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شو يعني المال العام؟  

من وين الدولة بتجيب مصاري؟  

شو هوي الدَّيْن العام؟  

كيف بتمّ تحضير الموازنة العامة؟  

شو دور مجلس النوّاب بالموازنة؟  

والبلدية، شو دورها؟  

ليش مندفع ضرايب؟

سلسلة »حابب أعرف أكتر!«



إلى يمنى وسارة

وكل شاب وصبيّة بيحبّو يعرفو أكتر عن بالدهم.
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6

شو يعني المال العام؟

 كل سنة تقترح الحكومة على مجلس النوّاب موازنة لتمويل خطط العمل وتحقيق أهدافها، تُسمّى مشروع موازنة. 
يناقش مجلس النوّاب مشروع الموازنة ويوافق عليه بعد إدخال التعديالت الالزمة.

تتضمّن الموازنة من جهة المداخيل - وتُسمّى واردات - ومن جهة المصاريف - وتُسمّى نفقات.

يوكّل المواطن الدولة التصرّف باألموال التي يدفعها من 
ضرائب ورسوم وغيرها. والدولة، من جهتها، تتولى 

مهمّات عديدة.

الدفاع عن الوطن وحفظ األمن واالستقرار الداخلي.  
تحقيق العدالة وتطبيق حكم القانون والحرص   

على احترام حقوق اإلنسان والحريات العامة التي    
كفلها الدستور.  

إدارة المال العام والحرص على إنفاقه وفقاً لألصول وعلى   
التوازن المالي واالستقرار النقدي.   

تأمين الحق بالتعليم األساسي للجميع.  

من مهّمات الدولة

على شو بتصرف الدولة؟

المال العام هو مال كل المواطنين. 

مثالً، إذا كان هدف خطط العمل تعزيز الطبابة الحكومية، تخصّص الدولة في موازنتها مساهمات إضافية للمستشفيات 
الحكومية. وإذا كان هدف خطط العمل تعزيز قطاع االتصاالت، تخصّص الدولة تمويالً لتحديث البنى التحتية واإلطار 

التنظيمي للقطاع من موازنتها أو عبر مصادر خارجية.

مشروع موازنة العام 2017

دفع الدين 
وفوائده

دعم 
الكهرباء

التربية 
والتعليم

األمن 
والعدل

الشؤون 
االجتماعية

المواصالت 
واالتصاالت

الشؤون الدفاع
االقتصادية

الزراعة الصحة
الثقافة 

والرياضة 
واإلعالم

إنشاء البنى التحتية الضرورية لحياة المواطن   
وازدهار االقتصاد.   

تأمين الحق بالتعليم األساسي للجميع.  
تقديم الخدمات الصحية األساسية والحماية   

االجتماعية للفئات األكثر ضعفاً.  
العالقات الدولية.  

حماية البيئة والتراث...  

الدولة تفكّر بالمستقبل وتستثمر بالمشاريع الكبيرة 
 مثل البنى التحتية الضرورية لنمو االقتصاد وخلق 

فرص العمل.
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هناك نوعان أساسيان من اإلنفاق:

النفقات التشغيلية أي كل ما يسمح بتشغيل اإلدارات   
العامة مثل معاشات العاملين وشراء المواد االستهالكية    

والخدمات المختلفة كخدمات الصيانة.  

النفقات االستثمارية مثل بناء الجسور وشقّ الطرقات   
والبنى التحتية وشراء التجهيزات واالستمالكات.  

شو يعني نفقات تشغيل ونفقات استثمار؟

توزيع النفقات لعام 2015 بحسب التصنيف االقتصادي

من أهم نفقات الدولة هي النفقات االجتماعية التي تمثّل 
حوالي ربع النفقات اإلجمالية. في عام 2015، صرفت الدولة 

5239 مليار ل.ل. من أصل 21032 مليار ل.ل. على الصحة 
والتعليم والتقاعد والرعاية االجتماعية وغيرها.

الدولة عندها نفقات اجتماعية؟

توزيع النفقات االجتماعية لعام 2015 

تقاعد ونهاية 
خدمة

معاشات 
المدرسين 
والتربويين

دواء مدعوم
استشفاء لغير 

المضمونين

دعم للجمعيات لرعاية 
ذوي االحتياجات 

الخاصة والعجزة واأليتام 

 %33 
دفع الفوائد

 %35 
ااإلنفاق على 

الموظفين

 %8  
دعم الكهرباء

 %20 
نفقات جارية 

أخرى

 %4  
النفقات 

االستثمارية

 %18
الصحة

 %34
التعليم

 %38 
التقاعد ونهاية 

الخدمة

 %10 
نفقات اجتماعية 

أخرى

مجموع النفقات
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2025 مليار ل.ل.
147 مليار ل.ل.347 مليار ل.ل.151 مليار ل.ل.997 مليار ل.ل.

