتصادي في السنوات السابقة

لمحة عامة

معّدل النمو االقتصادي 
الحقيقي بين 2014 و2018

الوضع المالي في موازنة 2018

مالحظة: أرقام سنة 2018 هي أرقام تقديرية

المرجع: بيانات صندوق النقد الدولي

معّدل التضّخم الوسطي 
بين 2014 و2018

الواردات
686.8 18 مليار ل.ل.

العجز
204.4 5 مليار ل.ل.

النفقات
891.2 23 مليار ل.ل.

مالحظة: ال يشمل العجز اعتمادات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، إذ نّصت المادة 13 من 
قانون الموازنة على إعطائها سلفة خزينة طويلة األمد وقدرها 100 2 مليار ل.ل.

وبالتالي يصبح العجز 7304.4 مليار ل.ل.

المرجع: قانون موازنة العام 2018
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النفقات

891 23 مليار ل.ل. 
هي إجمالي نفقات الموازنة العامة لعام 2018

لمحة عن توّزع النفقات بحسب التصنيف الوظيفي 

الصحة
720.6 مليار 

ل.ل.

الشؤون 
االقتصادية

1447.8 مليار 
ل.ل.

حماية 
البيئة 74.2 
مليار ل.ل.

اإلسكان 
والمرافق 

المجتمعية 274.4 
مليار ل.ل.

التعليم
2067.7 مليار ل.ل.

الحماية االجتماعية 
4840.9 مليار ل.ل.

النفقات

أ

السلطات العامة 
والخدمات العامة
10108 مليار ل.ل.

التنظيم 
واألمن العام

1539.3 مليار ل.ل.

األديان 
والثقافة والترفيه
123.4 مليار ل.ل.

الدفاع
2694.4 مليار ل.ل.
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موازنة 
المواطنة 
والمواطن

2018

 694.4 2 مليار ل.ل.الدفاع
منها عتاد وتجهيزات وبنى تحتية لصالح الجيش 271.5 مليار ل.ل.

إزالة القنابل العنقودية 2.5 مليار ل.ل.

482.4 مليار ل.ل.الشؤون االقتصادية: النقل
منها أشغال الطرق 395 مليار ل.ل.

بناء وتخطيط الموانئ والمرافىء 16.5 مليار ل.ل.

720.6 مليار ل.ل.الصحة
منها خدمات االستشفاء 498.3 مليار ل.ل.

مساهمات إلى هيئات ال تتوّخى الربح 15 مليار ل.ل. منها 2 مليار ضمن الخدمات 
االستشفائية

أدوية 158 مليار ل.ل.

067.7 2 مليار ل.ل.التربية والتعليم
منها التعليم االبتدائي والثانوي 445.7 1 مليار ل.ل.

التعليم الجامعي 435.4 مليار ل.ل

539.3 1 مليار ل.ل.التنظيم واألمن والعدل
منها خدمات الشرطة 995.7 مليار ل.ل.

العدل 119 مليار ل.ل.
إدارة تأديبية 20.3 مليار ل.ل.

188 2 مليار ل.ل.*الشؤون االقتصادية: الطاقة
منها المصادر التقليدية للكهرباء 27.6 مليار ل.ل.

المصادر الجديدة للكهرباء 4.7 مليار ل.ل.
سلفة خزينة طويلة األجل لدعم عجز مؤسسة كهرباء لبنان 2,100 مليار ل.ل

النفقات
أبرزها:
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كيف ُتقّدر نفقات الموازنة؟

يرسل وزير المالية تعميم الموازنة الذي يحّدد فيه توّجهات الحكومة وتقوم كل وزارة 
وإدارة عامة بتقدير نفقاتها الخاصة باالستناد إلى تعميم الموازنة وانطاقًا من أرقام 

السنة السابقة، وتقّدم مشروعها لمديرية الموازنة في وزارة المالية.

تدرس مديرية الموازنة اقتراح اإلدارات آخذًة بعين االعتبار إنفاق السنة السابقة وتوّجهات 
وأولويات الحكومة. بعد االنتهاء من جلسات مناقشة المشاريع مع اإلدارات المختلفة، 

تحّضر مديرية الموازنة تصّور أّولي لمشروع الموازنة المتضّمن أرقام المشروع وخاصة 
المناقشات مع اإلدارات واالعتمادات موضوع الخاف التي ُيترك أمر تقريرها لوزير 

المالية والوزير المختص.

في حال لم يصل النقاش إلى نتيجة بين وزارة المالية واإلدارة المعنية ُيرفع الخاف إلى 
مجلس الوزراء للبت فيه.

بعد البحث والنقاش في مقترحات كل الوزارات واإلدارات والمؤسسات العامة، وعلى 
ضوء النتائج، يتّم إعداد مشروع الموازنة الذي يرفعه وزير المالية إلى مجلس الوزراء.

