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 درجات في المسح الدولي لشفافية الموازنة  3لبنان تقدم 
 

على سلم مؤشر    100/ 6تقدما بثالث درجات في مسح الموازنة المفتوحة السنوي، إذ نال درجة   لبنان# حقق

العالمي لشفافية الموازنة التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن الموازنة  هذا التصنيف 

، ويعود هذا اإلرتفاع، بحسب تقرير المسح، إلى  100/ 3على درجة    2017العامة، بعدما كان حصل في 

ة الثالثة  إصدار دليل "موازنة المواطنة والمواطن" الذي ينشره معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي للسن

 .على التوالي بالتعاون مع مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال

وأوصى تقرير المسح لبنان "بتحسين شمولية موازنة المواطنين من خالل التوسع في توزيعها عبر وسائل  

ت المتعلقة  النشر اإلضافية، وإنشاء آليات يمكن الوصول إليها لتحديد احتياجات الجمهور من المعلوما

 ."بالموازنة في موازنة المواطنين، ونشر موازنات المواطنين لمراحل إضافية من عملية الموازنة

واعتبر معهد باسل فليحان في بيان أن "التقدم الذي حققه لبنان في مسح الموازنة المفتوحة يؤكد أهمية  

امة"، مشددا على أن "إصدارها بانتظام  "موازنة المواطنة والمواطن" كوثيقة أساسية لشفافية الموازنات الع

ونشرها على نطاق واسع يعززان مشاركة المواطنين في النقاش العام حول القرارات اللي تؤثر في حياته 

 ."ومستقبلهم، ويساهمان في تمكينهم من المراقبة والمساءلة والمحاسبة 

 مة التعاون االقتصادي والتنميةوأوضح المعهد أن "أهم المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي ومنظ

(OECD)   والبنك الدولي تتفق على أن حق الوصول للمعلومات المالية هو شرط أساس لتمكين المواطنين

من تقييم أداء حكوماتهم لجهة تحديد السياسات الضريبية، وقرارات االستدانة ووجهة إنفاق المال العام وآليات 

نة المواطنة والمواطن" تساهم من "خالل صيغتها المبسطة، في وضع األولويات"، مشيرا إلى أن "مواز 

 ."تسهيل فهم المعلومات المعقدة المتعلقة بالموازنة والمالية العامة لكي تكون في متناول جميع المواطنين

  117من   108واشار الى انه "رغم التقدم الذي تحقق بفضل إصدار هذه الوثيقة، ال يزال لبنان يحتل المرتبة 

، وهي الدرجة التي  61ة يغطيها المسح، وال تزال درجة شفافية موازنته غير كافية لكونها بعيدة جدا عن الـدول

تشير إلى أن الدولة تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام في شأن الموازنة. وال تزال الدرجة التي حققها  

ر متدنية جدا مقارنة ببلدان عربية أخرى كاألردن ، كذلك تعتب45/100لبنان حتى دون المتوسط العالمي البالغ 

(، وقد سجل خامس أسوأ أداء في 9100( والعراق )43/100( والمغرب )43/100( ومصر ) 100/ 61)

 ."منطقة الشرق األوسط بسبب توقف إصدار الموازنات العامة لسنين وغياب آليات حديثة لوضع الموازنات 

ة المواطنين، دعا المسح لبنان كذلك إلى "نشر مشروع الموازنة الذي وإضافة إلى التوصيات المتعلقة بموازن

تعده السلطة التنفيذية والموازنة المقررة والتقارير السنوية على اإلنترنت في الوقت المناسب، وإصدار ونشر  

 البيان التمهيدي للموازنة والمراجعة نصف السنوية وتقرير التدقيق على اإلنترنت في الوقت المناسب،

 ."وإدراج معلومات النفقات اإلضافية فضال عن بيانات أداء السياسة في تقرير نهاية العام

تجدر اإلشارة إلى أن "مسح الموازنة المفتوحة الذي أجري للسنة السابعة، يقيم كذلك درجة مشاركة الجمهور  

 ."فافيةفي عملية الموازنة، ودرجة الرقابة والتدقيق على الموازنة، إلى جانب تقييم الش
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 ً  درجته متدنّية جداً عربياً ودون المتوّسط عالميا

 في شفافية الموازنة  6/100لبنان يتقّدم ويُحرز  
 

على ُسلّم مؤشر   100/ 6الموازنة المفتوحة السنوي، إذ نال درجة حقّق لبنان تقدّماً بثالث درجات في مسح 

هذا التصنيف العالمي لشفافية الموازنة التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن الموازنة  

 .100/ 3على درجة   2017العامة، بعدما كان حصل في العام 

 

إصدار دليل "موازنة المواطنة والمواطن" الذي   ويعود هذا االرتفاع، بحسب تقرير المسح المعلن أمس، إلى

ينشره "معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي" للسنة الثالثة على التوالي بالتعاون مع مديرية الموازنة  

 .ومراقبة النفقات في وزارة المال

 

عبر وسائل  وأوصى تقرير المسح لبنان "بتحسين شمولية موازنة المواطنين من خالل التوسع في توزيعها 

النشر اإلضافية، وإنشاء آليات يمكن الوصول إليها لتحديد احتياجات الجمهور من المعلومات المتعلقة  

 ."بالموازنة في موازنة المواطنين، ونشر موازنات المواطنين لمراحل إضافية من عملية الموازنة

 

مسح الموازنة المفتوحة يؤّكد أهمية  واعتبر معهد باسل فليحان في بيان، أن "التقدّم الذي حققه لبنان في 

"موازنة الُمواطنة والُمواطن" كوثيقة أساسيّة لشفافيّة الموازنات العامة"، مشدداً على أن "إصدارها بانتظام  

ونشرها على نطاق واسع يعززان مشاركة المواطنين في النقاش العام حول القرارات التي تؤثر في حياتهم 

 ."كينهم من المراقبة والمساءلة والمحاسبة ومستقبلهم، ويساهمان في تم 

 

 (OECD) وأوضح أن "أهّم المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

والبنك الدولي تتفق على أن حق الوصول للمعلومات الماليّة هو شرط أساس لتمكين المواطنين من تقييم أداء 

اسات الضريبية، وقرارات االستدانة ووجهة إنفاق المال العام وآليات وضع  حكوماتهم لجهة تحديد السي

األولويات"، مشيراً إلى أن "موازنة المواِطنة والمواطن" تساهم من "خالل صيغتها المبّسطة، في تسهيل فهم  

 ."المعلومات المعقدة المتعلقة بالموازنة والمالية العامة لكي تكون في متناول جميع المواطنين

 

من   108وأوضح أنه "على رغم التقدم الذي تحقق بفضل إصدار هذه الوثيقة، ال يزال لبنان يحتل المرتبة  

، وهي  61دولة يغطيها المسح، وال تزال درجة شفافية موازنته غير كافية لكونها بعيدة جداً عن الـ 117

لعام في شأن الموازنة. وال تزال  الدرجة التي تشير إلى أن الدولة تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش ا

، كذلك تُعتبر متدنيةً جداً مقارنةً ببلدان  100/ 45الدرجة التي حققها لبنان حتى دون المتوّسط العالمي البالغ 

(، وقد سّجل 100/ 9( والعراق )100/ 43( والمغرب )43/100( ومصر )100/ 61عربية أخرى كاألردن ) 

بسبب توقّف إصدار الموازنات العاّمة لسنين وغياب آليات حديثة  خامس أسوأ أداء في منطقة الشرق األوسط

 ."لوضع الموازنات 

 

وإضافة إلى التوصيات المتعلقة بموازنة المواطنين، كذلك دعا المسح لبنان إلى "نشر مشروع الموازنة الذي 

المناسب، وإصدار ونشر   تعدّه السلطة التنفيذية والموازنة المقررة والتقارير السنوية على اإلنترنت في الوقت 



البيان التمهيدي للموازنة والمراجعة نصف السنوية وتقرير التدقيق على اإلنترنت في الوقت المناسب، 

 ."وإدراج معلومات النفقات اإلضافية فضالً عن بيانات أداء السياسة في تقرير نهاية العام

 

بعة، يقيّم كذلك درجة مشاركة الجمهور في  إشارة إلى أن مسح الموازنة المفتوحة الذي أجرَي للسنة السا

 .عملية الموازنة، ودرجة الرقابة والتدقيق على الموازنة، إلى جانب تقييم الشفافية
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online 

 درجات في المسح الدولي لشفافية الموازنة  3لبنان تقدم 
      

 
  

على سلم مؤشر   100/ 6درجات في مسح الموازنة المفتوحة السنوي، إذ نال درجة  حقّق لبنان تقدما بثالث 

هذا التصنيف العالمي لشفافية الموازنة التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن الموازنة 

، ويعود هذا اإلرتفاع، بحسب تقرير المسح، إلى 100/ 3على درجة   2017العامة، بعدما كان حصل في 

دليل "موازنة المواطنة والمواطن" الذي ينشره معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي للسنة إصدار 

 .الثالثة على التوالي بالتعاون مع مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال

 

وسائل  وأوصى تقرير المسح لبنان "بتحسين شمولية موازنة المواطنين من خالل التوسع في توزيعها عبر 

النشر اإلضافية، وإنشاء آليات يمكن الوصول إليها لتحديد احتياجات الجمهور من المعلومات المتعلقة  

 ."بالموازنة في موازنة المواطنين، ونشر موازنات المواطنين لمراحل إضافية من عملية الموازنة

 

موازنة المفتوحة يؤكد أهمية  واعتبر معهد باسل فليحان في بيان أن "التقدم الذي حققه لبنان في مسح ال

"موازنة المواطنة والمواطن" كوثيقة أساسية لشفافية الموازنات العامة"، مشددا على أن "إصدارها بانتظام  



ونشرها على نطاق واسع يعززان مشاركة المواطنين في النقاش العام حول القرارات اللي تؤثر في حياته 

 ."اقبة والمساءلة والمحاسبة ومستقبلهم، ويساهمان في تمكينهم من المر

 

 وأوضح المعهد أن "أهم المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

(OECD)   والبنك الدولي تتفق على أن حق الوصول للمعلومات المالية هو شرط أساس لتمكين المواطنين

ريبية، وقرارات االستدانة ووجهة إنفاق المال العام وآليات من تقييم أداء حكوماتهم لجهة تحديد السياسات الض

وضع األولويات"، مشيرا إلى أن "موازنة المواطنة والمواطن" تساهم من "خالل صيغتها المبسطة، في 

 ."تسهيل فهم المعلومات المعقدة المتعلقة بالموازنة والمالية العامة لكي تكون في متناول جميع المواطنين

 

  117من   108انه "رغم التقدم الذي تحقق بفضل إصدار هذه الوثيقة، ال يزال لبنان يحتل المرتبة واشار الى 

، وهي الدرجة التي  61دولة يغطيها المسح، وال تزال درجة شفافية موازنته غير كافية لكونها بعيدة جدا عن الـ

الموازنة. وال تزال الدرجة التي حققها  تشير إلى أن الدولة تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام في شأن 

، كذلك تعتبر متدنية جدا مقارنة ببلدان عربية أخرى كاألردن 45/100لبنان حتى دون المتوسط العالمي البالغ 

(، وقد سجل خامس أسوأ أداء في 9100( والعراق )43/100( والمغرب )43/100( ومصر ) 100/ 61)

 ."موازنات العامة لسنين وغياب آليات حديثة لوضع الموازنات منطقة الشرق األوسط بسبب توقف إصدار ال

 

وإضافة إلى التوصيات المتعلقة بموازنة المواطنين، دعا المسح لبنان كذلك إلى "نشر مشروع الموازنة الذي 

تعده السلطة التنفيذية والموازنة المقررة والتقارير السنوية على اإلنترنت في الوقت المناسب، وإصدار ونشر  

البيان التمهيدي للموازنة والمراجعة نصف السنوية وتقرير التدقيق على اإلنترنت في الوقت المناسب، 

 ."وإدراج معلومات النفقات اإلضافية فضال عن بيانات أداء السياسة في تقرير نهاية العام

 

رجة مشاركة الجمهور  تجدر اإلشارة إلى أن "مسح الموازنة المفتوحة الذي أجري للسنة السابعة، يقيم كذلك د 

 ."في عملية الموازنة، ودرجة الرقابة والتدقيق على الموازنة، إلى جانب تقييم الشفافية
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 درجات في الَمسح الدولي 3لبنان يتقدَّم 

 لشفافية الموازنة... اليكم التفاصيل 
 

على ُسلّم مؤشر   100/ 6حقق لبنان تقدماً بثالث درجات في مسح الموازنة المفتوحة السنوي، إذ نال درجة 

هذا التصنيف العالمي لشفافية الموازنة التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن الموازنة  

، ويعود هذا اإلرتفاع، بحسب تقرير المسح، إلى  100/ 3ى درجة  عل  2017العامة، بعدما كان حصل في 

إصدار دليل "موازنة المواطنة والمواطن" الذي ينشره معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي للسنة الثالثة  

 على التوالي بالتعاون مع مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال.

