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ت  :مـعميم رقـ

  :خـاريـت

  2008 موازنة عام إعداد العامة بشأن اإلداراتإلى 

  

فـي  ، حيث يشكل هذا العام مفـصالً هامـاً          أهمية خاصة  2008 تحضير الموازنة لعام     يكتسب

باريس مؤتمر  وتقدمت به إلى    اللبنانية   االقتصادي والمالي الذي أعدته الحكومة       اإلصالحبرنامج  

III   علـى   اإلصـالحية  اإلجراءاتففي هذا العام، هناك العديد من       . ، وضمنته لبيانها الوزاري ،

لهـذا  المعـد   ، التي سيتم تنفيذها، وفقاً للجدول الزمني         واالجتماعية ة واالقتصادي ةالمالي األصعدة

، المـالي للدولـة     على المالية العامة وتحسين األداء       هذه   اإلصالحاتمل سلة   توستش. البرنامج

 عبر دعم القطاع الخاص من خالل تأمين أكثر من           النمو   إطالق بإعادة تتعلق   إجراءاتوكذلك  

ؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديث مجموعة من القـوانين        م مليار دوالر كتمويل ميسر لل     1.3

 .لخصخصةتحرير قطاعات الخدمات العامة وا     التي من شأنها تحسين بيئة األعمال و       واإلجراءات

 السياسات االجتماعية وتحسين مـستوى الخـدمات        إصالحذلك، التزمت الحكومة     إلى   باإلضافة

  . بغية ترسيخ عقد اجتماعي جديد

 إضافةهذه األهداف   االعتبار، عند تحضير موازناتها،     مدعوة لألخذ في     العامة   اإلداراتلذا فان   

ومن المعلوم أن الحكومة سبق لها أن       . هاموازنات على   اإلجراءاتهذه  المرتقبة ل إلى االنعكاسات   

وعكفت على المـضي فـي      ،  2006  في الفترة التي سبقت حرب تموز      إصالحياأعدت برنامجاً   

 هذه، من خالل مجوعة من مشاريع القوانين الموجودة حالياً في المجلس            اإلصالحورشة  تطبيق  

غيـر أن انـدالع     . ج ملموسـة   التي بدأت بتحقيق نتائ    اإلجراءات إلى سلة من     باإلضافةالنيابي  

أن الحرب وما ترتب عنها من آثار سلبية على االقتصاد وعلى المواطنين، دفع الحكومـة إلـى                 

 فعليـاً   بدئ قد   اإلصالحاتهذه  أن العديد من    ب، علماً   اإلصالحاتتعدل في الجدول الزمني لتنفيذ      

شكل أكبر دليـل علـى        سي  اإلصالحية تضمين الموازنات للخطوات     إن. 2007عام  في  بتنفيذها  

اعدة لبنـان   سمصداقية الحكومة اللبنانية تجاه المواطنين وتجاه المجتمع الدولي الذي وعد بم          

ونحن نؤمن بأن كافة    .   من خالل مواكبة تنفيذ البرنامج االقتصادي للحكومة       على تخطي أزمته  

لما هو مـصلحة    ن  لبنا ستكون على درجة كبيرة من التعاون في االلتزام بما تعهد به             اإلدارات

  . ومستقبلهماللبنانيين
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  برنامج الحكومة االقتصادي وااللتزام باالصالح: مقدمة -1

 إطالق إعادةإلى ومالي يهدف واجتماعي  اقتصادي إصالحبرنامج  وضعت الحكومة اللبنانيةلقد 

تخفيض مديونية الدولة، التي باتت تـشكل عبئـاً كبيـراً علـى             النمو وخلق فرص العمل والى      

 وقـد   . وتعيق قدرة الدولة التحرك األوسع في تحسين الخدمات العامـة          االقتصاد وعلى المواطن  

 والتي تعهدت   IIIالتي شاركت في مؤتمر باريس       الدول والمؤسسات    بإجماعحظي هذا البرنامج    

 وقد وضعت الحكومـة     . بمساعدة لبنان على تطبيق هذه اإلصالحات من خالل دعم مالي وتقني          

في سبيل تخفيض نسبة الـدين إلـى        )  سنوات 5(محدد  هداف المرتبطة بأفق زمني     عدداً من األ  

، ما يسهم في تحريـر       واقتصادياً  مالياً إلى مستوى قابل لالحتمال   ، بشكل تدريجي،    الناتج المحلي 

 إنفـاق نحو بنود   وتحويل جزء منها    الموارد المالية التي يستهلكها سداد الدين وخدمته،        من  جزءاً  

في تسريع عجلة النمو وفي تأمين خدمات أفضل للمواطن، والتخفيف مـن أعبـاء              أخرى تسهم   

 مفصالً هاماً في هذا الجدول الزمني، حيث أن هـذا العـام             2008 ويشكل عام    .ضريبية جديدة 