 *  بالنسبة لقطاع الطاقة، الرقم اإلجمالي 188 2 مليار ل.ل. يتضّمن الرقم الملحوظ في 
التصنيف الوظيفي 88 مليار ل.ل. باإلضافة إلى سلفة الخزينة الطويلة األجل 100 2 مليار 

ل.ل. لم ُتلحظ ضمن اعتمادات الموازنة.

الشؤون االقتصادية: 
95.6 مليار ل.ل.الزراعة والبحوث الزراعية

منها دعم مزارعي األعاف 9.8 مليار ل.ل.
المشروع األخضر 2.4 مليار ل.ل.

مصلحة األبحاث العلمية الزراعية 15 مليار ل.ل.

74.2 مليار ل.ل.البيئة
منها إدارة النفايات 35.45 مليار ل.ل.

مساعدات لمشاريع بيئية في المحافظات 960 مليون ل.ل.



14

موازنة 
المواطنة 
والمواطن

2018

720.7 21 مليار ل.ل.
نفقات جارية )تشغيلية(

أي كل ما يسمح بتشغيل اإلدارات والمؤسسات العامة 
مثل رواتب العاملين وشراء المواد االستهاكية والخدمات 

الُمختلفة كخدمات الصيانة.
891 23 مليار ل.ل.

مجموع الموازنة العامة 
موّزع على:

170.5 2 مليار ل.ل.بحسب التصنيف االقتصادي
نفقات استثمارية

مثل بناء الجسور وشّق الطرقات والبنى التحتّية وشراء 
التجهيزات واالستماكات.

100 2 مليار ل.ل. 
سلفة خزينة طويلة األجل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان غير مرصودة في 

الموازنة

96.8 مليار ل.ل.
مديرية اليانصيب الوطني

827 2 مليار ل.ل. 
مجموع الموازنات 

الُملحقة موّزع على:

30.4 مليار ل.ل.
المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

700.3 2 مليار ل.ل.
االتصاالت

كيف تتوّزع نفقات الموازنة العامة 
ونفقات الموازنات الملحقة؟

النفقات

دفع الفوائد/خدمة الدين العام
الرواتب واألجور والمنافع وملحقاتها

النفقات االستثمارية
نفقات جارية أخرى

ب
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ما هي أبرز نفقات الحماية االجتماعية في موازنة 2018؟

بلغت قيمة نفقات الحماية االجتماعية 840.9 4 مليار ل.ل. منها:

كيف تطّورت نفقات الدولة في السنوات السابقة؟

تطّور إجمالي نفقات الدولة بين 2014 و2017 )مليار ل.ل.(

مالحظة: األرقام الُمتّضمنة في الرسم البياني أعاه هي أرقام النفقات الفعلية للسنوات 
السابقة كما صدرت في تقارير وزارة المالية باستثناء سنة 2017 حيث قيمة النفقات هي 

تقديرية وذلك بحسب ما ورد في قانون موازنة 2017 غير متضّمنًة إجمالي الموازنات 
الُملحقة.

المرجع: تقرير »مرصد المالية العامة« الصادر عن وزارة المالية، 2016.

20162017

22 412
23 906

2015

20 393

2014

21 032

نفقات إجتماعية

ج

د

المرض 698.3 مليار ل.ل.

العجز 8.8 مليار ل.ل.

معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة
808.6 2 مليار ل.ل.

تقديمات عائلية 156 مليار ل.ل.

حماية حقوق المرأة 1.3 مليار ل.ل.

حماية اجتماعية غير مصّنفة 037 1 مليار ل.ل.
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موازنة 
المواطنة 
والمواطن

2018

نسبة النفقة 
من مجموع 

الموازنة 
العامة 2018 

)%(

مجموع 
النفقات 

المقّدرة في 
موازنة 2018 
)مليار ل.ل.(

نسبة النفقة 
من مجموع 

الموازنة 
العامة 2017 

)%(

مجموع 
النفقات 

المقّدرة في 
موازنة 2017 
)مليار ل.ل.(

األبواب

0.076% 18.10 0.085% 20.38 رئاسة الجمهورية 1

0.355% 84.79 0.300% 71.68 مجلس النواب 2

6.377% 1 523.51 6.459% 1 544.07 رئاسة مجلس الوزراء 3

0.008% 1.84 0.008% 1.87 المجلس الدستوري 4

0.488% 116.64 0.449% 107.37 وزارة العدل 5

0.750% 179.15 0.732% 175.11 وزارة الخارجية والمغتربين 6

6.991% 1 670.17 6.349% 1 517.86 وزارة الداخلية والبلديات 7

3.044% 727.33 2.636% 630.26 وزارة المالية 8

1.850% 441.94 1.946% 465.30 وزارة األشغال العامة والنقل 9

13.389% 3 198.87 11.769% 2 813.40 وزارة الدفاع الوطني 10

8.755% 2 091.63 7.148% 1 708.69 وزارة التربية والتعليم العالي 11

3.051% 728.84 2.964% 708.54 وزارة الصحة العامة 12

0.109% 26.14 0.124% 29.59 وزارة االقتصاد والتجارة 13

0.404% 96.54 0.311% 74.45 وزارة الزراعة 14

0.028% 6.69 0.030% 7.08 وزارة االتصاالت 15

1.629% 389.26 1.741% 416.22 وزارة العمل 16

0.199% 47.63 0.190% 45.33 وزارة اإلعام 17

نفقات موازنة العام 2018 مقارنة مع موازنة العام 2017 هـ

النفقات
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1.372% 327.82 1.619% 387.09 وزارة الطاقة والمياه 18

