"موازنة المواطنة والمواطن"
مبسطة عن مشاريع قوانين
هي صيغة ّ
تكرس
أو عن قوانين الموازنات العامةّ .
نهج الشفافية ،فتمكن المواطنين من
التعرف على محتوى قانون الموازنة
ّ
العامة ومن قراءة وتحليل أرقام النفقات
واإليرادات وتقديرات العجز والدين العام
وغيرها من المواضيع التي تهمهم وتؤثر
في حياتهم.
إضافية تشرح
ما أهمية نشر وثيقة
ّ
والمواطنين مشروع
للمواطنات
الموازنة؟
تقسيط واعفاءات ضريبية
▪ تقسيط الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين؛
▪ إعفاء رواتب الموظفين والمستخدمين الذين أصيبوا بإعاقة
دائمة نتيجة انفجار مرفأ بيروت من الضريبة على
الرواتب واألجور.

الدولية ضرورة نشر
حدد المعايير
تُ ّ
ّ
نوعين من الوثائق :األولى هي
النسخة المبسطة من قانون الموازنة
العامة ،والثانية هي النسخة المبسطة
من مشروع قانون الموازنة.

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

يساهم تسهيل الوصول إلى
المعلومات المتعّلقة بالموازنة أثناء
دراسة ونقاش مشروع القانون من قبل
الهيئة التشريعية وقبل الموافقة عليه
في إشراك المواطنين في مرحلة
أساسية من مراحل عملية اتخاذ
ّ
الق اررات .باإلضافة إلى تطوير الثقافة
المالية والتربية المدنية حيث يمكن
للناس تكوين صورة واضحة وكاملة
عن كيفية إدارة األموال العامة.

االجتماعية
المساندة
ّ
▪ احتساب الضريبة على أساس مبلغ الراتب المخفض؛
▪ إعطاء مساعدة اجتماعية لموظفي االدارات العامة.
االلتزام الضريبي والجباية
▪ تصريح فصلي على األموال الخاضعة للتكليف؛
▪ تعديل شروط دفع ضريبة للدخل على الرواتب واألجور؛
▪ زيادة مدة صالحية جواز السفر اللبناني والرسوم
المتوجبة.
إيرادات الدولة
▪ إمكانية تأجير أمالك الدولة الخصوصية من خالل
مزايدة يتم تنظيمها استناداً إلى قانون الشراء العام،
وإعطاء و ازرة السياحة الحق في بيع المنتجات السياحية
مسبقة الدفع بالعملة األجنبية.

يعزز نشر نسخة مبسطة عن مشروع
ّ
الموازنة التواصل بين الحكومة
للمواطنين
ويسمح
ومواطنيها،
باالطالع على رؤية الحكومة وما
تنوي تحصيله من إيرادات وكيف
ترتأي إنفاقها ،كما يؤمن شمولية في
صناعة القرار إذ يفسح المجال أمام
المواطنين لإلدالء برأيهم والمشاركة
الفاعلة في المناقشات حول الموازنة.
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العجز
 8,219مليار ل.ل.

المرتقبة
اإليرادات ُ
مليار ل.ل.

المرتقبة
النفقات ُ
مليار ل.ل.

ّقدر عجز الموازنة بـ  8,219مليار ل.ل.
لعام  ،2022دون األخذ بعين االعتبار:
▪ سلف الخزينة المعطاة لمؤسسة كهرباء
لبنان التي بلغت  5,250مليار ل.ل.
باإلضافة الى مبلغ احتياطي لمواجهة
تغيرات سعر الصرف ليتعدى العجز الـ
ّ
 13,469مليار ل.ل.
▪ رصيد إيرادات الخزينة األخرى
▪ رصيد نفقات الخزينة األخرى

السلطات العامة والخدمات العامة
مليار ل.ل.

الحماية االجتماعية
مليار ل.ل.

التنظيم واالمن العام
مليار ل.ل.

الدفاع
مليار ل.ل.

مجموع النفقات

الصحة
مليار ل.ل.
التعليم
مليار ل.ل.

مليار ل.ل.

حماية البيئة
مليار ل.ل.

الشؤون االقتصادية
مليار ل.ل.
األديان والثقافة والترفيه
مليار ل.ل.

اإلسكان والمرافق المجتمعية
مليار ل.ل.

حددة وفقاً لتصنيفات صندوق النقد الدولي.
التصنيف الوظيفي :الوظائف ُم ّ

التصنيف االقتصادي:

المختلفة كالصيانة؛
( )iنفقات جارية (تشغيلية) :كل ما يسمح بتشغيل اإلدارات والمؤسسات العامة مثل رواتب العاملين وشراء المواد االستهالكية والخدمات ُ
التحتية وشراء التجهيزات واالستمالكات.
وشق الطرقات والبنى
ّ
( )iiنفقات استثمارية :مثل بناء الجسور ّ

الضريبة على القيمة
المضافة

مصادر أخرى

مجموع االيرادات
رسوم إدارية

مليار ل.ل.

الضريبة على األرباح

الرسم الجمركي

الرسوم العقارية

ضرائب على األمالك المبنية
الضريبة على الفائدة المصرفية
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المراجع:
الملحقة للعام 2022
▪ قانون الموازنة العامة والموازنات ُ
▪ الجمهورية اللبنانية و ازرة المالية ،تقرير حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022
▪ تقرير "الدين وأسواق الدين" – و ازرة المالية
▪ تقرير "مرصد المالية العامة" – و ازرة المالية
▪ بيانات إدارة اإلحصاء المركزي
▪ بيانات صندوق النقد الدولي
الملحقة ،اطلع على :
لمزيد من المعلومات عن قانون الموازنة العامة والموازنات ُ
▪ www.ministryoffinance.gov.lb

▪ -citizen-budget/موازنة-المواطن-والمواطنةhttp://www.institutdesfinances.gov.lb/project/

تم إصدار هذا المنشور بالشراكة مع
ّ
"اليونيسف" من ضمن برنامج "تعزيز شفافية
الموازنة ،المساءلة والشمولية في لبنان"
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