 التي من شأنها أن تساعد على بلـوغ األهـداف           اإلصالحية اإلجراءاتسوف يحمل العديد من     

أن الحكومة قد وقعت مع صندوق النقد       ونذكر ب . عية المنوي تحقيقها  المالية واالقتصادية واالجتما  

وضعت العديد مـن    وقد  ،  2007الدولي برنامجاً للمساعدة العاجلة لفترة ما بعد الحرب في عام           

   .تعمل على تحقيقها خالل هذا العاموالتي  - في سياق تنفيذ البرنامج-اإلصالحيةاألهداف 

 من السياسات واإلجراءات التي ال يمكن أن يكتـب لهـا            كاملةرزمة مت  برنامج اإلصالح ويقدم  

لتحقيـق الغايـة   ، وبالتوقيت المحـدد،    جميعاً طبقت بشكل انتقائي، بل يجب أن تطبق         إذاالنجاح  

وصحيح أن لبنان قد حصل، من خالل المؤتمر، على دعم خارجي كبيـر، غيـر أن                . المنشودة

 التي تعهدت   لإلجراءاتويأتي الدعم كعنصر متمم     ،  األساس يبقى هو    اإلصالحيتطبيق البرنامج   

منـه بتطبيـق    كبيـر   ، فان الدعم الخارجي يرتبط بجزء        ذلك إلى باإلضافة. الحكومة القيام بها  

 وبحسب الجدول   ، من خالل برنامجه االقتصادي واالجتماعي     القيام به لبنان  التي تعهد    اإلصالح

 . الزمني الموضوع

 من اإلجراءات والقوانين التـي      اً كبير اً عدد وتشمل ،ونمتهدف إلى تحفيز ال   إصالحات    - أ

  االقتصاد اللبناني؛تنافسيةتحسن  وتكلفةالنتاج وتخفض اإلتزيد معدل 
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 االجتماعية األساسية تحسين المؤشرات   وجتماعي  القطاع ا الصالح  إل إجراءات متكاملة   - ب

ومحاربـة   ذوي الدخل المحدود   شبكات أمان اجتماعية لحماية      من أجل تعزيز وتطوير   

 ؛ يؤسس لعقد اجتماعي جديدالفقر وبناء نظام اجتماعي عادل ومتكامل

 ترشـيد  عبر األولىزيادة الفائض   إصالح مالي جذري يتم على مراحل، ويهدف إلى            -ج

 خاصـة مؤسـسة     -المؤسسات العامـة     وإصالح الذي يشمل خفض الهدر      –اإلنفاق  

الفقـراء وذوي الـدخل     علـى    عبئاً   ال تشكل وزيادة الواردات بطريقة     – كهرباء لبنان 

  .المحدود

فيهـا  لتحرير عدد من القطاعات االقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص           إجراءات   -د

  الدين العـام   عبءخفض  و،  االستثمارويكون ذلك عبر تشجيع      .خصخصةال من خالل 

  . وخلق فرص عمل جديدة للبنانيينقتصادياالنمو ال وزيادة معدالت

المحافظـة   ومعه(األسعار ولجم التضخم     استقرار   الحفاظ على   نقدية تهدف إلى   سياسة  -هـ

القطـاع  تمويـل    اعتماد أدوات وأسـاليب   تسهيل   إلى باإلضافة،  )على القدرة الشرائية  

  .متين نظام مصرفي والحفاظ علىالخاص، 

 اإلصـالح االقتـصادي،    جهـود    كمالمن است لتمكينه  دولي لمساعدة لبنان    دعم مالي      -ز

 الثقـة وإيجاد عوامل لتعزيز     على الدين العام     خصوصاً عن طريق تخفيض كلفة الفائدة     

 اتاإلصـالح بعض  أعباء    من خففتخاص و القطاع  ال ات تشجع استثمار  في االقتصاد 

 .عن كاهل المواطنين

 العديـد مـن   بـإجراء  اإلصـالحي وتحديداً على الصعيد المالي، تعهدت الحكومة في برنامجها       

 تـضمين   وقد تمّ .  المالية اإلدارةاء على مستوى السياسة المالية أو على مستوى          سو اإلصالحات

شكلت جزءاً  التي  ،  " األمد ةتوقعات مالية متوسط  "في  المالية العامة    وآثارها على    اإلصالحاتهذه  

المتوقعـة خـالل     واإليـرادات هذه التوقعات النفقات    لحظت  وقد  . اإلصالحأساسياً من برنامج    

، وبالتالي تم تحديد الحاجة إلـى       واألولي اإلجمالي إلى الميزان    إضافةس القادمة،   السنوات الخم 