لو كنت أنا عم حّدد 
األولويات، ما كنت 

بعمل هيدي الخيارات.
وأنت، كيف 

بتكون أولوياتك؟ وال أنا.



من وين الدولة 
بتجيب مصاري؟
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من وين الدولة بتجيب مصاري؟

واردات الدولة لعام 2015

 %23 
TVA

 %14  
أرباح قطاع 

االتصاالت

 %8  
الضريبة على 
  6% أرباح الشركات

رسوم تسجيل 
العقارات

 %5  
الرسم الجمركي

 %33 
مصادر أخرى

 %6  
الضريبة على 

الفوائد

 %5  
ضريبة الرواتب 

واألجور

اإليرادات الضريبية وهي الضرائب والرسوم   -1 
التي يدفعها المواطن، مثل الـ TVA والرسوم    

الجمركية وضريبة الدخل ورسوم استهالك الكحول    
والتبغ، وغيرها.  

اإليرادات غير الضريبية وهي األرباح التي تحقّقها   -2 
من مؤسسات عامة رابحة )مثل االتصاالت والريجي    

ومرفأ بيروت...( ومن الرسوم على معامالت إدارية    
)مثل رسوم جوازات السفر...(  

واردات الدولة ال تأتي كلّها من الضرائب. هناك مصادر عدة، مثل:

شو هّي أهم انواع الضرائب؟

 %76  
إيرادات ضريبية

 %24 
إيرادات غير 

ضريبية

واردات الموازنة لعام 2015 

الضريبة على 
القيمة المضافة 
TVA هي ضريبة 
عامة بمعدّل %11 

تُدفع عند استهالك 
السلع والخدمات 

المستوردة والمصنّعة 
محلياً، ما عدا بعض 

السلع األساسية 
والخدمات الصحية، 
والتعليم، والخدمات 
المصرفية والمالية، 

والنقل المشترك 
 وغيرها. هذه 

الضريبة تؤمّن اإليراد 
األكبر للدولة.

الضريبة على   
األمالك المبنية    

تُدفع على اإليرادات    
السنوية لألبنية إذا    

تمّ تأجيرها، أو    
على القيمة    

التأجيرية إذا كان    
صاحب الملك    
يسكن البناء.    

ويستفيد المالك    
إذا سكن العقار    

من تخفيض    
على الضريبة.  

رسوم تسجيل   
العقارات يدفعها    

كل من يقوم بشراء    
عقار )مبني أو غير    
مبني( بمعدّل %5    

من قيمة العقار.  

TVAالعقارات

الضريبة على الفائدة 
المصرفية قدرها %7 
 يدفعها المواطن على 

فوائد حساباته 
المصرفية. ويقوم 

المصرف باقتطاع هذه 
الضريبة من الحسابات 
وتحويلها مباشرة إلى 

خزينة الدولة.

الفائدة
المصرفية

رسم االنتقال 
هو ضريبة تُفرض 
مرة واحدة على 

األشخاص الذين تُنقل 
إليهم »األموال«)1( عن 
طريق اإلرث أو الوصية 

أو الهبة...

االنتقال

الرسم الجمركي 
يختلف بحسب 

السلعة المستوردة 
ويُدفع عند استيراد 
البضائع. تُفرض أيضاً 

رسوم وضرائب أخرى 
على بعض السلع 

مثل السيارات والبنزين 
والتبغ وغيرها.

الجمارك

بفهم إّنو إذا بدي 
 T-Shirt اشتري

سعرها 22200 ليرة، 
 في 2200 ليرة 
 من سعرها 

بيروحو للدولة.

)1( األموال تتضمّن أيضاً المفروشات والسيارات واألسهم والسندات واألراضي واألبنية...
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Gross Domestic Product = Produit Intérieur Brut =  2( الناتج المحلي اإلجمالي(

بتخفيف عجز الدولة والمحافظة لفترة زمنية محدّدة، ليساهموا برفع معدّالت الضرائب على الثروة األغنياء في فرنسا وألمانيا حكوماتهم 2009، طالبت مجموعة من كبار خالل األزمة المالية العالمية عام 

 
على نوعية الخدمات والمناخ 
 

العام للبلد. 