  

سين شمولية موازنة المواطنين من خالل التوسع في توزيعها عبر وسائل  وأوصى تقرير المسح لبنان "بتح

النشر اإلضافية، وإنشاء آليات يمكن الوصول إليها لتحديد احتياجات الجمهور من المعلومات المتعلقة  

 بالموازنة في موازنة المواطنين، ونشر موازنات المواطنين لمراحل إضافية من عملية الموازنة". 

  

هد باسل فليحان في بيان أن التقدّم الذي حققه لبنان في مسح الموازنة المفتوحة يؤّكد أهمية "موازنة  واعتبر مع

الُمواطنة والُمواطن" كوثيقة أساسيّة لشفافيّة الموازنات العامة، مشدداً على أن "إصدارها بانتظام ونشرها  

قرارات اللي تؤثر في حياته ومستقبلهم،  على نطاق واسع يعززان مشاركة المواطنين في النقاش العام حول ال

 ويساهمان في تمكينهم من المراقبة والمساءلة والمحاسبة".

  

وأوضح المعهد أن "أهّم المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  

(OECD والبنك الدولي تتفق على أن حق الوصول للمعلومات الماليّة هو )  شرط أساس لتمكين المواطنين

من تقييم أداء حكوماتهم لجهة تحديد السياسات الضريبية، وقرارات االستدانة ووجهة إنفاق المال العام وآليات 

وضع األولويات"، مشيراً إلى أن "موازنة المواِطنة والمواطن" تساهم من "خالل صيغتها المبّسطة، في 

  ة بالموازنة والمالية العامة لكي تكون في متناول جميع المواطنين".تسهيل فهم المعلومات المعقدة المتعلق

  

دولة يغطيها   117من   108ورغم التقدم الذي تحقق بفضل إصدار هذه الوثيقة، ال يزال لبنان يحتل المرتبة  

ر إلى  ، وهي الدرجة التي تشي61المسح، وال تزال درجة شفافية موازنته غير كافية لكونها بعيدة جداً عن الـ

أن الدولة تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام في شأن الموازنة. وال تزال الدرجة التي حققها لبنان  

، كذلك تُعتبر متدنيةً جداً مقارنةً ببلدان عربية أخرى كاألردن 45/100حتى دون المتوّسط العالمي البالغ 

(، وقد سّجل خامس أسوأ أداء في 100\ 9( والعراق )43/100( والمغرب )43/100( ومصر ) 100/ 61)

 منطقة الشرق األوسط بسبب توقّف إصدار الموازنات العاّمة لسنين وغياب آليات حديثة لوضع الموازنات. 

  

وإضافة إلى التوصيات المتعلقة بموازنة المواطنين، دعا المسح لبنان كذلك إلى نشر مشروع الموازنة الذي 

زنة المقررة والتقارير السنوية على اإلنترنت في الوقت المناسب، وإصدار ونشر  تعدّه السلطة التنفيذية والموا



البيان التمهيدي للموازنة والمراجعة نصف السنوية وتقرير التدقيق على اإلنترنت في الوقت المناسب، 

 وإدراج معلومات النفقات اإلضافية فضالً عن بيانات أداء السياسة في تقرير نهاية العام. 

  

اإلشارة إلى أن مسح الموازنة المفتوحة الذي أجرَي للسنة السابعة، يقيّم كذلك درجة مشاركة الجمهور   وتجدر

 في عملية الموازنة، ودرجة الرقابة والتدقيق على الموازنة، إلى جانب تقييم الشفافية. 
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 درجات في المسح الدولي لشفافية الموازنة  3لبنان تقدم 
 

على سلم مؤشر   100/ 6حقق لبنان تقدما بثالث درجات في مسح الموازنة المفتوحة السنوي، إذ نال درجة 

بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن الموازنة  هذا التصنيف العالمي لشفافية الموازنة التي تتعلق  

، ويعود هذا اإلرتفاع، بحسب تقرير المسح، إلى  100/ 3على درجة    2017العامة، بعدما كان حصل في 

إصدار دليل "موازنة المواطنة والمواطن" الذي ينشره معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي للسنة الثالثة  

 .يرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالعلى التوالي بالتعاون مع مد 

 

وأوصى تقرير المسح لبنان "بتحسين شمولية موازنة المواطنين من خالل التوسع في توزيعها عبر وسائل  

النشر اإلضافية، وإنشاء آليات يمكن الوصول إليها لتحديد احتياجات الجمهور من المعلومات المتعلقة  

 ."اطنين، ونشر موازنات المواطنين لمراحل إضافية من عملية الموازنةبالموازنة في موازنة المو

 

واعتبر معهد باسل فليحان في بيان أن "التقدم الذي حققه لبنان في مسح الموازنة المفتوحة يؤكد أهمية  

م  "موازنة المواطنة والمواطن" كوثيقة أساسية لشفافية الموازنات العامة"، مشددا على أن "إصدارها بانتظا

ونشرها على نطاق واسع يعززان مشاركة المواطنين في النقاش العام حول القرارات اللي تؤثر في حياته 

 ."ومستقبلهم، ويساهمان في تمكينهم من المراقبة والمساءلة والمحاسبة 

 

 وأوضح المعهد أن "أهم المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

(OECD)   والبنك الدولي تتفق على أن حق الوصول للمعلومات المالية هو شرط أساس لتمكين المواطنين

من تقييم أداء حكوماتهم لجهة تحديد السياسات الضريبية، وقرارات االستدانة ووجهة إنفاق المال العام وآليات 

الل صيغتها المبسطة، في وضع األولويات"، مشيرا إلى أن "موازنة المواطنة والمواطن" تساهم من "خ

 ."تسهيل فهم المعلومات المعقدة المتعلقة بالموازنة والمالية العامة لكي تكون في متناول جميع المواطنين

 

  117من   108واشار الى انه "رغم التقدم الذي تحقق بفضل إصدار هذه الوثيقة، ال يزال لبنان يحتل المرتبة 

، وهي الدرجة التي  61افية موازنته غير كافية لكونها بعيدة جدا عن الـدولة يغطيها المسح، وال تزال درجة شف

تشير إلى أن الدولة تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام في شأن الموازنة. وال تزال الدرجة التي حققها  

أخرى كاألردن  ، كذلك تعتبر متدنية جدا مقارنة ببلدان عربية45/100لبنان حتى دون المتوسط العالمي البالغ 

(، وقد سجل خامس أسوأ أداء في 9100( والعراق )43/100( والمغرب )43/100( ومصر ) 100/ 61)

 ."منطقة الشرق األوسط بسبب توقف إصدار الموازنات العامة لسنين وغياب آليات حديثة لوضع الموازنات 

 

لك إلى "نشر مشروع الموازنة الذي وإضافة إلى التوصيات المتعلقة بموازنة المواطنين، دعا المسح لبنان كذ 

تعده السلطة التنفيذية والموازنة المقررة والتقارير السنوية على اإلنترنت في الوقت المناسب، وإصدار ونشر  

البيان التمهيدي للموازنة والمراجعة نصف السنوية وتقرير التدقيق على اإلنترنت في الوقت المناسب، 

 ."ة فضال عن بيانات أداء السياسة في تقرير نهاية العاموإدراج معلومات النفقات اإلضافي

 



تجدر اإلشارة إلى أن "مسح الموازنة المفتوحة الذي أجري للسنة السابعة، يقيم كذلك درجة مشاركة الجمهور  

 ."في عملية الموازنة، ودرجة الرقابة والتدقيق على الموازنة، إلى جانب تقييم الشفافية

 
-https://anbaaonline.com/news/64616/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86

-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-3-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD-D9%81%D9%8A%

-D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%

-%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9D9%84%D8%B4%D9%

D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9% 
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https://anbaaonline.com/news/64616/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-3-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9


 

 لبنان يتقدم ثالث درجات بالمسح الدولي لشفافية الموازنة 
 اقتصاد  -المدن 

 
  تزال الدرجة التي حققها لبنان دون المتوسط العالمي )األرشيف( ال

على سلم مؤشر   100/ 6المفتوحة السنوي، إذ نال درجة حقق لبنان تقدما بثالث درجات في مسح الموازنة 

هذا التصنيف العالمي لشفافية الموازنة، التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن الموازنة  

. ويعود هذا االرتفاع، حسب تقرير المسح، إلى 100/ 3على درجة    2017العامة، بعدما كان حصل في 

والمواطن" الذي ينشره معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي للسنة الثالثة  إصدار دليل "موازنة المواطنة 

 .على التوالي، بالتعاون مع مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال

 

وأوصى تقرير المسح لبنان "بتحسين شمولية موازنة المواطنين من خالل التوسع في توزيعها عبر وسائل  

اء آليات يمكن الوصول إليها، لتحديد احتياجات الجمهور من المعلومات المتعلقة  النشر اإلضافية، وإنش

 ."بالموازنة في موازنة المواطنين، ونشر موازنات المواطنين لمراحل إضافية من عملية الموازنة

  واعتبر معهد باسل فليحان في بيان أن "التقدم الذي حققه لبنان في مسح الموازنة المفتوحة يؤكد أهمية

"موازنة المواطنة والمواطن" كوثيقة أساسية لشفافية الموازنات العامة"، مشدداً على أن "إصدارها بانتظام  

ونشرها على نطاق واسع يعززان مشاركة المواطنين في النقاش العام حول القرارات التي تؤثر في حياته  

 . ومستقبلهم. ويساهمان في تمكينهم من المراقبة والمساءلة والمحاسبة"

 

وأوضح المعهد أن "أهم المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  

(OECD والبنك الدولي، تتفق على أن حق الوصول للمعلومات المالية هو شرط أساس لتمكين المواطنين )

ة، ووجهة إنفاق المال العام،  من تقييم أداء حكوماتهم، لجهة تحديد السياسات الضريبية، وقرارات االستدان

وآليات وضع األولويات"، مشيراً إلى أن "موازنة المواطنة والمواطن" تساهم من "خالل صيغتها المبسطة،  

 في تسهيل فهم المعلومات المعقدة المتعلقة بالموازنة والمالية العامة، لكي تكون في متناول جميع المواطنين". 

https://www.almodon.com/auther/2014/8/14/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF


  117من   108التقدم الذي تحقق بفضل إصدار هذه الوثيقة، ال يزال لبنان يحتل المرتبة واشار إلى أنه "رغم 

، وهي الدرجة التي  61دولة يغطيها المسح. وال تزال درجة شفافية موازنته غير كافية لكونها بعيدة جدا عن الـ

وال تزال الدرجة التي حققها   تشير إلى أن الدولة تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام في شأن الموازنة.