  .اإلقراضالتمويل عن طريق 

الوضـع  ، إلى تحـسينات هامـة فـي         التصحيح الذاتية جهود  وبناًء على هذه التوقعات ستؤدي      

بعـض    بـل متحفظـة    -مقبولةفرضيات  مع   ، القادمة  السنوات الخمس  خالل اقتصادي-الماكرو
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 -2  التوقعات المالية المتوسط األمد
  

 تأخذ في االعتبار الموازنات     لإلنفاقعلى اعتماد سقوف    تحضير الموازنات   لقد درجت العادة في     

 وال  اإلنفاقالمعدة في السنوات السابقة، غير أن هذه المقاربة لم تعد تعكس بشكل دقيق أولويات               

لذا .   والتطويرية للدولة  اإلصالحيةوال تأتي كترجمة فعلية للسياسات      الحاجات الفعلية للوزارات    

 ،بإعدادها، والتي تقوم وزارة المالية      ، فان التوقعات المالية المتوسطة األمد     2008وبدءاً من عام    

. األعوام القادمـة   الذي سيتم من خالله تحضير وتنفيذ الموازنة العامة خالل           اإلطارسوف تشكل   

، السقف األعلـى    "التوقعات المالية المتوسطة األمد   "في  المقدرة  ،  اإلجماليةوسوف تشكل النفقات    

ويشكل هـذا   .  أن تتجاوزه  اإلنفاقالذي ال يجوز لمجموع الموازنات االفرادية في مختلف أبواب          

 إيجابـاً ن ينعكس    في مجال تحضير الموازنة الذي من شأنه أ        اإلصالحية الخطوات   إحدىاألمر  

 اإلداراتعلى الـواردات، حيـث أن مختلـف         ذاته  وينطبق األمر   . على مستوى ضبط النفقات   

المسؤولة عن جباية الواردات يفترض أن تحسن من مستوى الجباية لكي تحقق األهداف التي تم               

  ".التوقعات المالية المتوسطة األمد"تحديدها في 

سـوف تعمـل وزارة     ،  إعدادهاطريقة  وظام الموازنة    لمراجعة ن  ةوكجزء من خطة عمل متكامل    

، حيث سيتم العمل على     2009لخطوة أخرى في مجال تحضير الموازنة لعام        التمهيد  المالية على   

 اإلدارات في جميع    اإلنفاقتحديد األولويات القطاعية والتي من شأنها أن تنعكس تحديداً لسقوف           

 والمصالح مرونة أكبر في     اإلدارات هذه   إعطاءع  وسوف يترافق هذا األمر م    . والمصالح العامة 

  ).باستثناء الرواتب واألجور( المختلفة اإلنفاقتوزيع الموارد عبر بنود 
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، بدء العمل   اإلدارات المقبلة، يطلب من جميع      اإلصالحيةوفي هذا السياق، وتحضيراً للخطوات      

كخطـوة تجريبيـة فـي       -على تحضير توقعات مالية متوسطة األمد تغطي ثالث سنوات قادمة         

ويجـب أن تتـضمن هـذه       . 2009 خالل عام    إلزامي على أن يصبح هذا األمر       -مرحلة أولى 

   .)في حال وجودها( والواردات اإلنفاقالتوقعات كافة بنود 

   المدرجة في البرنامج االقتصادياقتصادية- المؤشرات الماآرو-2-1
  

-المؤشرات المـاكرو   ،لية المتوسطة األمد   في تحضير التوقعات الما    ،لقد اعتمدت وزارة المالية   

وقد افترضـت هـذه التوقعـات أن معـدل النمـو            . 1 في الجدول رقم     إليهااالقتصادية المشار   

 6وهو يوازي معدالً اسمياً نسبته      ( في المئة    4، سوف يسجل    2008االقتصادي الحقيقي في عام     

 .2007 في المئة متوقعة لعام 1، مقارنة مع ) في المئة

 "التوقعات المالية المتوسطة األمد" المؤشرات االقتصادية المعتمدة في – 1 رقمجدول 

  2008  2009  2010  

 %5.0 %4.5 %4.0  (%)معدل النمو االقتصادي الحقيقي 

 %7.1 %6.6 %6.1  (%)معدل النمو االسمي 

 %2.7 %2.2 %2.7  1(%)/ نهاية العام –نسبة التضخم 

 43,182 40,319 37,826  )ل.مليار ل(الناتج المحلي القائم 

 28,645 26,746 25,092  .)أ.مليار د(الناتج المحلي القائم 

 18,136 16,934 15,887  )ل.مليار ل(حجم االستيراد  
  2010 و2008بما يتضمن أثر زيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة في / 1

  

في سياق أية تقديرات متوسطة  والمصالح العامة اعتماد هذه المؤشرات اإلداراتيتوجب على و