هل تعرف؟

تُقاس الضريبة نسبةً لحجم االقتصاد، وهذا المعدّل مهم 
 من أجل المقارنة ما بين البلدان.

الناتج المحلي اإلجمالي)2( هو مقياس لحجم االقتصاد، أي 
قيمة السلع والخدمات التي يُنتجها البلد خالل عام محدّد. 

الضريبة كثيرة أو قليلة ؟

الواردات الضريبية

X 100الناتج المحلي اإلجمالي

تصنيف الدول اإلقليمية بحسب معدّل الضريبة نسبة لحجم اإلقتصاد لعام 2015
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يدفع الموظّفون ضريبة الرواتب واألجور  
وهي ضريبة تصاعدية، أي كلما ازدادت    

قيمة الراتب أو األجر، ازداد معدّل الضريبة.    
وتتراوح معداّلتها بين 2% و20%. ويستفيد    

الموظّف من تخفيض )تنزيل من الراتب    
الخاضع للضريبة( بحسب الوضع العائلي    

)أعزب، متزوج، لديه أوالد...(.  

يدفع أصحاب المهن الحرّة ضريبة دخل   
تصاعدية، تتراوح معداّلتها بين 4% و%21.    
ويستفيد كل شخص من تنزيل من قيمة    

الربح الخاضع للضريبة بحسب وضعه    
العائلي. يحدّد ربح صاحب المهنة الحرّة    

الخاضع للضريبة بتطبيق معدّل ربح مقطوع    
بحسب نوع المهنة على إيراداته السنوية.  

تدفع المؤسسات الفردية والشركاء   
في شركات األشخاص )تضامن، توصية    

بسيطة( ضريبة دخل تصاعدية، تتراوح    
معدّالتها بين 4% و21%. ويستفيد كل    

شخص من تنزيل من قيمة الربح الخاضع    
للضريبة بحسب وضعه العائلي.  

تدفع شركات األموال )مساهمة،   
محدودة المسؤولية( ضريبة سنوية على    

األرباح بمعدّل 17% من قيمة الربح.  

 الدخل

يعني إذا صبّية بتقبض مليون و 200 ألف ليرة بالشهر، 
بتدفع 13 ألف ليرة ضريبة دخل:

مهنة حّرة يعني مثاًل حرفي، 
خبير محاسبة، رسام، صيدلي، 

طبيب، موسيقي، مهندس، 
محامي، سمسار...

ثاني شطر ثالث شطر

1,200,000 ل.ل.

625,000 ل.ل.
ضريبة  صفر % 575,000 ل.ل.

أول شطر

+

75,000 ل.ل.
ضريبة   %4

500,000 ل.ل.
ضريبة   %2

10,000 ل.ل.3,000 ل.ل.

+
==

%14



ْين العام؟ شو هو الدَّ
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ْين العام؟ شو هو الدَّ

يُقاس الدَّيْن العام نسبةً لحجم االقتصاد، يعني الناتج 
المحلي اإلجمالي)1(.

هذه النسبة تشير الى عبء الدَّيْن أو ثقله على االقتصاد، 
ويستعمل هذا القياس للمقارنة مع بلدان أخرى. تُعَد نسبة 

الدَّيْن العام من الناتج المحلي االجمالي في لبنان من 
النسب األعلى على الصعيد العالمي. 

ْين العام؟ كيف منقيس الدَّ

الدّين العام نسبة للناتج المحلي اإلجمالي لعام 2016 

الدَّْين

الناتج المحلي 

اإلجمالي

100 X

إذا َطّلعت 1000 ليرة 
باليوم وتدّينت 1000، بصير 
مديون بنسبة 100%. بس 
إذا جنى تدّينت 1000 ليرة 

بتكون مديونة بنسبة %50 
ألنها أشطر مّني وبتَطلِّع 

2000 ليرة باليوم. 
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أدى تراكم العجز الى حاجة الدولة لالستدانة وبالتالي إلى 
زيادة كبيرة في حجم الدَّيْن العام.

كل سنة يتوجّب على الدولة دفع فوائد على الدَّيْن العام، 
وهذه الفوائد تمثّل النفقة األكبر من موازنة الدولة تليها 

نفقة الرواتب واألجور. وكلّما ازدادت الفوائد، ازداد العجز مما 
يضطّر الدولة إلى االستدانة من جديد األمر الذي يؤدي 

بدوره إلى زيادة الفوائد المستحقة.

الخروج من الحلقة المفرغة يبدأ بالحد من ارتفاع  العجز 
الذي يؤدي الى ارتفاع كتلة الدَّيْن العام.