. كذلك تعتبر متدنية جدا مقارنة ببلدان عربية أخرى  100/ 45لبنان حتى دون المتوسط العالمي، البالغ 

(، وقد سجل خامس أسوأ 100/ 9( والعراق )100/ 43( والمغرب ) 100/ 43( ومصر )100/ 61كاألردن ) 

ت العامة لسنين، وغياب آليات حديثة لوضع  أداء في منطقة الشرق األوسط، بسبب توقف إصدار الموازنا

 الموازنات". 

 

وإضافة إلى التوصيات المتعلقة بموازنة المواطنين، دعا المسح لبنان كذلك إلى "نشر مشروع الموازنة الذي 

تعده السلطة التنفيذية والموازنة المقررة، والتقارير السنوية على اإلنترنت في الوقت المناسب، وإصدار ونشر  

ان التمهيدي للموازنة والمراجعة نصف السنوية وتقرير التدقيق على اإلنترنت في الوقت المناسب، البي

 وإدراج معلومات النفقات اإلضافية فضال عن بيانات أداء السياسة في تقرير نهاية العام". 

شاركة الجمهور  تجدر اإلشارة إلى أن "مسح الموازنة المفتوحة الذي أجري للسنة السابعة، يقيم كذلك درجة م

 في عملية الموازنة، ودرجة الرقابة والتدقيق على الموازنة، إلى جانب تقييم الشفافية".

 
-https://www.almodon.com/economy/2020/5/9/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86

-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D

-D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA%

-D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD%

-D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%

-D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9%

D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.almodon.com/economy/2020/5/9/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9
https://www.almodon.com/economy/2020/5/9/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9
https://www.almodon.com/economy/2020/5/9/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9
https://www.almodon.com/economy/2020/5/9/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9
https://www.almodon.com/economy/2020/5/9/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9
https://www.almodon.com/economy/2020/5/9/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9
https://www.almodon.com/economy/2020/5/9/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9


 
 لبنان تقدم ثالث درجات في المسح الدولي لشفافية الموازنة

 

ُسلّم مؤشر   على 100/ 6المفتوحة السنوي، إذ نال درجة  موازنةتقدماً بثالث درجات في مسح ال لبنان حقق

الموازنة العامة  التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن هذا التصنيف العالمي لشفافية الموازنة

، ويعود هذا اإلرتفاع، بحسب تقرير المسح، إلى إصدار 100/ 3على درجة   2017، بعدما كان حصل في 

والمواطن" الذي ينشره "معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي" للسنة الثالثة على   المواطنة دليل "موازنة

 .التوالي بالتعاون مع مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال

شمولية موازنة المواطنين من خالل التوسع في توزيعها عبر وسائل   لبنان "بتحسين وأوصى تقرير المسح

النشر اإلضافية، وإنشاء آليات يمكن الوصول إليها لتحديد احتياجات الجمهور من المعلومات المتعلقة  

 ."بالموازنة في موازنة المواطنين، ونشر موازنات المواطنين لمراحل إضافية من عملية الموازنة

"معهد باسل فليحان" في بيان، أن التقدّم الذي حققه لبنان في مسح الموازنة المفتوحة يؤّكد أهمية  وإعتبر 

"موازنة الُمواطنة والُمواطن" كوثيقة أساسيّة لشفافيّة الموازنات العامة، مشدداً على أن "إصدارها بإنتظام  

ول القرارات اللي تؤثر في حياته ونشرها على نطاق واسع يعززان مشاركة المواطنين في النقاش العام ح 

 ."المحاسبة ومستقبلهم، ويساهمان في تمكينهم من المراقبة والمساءلة و

و"منظمة التعاون اإلقتصادي   "النقد الدولي المعهد، إلى أن "أهّم المنظمات الدولية كـ"صندوق  وأشار

و"البنك الدولي" تتفق على أن حق الوصول للمعلومات الماليّة هو شرط أساس لتمكين  (OECD) "والتنمية

ين من تقييم أداء حكوماتهم لجهة تحديد السياسات الضريبية، وقرارات اإلستدانة ووجهة إنفاق المال  المواطن

 ً إلى أن "موازنة المواِطنة والمواطن" تساهم من "خالل صيغتها   العام وآليات وضع األولويات"، الفتا

عامة لكي تكون في متناول جميع  المبّسطة، في تسهيل فهم المعلومات المعقدة المتعلقة بالموازنة والمالية ال

  ."المواطنين

دولة يغطيها   117من   108ورغم التقدم الذي تحقق بفضل إصدار هذه الوثيقة، ال يزال لبنان يحتل المرتبة  

الدرجة التي تشير إلى   ، وهي61بعيدة جداً عن الـ لكونها  المسح، وال تزال درجة شفافية موازنته غير كافية

كفي من المواد لدعم النقاش العام في شأن الموازنة. وال تزال الدرجة التي حققها لبنان  أن الدولة تنشر ما ي

، كذلك تُعتبر متدنيةً جداً مقارنةً ببلدان عربية أخرى كاألردن 45/100حتى دون المتوّسط العالمي البالغ 

 الشرق األوسط (، وقد سّجل خامس أسوأ أداء في منطقة43/100والمغرب ) (43/100) مصر( و100/ 61)

 .ت حديثة لوضع الموازنات بسبب توقّف إصدار الموازنات العاّمة لسنين وغياب آليا 

وإضافةً إلى التوصيات المتعلقة بموازنة المواطنين، دعا المسح لبنان كذلك إلى نشر مشروع الموازنة الذي 

تعدّه السلطة التنفيذية والموازنة المقررة والتقارير السنوية على اإلنترنت في الوقت المناسب، وإصدار ونشر  

عة نصف السنوية وتقرير التدقيق على اإلنترنت في الوقت المناسب، البيان التمهيدي للموازنة والمراج

 .وإدراج معلومات النفقات اإلضافية فضالً عن بيانات أداء السياسة في تقرير نهاية العام
https://www.eliktisad.com/news/show/444742/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86

-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-

-D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA%

-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD%

-D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%

-%8A%D8%A9D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%

D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86% 

 

https://www.eliktisad.com/news/tag/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.eliktisad.com/news/tag/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9
https://www.eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9
https://www.eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9
https://www.eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.eliktisad.com/news/tag/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.eliktisad.com/news/show/444742/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86
https://www.eliktisad.com/news/show/444742/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86
https://www.eliktisad.com/news/show/444742/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86
https://www.eliktisad.com/news/show/444742/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86
https://www.eliktisad.com/news/show/444742/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86
https://www.eliktisad.com/news/show/444742/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86
https://www.eliktisad.com/news/show/444742/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86


 
 في شفافية الموازنة... 108لبنان في المرتبة 

 100على  6نال درجة  

 
 

 مرصد ليبانون فايلز 

ُسلّم مؤشر   على 100/ 6حقق لبنان تقدماً بثالث درجات في مسح الموازنة المفتوحة السنوي، إذ نال درجة 

التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن الموازنة   العالمي لشفافية الموازنةهذا التصنيف 

، ويعود هذا اإلرتفاع، بحسب تقرير المسح، إلى  100/ 3على درجة    2017العامة، بعدما كان حصل في 

ة الثالثة  إصدار دليل "موازنة المواطنة والمواطن“ الذي ينشره معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي للسن

 على التوالي بالتعاون مع مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال.

وأوصى تقرير المسح لبنان "بتحسين شمولية موازنة المواطنين من خالل التوسع في توزيعها عبر وسائل  

ت المتعلقة  النشر اإلضافية، وإنشاء آليات يمكن الوصول إليها لتحديد احتياجات الجمهور من المعلوما

 بالموازنة في موازنة المواطنين، ونشر موازنات المواطنين لمراحل إضافية من عملية الموازنة". 

موازنة  واعتبر معهد باسل فليحان في بيان أن التقدّم الذي حققه لبنان في مسح الموازنة المفتوحة يؤّكد أهمية "

إصدارها بانتظام ونشرها  ت العامة، مشدداً على أن "الُمواطنة والُمواطن" كوثيقة أساسيّة لشفافيّة الموازنا

على نطاق واسع يعززان مشاركة المواطنين في النقاش العام حول القرارات اللي تؤثر في حياته ومستقبلهم،  

 ويساهمان في تمكينهم من المراقبة والمساءلة والمحاسبة".

ي ومنظمة التعاون االقتصادي  وأوضح المعهد أن "أهّم المنظمات الدولية كصندوق النقد الدول

والبنك الدولي تتفق على أن حق الوصول للمعلومات الماليّة هو شرط أساس لتمكين   (OECD) والتنمية

المواطنين من تقييم أداء حكوماتهم لجهة تحديد السياسات الضريبية، وقرارات االستدانة ووجهة إنفاق المال  

أن "موازنة المواِطنة والمواطن" تساهم من "خالل صيغتها  العام وآليات وضع األولويات"، مشيراً إلى 

http://www.lebanonfiles.com/


المبّسطة، في تسهيل فهم المعلومات المعقدة المتعلقة بالموازنة والمالية العامة لكي تكون في متناول جميع  

  المواطنين".

غطيها  دولة ي 117من   108ورغم التقدم الذي تحقق بفضل إصدار هذه الوثيقة، ال يزال لبنان يحتل المرتبة  

الدرجة التي تشير إلى   ، وهي61بعيدة جداً عن الـ لكونها  المسح، وال تزال درجة شفافية موازنته غير كافية

أن الدولة تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام في شأن الموازنة. وال تزال الدرجة التي حققها لبنان  

ر متدنيةً جداً مقارنةً ببلدان عربية أخرى كاألردن ، كذلك تُعتب45/100حتى دون المتوّسط العالمي البالغ 

(، وقد سّجل خامس أسوأ أداء في 100\ 9( والعراق )43/100والمغرب ) (43/100( ومصر ) 100/ 61)

 منطقة الشرق األوسط بسبب توقّف إصدار الموازنات العاّمة لسنين وغياب آليات حديثة لوضع الموازنات. 

بموازنة المواطنين، دعا المسح لبنان كذلك إلى نشر مشروع الموازنة الذي وإضافة إلى التوصيات المتعلقة 

تعدّه السلطة التنفيذية والموازنة المقررة والتقارير السنوية على اإلنترنت في الوقت المناسب، وإصدار ونشر  

مناسب، البيان التمهيدي للموازنة والمراجعة نصف السنوية وتقرير التدقيق على اإلنترنت في الوقت ال

 وإدراج معلومات النفقات اإلضافية فضالً عن بيانات أداء السياسة في تقرير نهاية العام. 