  .األمد ستقوم بتطويرها، لكي تنسجم هذه التقديرات مع ما تعده وزارة المالية

   مستوى النفقات المتوقع في المدى المتوسط-2-2

 من الناتج المحلـي     1في المئة  31  نسبة  من اإلجمالي اإلنفاقتتوقع وزارة المالية أن يتم تخفيض       

وسيتأتى هذا التخفيض بشكل رئيسي عن تقليص حجم        . 2010عام  في المئة    27 إلى   2008عام  

                                                 
لنفقات المرتبطة بالحرب من إعادة أعمار البنى التحتيـة   في المئة في حال شموله ل33.5يرتفع هذا الرقم إلى       1

  . النفقات االستثمارية الممولة من مصادر خارجية عبر مجلس اإلنماء واألعمار، اضافة إلى وتعويضات المساكن
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  " التوقعات المالية المتوسطة األمد "النفقات المقدرة في سقف  – 2 جدول رقم

  2010  2009  2008  .ل.مليار ل

 12,064 12,174 12,665  النفقاتإجمالي 

 7,264 7,428 7,991  :ن منهاإجمالي النفقات من خارج خدمة الدي
  واألجورالرواتب . 1    

 3754 3669 3562  )بما فيها التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة(
 207 203 199   المواد االستهالكية-2    
 95 94 92   الخدمات الخارجية-3    
 527 517 457  ت  تحويال-4    
 260 255 250   نفقات جارية أخرى-5    
 1179 1339 1469  :، منه استثماريإنفاق -6    

   330   االنفاق المرتبط بالحرب          

مجلس ( االنفاق االستثماري الممول من مصادر خارجية         

 533 523 446  )االنماء واالعمار

 1,105 1,222 1,838   نفقات الخزينة األخرى-7    
 4,800 4,746 4,674  * خدمة الدين -8    

     من الناتج المحلي% 

 %27.9 %30.2 %33.5  إجمالي النفقات 

 %16.82 %18.42 %21.13  :إجمالي النفقات من خارج خدمة الدين منها
  الرواتب واألجور. 1    

 %8.69 %9.10 %9.42  )بما فيها التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة(
 %0.48 %0.50 %0.53   المواد االستهالكية-2    
 %0.22 %0.23 %0.24   الخدمات الخارجية-3    
 %1.22 %1.28 %1.21    تحويالت-4    
 %0.60 %0.63 %0.66   نفقات جارية أخرى-5    
 %2.73 %3.32 %3.88   إنفاق استثماري-6    
 %2.56 %3.03 %4.86   نفقات الخزينة األخرى-7    
 %11.1 %11.8 %12.4   خدمة الدين-8    

  ، وزارة المالية2007التوقعات المالية المتوسطة األمد في آذار : المصدر

 بند التحويالت الى مؤسسة      التي ترد في الموازنة تحت       فوائد قروض مؤسسة كهرباء لبنان    يتضمن هذا الرقم    * 

  .  ي يختلف عن المنهجية المعتمدة حالياً في الموازنة وال يتضمن أقساط القروض الخارجية، وبالتالكهرباء لبنان
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  في المدى المتوسطتحقيقها المتوقع  اإليرادات مستوى -2-3

 2008مـن النـاتج المحلـي عـام          في المئة      23.5 اإليراداتتتوقع وزارة المالية أن يتم رفع       

ـ  ال تعنـي  يراداتاإل هذه الزيادة في   إن .2010في المئة عام     24.3إلى  )باستثناء الهبات (  ةإتاح

، بل الهدف منها تعزيز الفائض األولي الذي سيساعد على بلوغ الهدف            لإلنفاقمزيد من الموارد    

  .2011 في المئة عام 145الذي وضعته الحكومة لمستوى الدين العام كنسبة من الناتج، أي 

 .تنفيذ الخطة اإلصالحية الشاملة لمؤسسة كهرباء لبنان -

المجالس التي تتولى اإلنفاق من خـارج الموازنـة         /المصالح/تحسين شمولية الموازنة لتضم الوحدات اإلدارية      -

، إضافة إلى تفصيل أكبر للمرافق التي تتلقى تحـويالت مـن            )السيما المشاريع الممولة من قروض خارجية     (

  .الموازنة

العمل على إزالة التداخل في نطاق العمل بين الوزارات التي تتولى تمويل أو تقـديم الخـدمات االجتماعيـة                    -

 .)وزارة الصحة العامة، وزارة الشؤون االجتماعية، وزارة التربية والتعليم العالي(

ستراتيجيات الوطنية في مختلف القطاعات وأهمها الصحة والتعليم بحسب ورش العمل التي            العمل على تنفيذ اال    -

 .IIIتم تنظيمها مع الوزارات المعنية في إطار التحضير لمؤتمر باريس 

  تبطة بالنفقات اإلجراءات المر1موجز رقم

  