غالباً ما تقوم الدول باالستدانة ألن إيراداتها ال تكفي أو 
أن نفقاتها مرتفعة جداً. لكن في بعض الحاالت يمكن 

للدولة أن تقوم باالستدانة بفوائد منخفضة وعلى آجال 
طويلة بهدف تمويل مشاريع استثمارية وبنى تحتية. هذه 

المشاريع تؤدي الى زيادة في الحركة االقتصادية وتساهم 
في خلق فرص عمل، األمر الذي ينعكس فيما بعد إيجاباً 
على واردات الدولة ويمكّنها من سداد مستحقات الدَّيْن 

إلى جانب تحقيقها للرفاه والنمو.

ْين العام؟ شو سبب ارتفاع كتلة الدَّ

في َدْين منيح وَدْين عاطل؟

ْين بكون مفيد إذا استخدمنا المصاري كرمال  الدَّ
نعمل مشاريع استثمارية وبنى تحتية بتحّسن 

االقتصاد وبتزيد الواردات. هيك الدولة بترجع 
ْين من المصاري اللي طّلعتها من  بتسدد الدَّ
المشاريع أو من الضرايب على االستثمارات.

Gross Domestic Product = Produit Intérieur Brut =  1(  الناتج المحلي اإلجمالي(

ليش كيف بتتدّين 
الدولة ومين بدّينها؟ 

إيــرادات

عـجــز

ديون السنة الماضية

ديون السنة الحالية

نفقـــات
+

=
+

=

-

ما هي سندات الخزينة؟

سندات الخزينة هي دَيْن على 

زارة المالية موكلة أن 
الدولة. و

س النوّاب.
تصدرها بإجازة من مجل

عادةً يلجأ المستثمرون إلى 

 تعتبر 
سندات الخزينة ألنها

ن أكثر من غيره.
استثمار آم

هل تعرف؟

مصادر تمويل الدّين العام لعام 2016

تستدين الدولة من مصادر عدّة أبرزها المصارف التجارية 
ومصرف لبنان. ويتم أيضاً االقتراض من الجهات المانحة 

)الدول الصديقة المانحة أو منظمات وصناديق دولية( وذلك 
عبر قروض ميسّرة )قروض مع فوائد منخفضة وفترة سماح 
طويلة( غالباً ما تعود الى تمويل مشاريع أو برامج مخصّصة 

للتنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

من وين بتتديّن الدولة؟

وأكيد ما فينا نتدّين 
بال نهاية!

فائدة تدفع كل سنة.ليرة زائد حوالي 65 مليار ليرة عليها أن تسدّد ال1000 مليار مليار ليرة لمدة خمس سنوات مثالً عندما تقترض الدولة 1000 والفوائد المستحقة كل سنة؟ أن الدولة تدفع أقساط الديون 

هل تعرف؟

 %60  
المصارف 
التجارية

 %27 
مصرف لبنان

 %3 
 الجهات 
المانحة

 %10  
 مصادر
أخرى



كيف بتّم تحضير 
الموازنة العامة؟
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ومين براقب تنفيذ الموازنة؟

كيف بتّم تحضير الموازنة العامة؟

كيف منقّدر أرقام الموازنة؟

الموازنة العامة هي الوثيقة التشريعية )قانون الموازنة( التي تلّخص للمواطن سياسة الحكومة 
المالية واالقتصادية واالجتماعية وخطتها إلدارة المال العام خالل السنة.

يتمّ تحضير الموازنة خالل السنة السابقة لسنة الموازنة. وهو عمل مشترك بين كل الوزارات واإلدارات والمؤسسات 
العامة من جهة، ووزارة المالية - مديرية الموازنة ومراقبة النفقات من جهة أخرى.

يقدّم وزير المالية مشروع الموازنة للحكومة بمهلة أقصاها 31 آب من السنة، على أن يقرّها مجلس النوّاب قبل 31 كانون 
األول واستثنائياً قبل 31 كانون الثاني من السنة الالحقة.

تقدير الواردات

تقدير النفقات

تقوم الحكومة بدرس مشروع الموازنة واقتراح التعديالت، من 
ثمّ إقراره وإحالته إلى مجلس النوّاب لإلقرار والتصديق فيصبح 

الوثيقة التشريعية التي تسمح للحكومة بالتنفيذ أي إنفاق 
األموال العامة وتحصيل الواردات.

تقوم مديرية الموازنة بتقييم وتقدير اإلمكانيات المتوفرة 
للسنة المقبلة مع األخذ بعين االعتبار توجهات الحكومة 

االقتصادية )زيادة ضريبة، تخفيض ضريبة...( والوضع 
االقتصادي للبلد )معدّالت النمو المتوقعة، معدّالت التضخّم، 

زيادة األسعار أو غالء المعيشة...(.