0.099% 23.72 0.108% 25.71 وزارة السياحة 19

0.204% 48.64 0.194% 46.49 وزارة الثقافة 20

0.059% 14.02 0.059% 14.02 وزارة البيئة 21

0.034% 8.15 0.029% 7.04 وزارة المهجرين 22

0.061% 14.53 0.065% 15.51 وزارة الشباب والرياضة 23

0.954% 228 0.948% 226.67 وزارة الشؤون االجتماعية 24

0.041% 9.78 0.034% 8.16 وزارة الصناعة 25

46.137% 11 022.64 47.896% 11 450.00 النفقات المشتركة 26

3.536% 844.73 5.806% 1 388.04 احتياطي الموازنة 27

23 891.22 23 906.04 مجموع الموازنة العامة

96.80 115.80 مديرية اليانصيب الوطني 108

30.49 45.26
المديرية العامة للحبوب 

والشمندر السكري
113

2 700.32 2 615.99 االتصاالت 115

2 827.62 2 777.06 مجموع الموازنات الملحقة

26 718.84 26 683.10 المجموع العام

المرجع: موازنة العام 2017 وموازنة العام 2018

توّزع النفقات بحسب التصنيف اإلداري
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موازنة 
المواطنة 
والمواطن

2018

ما هي اإليرادات المتوّقعة لعام 2018؟

686 18 مليار ل.ل.
هي إجمالي اإليرادات الضريبية وغير الضريبية في الموازنة العامة

276 14 مليار ل.ل.
اإليرادات الضريبية

هي الضرائب والرسوم التي يدفعها 
المواطن.

410 4 مليار ل.ل.
اإليرادات غير الضريبية

هي اإليرادات التي تحّققها الدولة 
من مؤسسات عامة رابحة ورسوم 

على معامات إدارية.

اإليرادات

أ
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كيف تتوّزع اإليرادات الضريبية 
وغير الضريبية الُمتوّقعة لعام 2018؟

كيف ُتقّدر إيرادات الموازنة؟

تقوم مديرية الموازنة بتقييم اإلمكانيات وتقدير اإليرادات المتوّقع توّفرها للسنة 
المقبلة مع األخذ بعين االعتبار توّجهات الحكومة واألهداف التي تضعها )زيادة ضريبة، 

تخفيض ضريبة...( والوضع االقتصادي للبلد )معّدالت النمو المتوّقعة، معّدالت 
التضّخم...(

الضريبة على القيمة المضافة
أرباح قطاع اإلتصاالت

الضريبة على االرباح
رسوم تسجيل العقارات

الرسم الجمركي
الضريبة على الفوائد

ضريبة الرواتب واالجور
مصادر اخرى

توّزع اإليرادات الضريبية وغير الضريبية

المرجع: موازنة العام 2018

ب
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موازنة 
المواطنة 
والمواطن

2018

ما هي أبرز اإليرادات الضريبية المتوّقعة لعام 2018؟

ما هي أبرز اإليرادات غير الضريبية المتوقعة لعام 2018؟

اإليرادات

ج

د

الرسم الجمركي
863 مليار ل.ل.

إيرادات مرفأ بيروت
214 مليار ل.ل.

الضريبة على 
الرواتب واألجور
780 مليار ل.ل.

الرسوم اإلدارية
817 مليار ل.ل.

الضريبة على الفائدة 
المصرفية قدرها 7 ٪

301 1 مليار ل.ل.

إيرادات كازينو لبنان
118 مليار ل.ل.

الضريبة على األرباح
493 1 مليار ل.ل.

حاصالت من أمالك 
الدولة الخاصة

105 مليار ل.ل.

الضريبة على القيمة 
 TVA المضافة

958 3 مليار ل.ل.

أرباح قطاع 
االتصاالت

071 2 مليار ل.ل.

رسوم تسجيل 
العقارات

886 مليار ل.ل.

إيرادات مصرف 
لبنان

61 مليار ل.ل.
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كيف تطّورت إيرادات الدولة في السنوات السابقة؟

مالحظة: األرقام الُمتّضمنة في الرسم البياني أعاه هي أرقام اإليرادات الفعلية 
للسنوات السابقة كما صدرت في تقارير وزارة المالية، باستثناء عام 2017 فهي 

ملحوظة في جدول المقارنة الوارد في قانون موازنة عام 2018.