 IIIأخذ في االعتبار، عند تقدير النفقات، اإلجراءات المرتبطة ببرنامج اإلصالح االقتصادي المقدم إلى مؤتمر بـاريس                 

  :على الشكل التالي
  

 ضبط فعلي لكتلة الرواتب واألجور وملحقاتها في كافة اإلدارات وبالتالي ضبط عملية التوظيف -

بعد تصفية كامـل    ) 2009-2007(ن ومجلس الجنوب خالل ثالث سنوات       إغالق الصندوق المركزي للمهجري    -

 .مستحقاتهما
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  "التوقعات المالية المتوسطة األمد" العائدات المقدرة في – 3 جدول رقم

  2010  2009  2008  .ل.مليار ل

 10,499 9,195 9,261   والهباتاإليرادات إجمالي
 10,499 9,195 8,931  اإليرادات إجمالي
   330  )لتمويل أضرار الحرب ( الهباتإجمالي

     من الناتج المحلي% 
 %24.3%22.8 %24.5   والهبات اإليرادات إجمالي
 %24.3%22.8 %23.6  اإليرادات إجمالي

   %0.9   الهباتجماليإ
  ، وزارة المالية2007التوقعات المالية المتوسطة األمد في آذار : المصدر

  

 -4-2   للمالية العامةالميزان األولي

، كنسبة من الناتج    اإلجماليتهدف الحكومة خالل المدى المتوسط إلى تقليص العجز في الميزان           

 3.4مح إلى تحقيق فائض أولي يتنامى مـن         كما تط .  في المئة  3.6 في المئة إلى     9من  ،  المحلي

وسوف يتحقق ذلـك مـن خـالل ترشـيد          . 2010 في المئة عام     7.5 إلى   2008في المئة عام    

 إليـه ، كما أشير     أو على صعيد تعزيز الواردات     اإلنفاق على صعيد ضبط     إنالسياسات المالية،   

ية التي من شأنها لجم نمو الدين        الموارد المال  إتاحةوسوف يسهم تحقيق الفوائض األولية في       . آنفاً

 سوف  اإلجماليكما أن تقليص حجم العجز      . العام والحد من أثره المتنامي على االقتصاد الوطني       

 إلى ما دون النصف على مـدى الـسنوات          اإلقراضيخفض من الحاجة إلى التمويل عن طريق        

 السنوات الثالث القادمة علـى      ألهداف المتوقع تحقيقها خالل   ايبين الجدول أدناه    و. الثالث القادمة 

  :مستوى الميزان األولي
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  " التوقعات المالية المتوسطة األمد " واألولي المقدر في اإلجمالي الميزان – 4جدول رقم 

  2008  2009  2010  

 1,565- 2,979- 3,404-  )ل.مليار ل (اإلجماليالميزان 

 %3.6- %7.4- %9.0-  )من الناتج (%  االجماليالميزان

 3,235 1,767 1,270  ائض األوليالف

 %7.5 %4.4 %3.4  )نسبة من الناتج المحلي(الفائض األولي 

  ، وزارة المالية2007التوقعات المالية المتوسطة األمد في آذار : المصدر

  2008موازنة مشروع  تعليمات حول تحضير -3

   على صعيد النفقات-3-1

   تعليمات عامة1-1- 3

  :العامة التقيد بالتعليمات العامة التالية اإلداراتينبغي على جميع 

كـل وزارة   ف . من سنوات سابقة   االعتمادات المدورة  عمليات التدوير عبر استهالك      إقفال -

البنود لكي  هذه   في   موازناتهابنود معينة، يفترض أن تخفض      في  حالياً مبالغ مدورة    لديها  

 ترجمة السياسات القطاعية    القدرة على  من يحد، ذلك أن التدوير     االعتماداتتستهلك هذه   

  . في الموازنة العامة

 اال فـي الحـاالت      خالل السنة الماليـة   خزينة  االلتزام الكامل بعدم التقدم بطلب سلفات        -

  .االستثنائية المبررة

 من أن الموازنات تتضمن بشكل شامل تقديرات الوزارات بحيث ال يتم اللجوء إلى              دالتأك -

  . في الموازنة غير مدرجإنفاقاالحتياطي لتغطية 

 قيمة الموازنات مقارنـة مـع       إجمالي في المئة من     5 تخفيض نسبته    إجراءالسعي إلى    -

 أي  إن. اإلدارية المرتبط باألمور    اإلنفاق العام، وبصورة خاصة في      اإلنفاق، في   2006

 إلطـالق  2009في موازنة عـام     جزء منه    إليها سوف يعاد    اإلداراتتقوم به   توفير قد   

  .مشاريع جديدة

 في عمل الوزارات، السيما فـي الـوزارات المعنيـة           التداخل والترابط توضيح عملية    -