وتجدر اإلشارة إلى أن مسح الموازنة المفتوحة الذي أجرَي للسنة السابعة، يقيّم كذلك درجة مشاركة الجمهور  

  قييم الشفافية. في عملية الموازنة، ودرجة الرقابة والتدقيق على الموازنة، إلى جانب ت 
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https://www.lebanonfiles.com/articles/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-108-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%86/
https://www.lebanonfiles.com/articles/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-108-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%86/


 
 درجات في المسح الدولي  3لبنان تقدم 

 !لشفافية الموازنة.. ولكن
 

 

على سلم مؤشر   100/ 6حقق لبنان تقدما بثالث درجات في مسح الموازنة المفتوحة السنوي، إذ نال درجة 

هذا التصنيف العالمي لشفافية الموازنة التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن الموازنة  

، ويعود هذا اإلرتفاع، بحسب تقرير المسح، إلى  100/ 3على درجة    2017العامة، بعدما كان حصل في 

إصدار دليل "موازنة المواطنة والمواطن" الذي ينشره معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي للسنة الثالثة  

 .على التوالي بالتعاون مع مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال

 

وأوصى تقرير المسح لبنان "بتحسين شمولية موازنة المواطنين من خالل التوسع في توزيعها عبر وسائل  

النشر اإلضافية، وإنشاء آليات يمكن الوصول إليها لتحديد احتياجات الجمهور من المعلومات المتعلقة  

 ."من عملية الموازنةبالموازنة في موازنة المواطنين، ونشر موازنات المواطنين لمراحل إضافية 

 

واعتبر معهد باسل فليحان في بيان أن "التقدم الذي حققه لبنان في مسح الموازنة المفتوحة يؤكد أهمية  

"موازنة المواطنة والمواطن" كوثيقة أساسية لشفافية الموازنات العامة"، مشددا على أن "إصدارها بانتظام  

ين في النقاش العام حول القرارات اللي تؤثر في حياته ونشرها على نطاق واسع يعززان مشاركة المواطن 

 ."ومستقبلهم، ويساهمان في تمكينهم من المراقبة والمساءلة والمحاسبة 

 

 وأوضح المعهد أن "أهم المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

(OECD) لومات المالية هو شرط أساس لتمكين المواطنين  والبنك الدولي تتفق على أن حق الوصول للمع

من تقييم أداء حكوماتهم لجهة تحديد السياسات الضريبية، وقرارات االستدانة ووجهة إنفاق المال العام وآليات 

وضع األولويات"، مشيرا إلى أن "موازنة المواطنة والمواطن" تساهم من "خالل صيغتها المبسطة، في 

 ."لمعقدة المتعلقة بالموازنة والمالية العامة لكي تكون في متناول جميع المواطنينتسهيل فهم المعلومات ا

 

  117من   108واشار الى انه "رغم التقدم الذي تحقق بفضل إصدار هذه الوثيقة، ال يزال لبنان يحتل المرتبة 

، وهي الدرجة التي  61لـدولة يغطيها المسح، وال تزال درجة شفافية موازنته غير كافية لكونها بعيدة جدا عن ا

تشير إلى أن الدولة تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام في شأن الموازنة. وال تزال الدرجة التي حققها  

، كذلك تعتبر متدنية جدا مقارنة ببلدان عربية أخرى كاألردن 45/100لبنان حتى دون المتوسط العالمي البالغ 

(، وقد سجل خامس أسوأ أداء في 9100( والعراق )43/100) ( والمغرب 43/100( ومصر ) 100/ 61)

 ."منطقة الشرق األوسط بسبب توقف إصدار الموازنات العامة لسنين وغياب آليات حديثة لوضع الموازنات 

 

وإضافة إلى التوصيات المتعلقة بموازنة المواطنين، دعا المسح لبنان كذلك إلى "نشر مشروع الموازنة الذي 

التنفيذية والموازنة المقررة والتقارير السنوية على اإلنترنت في الوقت المناسب، وإصدار ونشر  تعده السلطة 



البيان التمهيدي للموازنة والمراجعة نصف السنوية وتقرير التدقيق على اإلنترنت في الوقت المناسب، 

 ."العام وإدراج معلومات النفقات اإلضافية فضال عن بيانات أداء السياسة في تقرير نهاية

 

تجدر اإلشارة إلى أن "مسح الموازنة المفتوحة الذي أجري للسنة السابعة، يقيم كذلك درجة مشاركة الجمهور  

 ."في عملية الموازنة، ودرجة الرقابة والتدقيق على الموازنة، إلى جانب تقييم الشفافية

 
ttps://www.lebanon24.com/news/economics/701595/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%h
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 درجات في المسح الدولي لشفافية الموازنة  3لبنان تقدم 

 

على سلم مؤشر   100/ 6حقق لبنان تقدما بثالث درجات في مسح الموازنة المفتوحة السنوي، إذ نال درجة 

الموازنة التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن الموازنة  هذا التصنيف العالمي لشفافية 

، ويعود هذا اإلرتفاع، بحسب تقرير المسح، إلى  100/ 3على درجة    2017العامة، بعدما كان حصل في 

إصدار دليل “موازنة المواطنة والمواطن” الذي ينشره معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي للسنة الثالثة  

 .توالي بالتعاون مع مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالعلى ال

وأوصى تقرير المسح لبنان “بتحسين شمولية موازنة المواطنين من خالل التوسع في توزيعها عبر وسائل  

النشر اإلضافية، وإنشاء آليات يمكن الوصول إليها لتحديد احتياجات الجمهور من المعلومات المتعلقة  

 .”ازنة في موازنة المواطنين، ونشر موازنات المواطنين لمراحل إضافية من عملية الموازنةبالمو

ورأى معهد باسل فليحان في بيان أن “التقدم الذي حققه لبنان في مسح الموازنة المفتوحة يؤكد أهمية “موازنة  

“إصدارها بانتظام ونشرها   المواطنة والمواطن” كوثيقة أساسية لشفافية الموازنات العامة”، مشددا على أن

على نطاق واسع يعززان مشاركة المواطنين في النقاش العام حول القرارات اللي تؤثر في حياته ومستقبلهم،  

 .”ويساهمان في تمكينهم من المراقبة والمساءلة والمحاسبة 

 تصادي والتنميةولفت المعهد إلى أن “أهم المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون االق

(OECD)   والبنك الدولي تتفق على أن حق الوصول للمعلومات المالية هو شرط أساس لتمكين المواطنين

من تقييم أداء حكوماتهم لجهة تحديد السياسات الضريبية، وقرارات االستدانة ووجهة إنفاق المال العام وآليات 

مواطن” تساهم من “خالل صيغتها المبسطة، في  وضع األولويات”، مشيرا إلى أن “موازنة المواطنة وال 

 .”تسهيل فهم المعلومات المعقدة المتعلقة بالموازنة والمالية العامة لكي تكون في متناول جميع المواطنين

  117من   108واشار الى انه “رغم التقدم الذي تحقق بفضل إصدار هذه الوثيقة، ال يزال لبنان يحتل المرتبة 

، وهي الدرجة التي  61وال تزال درجة شفافية موازنته غير كافية لكونها بعيدة جدا عن الـ دولة يغطيها المسح،

تشير إلى أن الدولة تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام في شأن الموازنة. وال تزال الدرجة التي حققها  

ارنة ببلدان عربية أخرى كاألردن ، كذلك تعتبر متدنية جدا مق45/100لبنان حتى دون المتوسط العالمي البالغ 

(، وقد سجل خامس أسوأ أداء في 9100( والعراق )43/100( والمغرب )43/100( ومصر ) 100/ 61)

 .”منطقة الشرق األوسط بسبب توقف إصدار الموازنات العامة لسنين وغياب آليات حديثة لوضع الموازنات 

ا المسح لبنان كذلك إلى “نشر مشروع الموازنة الذي وإضافة إلى التوصيات المتعلقة بموازنة المواطنين، دع

تعده السلطة التنفيذية والموازنة المقررة والتقارير السنوية على اإلنترنت في الوقت المناسب، وإصدار ونشر  

البيان التمهيدي للموازنة والمراجعة نصف السنوية وتقرير التدقيق على اإلنترنت في الوقت المناسب، 

 .”النفقات اإلضافية فضال عن بيانات أداء السياسة في تقرير نهاية العام وإدراج معلومات 

تجدر اإلشارة إلى أن “مسح الموازنة المفتوحة الذي أجري للسنة السابعة، يقيم كذلك درجة مشاركة الجمهور  

 .”في عملية الموازنة، ودرجة الرقابة والتدقيق على الموازنة، إلى جانب تقييم الشفافية

 
2/-budgeting-https://www.imlebanon.org/2020/05/08/lebanon 
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  "درجات في "شفافية الموازنة  3لبنان يتقدَّم 
 

 

 

 

 

على سلم مؤشر   100/ 6المفتوحة السنوي، إذ نال درجة حقق لبنان تقدما بثالث درجات في مسح الموازنة 

هذا التصنيف العالمي لشفافية الموازنة التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن الموازنة  

، ويعود هذا اإلرتفاع، بحسب تقرير المسح، إلى  100/ 3على درجة    2017العامة، بعدما كان حصل في 

والمواطن" الذي ينشره معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي للسنة الثالثة  إصدار دليل "موازنة المواطنة 

 على التوالي بالتعاون مع مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال.

 

وأوصى تقرير المسح لبنان "بتحسين شمولية موازنة المواطنين من خالل التوسع في توزيعها عبر وسائل  

ء آليات يمكن الوصول إليها لتحديد احتياجات الجمهور من المعلومات المتعلقة  النشر اإلضافية، وإنشا

 بالموازنة في موازنة المواطنين، ونشر موازنات المواطنين لمراحل إضافية من عملية الموازنة". 

 

واعتبر معهد باسل فليحان في بيان أن "التقدم الذي حققه لبنان في مسح الموازنة المفتوحة يؤكد أهمية  

"موازنة المواطنة والمواطن" كوثيقة أساسية لشفافية الموازنات العامة"، مشددا على أن "إصدارها بانتظام  

ونشرها على نطاق واسع يعززان مشاركة المواطنين في النقاش العام حول القرارات اللي تؤثر في حياته 

 ومستقبلهم، ويساهمان في تمكينهم من المراقبة والمساءلة والمحاسبة". 

 

وأوضح المعهد أن "أهم المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  

(OECD  والبنك الدولي تتفق على أن حق الوصول للمعلومات المالية هو شرط أساس لتمكين المواطنين )

جهة إنفاق المال العام وآليات من تقييم أداء حكوماتهم لجهة تحديد السياسات الضريبية، وقرارات االستدانة وو 



وضع األولويات"، مشيرا إلى أن "موازنة المواطنة والمواطن" تساهم من "خالل صيغتها المبسطة، في 

 تسهيل فهم المعلومات المعقدة المتعلقة بالموازنة والمالية العامة لكي تكون في متناول جميع المواطنين". 

 

  117من   108فضل إصدار هذه الوثيقة، ال يزال لبنان يحتل المرتبة واشار الى انه "رغم التقدم الذي تحقق ب

، وهي الدرجة التي  61دولة يغطيها المسح، وال تزال درجة شفافية موازنته غير كافية لكونها بعيدة جدا عن الـ

لتي حققها  تشير إلى أن الدولة تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام في شأن الموازنة. وال تزال الدرجة ا

، كذلك تعتبر متدنية جدا مقارنة ببلدان عربية أخرى كاألردن 45/100لبنان حتى دون المتوسط العالمي البالغ 

(، وقد سجل خامس أسوأ أداء في 9100( والعراق )43/100( والمغرب )43/100( ومصر ) 100/ 61)

 آليات حديثة لوضع الموازنات".منطقة الشرق األوسط بسبب توقف إصدار الموازنات العامة لسنين وغياب 

 

وإضافة إلى التوصيات المتعلقة بموازنة المواطنين، دعا المسح لبنان كذلك إلى "نشر مشروع الموازنة الذي 

تعده السلطة التنفيذية والموازنة المقررة والتقارير السنوية على اإلنترنت في الوقت المناسب، وإصدار ونشر  

لمراجعة نصف السنوية وتقرير التدقيق على اإلنترنت في الوقت المناسب، البيان التمهيدي للموازنة وا

 وإدراج معلومات النفقات اإلضافية فضال عن بيانات أداء السياسة في تقرير نهاية العام". 