تقوم كل وزارة وإدارة عامة بتقدير نفقاتها الخاصة، وتقدّم 
مشروعها لمديرية الموازنة في وزارة المالية.

تدرس مديرية الموازنة اقتراح اإلدارات آخذةً بعين االعتبار 
أنفاق السنة السابقة وتوجّهات وأولويات الحكومة. في حال 

لم يصل النقاش إلى نتيجة ما بين وزارة المالية واإلدارة 
المعنية يرفع الخالف إلى مجلس الوزراء للبت فيه.

 بعد البحث والنقاش في المقترحات، وعلى ضوء النتائج، 
يتمّ إعداد مشروع الموازنة الذي يرفعه وزير المالية إلى 

مجلس الوزراء. 

شو هي دورة الموازنة

تنفيذ الموازنة 
العامة

إعداد مشروع 
الموازنة العامة

إقرار الموازنة 
العامة

الرقابة على تنفيذ 
الموازنة العامة

قبل سنة 1960، لم يكن 

هناك عجز وكانت الدولة 

اللبنانية تحقّق فائضاً، يعني 

كانت وارداتها أكثر من نفقاتها.

هل تعرف أيضاً؟

أن كثيرًا من الدول تحّدد أولوياتها 
على أكثر من سنة؟

وهذا يسمح لها بوضع خطة إنفاق 

على أكثر من سنة وتقدير نفقاتها على 

المدى المتوسط. وتقوم بتحديد أهداف 

واضحة تسعى إلى تحقيقها كل عام.

هل تعرف؟

أن معظم الدول تحضّر موازنتها على 
على مساءلة السلطات المعنية عن النتائج.الذي يعزّز الشفافية وبالتالي قدرة المواطن وأهداف يتمّ قياسها من خالل مؤشرات، األمر تُبنى موازنة البرامج على مهمّات محدّدة، أساس البرامج؟

في االمتحانات الرسمية وبالمقارنة بالمعايير كنسبة التسرّب المدرسي ونسبة النجاح المستوى التعليمي من خالل مؤشرات مثالً تتابع الدولة تحقيق هدفها بتحسين 
.)*TIMS الدولية )مثل

هل تعرف؟

 www.timssandpirls.bc.edu*

المجلس النيابي والتفتيش 
المركزي وديوان المحاسبة ووزارة 
المالية بيقومو بالرقابة على تنفيذ 

الموازنة العامة.
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كيف بتّم تحضير الموازنة العامة؟
 من 1 نيسان لغاية 15 نيسان

يطلق وزير المالية دورة الموازنة عبر تعميم يتضمّن 

توجهات اقتصادية أساسية ودليل إعداد الموازنة.

 من 15 نيسان لغاية 31 أيار 

يضع كل وزير مشروعاً بتقديرات نفقات وزارته بعد 

تحديد حاجات اإلدارات، ويرسله الى وزارة المالية 

مرفقاً بالمستندات واإلحصاءات واإليضاحات الالزمة.

 من 1 حزيران لغاية 31 تموز

تقوم مديرية الموازنة في وزارة المالية بمناقشة 

االقتراحات مع اإلدارات المعنية وتوحّد الموازنات ضمن 

مشروع وتقترحه على وزير المالية.

 من 1 آب لغاية 31 آب 

يدرس وزير المالية المشروع المقترح ويناقش المالحظات 

العالقة مع الوزراء ويوفّق بين مجموع الواردات والنفقات، ثمّ 

يقّدم مشروع الموازنة الى مجلس الوزراء.

 من 1 أيلول لغاية 30 أيلول 

يدرس مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة ويقّره بعد 

إدخال التعديالت الالزمة ويرسله إلى السلطة التشريعية، 
أي مجلس النّواب.

 من 15 تشرين األول لغاية 31 كانون األول 

تدرس لجنة المال والموازنة في مجلس النوّاب 
 
مشروع الموازنة، وتناقشه مع اإلدارات وتدخل 

التعديالت ضمن السقف المحدّد من قبل مجلس 

الوزراء، ثم ترفعه الى الهيئة العامة.

يقّدم وزير المالية تقريراً مفصالً عن الحالة االقتصادية 

وعن المبادئ التي اعتمدتها الحكومة في مشروع 

الموازنة، ويعرف هذا التقرير بفذلكة الموازنة. 