 هذا التداخل وتبيـان انعكاسـاتها       إلزالة الخطط المحضرة    وإدراجشؤون االجتماعية،   لبا

  .على موازنات هذه الوزارات
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 2-1-3  النفقات الجارية

التوقعـات  "لمتوقعة من خـالل      التعليمات المدرجة أدناه سوف تساعد على تحقيق األهداف ا         إّن

  بغية   والمصالح العامة االلتزام بها    واإلدارات، ويطلب من كافة الوزارات      "المالية المتوسطة األمد  

 بنيـت تقـديرات    أساسـها ، والتي على     أعاله 2 المدرجة في الفقرة     اإلجراءاتحيث أنها تعكس    

  :النفقات

  وملحقاتها الرواتب واألجور -أ

 الرواتـب واألجـور   االنفاق على   بتقليص كتلة   قضي  ي النفقات    خفض إجراءاتحد  أ إن -

. اإلجـراء  والمصالح العامة االلتزام التام بهـذا        اإلداراتلذا يطلب من كافة     ،  وملحقاتها

توفير ملحقات تتضمن معلومات عن الموظفين بما يشمل العـدد          في هذا السياق    يطلب  و

 . المستشارين والمتعاقدينبحسب الفئات مع ذكر التعويضات كافة، بما في ذلك 

 العامة والمنتسبين إلـى الـصندوق       اإلداراتتزويد وزارة المالية بأعداد المتعاقدين لدى        -

مع التفرقة بين من يستفيد فقط من الضمان ومن يستفيد من           (الوطني للضمان االجتماعي    

 ).خدمات الضمان مع مؤسسات ضامنة أخرى، مثالً تعاونية موظفي الدولة

 2008 علـى التقاعـد خـالل عـام     إحالتهمارة المالية بأعداد الذي سيطلبون    تزويد وز  -

 .2009وتقديرات عام 

 ، وقـوى األمـن    ،الجـيش (صحية مستقلة   ضامنة   التي تدير أنظمة     اإلداراتيطلب من    -

، بما يـشمل أعـداد      2006الفعلية لعام   رقام  األ تفاصيل حول    إعطاء...) ،  واألمن العام 

 تقديرات حول هذه األرقـام لعـام        إرفاقكما يطلب   . لمرتبطة بهم المستفيدين والتكاليف ا  

2008. 

 تفاصـيل حـول هـذه       إعطاء التي تدير أنظمة تعويضات مدرسية       اإلداراتيطلب من    -

بحسب األرقام الفعليـة لعـام       التكاليف   وإجماليالعطاءات، بما يشمل أعداد المستفيدين      

 .2008، وتقديرات للعام 2006

 استثنائية من مجلس الوزراء على توظيفات جديدة، يطلب تحضير          في حال وجود موافقة    -

 . المرتبطة بهذا التوظيفاإلنفاقموازنة منفصلة للتوظيف الجديد بما يشمل كافة بنود 
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  : المواد االستهالكية-ب

سـعر الوحـدة،    (اعتماد الدقة في احتساب المواد االستهالكية ضمن متوسطات معينـة            -

 .)..الخ.متر مربع،متوسط للشخص، متوسط بال

عتمـاد  المحاولـة    مناقصات فـي     إجراء معلومات حول المتطلبات التي تقتضي       إعطاء -

صول على  حلل) األدوية مثالً (مناقصات موحدة لدى الوزارات لبعض المواد االستهالكية        

 . فضلى وتقدير الموازنات على هذا األساسأسعار

القرطاسية، التغذيـة،   (ات لكافة البنود    تقديم مستندات توثيقية عن كيفية احتساب الموازن       -

 .)الكهرباء، الهاتف، المالبس وغيرها

  ...) الخكهرباء، ماء، هاتف،(التأكد من وضع كل األرقام المتعلقة بالخدمات العامة  -

إرفاق طلب اعتماد المواد االستهالكية بجردة دقيقة تبين ما لدى اإلدارات مـن جميـع                -

  ...الخووعات أنواع اللوازم من قرطاسية ومطب

   الخدمات الخارجية-ج

   .الفقرات التابعة لهذا البند في مختلف اإلنفاقتخفيض مستوى  -

   .)اإليجاراتالسيما عن (تقديم مستندات توثيقية عن كيفية احتساب هذه الموازنات  -

   التحويالت-د

 واللجـان   ت العامـة  يطلب من جميع الوزارات الطلب إلى المصالح والمرافـق والمؤسـسا           -

لها من خالل الموازنة تقـديم       تحويالت   إجراء التي يتم    والجمعيات والهيئات وصناديق التعاضد   

 إن . الوضعية المالية عن الـسنة الـسابقة      / قطع حساب   و 2008لعام  موازناتها السنوية    مشاريع