 

تجدر اإلشارة إلى أن "مسح الموازنة المفتوحة الذي أجري للسنة السابعة، يقيم كذلك درجة مشاركة الجمهور  

 الموازنة، ودرجة الرقابة والتدقيق على الموازنة، إلى جانب تقييم الشفافية". في عملية

 
https://www.lebanondebate.com/news/480200 
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 درجات في الَمسح الدولي 3لبنان يتَقدََّم 

 لشفافية الموازنة لهذا السبب 

 
 

على ُسلّم مؤشر   100/ 6حقّق لبنان تقدّماً بثالث درجات في مسح الموازنة المفتوحة السنوي، إذ نال درجة 

هذا التصنيف العالمي لشفافية الموازنة التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن الموازنة  

، ويعود هذا االرتفاع، بحسب تقرير المسح، إلى  100/ 3على درجة    2017العامة، بعدما كان حصل في 

إصدار دليل "موازنة المواطنة والمواطن“ الذي ينشره "معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي" للسنة الثالثة  

 على التوالي بالتعاون مع مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال.

 

بتحسين شمولية موازنة المواطنين من خالل التوسع في توزيعها عبر وسائل  وأوصى تقرير المسح لبنان "

النشر اإلضافية، وإنشاء آليات يمكن الوصول إليها لتحديد احتياجات الجمهور من المعلومات المتعلقة  

 بالموازنة في موازنة المواطنين، ونشر موازنات المواطنين لمراحل إضافية من عملية الموازنة". 

 

معهد باسل فليحان في بيان، أن "التقدّم الذي حققه لبنان في مسح الموازنة المفتوحة يؤّكد أهمية  واعتبر 

"موازنة الُمواطنة والُمواطن" كوثيقة أساسيّة لشفافيّة الموازنات العامة"، مشدداً على أن "إصدارها بانتظام  

ول القرارات اللي تؤثر في حياته ونشرها على نطاق واسع يعززان مشاركة المواطنين في النقاش العام ح 

 ومستقبلهم، ويساهمان في تمكينهم من المراقبة والمساءلة والمحاسبة". 

 

(  OECDوأوضح أن "أهّم المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) 

والبنك الدولي تتفق على أن حق الوصول للمعلومات الماليّة هو شرط أساس لتمكين المواطنين من تقييم أداء 

http://www.alkalimaonline.com/


حكوماتهم لجهة تحديد السياسات الضريبية، وقرارات االستدانة ووجهة إنفاق المال العام وآليات وضع  

خالل صيغتها المبّسطة، في تسهيل فهم  األولويات"، مشيراً إلى أن "موازنة المواِطنة والمواطن" تساهم من " 

 المعلومات المعقدة المتعلقة بالموازنة والمالية العامة لكي تكون في متناول جميع المواطنين". 

 

من   108وأوضح أن "على رغم التقدم الذي تحقق بفضل إصدار هذه الوثيقة، ال يزال لبنان يحتل المرتبة  

، وهي  61فافية موازنته غير كافية لكونها بعيدة جداً عن الـدولة يغطيها المسح، وال تزال درجة ش 117

الدرجة التي تشير إلى أن الدولة تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام في شأن الموازنة. وال تزال  

ن  ، كذلك تُعتبر متدنيةً جداً مقارنةً ببلدا100/ 45الدرجة التي حققها لبنان حتى دون المتوّسط العالمي البالغ 

(، وقد سّجل 100\ 9( والعراق )100/ 43( والمغرب )43/100( ومصر )100/ 61عربية أخرى كاألردن ) 

خامس أسوأ أداء في منطقة الشرق األوسط بسبب توقّف إصدار الموازنات العاّمة لسنين وغياب آليات حديثة 

 لوضع الموازنات". 

 

ا المسح لبنان إلى "نشر مشروع الموازنة الذي وإضافة إلى التوصيات المتعلقة بموازنة المواطنين، كذلك دع

تعدّه السلطة التنفيذية والموازنة المقررة والتقارير السنوية على اإلنترنت في الوقت المناسب، وإصدار ونشر  

البيان التمهيدي للموازنة والمراجعة نصف السنوية وتقرير التدقيق على اإلنترنت في الوقت المناسب، 

 فقات اإلضافية فضالً عن بيانات أداء السياسة في تقرير نهاية العام". وإدراج معلومات الن

 

تجدر اإلشارة إلى أن مسح الموازنة المفتوحة الذي أجرَي للسنة السابعة، يقيّم كذلك درجة مشاركة الجمهور  

 في عملية الموازنة، ودرجة الرقابة والتدقيق على الموازنة، إلى جانب تقييم الشفافية. 

 
https://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=477874 
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على ُسلّم مؤشر   100/ 6حقق لبنان تقدماً بثالث درجات في مسح الموازنة المفتوحة السنوي، إذ نال درجة 

لشفافية الموازنة التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن الموازنة  هذا التصنيف العالمي 

، ويعود هذا اإلرتفاع، بحسب تقرير المسح، إلى  100/ 3على درجة    2017العامة، بعدما كان حصل في 

ة  إصدار دليل "موازنة المواطنة والمواطن“ الذي ينشره معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي للسنة الثالث

 .على التوالي بالتعاون مع مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال

 

وأوصى تقرير المسح لبنان "بتحسين شمولية موازنة المواطنين من خالل التوسع في توزيعها عبر وسائل  

لقة  النشر اإلضافية، وإنشاء آليات يمكن الوصول إليها لتحديد احتياجات الجمهور من المعلومات المتع

  ."بالموازنة في موازنة المواطنين، ونشر موازنات المواطنين لمراحل إضافية من عملية الموازنة

 

واعتبر معهد باسل فليحان في بيان أن التقدّم الذي حققه لبنان في مسح الموازنة المفتوحة يؤّكد أهمية "موازنة  

امة، مشدداً على أن "إصدارها بانتظام ونشرها  الُمواطنة والُمواطن" كوثيقة أساسيّة لشفافيّة الموازنات الع

على نطاق واسع يعززان مشاركة المواطنين في النقاش العام حول القرارات اللي تؤثر في حياته ومستقبلهم،  

 ."ويساهمان في تمكينهم من المراقبة والمساءلة والمحاسبة 

 

 نظمة التعاون االقتصادي والتنميةوأوضح المعهد أن "أهّم المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي وم

(OECD)   والبنك الدولي تتفق على أن حق الوصول للمعلومات الماليّة هو شرط أساس لتمكين المواطنين

من تقييم أداء حكوماتهم لجهة تحديد السياسات الضريبية، وقرارات االستدانة ووجهة إنفاق المال العام وآليات 

موازنة المواِطنة والمواطن" تساهم من "خالل صيغتها المبّسطة، في وضع األولويات"، مشيراً إلى أن "

  ."تسهيل فهم المعلومات المعقدة المتعلقة بالموازنة والمالية العامة لكي تكون في متناول جميع المواطنين

  

يها  دولة يغط  117من   108ورغم التقدم الذي تحقق بفضل إصدار هذه الوثيقة، ال يزال لبنان يحتل المرتبة  

، وهي الدرجة التي تشير إلى  61المسح، وال تزال درجة شفافية موازنته غير كافية لكونها بعيدة جداً عن الـ

أن الدولة تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام في شأن الموازنة. وال تزال الدرجة التي حققها لبنان  

متدنيةً جداً مقارنةً ببلدان عربية أخرى كاألردن ، كذلك تُعتبر  45/100حتى دون المتوّسط العالمي البالغ 

(، وقد سّجل خامس أسوأ أداء في 100\ 9( والعراق )43/100( والمغرب )43/100( ومصر ) 100/ 61)



 .منطقة الشرق األوسط بسبب توقّف إصدار الموازنات العاّمة لسنين وغياب آليات حديثة لوضع الموازنات 

 

موازنة المواطنين، دعا المسح لبنان كذلك إلى نشر مشروع الموازنة الذي وإضافة إلى التوصيات المتعلقة ب

تعدّه السلطة التنفيذية والموازنة المقررة والتقارير السنوية على اإلنترنت في الوقت المناسب، وإصدار ونشر  

ناسب، البيان التمهيدي للموازنة والمراجعة نصف السنوية وتقرير التدقيق على اإلنترنت في الوقت الم

  .وإدراج معلومات النفقات اإلضافية فضالً عن بيانات أداء السياسة في تقرير نهاية العام

 

وتجدر اإلشارة إلى أن مسح الموازنة المفتوحة الذي أجرَي للسنة السابعة، يقيّم كذلك درجة مشاركة الجمهور  

  .تقييم الشفافيةفي عملية الموازنة، ودرجة الرقابة والتدقيق على الموازنة، إلى جانب 

  

 
 

 

 
https://www.lbcgroup.tv/news/d/lebanon/519272/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%

-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8-86

-81%D9%8A%D9%-D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA%

-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD%

-D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%

-D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9%

D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88/ar% 
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المواطنة والمواطن“عن  لبنان تَقدََّم ثالث درجات في الَمسح الدولي لشفافية الموازنة بفضل إصدار “موازنة 

 معهد باسل فليحان 

على ُسلّم مؤشر   100/ 6حقق لبنان تقدماً بثالث درجات في مسح الموازنة المفتوحة السنوي، إذ نال درجة 

هذا التصنيف العالمي لشفافية الموازنة التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن الموازنة  

، ويعود هذا اإلرتفاع، بحسب تقرير المسح، إلى  100/ 3لى درجة  ع  2017العامة، بعدما كان حصل في 

إصدار دليل “موازنة المواطنة والمواطن“ الذي ينشره معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي للسنة الثالثة  

 .على التوالي بالتعاون مع مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال

ين شمولية موازنة المواطنين من خالل التوسع في توزيعها عبر وسائل  وأوصى تقرير المسح لبنان “بتحس

النشر اإلضافية، وإنشاء آليات يمكن الوصول إليها لتحديد احتياجات الجمهور من المعلومات المتعلقة  

 .”بالموازنة في موازنة المواطنين، ونشر موازنات المواطنين لمراحل إضافية من عملية الموازنة

باسل فليحان في بيان أن التقدّم الذي حققه لبنان في مسح الموازنة المفتوحة يؤّكد أهمية “موازنة  واعتبر معهد 

الُمواطنة والُمواطن” كوثيقة أساسيّة لشفافيّة الموازنات العامة، مشدداً على أن “إصدارها بانتظام ونشرها  

رات اللي تؤثر في حياته ومستقبلهم،  على نطاق واسع يعززان مشاركة المواطنين في النقاش العام حول القرا

 .”ويساهمان في تمكينهم من المراقبة والمساءلة والمحاسبة 

 وأوضح المعهد أن “أهّم المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

(OECD) تمكين المواطنين  والبنك الدولي تتفق على أن حق الوصول للمعلومات الماليّة هو شرط أساس ل

من تقييم أداء حكوماتهم لجهة تحديد السياسات الضريبية، وقرارات االستدانة ووجهة إنفاق المال العام وآليات 

وضع األولويات”، مشيراً إلى أن “موازنة المواِطنة والمواطن” تساهم من “خالل صيغتها المبّسطة، في  

 .”ة والمالية العامة لكي تكون في متناول جميع المواطنينتسهيل فهم المعلومات المعقدة المتعلقة بالموازن

دولة يغطيها   117من   108ورغم التقدم الذي تحقق بفضل إصدار هذه الوثيقة، ال يزال لبنان يحتل المرتبة  

، وهي الدرجة التي تشير إلى  61المسح، وال تزال درجة شفافية موازنته غير كافية لكونها بعيدة جداً عن الـ

لة تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام في شأن الموازنة. وال تزال الدرجة التي حققها لبنان  أن الدو



، كذلك تُعتبر متدنيةً جداً مقارنةً ببلدان عربية أخرى كاألردن 45/100حتى دون المتوّسط العالمي البالغ 