المرجع: تقرير »مرصد المالية العامة« الصادر عن وزارة المالية، 2016.

تطّور إجمالي إيرادات الدولة بين 2014 و2017 )مليار ل.ل.(

هـ
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موازنة 
المواطنة 
والمواطن

2018

موازنة 2018 
)مليار ل.ل.(

محصل لعام 
2017 )مليار 

ل.ل.(

قانون موازنة 
2017 )مليار 

ل.ل.(

بيان اإلرادات

3 997.75 4 200.24 4 224.17 الضريبة على الدخل 111

1 040.93 1.07 0.68 ضرائب أخرى على الدخل 119

220.90 282.62 272.28 الضريبة على األماك المبنية 121

176.85 166.42 173.39 رسم االنتقال 122

886.75 964.05 1 355.42 ضرائب غير متكّررة على األماك 123

0 0 0 ضرائب على األماك البحرية 124

0 0 0 ضرائب أخرى على األماك 129

1 762.30 1 428.27 1 428.07 الرسوم الداخلية على السلع 131

126.36 130.73 105.75 أرباح إدارة الحصر 132

3.96 3.35 3.87 الرسوم على الخدمات 133

0.40 0.35 0.50 الضريبة على المبيعات 134

3 958.19 3 475.60 3 441.03 الضريبة على القيمة المضافة 135

508.49 461.48 446.98 رسوم أخرى على السلع والخدمات 139

863.14 742.22 867.79 رسوم على االستيراد 141

0 0 0 رسوم الجمارك على التصدير 142

0 0 0
رسوم أخرى على التجارة والمبادالت 

الدولية
149

730.09 524.20 523.70 رسوم الطابع المالي 151

مقارنة إيرادات موازنة 2017 و2018 و

اإليرادات
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0 0 0 الرسم المقطوع 152

0 0 0 ضرائب غير مصنفة في حساب آخر 159

2 478.40 2 315.33 2 348.62
حاصات من إدارات ومؤسسات عامة 

غير مالية
261

61.75 60.68 61.14 حاصات من مؤسسات عامة مالية 262

105.12 266.21 103.05 حاصات من أماك الدولة الخاصة 263

0 0 0 حاصات من مؤسسات عامة استثمارية 264

6.13 6.80 6.01
حاصات أخرى من إدارات ومؤسسات 

عامة
269

817.06 746.03 731.32 رسوم إدارية 271

33.06 32.96 31.84 عائدات إدارية 272

3.48 3.44 3.41 مبيعات 273

81.59 85.15 77.15 رسوم إجازات 274

19.85 15.20 21.72 رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 279

38.80 38.18 30.15 غرامات وأحكام نقدية 281

0.008 0.034 0.007 مصادرات 282

0.31 0.40 0.28 عقوبات 283

311.09 221.37 155.54 حسومات تقاعدية 291

0 0.90 0 حاصات البريد 292

0 0 0 الهبات الجارية الداخلية 294

0 60.91 0 الهبات الجارية الخارجية 295

454.00 12.77 2.08 اإليرادات غير الضريبية االستثنائية 299

18 686.86 16 247.07 16 416.07 مجموع إيرادات الموازنة

مقارنة اإليرادات والحاصالت األخرى

المرجع: موازنة العام 2018
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موازنة 
المواطنة 
والمواطن

2018
 الدين العام

كيف تطّور الميزان المالي في السنوات السابقة؟

المرجع: تقرير »مرصد المالية العامة« الصادر عن وزارة المالية، 2016.

ما هو العجز الُمتوّقع لعام 2018؟

الميزان األّولي  بين 2014 و2016 )مليار ل.ل.(

أ

ب

686.8 18 مليار ل.ل.
إيرادات

عجز

891.2 23 مليار ل.ل.
نفقات

مستحقات 
الدين

ديون السنة 
الماضية

204.4 5- مليار ل.ل.
عجز

ديون السنة الحالية

−

− +

=

=
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مالحظة: األرقام الُمتّضمنة في الرسم البياني هي األرقام الفعلية للسنوات السابقة 
كما صدرت في تقارير وزارة المالية، باستثناء عام 2017 حيث إجمالي العجز هو رقم تقديري 

وذلك بحسب ما ورد في فانون موازنة 2017.

المرجع: تقرير »مرصد المالية العامة« الصادر عن وزارة المالية، 2016.

كتلة الدين العام بين 2014 و2017

إجمالي الميزان المالي بين 2014 و2017 )مليار ل.ل.(

كيف تطّورت كتلة الدين العام في السنوات السابقة؟

المرجع: تقرير »الدين وأسواق الدين« الصادر عن وزارة المالية، 2017.

ج
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موازنة 
المواطنة 
والمواطن

2018

من أي جهات تستدين الدولة؟

توّزع الدين بحسب مصادر التمويل

كيف يتوّزع الدين العام؟

المرجع: تقرير »الدين وأسواق الدين« الصادر عن وزارة المالية، 2017.