 حتى 31 كانون الثاني من السنة الالحقة 

تناقش الهيئة العامة مشروع الموازنة وتقّره 

فيصبح قانوناً ينشر في الجريدة الرسمية 

ويصبح نافذاً )أي يجيز للحكومة تنفيذ الموازنة(.

األحدالسبت الجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثنين

1 2345678 9101112131415 16171819202122 23242526272829 30

حزيران

األحدالسبت الجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثنين

1234 567891011 12131415161718 19202122232425 262728293031

األحدالسبت الجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثنين
123456 78910111213 14151617181920 21222324252627 28293031

األحدالسبت الجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثنين

123 45678910 11121314151617 18192021222324 25262728293031

األحدالسبت الجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثنين
1234567 891011121314 15161718192021 22232425262728 2930

األحدالسبت الجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثنين
12345 6789101112 13141516171819 20212223242526 2728293031

األحدالسبت الجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثنين

12 3456789 10111213141516 17181920212223 24252627282930

األحدالسبت الجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثنين
1234567 891011121314 15161718192021 22232425262728 293031

أيـــار

تموز

آب

أيلول

تشرين األول

تشرين الثاني

كانون األول

األحدالسبت الجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثنين
123456 78910111213 14151617181920 21222324252627 282930

نيســان
ة

زن
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 ال
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شو دور مجلس النوّاب 
بالموازنة؟
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شو دور مجلس النوّاب بالموازنة؟

يرسل مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة إلى مجلس النوّاب للمناقشة واإلقرار. ال تدخل الموازنة 
مرحلة التنفيذ دون أن يقرّها مجلس النوّاب وتصبح قانون موازنة عامة.

يملك مجلس النوّاب القرار 

النهائي في ما يخصّ إعطاء 

األموال الالزمة )االعتمادات( 

لكل الوزارات واإلدارات العامة.

يُطرح المشروع للتصويت أمام 

الهيئة العامة، وعند حصوله 

إقرار الموازنة.على أكثرية األصوات يتمّ 
بعد إقرار الموازنة العامة، 

يصدرها رئيس الجمهورية 
ويطلب نشرها في 
يمكن للحكومة الجريدة الرسمية.

العمل رسمياً على 
الواردات إلى تنفيذها، من تحصيل 
)النفقات(...صرف االعتمادات 

يهتم مجلس النوّاب 
خالل السنة، وبالتأكّد ما بمراقبة عمل الحكومة 

مطابقاً لما ورد في قانون إذا كان اإلنفاق الفعلي 
الموازنة العامة.

باإلضافة إلى مجلس 
 النوّاب، يقوم 

ديوان المحاسبة 
 )www.coa.gov.lb(
بتدقيق حسابات 
اإلدارات، ويصدر 

تقارير تقييم لعملية 
تنفيذ الموازنة، األمر 
الذي يسهّل على 

مجلس النوّاب 
عملية المحاسبة.

من صالحيات 
مجلس النوّاب 

استدعاء 
الحكومة 

ومساءلتها عن 
نشاطاتها.

 في أوائل تشرين األول من كل 

عام، تقوم الحكومة بإرسال 

مشروع الموازنة إلى لجنة 

المال والموازنة البرلمانية 

التي تهتم بدراسته 
بالتفصيل.

عند انتهاء جلسات 

المناقشة، تحضّر لجنة 

المال والموازنة تقريراً 

مفصالً وتُرسل مشروع 

العامة.الموازنة الى الهيئة 

تقوم الهيئة العامة 

بالدراسة والمناقشة 

على أساس تقرير 

لجنة المال والموازنة.

 ال يحقّ لمجلس 
النفقات.النوّاب زيادة 

يحقّ للمجلس 

إدخال تعديالت 
ضمن سقف 

العجز المحدّد 

الوزراء.من قبل مجلس 

الرقابة

إقرار الموازنة 
العامة

مناقشة مشروع 
الموازنة
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مين بيقرِّر شو؟ شو دور مجلس النوّاب بالموازنة؟

الشعب بينتخب ممثلين عنه، يعني النوّاب اللي بيجتمعو بالمجلس. هيدي هيي الديمقراطية البرلمانية!  

مجلس النوّاب بينتخب رئيس الجمهورية والرئيس بيكلّف رئيس الوزراء تشكيل الحكومة.  

رئيس الوزراء بيوزّع المسؤوليات على الوزراء تيقومو بمهماتهم بحسب توجهات اتفقو عليها بوثيقة مشتركة   
اسمها »البيان الوزاري«.  