ل خامس أسوأ أداء في (، وقد سجّ 100\ 9( والعراق )43/100( والمغرب )43/100( ومصر ) 100/ 61)

 .منطقة الشرق األوسط بسبب توقّف إصدار الموازنات العاّمة لسنين وغياب آليات حديثة لوضع الموازنات 

وإضافة إلى التوصيات المتعلقة بموازنة المواطنين، دعا المسح لبنان كذلك إلى نشر مشروع الموازنة الذي 

تقارير السنوية على اإلنترنت في الوقت المناسب، وإصدار ونشر  تعدّه السلطة التنفيذية والموازنة المقررة وال

البيان التمهيدي للموازنة والمراجعة نصف السنوية وتقرير التدقيق على اإلنترنت في الوقت المناسب، 

 .وإدراج معلومات النفقات اإلضافية فضالً عن بيانات أداء السياسة في تقرير نهاية العام

سح الموازنة المفتوحة الذي أجرَي للسنة السابعة، يقيّم كذلك درجة مشاركة الجمهور  وتجدر اإلشارة إلى أن م

 .في عملية الموازنة، ودرجة الرقابة والتدقيق على الموازنة، إلى جانب تقييم الشفافية
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 درجات في المسح الدولي لشفافية الموازنة 3لبنان تقدم 
 

 

على سلم مؤشر   100/ 6حقق لبنان تقدما بثالث درجات في مسح الموازنة المفتوحة السنوي، إذ نال درجة 

هذا التصنيف العالمي لشفافية الموازنة التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن الموازنة  

، ويعود هذا اإلرتفاع، بحسب تقرير المسح، إلى  100/ 3على درجة    2017العامة، بعدما كان حصل في 

ل فليحان المالي واالقتصادي للسنة الثالثة  إصدار دليل “موازنة المواطنة والمواطن” الذي ينشره معهد باس

 .على التوالي بالتعاون مع مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال

وأوصى تقرير المسح لبنان “بتحسين شمولية موازنة المواطنين من خالل التوسع في توزيعها عبر وسائل  

يد احتياجات الجمهور من المعلومات المتعلقة  النشر اإلضافية، وإنشاء آليات يمكن الوصول إليها لتحد 

 .”بالموازنة في موازنة المواطنين، ونشر موازنات المواطنين لمراحل إضافية من عملية الموازنة

واعتبر معهد باسل فليحان في بيان أن “التقدم الذي حققه لبنان في مسح الموازنة المفتوحة يؤكد أهمية  

والمواطن” كوثيقة أساسية لشفافية الموازنات العامة”، مشددا على أن “إصدارها بانتظام  “موازنة المواطنة  

ونشرها على نطاق واسع يعززان مشاركة المواطنين في النقاش العام حول القرارات اللي تؤثر في حياته 

 .”ومستقبلهم، ويساهمان في تمكينهم من المراقبة والمساءلة والمحاسبة 

 أهم المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنميةوأوضح المعهد أن “

(OECD)   والبنك الدولي تتفق على أن حق الوصول للمعلومات المالية هو شرط أساس لتمكين المواطنين

عام وآليات من تقييم أداء حكوماتهم لجهة تحديد السياسات الضريبية، وقرارات االستدانة ووجهة إنفاق المال ال

وضع األولويات”، مشيرا إلى أن “موازنة المواطنة والمواطن” تساهم من “خالل صيغتها المبسطة، في  

 .”تسهيل فهم المعلومات المعقدة المتعلقة بالموازنة والمالية العامة لكي تكون في متناول جميع المواطنين

  117من   108قة، ال يزال لبنان يحتل المرتبة واشار الى انه “رغم التقدم الذي تحقق بفضل إصدار هذه الوثي 

، وهي الدرجة التي  61دولة يغطيها المسح، وال تزال درجة شفافية موازنته غير كافية لكونها بعيدة جدا عن الـ

تشير إلى أن الدولة تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام في شأن الموازنة. وال تزال الدرجة التي حققها  

، كذلك تعتبر متدنية جدا مقارنة ببلدان عربية أخرى كاألردن 45/100دون المتوسط العالمي البالغ  لبنان حتى

(، وقد سجل خامس أسوأ أداء في 9100( والعراق )43/100( والمغرب )43/100( ومصر ) 100/ 61)

 .”موازنات منطقة الشرق األوسط بسبب توقف إصدار الموازنات العامة لسنين وغياب آليات حديثة لوضع ال

وإضافة إلى التوصيات المتعلقة بموازنة المواطنين، دعا المسح لبنان كذلك إلى “نشر مشروع الموازنة الذي 

تعده السلطة التنفيذية والموازنة المقررة والتقارير السنوية على اإلنترنت في الوقت المناسب، وإصدار ونشر  

وتقرير التدقيق على اإلنترنت في الوقت المناسب، البيان التمهيدي للموازنة والمراجعة نصف السنوية  

 .”وإدراج معلومات النفقات اإلضافية فضال عن بيانات أداء السياسة في تقرير نهاية العام

تجدر اإلشارة إلى أن “مسح الموازنة المفتوحة الذي أجري للسنة السابعة، يقيم كذلك درجة مشاركة الجمهور  

 .”ابة والتدقيق على الموازنة، إلى جانب تقييم الشفافيةفي عملية الموازنة، ودرجة الرق
https://elqarar.com/لشفا/- الدولي-المسح-في-درجات-3-تقدم-لبنان 
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 لبنان تقدم ثالث درجات في المسح الدولي لشفافية الموازنة

 

على ُسلّم مؤشر   100/ 6المفتوحة السنوي، إذ نال درجة  موازنةتقدماً بثالث درجات في مسح ال  لبنانحقق 

الموازنة العامة هذا التصنيف العالمي لشفافية الموازنة التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن 

حسب تقرير المسح، إلى إصدار ، ويعود هذا اإلرتفاع، ب 100/ 3على درجة   2017، بعدما كان حصل في 

والمواطن” الذي ينشره “معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي” للسنة الثالثة على   المواطنةدليل “موازنة 

 .التوالي بالتعاون مع مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال

ل التوسع في توزيعها عبر وسائل  وأوصى تقرير المسح لبنان “بتحسين شمولية موازنة المواطنين من خال

النشر اإلضافية، وإنشاء آليات يمكن الوصول إليها لتحديد احتياجات الجمهور من المعلومات المتعلقة  

 .”بالموازنة في موازنة المواطنين، ونشر موازنات المواطنين لمراحل إضافية من عملية الموازنة

م الذي حققه لبنان في مسح الموازنة المفتوحة يؤّكد أهمية  وإعتبر “معهد باسل فليحان” في بيان، أن التقدّ 

“موازنة الُمواطنة والُمواطن” كوثيقة أساسيّة لشفافيّة الموازنات العامة، مشدداً على أن “إصدارها بإنتظام  

ونشرها على نطاق واسع يعززان مشاركة المواطنين في النقاش العام حول القرارات اللي تؤثر في حياته 

 .”المحاسبة لهم، ويساهمان في تمكينهم من المراقبة والمساءلة وومستقب

” و”منظمة التعاون اإلقتصادي النقد الدوليوأشار المعهد، إلى أن “أهّم المنظمات الدولية كـ”صندوق 

و”البنك الدولي” تتفق على أن حق الوصول للمعلومات الماليّة هو شرط أساس لتمكين  (OECD) ”والتنمية

ين من تقييم أداء حكوماتهم لجهة تحديد السياسات الضريبية، وقرارات اإلستدانة ووجهة إنفاق المال  المواطن

العام وآليات وضع األولويات”، الفتاً إلى أن “موازنة المواِطنة والمواطن” تساهم من “خالل صيغتها  

عامة لكي تكون في متناول جميع  المبّسطة، في تسهيل فهم المعلومات المعقدة المتعلقة بالموازنة والمالية ال

 .”المواطنين

دولة يغطيها   117من   108ورغم التقدم الذي تحقق بفضل إصدار هذه الوثيقة، ال يزال لبنان يحتل المرتبة  

، وهي الدرجة التي تشير إلى  61المسح، وال تزال درجة شفافية موازنته غير كافية لكونها بعيدة جداً عن الـ

في من المواد لدعم النقاش العام في شأن الموازنة. وال تزال الدرجة التي حققها لبنان  أن الدولة تنشر ما يك

، كذلك تُعتبر متدنيةً جداً مقارنةً ببلدان عربية أخرى كاألردن 45/100حتى دون المتوّسط العالمي البالغ 

  الشرق األوسط(، وقد سّجل خامس أسوأ أداء في منطقة 43/100( والمغرب )43/100)  مصر( و100/ 61)

 .بسبب توقّف إصدار الموازنات العاّمة لسنين وغياب آليات حديثة لوضع الموازنات 

وإضافةً إلى التوصيات المتعلقة بموازنة المواطنين، دعا المسح لبنان كذلك إلى نشر مشروع الموازنة الذي 

رنت في الوقت المناسب، وإصدار ونشر  تعدّه السلطة التنفيذية والموازنة المقررة والتقارير السنوية على اإلنت

البيان التمهيدي للموازنة والمراجعة نصف السنوية وتقرير التدقيق على اإلنترنت في الوقت المناسب، 

 .وإدراج معلومات النفقات اإلضافية فضالً عن بيانات أداء السياسة في تقرير نهاية العام
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https://lebanoneconomy.net/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84/
https://lebanoneconomy.net/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84/
https://lebanoneconomy.net/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84/
https://lebanoneconomy.net/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84/
https://lebanoneconomy.net/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84/
https://lebanoneconomy.net/


 

 لبنان حقق تقدما بثالث درجات في مسح الموازنة المفتوحة السنوي
 

على سلم مؤشر   100/ 6بثالث درجات في مسح الموازنة المفتوحة السنوي، إذ نال درجة حقق لبنان تقدما 

هذا التصنيف العالمي لشفافية الموازنة التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن الموازنة  

، ويعود هذا اإلرتفاع، بحسب تقرير المسح، إلى  100/ 3على درجة    2017العامة، بعدما كان حصل في 

إصدار دليل “موازنة المواطنة والمواطن” الذي ينشره معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي للسنة الثالثة  

 .على التوالي بالتعاون مع مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال

وسائل  وأوصى تقرير المسح لبنان “بتحسين شمولية موازنة المواطنين من خالل التوسع في توزيعها عبر 

النشر اإلضافية، وإنشاء آليات يمكن الوصول إليها لتحديد احتياجات الجمهور من المعلومات المتعلقة  

 .”بالموازنة في موازنة المواطنين، ونشر موازنات المواطنين لمراحل إضافية من عملية الموازنة

الموازنة المفتوحة يؤكد أهمية  واعتبر معهد باسل فليحان في بيان أن “التقدم الذي حققه لبنان في مسح 

“موازنة المواطنة والمواطن” كوثيقة أساسية لشفافية الموازنات العامة”، مشددا على أن “إصدارها بانتظام  

ونشرها على نطاق واسع يعززان مشاركة المواطنين في النقاش العام حول القرارات اللي تؤثر في حياته 

 .”مراقبة والمساءلة والمحاسبة ومستقبلهم، ويساهمان في تمكينهم من ال

 وأوضح المعهد أن “أهم المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

(OECD)   والبنك الدولي تتفق على أن حق الوصول للمعلومات المالية هو شرط أساس لتمكين المواطنين

ضريبية، وقرارات االستدانة ووجهة إنفاق المال العام وآليات من تقييم أداء حكوماتهم لجهة تحديد السياسات ال

وضع األولويات”، مشيرا إلى أن “موازنة المواطنة والمواطن” تساهم من “خالل صيغتها المبسطة، في  