ـ .  هذه الملحقات يتيح لوزارة المالية تحديد هذه المساهمات بحسب ما تراه مناسباً            إرفاقعدم   ا كم

  .أن أية زيادة في هذه المساهمات يجب أن تبرر بشكل علمي ومكتوب مع جميع الوثائق الالزمة

 يجب أن يؤخذ في االعتبار عند تحديد المبالغ المطلوبة، مبالغ األمانات الموجـودة والعائـدة                -

للمؤسسة أو المصلحة أو اللجنة أو الجمعية أو الهيئة أو الصندوق، في حـال توفرهـا وكـذلك                  

  .العتمادات غير المصروفة والمدّورة من سنوات سابقةا

 ومن الضروري أن يرفق مشروع موازنة كل مؤسسة معنية بالمستندات التبريرية العائدة لها              -

  : لجهة31/12/2006وببيان عن وضعها المالي بتاريخ 
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وثائق تؤكد بأن هذه المساهمات تحول بحسب استراتيجيات وأهداف معينـة والمعـايير              -

 .ستخدمة للتأكد بأن هذه األهداف يتم تحقيقهاالم

  .موجوداتها النقدية في الصندوق والمصارف -

  .الحقوق المترتبة لصالحها على الغير -

  .االلتزامات المتوجبة عليها تجاه الغير -

 مساهمات  إعطاءيطلب التشدد في عدم     ،  المؤسسات التي ال تتوخى الربح       اتبالنسبة العتماد  -

  : ما يليإرفاقيطلب ن وزارة، كما لجمعيات من أكثر م

 .هذه المؤسساتبالئحة تفصيلية  -

 .البرامج التي تتولى تنفيذها هذه المؤسسات -

 وثائق تؤكد بأن هذه المساهمات تحول بحسب استراتيجيات وأهداف معينة والمعـايير             إرفاق -

 .المستخدمة للتأكد بأن هذه األهداف يتم تحقيقها

المرسوم المتعلق بآليـة توزيـع      مشروع   إضافةيرجى  (قييمها  كيفية انتقاء هذه المؤسسات وت     -

 )المساهمات كملحق

   نفقات أخرى-هـ

 تـساهم   اعتماد معايير جديدة في نفقات السفر والنقل واالنتقال من قبل وزارة الخارجية            -

  .في تخفيض هذه النفقات وترشيدها
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  النفقات االستثمارية 3-1-3
  

 اإلنفـاق ، تسعى إلى المحافظة على مستوى مقبول مـن          حياإلصال الحكومة، في برنامجها     إّن

افظة على مستوى مناسب من البنى التحتية الحالية ومنع تدهورها، ولالستثمار           حللماالستثماري،  

  :تراعى في هذا المجال بعض المعطياتويجب أن . في المشاريع الجديدة الملحة

 .2004  سقف النفقات المحققة فعلياً عاماإلنفاقأن ال يتخطى  -

  .محاولة تحديد األولويات في القطاعات المختلفة -

 االستثمارية الممولة من قروض خارجية وبشروط ميسرة، فالوضـع         للمشاريع أولوية   إعطاء -

 االستثماري من الموازنـة، وهـو ذا        اإلنفاقالحالي للنفقات االستثمارية يشير إلى أن تمويل        

 يجب أن تعكس هـذا الواقـع        2008موازنة   إن. كلفة أعلى، يتجاوز حجم التمويل الخارجي     

 .للحد من كلفة التمويل

يجب أن تحصر في مشاريع قوانين البـرامج        ) ب( النفقات االستثمارية في الجزء الثاني       إن -

التي تكون قد عرضت على مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليها، علـى أن تراعـى فيهـا                 

 .الشروط الواردة أعاله

 في حاالت الضرورة القـصوى، أو       إالة بشكل كامل من الموازنة      وقف تام للمشاريع الممول    -

 .باستثناء المشاريع الصغيرة التي ال تشكل عبئاً كبيراً على الموازنة

 الـذي يـتم     المتوسـط ي المفصل للمـدى     ستثماراالبرنامج  تحديد االستثمارات في ضوء ال     -

 .تحضيره حالياً من قبل الحكومة

 .ة من تمويل مقابل للمشاريع الممولة عبر قروض خارجيةأن توفره الموازنيجب تحديد ما  -

 تحديد النفقات االستثمارية يجب أن يأخذ في االعتبار المبالغ المدورة، والتي قـد تعكـس                إّن -

 . المعنية على التنفيذاإلدارةقدرة 

 .يجب أن يرفق بهذه النفقات جميع المستندات والحسابات التي تبرر مستوى الموازنة -

دة النظر في اعتمادات الدفع المقررة للسنوات المقبلة، في ضوء المشاريع الملحة             ينبغي إعا  -

والجاهزة للتنفيذ، وقدرة اإلدارة على تنفيذها، تمهيداً إلعادة النظر في أرصدة قوانين البرامج             