مجلس النوّاب عندو أكتر من دور، بيبلّش بمناقشة البيان الوزاري وإعطاء الثقة للحكومة على أساسه، وبعدين مناقشة   
وإقرار الموازنة، ومراقبة عمل الحكومة ومناقشة وتصديق حساباتها آخر السنة يعني »قطع الحساب«.  

اللجان النيابية مؤلفة من نوّاب. كل لجنة مختصّة بموضوع معيّن بتدرس مشاريع القوانين اللي بيقدّمها نائب أو كتلة   
نوّاب، قبل احالتها للمجلس ليصوّتو عليها بالجلسة العامة.  

في 16 لجنة بمجلس النوّاب، منها: لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، لجنة المرأة والطفل، لجنة اإلدارة والعدل،   
ولجنة المال والموازنة اللي بتهتم بدراسة مشروع الموازنة قبل ما يقرّه المجلس وجميع األمور المالية.  

 منذ سنة 2006 لم يتّم إقرار 

أي قانون موازنة عامة. 
 

إن العمل بغياب موازنات 

مقرّة يؤثر سلباً على 

تنفيذ سياسات اقتصادية 

واجتماعية واضحة وشفافة 

ويعرّض العمل المحاسبي 

والرقابي للصعوبات.

هل تعرف؟

السقف المحدّد.من تمويل العجز حسب وذلك لتمكين الحكومة قانونية في الموازنة العامة اللبنانية واألجنبية عبر مادة )االقتراض( بالعمالت إجازة للحكومة باالستدانة يعطي مجلس النوّاب 

هل تعرف؟



والبلدية، شو دورها؟
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والبلدية، شو دورها؟

البلدية هي »الُحكم المحلي« ودورها أساسي في تطوير المناطق وتقديم الخدمات األساسية ألهلها 
وتنفيذ مشاريع للتنمية المناطقية دون الحاجة للرجوع للدولة المركزية.

سنة 2017، بلغ عدد البلديات 1041 موزّعة على محافظات لبنان، باإلضافة إلى 53 اتحاد بلديات )عندما تجتمع أكثر 
من بلدية في منطقة معيّنة(.

تحضير موازنة البلدية.  

إدارة أموال البلدية.  

تخطيط وتحسين الطرقات )إضاءة،   
نظافة، تنظيم السير...(.  

إعطاء رخص البناء وغيرها من الرخص.  

إنشاء وإدارة حدائق عامة، متنزّهات   
ومالعب رياضية.  

تقديم خدمات ثقافية وتربوية   
)متاحف محلية، مكتبات عامة،    

مهرجانات محلية...(.  
تقديم خدمات صحية   

)مستوصفات، مستشفيات...(.  
تنظيم األسواق الشعبية...  

ومن مهام البلديات:

بحسب القانون، بإمكان 

البلديات أن تحصّل 36 نوع 

من الضرائب والرسوم.

لكن معظم هذه الضرائب ال 

تعود للبلدية بمردود عالٍ.

هل تعرف؟

تعتمد البلديات على نوعين أساسين 
من الضرائب: 

رسوم ترخيص البناء   .1

رسوم القيمة التأجيرية: كل شخص   .2 
يقيم في مسكن، يدفع رسم للبلدية    

بحسب القيمة التأجيرية المحدّدة    
لهذا المسكن.  

وهناك بعض الرسوم األخرى، مثالً: 

الرسوم على اإلعالنات ومصدرها   .1 
الرخص المعطاة لإلعالنات الموضوعة    

في نطاق البلدية   

رسم أشغال األمالك العمومية   .2 
ويُفرض لدى إشغال عقار ضمن نطاق    
البلدية مثل محل تجاري، أو مطعم أو    

موقف سيارات أو غيرها.  

من وين البلدية بتجيب مصاري؟

تحويالت من 
الحكومة المركزية

رسوم 
ترخيص

البناء

ضريبة 
البلدية
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والبلدية، شو دورها؟





عّدة أجوبة ممكن تكون صحيحة!