 .”تسهيل فهم المعلومات المعقدة المتعلقة بالموازنة والمالية العامة لكي تكون في متناول جميع المواطنين

  117من   108انه “رغم التقدم الذي تحقق بفضل إصدار هذه الوثيقة، ال يزال لبنان يحتل المرتبة واشار الى 

، وهي الدرجة التي  61دولة يغطيها المسح، وال تزال درجة شفافية موازنته غير كافية لكونها بعيدة جدا عن الـ

الموازنة. وال تزال الدرجة التي حققها  تشير إلى أن الدولة تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام في شأن 

، كذلك تعتبر متدنية جدا مقارنة ببلدان عربية أخرى كاألردن 45/100لبنان حتى دون المتوسط العالمي البالغ 

(، وقد سجل خامس أسوأ أداء في 9100( والعراق )43/100( والمغرب )43/100( ومصر ) 100/ 61)

 .”موازنات العامة لسنين وغياب آليات حديثة لوضع الموازنات منطقة الشرق األوسط بسبب توقف إصدار ال

وإضافة إلى التوصيات المتعلقة بموازنة المواطنين، دعا المسح لبنان كذلك إلى “نشر مشروع الموازنة الذي 

تعده السلطة التنفيذية والموازنة المقررة والتقارير السنوية على اإلنترنت في الوقت المناسب، وإصدار ونشر  

لبيان التمهيدي للموازنة والمراجعة نصف السنوية وتقرير التدقيق على اإلنترنت في الوقت المناسب، ا

 .”وإدراج معلومات النفقات اإلضافية فضال عن بيانات أداء السياسة في تقرير نهاية العام

ة مشاركة الجمهور  تجدر اإلشارة إلى أن “مسح الموازنة المفتوحة الذي أجري للسنة السابعة، يقيم كذلك درج

 .”في عملية الموازنة، ودرجة الرقابة والتدقيق على الموازنة، إلى جانب تقييم الشفافية

 
http://alintichar.com/90389 

 

 

 

http://alintichar.com/90389


 
 

 لبنان يحتل مرتبة متدنية جدا في شفافية الموازنة..

 !100إليكم العالمة 'المخزية' التي نالها من  
 

 

على ُسلّم مؤشر   100/ 6حقق لبنان تقدماً بثالث درجات في مسح الموازنة المفتوحة السنوي، إذ نال درجة 

هذا التصنيف العالمي لشفافية الموازنة التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن الموازنة  

، ويعود هذا اإلرتفاع، بحسب تقرير المسح، إلى  100/ 3على درجة    2017حصل في العامة، بعدما كان 

إصدار دليل "موازنة المواطنة والمواطن“ الذي ينشره معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي للسنة الثالثة  

 .على التوالي بالتعاون مع مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال

 

سح لبنان "بتحسين شمولية موازنة المواطنين من خالل التوسع في توزيعها عبر وسائل  وأوصى تقرير الم

النشر اإلضافية، وإنشاء آليات يمكن الوصول إليها لتحديد احتياجات الجمهور من المعلومات المتعلقة  

 ."بالموازنة في موازنة المواطنين، ونشر موازنات المواطنين لمراحل إضافية من عملية الموازنة

 

واعتبر معهد باسل فليحان في بيان أن التقدّم الذي حققه لبنان في مسح الموازنة المفتوحة يؤّكد أهمية "موازنة  

الُمواطنة والُمواطن" كوثيقة أساسيّة لشفافيّة الموازنات العامة، مشدداً على أن "إصدارها بانتظام ونشرها  

العام حول القرارات اللي تؤثر في حياته ومستقبلهم،  على نطاق واسع يعززان مشاركة المواطنين في النقاش 

 ."ويساهمان في تمكينهم من المراقبة والمساءلة والمحاسبة 

 

 وأوضح المعهد أن "أهّم المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

(OECD)  ّة هو شرط أساس لتمكين المواطنين  والبنك الدولي تتفق على أن حق الوصول للمعلومات المالي

من تقييم أداء حكوماتهم لجهة تحديد السياسات الضريبية، وقرارات االستدانة ووجهة إنفاق المال العام وآليات 

وضع األولويات"، مشيراً إلى أن "موازنة المواِطنة والمواطن" تساهم من "خالل صيغتها المبّسطة، في 

 ."لمتعلقة بالموازنة والمالية العامة لكي تكون في متناول جميع المواطنينتسهيل فهم المعلومات المعقدة ا

 

دولة يغطيها   117من   108ورغم التقدم الذي تحقق بفضل إصدار هذه الوثيقة، ال يزال لبنان يحتل المرتبة  

تشير إلى   ، وهي الدرجة التي61المسح، وال تزال درجة شفافية موازنته غير كافية لكونها بعيدة جداً عن الـ

أن الدولة تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام في شأن الموازنة. وال تزال الدرجة التي حققها لبنان  

، كذلك تُعتبر متدنيةً جداً مقارنةً ببلدان عربية أخرى كاألردن 45/100حتى دون المتوّسط العالمي البالغ 

(، وقد سّجل خامس أسوأ أداء في 100\ 9ق )( والعرا43/100( والمغرب )43/100( ومصر ) 100/ 61)

 .منطقة الشرق األوسط بسبب توقّف إصدار الموازنات العاّمة لسنين وغياب آليات حديثة لوضع الموازنات 

 

وإضافة إلى التوصيات المتعلقة بموازنة المواطنين، دعا المسح لبنان كذلك إلى نشر مشروع الموازنة الذي 



موازنة المقررة والتقارير السنوية على اإلنترنت في الوقت المناسب، وإصدار ونشر  تعدّه السلطة التنفيذية وال

البيان التمهيدي للموازنة والمراجعة نصف السنوية وتقرير التدقيق على اإلنترنت في الوقت المناسب، 

 .وإدراج معلومات النفقات اإلضافية فضالً عن بيانات أداء السياسة في تقرير نهاية العام

 

در اإلشارة إلى أن مسح الموازنة المفتوحة الذي أجرَي للسنة السابعة، يقيّم كذلك درجة مشاركة الجمهور  وتج

 .في عملية الموازنة، ودرجة الرقابة والتدقيق على الموازنة، إلى جانب تقييم الشفافية

 

 
39583-http://www.yasour.org/2018/ar/news/details/news 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yasour.org/2018/ar/news/details/news-39583


 
 …في شفافية الموازنة  108لبنان في المرتبة 

 
 

ُسلّم مؤشر   على 100/ 6المفتوحة السنوي، إذ نال درجة حقق لبنان تقدماً بثالث درجات في مسح الموازنة 

التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن الموازنة   هذا التصنيف العالمي لشفافية الموازنة

، ويعود هذا اإلرتفاع، بحسب تقرير المسح، إلى  100/ 3على درجة    2017العامة، بعدما كان حصل في 

ة والمواطن“ الذي ينشره معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي للسنة الثالثة  إصدار دليل “موازنة المواطن

 .على التوالي بالتعاون مع مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال

وأوصى تقرير المسح لبنان “بتحسين شمولية موازنة المواطنين من خالل التوسع في توزيعها عبر وسائل  

اإلضافية، وإنشاء آليات يمكن الوصول إليها لتحديد احتياجات الجمهور من المعلومات المتعلقة  النشر 

 .”بالموازنة في موازنة المواطنين، ونشر موازنات المواطنين لمراحل إضافية من عملية الموازنة

حة يؤّكد أهمية “موازنة  واعتبر معهد باسل فليحان في بيان أن التقدّم الذي حققه لبنان في مسح الموازنة المفتو

الُمواطنة والُمواطن” كوثيقة أساسيّة لشفافيّة الموازنات العامة، مشدداً على أن “إصدارها بانتظام ونشرها  

على نطاق واسع يعززان مشاركة المواطنين في النقاش العام حول القرارات اللي تؤثر في حياته ومستقبلهم،  

 .”مساءلة والمحاسبة ويساهمان في تمكينهم من المراقبة وال

وأوضح المعهد أن “أهّم المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي  

والبنك الدولي تتفق على أن حق الوصول للمعلومات الماليّة هو شرط أساس لتمكين   (OECD) والتنمية

وقرارات االستدانة ووجهة إنفاق المال  المواطنين من تقييم أداء حكوماتهم لجهة تحديد السياسات الضريبية،  

العام وآليات وضع األولويات”، مشيراً إلى أن “موازنة المواِطنة والمواطن” تساهم من “خالل صيغتها  

المبّسطة، في تسهيل فهم المعلومات المعقدة المتعلقة بالموازنة والمالية العامة لكي تكون في متناول جميع  

  .”المواطنين

دولة يغطيها   117من   108ذي تحقق بفضل إصدار هذه الوثيقة، ال يزال لبنان يحتل المرتبة  ورغم التقدم ال

الدرجة التي تشير إلى   ، وهي61بعيدة جداً عن الـ لكونها  المسح، وال تزال درجة شفافية موازنته غير كافية

ل الدرجة التي حققها لبنان  أن الدولة تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام في شأن الموازنة. وال تزا

http://tawasal.com/wp-content/uploads/2020/05/mouwezane.jpg


، كذلك تُعتبر متدنيةً جداً مقارنةً ببلدان عربية أخرى كاألردن 45/100حتى دون المتوّسط العالمي البالغ 

(، وقد سّجل خامس أسوأ أداء في 100\ 9( والعراق )43/100والمغرب ) (43/100( ومصر ) 100/ 61)

 .لعاّمة لسنين وغياب آليات حديثة لوضع الموازنات منطقة الشرق األوسط بسبب توقّف إصدار الموازنات ا

وإضافة إلى التوصيات المتعلقة بموازنة المواطنين، دعا المسح لبنان كذلك إلى نشر مشروع الموازنة الذي 

تعدّه السلطة التنفيذية والموازنة المقررة والتقارير السنوية على اإلنترنت في الوقت المناسب، وإصدار ونشر  

مهيدي للموازنة والمراجعة نصف السنوية وتقرير التدقيق على اإلنترنت في الوقت المناسب، البيان الت

 .وإدراج معلومات النفقات اإلضافية فضالً عن بيانات أداء السياسة في تقرير نهاية العام

ة الجمهور  وتجدر اإلشارة إلى أن مسح الموازنة المفتوحة الذي أجرَي للسنة السابعة، يقيّم كذلك درجة مشارك

  .في عملية الموازنة، ودرجة الرقابة والتدقيق على الموازنة، إلى جانب تقييم الشفافية

 
-http://tawasal.com/2020/05/08/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86

-108-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A

-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-D9%81%D9%8A%

4%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9/D8%A7%D9%8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tawasal.com/2020/05/08/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-108-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9/
http://tawasal.com/2020/05/08/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-108-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9/
http://tawasal.com/2020/05/08/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-108-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9/
http://tawasal.com/2020/05/08/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-108-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9/


 

 لبنان تقدم ثالث درجات  

 في المسح الدولي لشفافية الموازنة 
 

ُسلّم مؤشر   على 100/ 6المفتوحة السنوي، إذ نال درجة  موازنةتقدماً بثالث درجات في مسح ال  لبنانحقق 

الموازنة العامة التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن  الموازنةهذا التصنيف العالمي لشفافية 

، ويعود هذا اإلرتفاع، بحسب تقرير المسح، إلى إصدار 100/ 3على درجة   2017، بعدما كان حصل في 

على  والمواطن" الذي ينشره "معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي" للسنة الثالثة    المواطنةدليل "موازنة 

 .التوالي بالتعاون مع مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال

لبنان "بتحسين شمولية موازنة المواطنين من خالل التوسع في توزيعها عبر وسائل   وأوصى تقرير المسح

