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أونقوانيمشاريععنمبّسطةصيغةهي
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تعّرفالمنالمواطنينفتمّكنالشفافية،
ومنالعامةالموازنةقانون محتوى على
اتواإليرادالنفقاتأرقاموتحليلقراءة

مناوغيرهالعاموالدينالعجزوتقديرات
.ياتهمحفيوتؤثرتهمهمالتيالمواضيع
ن قانو النوابمجلسأقرّ مابعد:مالحظة

الدستوري المجلسأصدر،2022موازنة
ازنةالمو قانون موادمنعددا  بإبطالقرارا  

للمزيد.ةالدستوريلألصولمخالفتهابسبب
نيااللكترو الموقعزورواالتفاصيلمن

.الدستوري للمجلس
http://www.cc.gov.lb/node/6128

تقسيط وإعفاءات ضريبية
.تتقسيط الضرائب والرسوم المتوجبة على اشخاص القانون العام، وإعفائهم من بعض الغراما▪
ت من الضريبة إعفاء رواتب الموظفين والمستخدمين الذين أصيبوا بإعاقة دائمة نتيجة انفجار مرفأ بيرو ▪

.على الرواتب واألجور
.نفجار مرفأ بيروت من رسوم اإلنتقالاإعفاء ورثة اللبنانيين الذين قضوا في ▪
وت إذا عادوا إلى ستفادة الشركات واألفراد الذين توقفوا عن العمل بشكل نهائي نتيجة انفجار مرفأ بير إ▪

.مزاولة أعمالهم من جديد من حسم ضريبي كامل على أرباحهم
االستثمار واألعمال

.الحسم على ضريبة الدخل للمؤسسات الصناعية▪
.سنوات5منح الشركات الناشئة حسم ضريبي على ضريبة الدخل على األرباح لمدة ▪
(.ألف ليرة15)تعديل سعر صرف الدوالر الجمركي ▪
.على البضائع والسلع المستوردة التي يصنع مثيل لها في لبنان%( 10)فرض رسم جمركي ▪
إعفاء الشركات الدامجة من ضريبة الدخل على األرباح لمدة محددة وضمن شروط▪

االلتزام الضريبي والجباية
.تصريح فصلي عن األموال الخاضعة للتكليف▪
.تعديل شطور دفع ضريبة الدخل على الرواتب واألجور▪
.تعديل مدة صالحية جواز السفر اللبناني وزيادة الرسوم المتوجبة▪
.الرسوم المتوجبةإلستيفاءاعتماد وسائل الدفع اإللكترونية ▪

المساندة االجتماعّية 
.الضريبة على أساس مبلغ الراتب المخّفضإحتساب▪
.معاشات التقاعد من ضريبة الدخل على الرواتب واألجورإستثناء▪
هم من الضريبة إعفاء تعويضات المستخدمين أو العّمال التي تعطى نتيجة صرفهم من الخدمة أو استقالت▪

.على الدخل
االجر أكان ضعفي أساس الراتب الشهري او أساس)إعطاء زيادة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين ▪

.(.ل.ل12,000,000يوميا  او بالساعة، او أساس المعاش التقاعدي شرط أن ال تزيد قيمة الزيادة 

إيرادات الدولة
.تسديد الضرائب والرسوم المستوفاة بالعمالت األجنبية▪
.لضريبة سنوية مقطوعة ابتداء  من أّول سنة مالية مهما كانت مدتهاالهولدنغإخضاع شركة ▪
.األجنبي أو اليوروتحديد واستيفاء الرسوم في دوائر المفوضيات السياسية والسفارات والقنصليات بالدوالر▪
.زيادة رسوم إجازات العمل▪
.حظر تمويل أي مشروع في القطاع العام إال بعد دراسة جدوى اقتصادية مفّصلة▪
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إدارة اإلحصاء المركزي : المرجع

)%(بالنسبة المئوية-معدل التضخم السنوي  )%(ة بالنسبة المئوي-النمو االقتصادي الحقيقي 
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مليار10,887بـالموازنةعجزُقّدر
بعيناألخذدون ،2022لعام.ل.ل

:االعتبار
لمؤسسةالمعطاةالخزينةسلف▪

خزينةالإيراداترصيدلبنانكهرباء
األخرى 

األخرى الخزينةنفقاترصيد▪

2019و2018، 2017، 2016لألعوام “ مرصد المالية العامة”تقارير : المرجع
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)%(نسبة مئوية -إجمالي النفقات واإليرادات من الناتج المحلي اإلجمالي 

العامةتقرير حول مشروع قانون الموازنة، الجمهورية اللبنانية وزارة المالية: المرجع



.قد الدوليالوظائف ُمحّددة وفقا  لتصنيفات صندوق الن: التصنيف الوظيفي

:التصنيف االقتصادي
(i ) ين وشراء المواد كل ما يسمح بتشغيل اإلدارات والمؤسسات العامة مثل رواتب العامل(: تشغيلية)نفقات جارية

االستهالكية والخدمات الُمختلفة كالصيانة؛ 
(ii )االستمالكاتمثل بناء الجسور وشّق الطرقات والبنى التحتّية وشراء التجهيزات و : نفقات استثمارية  .
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:الُملحقة لمزيد من المعلومات عن قانون الموازنة العامة والموازنات 
▪www.ministryoffinance.gov.lb
▪

:  المراجع
2022قانون الموازنة العامة للعام ▪
شروع الجمهورية اللبنانية وزارة المالية، تقرير حول م▪

2022قانون الموازنة العامة لعام 
وزارة المالية–" الدين وأسواق الدين"تقرير ▪
وزارة المالية–" مرصد المالية العامة"تقرير ▪
بيانات إدارة اإلحصاء المركزي ▪
بيانات البنك الدولي▪

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

معبالشراكةالمنشورهذاإصدارتمّ 
شفافيةتعزيز"برنامجضمنمن"اليونيسف"

"انلبنفيوالشموليةالمساءلةالموازنة،
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" الدين وأسواق الدين"وزارة المالية، تقرير : المرجع
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