المصارف التجارية حاملي السندات بالعمات 
Eurobonds األجنبية

مصرف لبنان
المصارف التجارية حاملي السندات بـ ل.ل. 

المؤسسات العامة
مصادر أخرى

توّزع الدين العام بالليرة وبالعمالت األجنبية

الدين العام

المرجع: تقرير »الدين وأسواق الدين« الصادر عن وزارة المالية، 2017.

د

هـ

الدين الخارجي 
بالعمات األجنبية )ما 
يعادله بمليارات ل.ل.(

الدين الداخلي بالعملة 
الوطنية )مليار ل.ل.(
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التعديالت الضريبية

•  إمكانية تقسيط الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة المتّوجبة 
.2016/12/31 تاريخ  على المكّلفين لغاية 

•  للمستخدمين والعمال واألجراء الذين يشغلون في آٍن واحد وظيفة أو عمًا في مؤسسات 
أو محات عّدة، أو يمارسون في الوقت نفسه مهنة خاضعة لضريبة الدخل )الباب األول(، 

من غرامات التحّقق والتحصيل عن السنوات 2016 وما قبل؛ 
•  من رسم التأمين ورسم فك التأمين؛

•  للشركات والمؤسسات التي توّقفت عن العمل منذ ما قبل تاريخ 2013/1/1 ولم تشطب من 
السجل التجاري، والشركات المدنية التي لم تشطب من السجل المدني، من الغرامات ومن 

رسم الطابع المالي والغرامات المتعّلقة به جراء عدم تجديد مّدة العقد؛
• عقود استخدام األجراء اللبنانيين من رسم الطابع المالي.

الضرائب  على  لاعتراض  القانون  هذا  نشر  تاريخ  من  أشهر   6 مّدتها  إضافية  مهلة  •  إعطاء 
العامة. المالية  مديرية  تحّققها  التي  والرسوم 

• غرامات التحقق والتحصيل التي تجبيها وزارة المالية. يتراوح التخفيض بين %90 و%100؛
العامة  الواردة من اإلدارات والمؤسسات  التحصيل  أوامر  المتوّجبة على متأّخرات  •  الغرامات 

%90؛ العام. تخفيض بنسبة  القانون  البلدي وسائر أشخاص  والقطاع 
• الغرامات المتوّجبة على متأخرات رسوم الميكانيك. تخفيض بنسبة %90؛

• الغرامات المتوّجبة على متأخرات رسوم البلدية. تخفيض بنسبة %90؛
•  الغرامات المتوّجبة على متأخرات الرسوم البلدية على المؤسسات السياحية. تخفيض بنسبة 

%90؛
بنسبة  تخفيض  االجتماعي.  للضمان  الوطني  الصندوق  متأخرات  على  المتوّجبة  •  الغرامات 

%90؛
شرط تسديد المتأخرات مع الغرامات الُمخّفضة خال مهلة 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

التخفيضات الضريبية

اإلعفاءات الضريبية

مهل إضافية

تقسيط الضرائب
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موازنة 
المواطنة 
والمواطن

2018

اشتراكات  تسديد  إعفائهم من  جدد من خال  لبنانيين  أجراء  المؤسسات الستخدام  •  تحفيز 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لمدة سنتين وذلك ضمن الشروط الواردة في قانون 

الموازنة.

فتح باب التسوية:
• ألوضاع المكلفين بضريبة الدخل لغاية العام 2016 ضمنًا؛

أمام  المقّدمة  المضافة،  القيمة  على  والضريبة  الدخل  على  بالضريبة  المتعّلقة  •  للتكاليف 
االعتراضات؛ لجان 

• لمالك العقار على مخالفات البناء.

• رفع التنزيل الخاص ببعض دور السكن للمالكين.

معّدل الضريبةالشطور الجديدة
4 في المئةمن 1 إلى 000 000 40 ل.ل.

6 في المئةمن 001 000 40 إلى 000 000 80 ل.ل.

8 في المئةمن 001 000 80 إلى 000 000 120 ل.ل.

11 في المئةمن 001 000 120 إلى 000 000 200 ل.ل.

14 في المئةما يزيد عن 000 000 200

معّدل الضريبةالشطور قبل تعديلها
4 في المئةمن 1 إلى 000 000 20 ل.ل.

6 في المئةمن 001 000 20 إلى 000 000 40 ل.ل.

8 في المئةمن 001 000 40 إلى 000 000 60 ل.ل.

11 في المئةمن 001 000 60 إلى 000 000 100 ل.ل.