  النشر اإلضافية، وإنشاء آليات يمكن الوصول إليها لتحديد احتياجات الجمهور من المعلومات المتعلقة

 ."بالموازنة في موازنة المواطنين، ونشر موازنات المواطنين لمراحل إضافية من عملية الموازنة

وإعتبر "معهد باسل فليحان" في بيان، أن التقدّم الذي حققه لبنان في مسح الموازنة المفتوحة يؤّكد أهمية  

ة، مشدداً على أن "إصدارها بإنتظام  "موازنة الُمواطنة والُمواطن" كوثيقة أساسيّة لشفافيّة الموازنات العام

ونشرها على نطاق واسع يعززان مشاركة المواطنين في النقاش العام حول القرارات اللي تؤثر في حياته 

 ."المحاسبة ومستقبلهم، ويساهمان في تمكينهم من المراقبة والمساءلة و

" و"منظمة التعاون اإلقتصادي  دوليالنقد الالمعهد، إلى أن "أهّم المنظمات الدولية كـ"صندوق  وأشار

و"البنك الدولي" تتفق على أن حق الوصول للمعلومات الماليّة هو شرط أساس لتمكين  (OECD) "والتنمية

المواطنين من تقييم أداء حكوماتهم لجهة تحديد السياسات الضريبية، وقرارات اإلستدانة ووجهة إنفاق المال  

ً العام وآليات وضع األولويات"، ال إلى أن "موازنة المواِطنة والمواطن" تساهم من "خالل صيغتها   فتا

المبّسطة، في تسهيل فهم المعلومات المعقدة المتعلقة بالموازنة والمالية العامة لكي تكون في متناول جميع  

  ."المواطنين

دولة يغطيها   117من   108ورغم التقدم الذي تحقق بفضل إصدار هذه الوثيقة، ال يزال لبنان يحتل المرتبة  

الدرجة التي تشير إلى   ، وهي61بعيدة جداً عن الـ لكونها  المسح، وال تزال درجة شفافية موازنته غير كافية

أن الدولة تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام في شأن الموازنة. وال تزال الدرجة التي حققها لبنان  

ذلك تُعتبر متدنيةً جداً مقارنةً ببلدان عربية أخرى كاألردن ، ك45/100حتى دون المتوّسط العالمي البالغ 

  الشرق األوسط(، وقد سّجل خامس أسوأ أداء في منطقة 43/100والمغرب ) (43/100)  مصر( و100/ 61)

 .بسبب توقّف إصدار الموازنات العاّمة لسنين وغياب آليات حديثة لوضع الموازنات 

وازنة المواطنين، دعا المسح لبنان كذلك إلى نشر مشروع الموازنة الذي وإضافةً إلى التوصيات المتعلقة بم

تعدّه السلطة التنفيذية والموازنة المقررة والتقارير السنوية على اإلنترنت في الوقت المناسب، وإصدار ونشر  

اسب، البيان التمهيدي للموازنة والمراجعة نصف السنوية وتقرير التدقيق على اإلنترنت في الوقت المن

 .وإدراج معلومات النفقات اإلضافية فضالً عن بيانات أداء السياسة في تقرير نهاية العام

 
-https://www.albousla.ps/business/96238/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86

-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%82%

-%D9%81%D9%8A-D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA%
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 درجات في المسح الدولي لشفافية الموازنة 3لبنان تقدم 
   

على سلم   100/ 6حقق لبنان تقدما بثالث درجات في مسح الموازنة المفتوحة السنوي، إذ نال درجة  -وطنية 

معلومات عن الموازنة  مؤشر هذا التصنيف العالمي لشفافية الموازنة التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى 

، ويعود هذا اإلرتفاع، بحسب تقرير المسح، إلى  100/ 3على درجة    2017العامة، بعدما كان حصل في 

إصدار دليل "موازنة المواطنة والمواطن" الذي ينشره معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي للسنة الثالثة  

 .نفقات في وزارة المالعلى التوالي بالتعاون مع مديرية الموازنة ومراقبة ال

 

وأوصى تقرير المسح لبنان "بتحسين شمولية موازنة المواطنين من خالل التوسع في توزيعها عبر وسائل  

النشر اإلضافية، وإنشاء آليات يمكن الوصول إليها لتحديد احتياجات الجمهور من المعلومات المتعلقة  

 ."موازنات المواطنين لمراحل إضافية من عملية الموازنةبالموازنة في موازنة المواطنين، ونشر 

 

واعتبر معهد باسل فليحان في بيان أن "التقدم الذي حققه لبنان في مسح الموازنة المفتوحة يؤكد أهمية  

"موازنة المواطنة والمواطن" كوثيقة أساسية لشفافية الموازنات العامة"، مشددا على أن "إصدارها بانتظام  

نطاق واسع يعززان مشاركة المواطنين في النقاش العام حول القرارات اللي تؤثر في حياته  ونشرها على

 ."ومستقبلهم، ويساهمان في تمكينهم من المراقبة والمساءلة والمحاسبة 

 



 وأوضح المعهد أن "أهم المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

(OECD) لدولي تتفق على أن حق الوصول للمعلومات المالية هو شرط أساس لتمكين المواطنين  والبنك ا

من تقييم أداء حكوماتهم لجهة تحديد السياسات الضريبية، وقرارات االستدانة ووجهة إنفاق المال العام وآليات 

لمبسطة، في وضع األولويات"، مشيرا إلى أن "موازنة المواطنة والمواطن" تساهم من "خالل صيغتها ا

 ."تسهيل فهم المعلومات المعقدة المتعلقة بالموازنة والمالية العامة لكي تكون في متناول جميع المواطنين

 

  117من   108واشار الى انه "رغم التقدم الذي تحقق بفضل إصدار هذه الوثيقة، ال يزال لبنان يحتل المرتبة 

، وهي الدرجة التي  61غير كافية لكونها بعيدة جدا عن الـ  دولة يغطيها المسح، وال تزال درجة شفافية موازنته

تشير إلى أن الدولة تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش العام في شأن الموازنة. وال تزال الدرجة التي حققها  

ن ، كذلك تعتبر متدنية جدا مقارنة ببلدان عربية أخرى كاألرد 45/100لبنان حتى دون المتوسط العالمي البالغ 

(، وقد سجل خامس أسوأ أداء في 9100( والعراق )43/100( والمغرب )43/100( ومصر ) 100/ 61)

 ."منطقة الشرق األوسط بسبب توقف إصدار الموازنات العامة لسنين وغياب آليات حديثة لوضع الموازنات 

 

مشروع الموازنة الذي وإضافة إلى التوصيات المتعلقة بموازنة المواطنين، دعا المسح لبنان كذلك إلى "نشر 

تعده السلطة التنفيذية والموازنة المقررة والتقارير السنوية على اإلنترنت في الوقت المناسب، وإصدار ونشر  

البيان التمهيدي للموازنة والمراجعة نصف السنوية وتقرير التدقيق على اإلنترنت في الوقت المناسب، 

 ."انات أداء السياسة في تقرير نهاية العاموإدراج معلومات النفقات اإلضافية فضال عن بي

 

تجدر اإلشارة إلى أن "مسح الموازنة المفتوحة الذي أجري للسنة السابعة، يقيم كذلك درجة مشاركة الجمهور  

 ."في عملية الموازنة، ودرجة الرقابة والتدقيق على الموازنة، إلى جانب تقييم الشفافية

 

 

 ع.غ ======
news/477881/-leb.gov.lb/ar/show-http://nna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/477881/


 
 

 

 

 درجات في الَمسح الدولي لشفافية الموازنة 3لبنان يتَقدََّم 

 "بفضل إصدار دليل "معهد باسل فليحان
 

على  100/ 6الموازنة المفتوحة السنوي، إذ نال درجة حقّق لبنان تقدّماً بثالث درجات في مسح  -المركزية

ُسلّم مؤشر هذا التصنيف العالمي لشفافية الموازنة التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن  

، ويعود هذا االرتفاع، بحسب تقرير المسح،  100/ 3على درجة  2017الموازنة العامة، بعدما كان حصل في 

ة المواطنة والمواطن“ الذي ينشره "معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي" للسنة  إلى إصدار دليل "موازن

 .الثالثة على التوالي بالتعاون مع مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال

وأوصى تقرير المسح لبنان "بتحسين شمولية موازنة المواطنين من خالل التوسع في توزيعها عبر وسائل  

ضافية، وإنشاء آليات يمكن الوصول إليها لتحديد احتياجات الجمهور من المعلومات المتعلقة  النشر اإل

 ."بالموازنة في موازنة المواطنين، ونشر موازنات المواطنين لمراحل إضافية من عملية الموازنة

ة يؤّكد أهمية  واعتبر معهد باسل فليحان في بيان، أن "التقدّم الذي حققه لبنان في مسح الموازنة المفتوح

"موازنة الُمواطنة والُمواطن" كوثيقة أساسيّة لشفافيّة الموازنات العامة"، مشدداً على أن "إصدارها بانتظام  

ونشرها على نطاق واسع يعززان مشاركة المواطنين في النقاش العام حول القرارات اللي تؤثر في حياته 

 ."مساءلة والمحاسبة ومستقبلهم، ويساهمان في تمكينهم من المراقبة وال

 (OECD) وأوضح أن "أهّم المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية

والبنك الدولي تتفق على أن حق الوصول للمعلومات الماليّة هو شرط أساس لتمكين المواطنين من تقييم أداء 

االستدانة ووجهة إنفاق المال العام وآليات وضع   حكوماتهم لجهة تحديد السياسات الضريبية، وقرارات 

األولويات"، مشيراً إلى أن "موازنة المواِطنة والمواطن" تساهم من "خالل صيغتها المبّسطة، في تسهيل فهم  

 ."المعلومات المعقدة المتعلقة بالموازنة والمالية العامة لكي تكون في متناول جميع المواطنين

من   108وأوضح أن "على رغم التقدم الذي تحقق بفضل إصدار هذه الوثيقة، ال يزال لبنان يحتل المرتبة  

، وهي  61دولة يغطيها المسح، وال تزال درجة شفافية موازنته غير كافية لكونها بعيدة جداً عن الـ 117

https://www.almarkazia.com/ar/


ام في شأن الموازنة. وال تزال  الدرجة التي تشير إلى أن الدولة تنشر ما يكفي من المواد لدعم النقاش الع

، كذلك تُعتبر متدنيةً جداً مقارنةً ببلدان  100/ 45الدرجة التي حققها لبنان حتى دون المتوّسط العالمي البالغ 

(، وقد سّجل 100\ 9( والعراق )100/ 43( والمغرب )43/100( ومصر )100/ 61عربية أخرى كاألردن ) 

سبب توقّف إصدار الموازنات العاّمة لسنين وغياب آليات حديثة خامس أسوأ أداء في منطقة الشرق األوسط ب

 ."لوضع الموازنات 

وإضافة إلى التوصيات المتعلقة بموازنة المواطنين، كذلك دعا المسح لبنان إلى "نشر مشروع الموازنة الذي 

مناسب، وإصدار ونشر  تعدّه السلطة التنفيذية والموازنة المقررة والتقارير السنوية على اإلنترنت في الوقت ال

البيان التمهيدي للموازنة والمراجعة نصف السنوية وتقرير التدقيق على اإلنترنت في الوقت المناسب، 

 ."وإدراج معلومات النفقات اإلضافية فضالً عن بيانات أداء السياسة في تقرير نهاية العام

لسابعة، يقيّم كذلك درجة مشاركة الجمهور  تجدر اإلشارة إلى أن مسح الموازنة المفتوحة الذي أجرَي للسنة ا

 .في عملية الموازنة، ودرجة الرقابة والتدقيق على الموازنة، إلى جانب تقييم الشفافية
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