1: أ )TVA( /2: ب )الفايدة( /3: أ ب ج /4: ج /5: ب /6: أ /7: ج /8: ب /9: أ /10: أ ب ج /11: ب /12: ج 

حابِّين تختبرو معلوماتكم؟

بتدفع ضرايب إذا عمرك تحت 18 سنة؟   
نعم    

ال   

إذا الدولة استدانت 1000 ليرة، الزم ترد:   
1000 ليرة    
أكتر شوي    
أقل شوي   

مين بيديِّن الدولة ؟   
المصارف التجارية    

مصرف لبنان    
الجهات المانحة   

ْين العام لسنة 2015؟ شو بتعرف عن حجم الدَّ   
بلغ 10% من الناتج المحلي    

بلغ 30 مليار دوالر    
بلغ حوالي 106 ألف مليار ليرة   

أي ضريبة بتأّمن الدخل األكبر للدولة؟   
الضريبة على الدخل    

TVA    
الضريبة على أرباح الشركات   

شو نسبة ال TVA بلبنان؟   
%11    
%12    
% 15   

مين بيقرِّر حجم نفقات الدولة والضرايب    
اللي بيدفعها المواطن؟   

وزارة المالية    
مجلس الوزراء    
مجلس النواب   

مين بيراقب عمل الحكومة وبيحاِسبها؟   
القضاء    

مجلس النواب    
الشعب   

البلديات بتحصّل مصاري؟   
نعم    

ال    
بس البلديات الكبيرة   

شو بتعمل الدولة إذا صرفت أكتر من قدرتها؟   
بتوقع بعجز    

بتتدَيَّن     
بتوَقِف تُصرُف   

مين بيسمح للدولة تتَديّن؟   
وزير المالية    

مجلس النواب    
مجلس الوزراء   

كيف أنا كمواطن فيّي حاسب؟   
برفع دعوى على الحكومة    

من خالل انتخاب رئيس الجمهورية    
من خالل االنتخابات النيابية   

-  أ  
 ب-

-  أ  
 ب-
ج -

-  أ  
 ب-
ج -

-  أ  
 ب-
ج -

-  أ  
 ب-
ج -

-  أ  
 ب-
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-  أ  
 ب-
ج -

-  أ  
 ب-
ج -

-  أ  
 ب-
ج -

-  أ  
 ب-
ج -

-  أ  
 ب-
ج -

-  أ  
 ب-
ج -

1

2

3

4

5

612

11

10

9

8

7

وين بتالقو معلومات أكثر؟

الشفافية المالية هي من أهمّ العوامل التي تحسّن من إدارة المال العام ألنها 
تفسح المجال أمام المواطن وقوى المجتمع بالتأثير على توجّهات السياسات 

االقتصادية واالجتماعية للدولة. الشفافية المالية تكون عبر نشر المعلومات بشكل 
متواصل وبمواعيد محددة وبمعايير عالمية.

موازنة المواطن وثيقة مبسّطة تسمح للمواطن بفهم مشروع الموازنة وهي 
.www.finance.gov.lb موجودة على الموقع االلكتروني لوزارة المالية

هناك أيضاً تقارير مالية كثيرة منها »مرصد المالية العامة« و»تقرير الرواتب واألجور« 
و»التحويالت الى كهرباء لبنان«، وسلسلة أدلة المواطن الضريبية والمالية وغيرها 

ننصحك باإلطالع عليها.



 معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي هو مركز التدريب والتوثيق التابع 
لوزارة المالية اللبنانية.

يكرّس المعهد قسماً كبيراً من نشاطاته للشباب عبر مبادرات للتوعية والتثقيف 
المالي واالقتصادي ومن خالل برنامج زيارات ميدانية بعنوان »تعرّف إلى وزارة المالية«.

 تلفون: 01-425146/9
 ص.ب 5870-16

www.institutdesfinances.gov.lb

مستديرة 
العدلية

أوتيل ديو

وزارة 
المالية

المعهد 
المالي

معهد باسل 
فليحان

نحو المتحف

نحو التحويطة

نحو الدورة

ش النهر
كورني

كمواطنين، بتخطر على بالنا أسئلة كتيرة 
 متعلقة بالدولة: شو بتعمل؟ 
وكيف بتأثّر بحياتنا اليومية؟

ومن أهم األسئلة: ليش مندفع ضرايب؟ 

الدولة عم تاخد منا مصاري، بس ما منعرف 
بالظبط ليش؟ وشو عم تعمل فيهم؟!

 الدولة اللبنانية متل أي دولة بالعالم، 
 عندها مهام تقوم فيها ومشاريع تحققها. 

ونحنا المواطنين عندنا دور بالقرار من خالل 
 العملية الديمقراطية - يعني االنتخابات. 

لكن الدور األهم هو مساهمتنا بتمويل الدولة 
ومشاريعها وموظفيها.

نحنا مواطنين... يعني نحنا شركاء. 

الزم ندفع ضرايب ألنو الضريبة إلنا... مش علينا.

ولهالسبب كمان، من حقنا وواجبنا نعرف، 
نسأل، ونحاسب.

يوزّع مجاناً