14 في المئةما يزيد عن 000 000 100

تصبح الشطور على الشكل التالي:

التسويات الضربية

التنزيالت الضريبية

التحفيزات

تعديل شطور ضريبة األمالك المبنية

التعديالت الضريبية
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األولى  الدرجتين  أندية  التعاقد معهم من قبل  يتّم  الذين  العرب واألجانب  الاعبين  •  إعفاء 
والثانية لكافة األلعاب الرياضية من اشتراكات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ومن 

العمل. المرور واإلقامة وإجازات  رسوم سمات 

 • الرسم على التقديمات العينية العقارية للوحدات السكنية اللبنانية ليصبح:
- 3 في المئة عن الجزء من قيمة العقار الذي ال يزيد عن 375 مليون ل.ل.  

- 5 في المئة عن الجزء من قيمة العقار الذي يزيد عن 375 مليون ل.ل.  
• رسم الطابع المالي على رخص إشغال األماك العامة.

•  اإلجازة لوزارة العمل إصدار إجازات عمل للعاملين غير اللبنانيين لمدة سنتين على أن تستوفي 
ضعف الرسم الذي تتقاضاه على اإلجازات التي تصدرها لمدة سنة واحدة؛

•  اإلجازة لألمن العام إصدار جواز إقامة للعمل لغير اللبنانيين الحائزين على إجازة عمل لمدة 
سنتين بدل سنة واحدة على أن يستوفي ضعف الرسم المفروض على جواز اإلقامة الذي 

ُيمنح لمدة سنة واحدة؛
●  تعديل مّدة صاحية جوزات السفر والرسوم المتّوجبة عليها لتصبح على الشكل التالي:

- لمدة سنة واحدة 000 60 ل.ل.  
- لمدة خمس سنوات 000 300 ل.ل.  

- لمدة عشر سنوات 000 500 ل.ل.  

إجازات مختلفة

تخفيض

إعفاء العرب واألجانب 
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موازنة 
المواطنة 
والمواطن

2018

●  إلغــاء عــدد مــن المؤسســات العامــة والمصالــح المســتقلة التــي ال جــدوى 
تتشــابه  التــي  المؤسســات  ودمــج  اســتمرارها  مــن  خدماتيــة  أو  اقتصاديــة 

تقّدمهــا؛ التــي  والخدمــات  المهــام 

● ترشيد التعويضات التي يتقاضوها الموظفون عن أعمال اللجان؛

●  تحديــد ســقف إلعطــاء المكافــآت الســنوية للموظفيــن والعامليــن فــي اإلدارات 
والمؤسســات العامــة والقطــاع البلــدي وســائر أشــخاص القانــون العــام؛

●  منــع نقــل اعتمــادات إضافيــة مــن الرواتــب وملحقاتهــا إلــى المكافــآت واألعمــال 
اإلضافية؛

●  اســتثناء عائــات شــهداء ســاحة الشــرف والجرحــى المعوقيــن فــي القــوى 
العســكرية مــن التقســيط المنصــوص عليــه فــي المــادة 18 مــن القانــون رقــم 

2017/8/21؛ تاريــخ   46

●  اســتفادة زوج شــهيد ســاحة الشــرف مــن كامــل حّصتــه مــن المعــاش التقاعــدي 
أو مــن تعويــض الصــرف، وفــي مؤسســة التعاضــد مهمــا كان وضعــه المــادي؛

●  منــح كل عربــي أو أجنبــي يشــتري وحــدة ســكنية فــي لبنــان إقامــة، علــى أن ال 
تقــّل قيمــة الوحــدة الســكنية عــن 750 مليــون ل.ل. فــي بيــروت و500 مليــون 

ل.ل. فــي ســائر المناطــق؛

ــم  ــى أن يت ــى 34 ســاعة عل ــل دوام العمــل األســبوعي مــن 32 ســاعة إل ●  تعدي
توزيعهــا بمرســوم يتخــذ بمجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح رئيــس مجلــس 
الــوزراء ويراعــى فيــه أن يكــون الــدوام يــوم الجمعــة مــن الســاعة الثامنــة صباحــًا 

ــة عشــرة. حتــى الســاعة الحادي

●  تحديــد العطلــة القضائيــة الســنوية للقضــاة بشــهر ونصــف الشــهر يتــم تحديــد 
موعدهــا فــي الفتــرة الواقعــة بيــن 15 تمــوز و30 أيلــول؛

أبرز اإلجراءات اإلصالحية

اإلصالحات
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●  إعفــاء الســيارات غيــر الملّوثــة للبيئــة مــن بعــض الرســوم الجمركيــة ورســم 
االســتهاك الداخلــي ورســم التســجيل ورســم الميكانيــك عنــد تســجيلها للمــرة 

ــى؛ األول

ــاذ  ــخ نف ــى اإلدارة بتاري ــوا إل ــن نقل ــن والذي ــن والمتدرجي ●  إعطــاء القضــاة العاملي
ــون ثــاث درجــات اســتثنائية؛ هــذا القان

● إلغاء بعض األحكام المتعّلقة بالقضاة وبأساتذة الجامعة اللبنانية.
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موازنة 
المواطنة 
والمواطن

2018

بعض المشاريع والبرامج قيد التنفيذ

المشاريع والبرامج

كلفة 
المشروع

اإلعتماد 
المرصود 

في موازنة 
سنة 2018

مشروع إنشاء أبنية وزارة المالية والمبنى الموّحد إلدارة 
الجمارك

8.64 مليار ل.ل.71.28 مليار ل.ل.