 .لجهة تعديلها أو إلغائها

ها طابع الضرورة   االقتصار في طلب نفقات اإلنشاء والتجهيزات على ما هو ملّح من نفقات ل             -

 .والعجلة والتي تعتبرها اإلدارة المختصة من الضرورات واألوليات في نشاطها مع تبريرها

آليات، عدة أجهـزة    (إرفاق طلب اعتماد التجهيزات بجردة دقيقة تبين ما لدى اإلدارات منها             -

 .)مختلفة
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   على صعيد الواردات-3-2

ة التي تقوم بطرح أو جباية بعض الواردات        العاموالمصالح  المؤسسات  ولوزارات  يتوجب على ا  

  : وفقاً لما يلي2008، تقدير وارداتها لعام لحساب الخزينة

  . النصوص القانونية التي يجري التحصيل على أساسها من قبل اإلدارة المعنية–أ 

 التحصيل الفعلي للواردات خالل فترة األشهر األربعة األولى من العام الجاري            –ج

  .2006 و 2005تحصيالت عامي بالمقارنة مع 

  .التغيير المرتقب في مستوى التحصيل في األشهر الباقية من السنة ومبرراته –د

  . التعديالت التي طرأت على معدالت الرسوم والضرائب-هـ

  . الجداول التبريرية الواردة في دليل إعداد مشروع الموازنة–و

تعديلها في النصوص التي ترعى      أي اقتراحات ترى اإلدارة المعنية إدخالها أو         –ز

تحصيل الرسوم التي تتوالها وعلى غيرها عند االقتضاء، وتقـدير الـواردات            

المتوقعة من جراء اعتماد هذه االقتراحات أو التعديالت القانونية المراد إدخالها           

في مشروع الموازنة مع بيان الطريقة المعتمدة فـي تقـدير الـواردات للعـام          

2008.  

 الذي يجب على الوزارات المعنية تزويد وزارة المالية به، يجب أن يكـون مفـصالً                 التقدير إّن

  .المعتمد في الموازنةأي بحسب التصنيف االقتصادي حسب مصادر الواردات المختلفة، بومبوباً 



 

  

  :لذا يطلب من جميع الوزارات

 من قانون المحاسبة العمومية لجهة الطلب إلى كل وزيـر أن يـضع              14 و   13يجدر التذكير بنص المادتين     

مشروع موازنته للسنة المقبلة وإرساله إلى وزير المالية مشفوعاً بالمستندات واإلحـصاءات واإليـضاحات              

  .لمطلوبةالالزمة لتبرير كل اعتماد من االعتمادات ا

كذلك يجدر التذكير بما تلحظه المادتان المذكورتان لجهة تقدير الواردات من قبل وزير المالية باالستناد إلى                

  .تخمينات وزارته وتخمينات جميع الوزراء الذين يقومون بطرح أو جباية بعض الواردات

  :ورة خاصة إلى وتعديالته وبص16/4/1996 تاريخ 3028/1كما تجب اإلشارة إلى القرار رقم 

  . األصول التي يجب اعتمادها في تحضير مشروع الموازنة-

 . محتوى كل بند من بنود الموازنة-

 المستندات التي يجب إرفاقها بالمشروع تبريراً لطلبات االعتمادات وذلك وفقاً للجداول التبريرية             -

 .الواردة في دليل إعداد مشروع الموازنة

ـ  2008ملء الجداول واالستمارات المدرجة في دليل إعداد موازنة عام           -  ودة علـى موقـع      والموج

  . إعادته مع مشروع الموازنةو lb.gov.finance.www : وزارة المالية

التشاور والتعاون مع مراقب عقد النفقات لدى اإلدارة في كل ما يتعلق بطلبات اعتمادات مـشروع                 - 

 .الموازنة وتبريراتها

  .ى توقيع الوزير المختصعرض مشروع موازنة كل إدارة عل - 

 وزارة المالية تتمنى على السادة الوزراء، اإلشراف على إعداد مشاريع موازنتهم وإيداعها وزارة المالية               إّن

  .ضمن المهل القانونية وإعطائها األولوية على أي شأن آخر

اريخ استالم هذا التعميم    أخيراً، يمكن الحضور أو االتصال بمديرية الموازنة ومراقبة النفقات، ابتـداًء من ت           

  .ولغاية االنتهاء من تحضير مشروع الموازنة للحصول على المعلومات واإليضاحات كافة

 نشكر مسبقاً كافة العاملين على تحضير مشاريع الموازنات على التزامهم التام بالتعليمات التي وردت               ونحنٌُ

 .لي الصعب الذي يجتازه لبنانفي هذا الدليل، على أمل أن نعمل سوياً لنتخطى الوضع الما

  وزير المالية 

  جهاد أزعور 
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