مشروع إنشاء مرفأ سياحي 
في خليج جونيه

16.5 مليار ل.ل.60 مليار ل.ل.

مشاريع إنشاء واستكمال طرقات
•  توسيع وتأهيل طريق السلطانية – صيدا

•  استكمال تنفيذ طريق كفررمان – مرجعيون
•  تنفيذ طريق القديسين جبيل – البترون

•  استكمال أوتوستراد الشمال طرابلس - الحدود 
الشمالية

•  استكمال وتأهيل طريق التوفيقية رأس بعلبك – القاع

32 مليار ل.ل.

63 مليار ل.ل.

30 مليار ل.ل.

50 مليار ل.ل.

50 مليار ل.ل.

8.5 مليار ل.ل.
7.25 مليار ل.ل.

5 مليار ل.ل.

5 مليار ل.ل.

5 مليار ل.ل.

2.5 مليار ل.ل.50 مليار ل.ل.برنامج إزالة القنابل العنقودية

271.5 مليار ل.ل348.2 1 مليار ل.ل.برنامج تحقيق عتاد وتجهيزات وبنى تحتية للجيش اللبناني

2.5 مليار ل.ل.20 مليار ل.ل.مشروع إنشاء وتجهيز أبنية مدرسية

75 مليار ل.ل.450 مليار ل.ل.مشروع توسيع شبكة االتصاالت

مشروع تشييد أبنية لإلدارات العامة في سبيل استغناء 
الدولة عن أعباء استئجار المباني واإلنشاءات التي 

تشغلها

10 مليار ل.ل.750 مليار ل.ل.

مشروع معالجة التلّوث في منطقة حوض الليطاني من 
النبع إلى المصب )القانون 63 خارج الموازنة(

موزعة على وزارة الزراعة، الطاقة والمياه، البيئة، الصناعة

97.8 مليار ل.ل.100 1 مليار ل.ل.

97 مليار ل.ل.850 مليار ل.ل.تسديد ديون وتعويضات االستماك
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●  هــل تعلــم أن وزارة الشــؤون االجتماعيــة تســاهم بتأميــن حليــب للتــوأم )عــدد 3 
ومــا فــوق( بقيمــة مليونيــن ل.ل.؛

غذائيــة  وجبــات  بتقديــم  تســاهم  االجتماعيــة  الشــؤون  وزارة  أن  تعلــم  ●  هــل 
محــّددة؛ جمعيــات  عبــر  واألطفــال  للمســّنين 

العلميــة يقــّدم منــح لمتفّوقــي  للبحــوث  ●  هــل تعلــم أن المجلــس الوطنــي 
الثانويــة العامــة الخمــس األوائــل فــي فــروع شــهادة الثانويــة العامــة بالتعــاون 
مــع الجامعــات المحليــة؛ يختــار الطالــب االختصــاص الــذي يريــده والجامعــة التــي 
ــون ل.ل. ســنويًا؛ ــه المجلــس منحــة بقيمــة 10 ملي يرغــب بااللتحــاق بهــا ويعطي

●  هــل تعلــم أن المؤسســة الوطنيــة لاســتخدام تقــّدم مســاهمات لجمعيــات 
خاصــة متخّصصــة فــي مجــال التدريــب المهنــي بهــدف تخريــج بيــن 750 و000 1 

عامــل متــدّرب ســنويًا للعمــل فــي مهــن مطلوبــة فــي ســوق العمــل؛

ــازات شــراء أو  ــة الدائمــة بموجــب إج ــن األدوي ــم أن وزارة الصحــة تؤّم ●  هــل تعل
عبــر مراكــز الرعايــة الصحيــة التابعــة لهــا فــي جميــع المناطــق، كمــا تؤّمــن أدويــة 

األمــراض المســتعصية والســرطانية؛

●  هــل تعلــم أن لــدى وزارة الشــؤون االجتماعيــة )عبــر مراكــز الخدمــات اإلنمائيــة( 
أطبــاء صحــة عامــة وأمــراض داخليــة وأســنان وقلــب وأطفــال ... وتقــّدم الــدواء 

مجانــًا فــي حــال توّفــره؛

●  هــل تعلــم أنــه باإلمــكان الحصــول مــن وزارة الشــؤون االجتماعيــة علــى بطاقــة 
فقــر تخــّول حاملهــا مــن االســتفادة مــن مشــروع اســتهداف األســر األكثــر فقــرًا 

)تعّلــم، استشــفاء، تقديمــات غذائيــة عنــد توّفرهــا(؛

لبنــان تقــّدم  ●  هــل تعلــم أن المؤسســة العامــة لتشــجيع االســتثمارات فــي 
لبنــان؛ الناشــئة فــي  استشــارات قانونيــة مّجانــًا للشــركات 

●  هــل تعلــم أنــه يمكنــك الحصــول علــى شــتول مثمــرة وحرجيــة مــن مشــاتل وزارة 
الزراعة.

هل تعلم؟
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موازنة 
المواطنة 
والمواطن

2018
الموازنة العامة في خمس أسئلة

مما يتكّون صك الموازنة العامة؟

مما تتأّلف الموازنة العامة للدولة؟

الموازنة العامة

قسم النفقاتقسم الواردات

واردات
عادية

اإليرادات
الضريبية

اإليرادات 
النفقات هباتقروضغير الضريبية

الجارية

نفقات 
إستثمارية

لسنة واحدة

عدد األبواب:
27 للموازنة العامة

3  للموازنات الملحقة

قوانين البرامج
أبواب - فصول

نفقات 
إستثمارية

لعّدة سنوات

واردات
إستثنائية

الجزء 
األول

الجزء 
الثاني

ه إلى الموازنة العامة، إنها ال تعّبر عن مالية الدولة الكاملة إذ أن صّك  من المآخذ التي ُتوجَّ
الموازنة العامة ال يضم الموازنات المستقلة، الموازنات اإلستثنائية وموازنات البلدية.

1

2

الموازنة العامة

الموازنات الملحقة

1

2
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االستثناءاتالمبادئ الخمس للموازنة

مبدأ 
السنوية

توضع الموازنة لسنة 
تتطابق مع السنة 

المدنية
) أي تبدأ في 1ك2 

وتنتهي في 31 ك1(.

1- قوانين البرامج
2- تدوير االعتمادات

3- الموازنات اإلثنتا عشرية
4- االعتمادات اإلضافية

مبدأ 
الوحدة

للدولة موازنة واحدة، 
تحتويها وثيقة واحدة 

تجمع جميع نفقاتها 
وجميع وارداتها.

1- الموازنات االستثنائية
2- الموازنات المستقلة

3- الموازنات الملحقة
4- الحسابات الخصوصية في الخزينة

مبدأ 
الشمول

تظهر الموازنة قسما 
النفقات والواردات بكامل 

مبالغهما دون مقاصة 
بينهما أو اقتطاع منهما.

1-  عاقة الموازنات المستقلة والموازنات 
الملحقة بالموازنة العامة

2-  اعتماد مبدأ الصوافي في قيد حاصات 
بعض الرسوم

مبدأ 
الشيوع

ال تخّصص الموازنة 
واردات معّينة لتغطية 

نفقات معّينة.

1-  تخصيص بعض الواردات لنفقة معّينة 
العتبارات عملية

2-  تخصيص بعض الواردات لنفقة معّينة 
العتبارات الثقة

3-  تخصيص بعض الواردات لنفقات ذات صلة 
بها

4-  تخصيص بعض الواردات لصالح البلديات
5-  تخصيص واردات المرافق ذات الموازنات 

الملحقة والمستقلة
6-  األموال المقدمة للدولة مشروطة بوجهة 

إنفاق معّينة )أموال المساهمات(

مبدأ 
التوازن

يكون مجموع النفقات 
العامة في الموازنة 

مساويًا لمجموع 
اإليرادات العادية.

العجز أو الوفر.

ما هي المبادئ الرئيسية للموازنة؟ 3
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موازنة 
المواطنة 
والمواطن

2018

تعميم الموازنة

الدرس والمناقشة في مديرية 
الموازنة ومراقبة النفقات

الدرس لدى وزير المالية

الدرس والمناقشة في اللجنة 
البرلمانية للمال والموازنة

التحضير لدى اإلدارات

الدرس في مجلس الوزراء

الدرس والتصديق في الهيئة 
العامة لمجلس النواب

إعداد الموازنة

المسؤول:  
اإلدارات المعنية

توحيد الموازنة 
وتأمين توازنها

المسؤول: 
وزارة المالية

درس وإقرار 
الموازنة

المسؤول: 
مجلس الوزراء

إقرار الموازنة

المسؤول: 
مجلس النواب

1234

من 1 نيسان لغاية 15 نيسان

من 1 آب لغاية 31 آبمن 1 حزيران لغاية 31 تّموز

من 15 تشرين األول 
لغاية 31 كانون األول

من 15 نيسان لغاية 31 آيار

من 1 أيلول لغاية 30 أيلول

المهلة المعطاة في الدستور حتى 
نهاية كانون الثاني من السنة الاحقة

توقيع القانون ونشره

ما هي المراحل األساسية إلعداد وإقرار الموازنة؟

ما هي المهل الزمنية إلعداد وإقرار الموازنة؟

الموازنة العامة في ستة أسئلة

4

5






