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  إلى اإلدارات العامة إلى اإلدارات العامة 

  العامة والموازنات الملحقةالعامة والموازنات الملحقةازنة ازنة مشروع المومشروع الموبشأن إعداد بشأن إعداد 

    20112011عام عام لللل  

 

 مةّمقد -1

 2010متابعة اإلجراءات الواردة فـي مـشروع موازنـة العـام  إلى  تھدف2011إن موازنة العام 

ــوزاري ليھــا فــي تماشــيا مــع التعھــدات المــشار إل ــاريخاإلنمــاء والتطــويرحكومــة البيــان ال                     ت

2-12-2009.  

 

 :إن ھذه التعھدات تتضمن خاصة ما يلي

  ــام ــدين الع ــة ال ــن عــبء خدم ــالتخفيف م ــدي ب ــالي والنق ــى االســتقرار الم ــاظ عل               الحف

د ماليـة إضـافية تمكـن الحكومـة وذلك بھدف تعزيـز مـوار.  وتخفيض العجز الكلي للموازنة

مستوى الخدمات العامة والسعي إلى إطالق برامج استثمارية يتطلبھـا النمـو تطوير من 

 .ونويحتاجھا اللبناني

 بوصــفه إطــارا ناظمــا , وضــع برنــامج لالســتثمار واإلنفــاق العــام علــى المــدى المتوســط

ــضباط  ــةللــسياسات القطاعيــة التــي ســتنتھجھا الحكومــة مــع ضــمان االن                   . فــي الموازن

 .يحدد اإلطار العام للموازنة وفقا للسياسات االقتصادية العامة

 تحدد األھداف المالية المتوقع تحقيقھا ألكثـر مـن سـنة , وضع أطر وزارية متوسطة األجل

 .مقبلة على صعيد اإلنفاق

  وتحـسين التنميـة تھـا بما يؤدي إلى زيادة الشفافية في إدارتطوير عملية إعداد الموازنة

 . االقتصادية واالجتماعية لإليرادات والنفقات

  



 

                تحـسين 2011يجـب أن تظھـر موازنـة العـام , في حال أخذت ھـذه التعھـدات بعـين االعتبـار

فــي الميــزان األولــي والحــد مــن اللجــوء إلــى االســتدانة لتمويــل نفقــات الموازنــة وبــاألخص 

                االسـتثمارية مـن خـالل قـروض ميـسرة،للجوء إلـى تمويـل النفقـاتوا, لتسديد فوائد الديون

  .أو من خالل الشراكة مع القطاع الخاص

  

  :تطوير الموازنة يتم من خالل

 وذلـك بعـد اسـتعراض , تحديد كلفـة الوحـدة لـبعض النفقـات التـشغيلية لجميـع الـوزارات

 .المقترحات المقدمة من قبلھم

 خص النفقات الجاريةإلغاء التدوير في ما . 

  جــل أوضــع خطــة واقعيــة لالحتياجــات النقديــة تھــدف إلــى تفــادي اللجــوء للتمويــل مــن

 .احتياجات دورية

 أي مـا ,حـصة مـن الموازنـة بعـد الفائـدة  ترشيد التحويالت التي تشكل حاليـا ثـاني أكبـر

عي علـى الـصعيد االجتمـا والجمعيات التـي تلعـب دورا مھمـا يتعلق بالمؤسسات العامة

 .والحاالت الخاصة وخصوصا في مكافحة الفقر

 إعداد توقعات متوسطة األمد ألطر اإلنفاق في كل وزارة .  

 

ھـداف األ أن تأخذ بعين االعتبـار 2011 عند إعداد مشروع موازنتھا للعام على اإلدارات العامة

  .2011وأن تدخلھا ضمن مشروع موازنة العام الواردة في البيان الوزاري، ة يالحكوم

 

ّإلـى  تحقيـق أولويـات النـاس والتـي تـشكل شـفافة وھادفـة , إن موازنة واقعية

إشـارة واضـحة للمـواطنين والمجتمـع   ھـي،الوزاريأولويات الحكومة في بيانھا 

  . عن إرادة الحكومة للعملّ وتعبر,الدولي الذي تعھد مساعدة لبنان
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   األمدةالتوقعات المالية المتوسط -2

ادة فـي تحـضير الموازنـات علـى اعتمـاد سـقوف لإلنفـاق تأخـذ فـي االعتبـار لقد درجـت العـ

الموازنات المعدة في السنوات السابقة، غير أن ھذه المقاربة لـم تعـد تعكـس بـشكل دقيـق 

أولويات اإلنفاق وال الحاجات الفعلية للوزارات وال تأتي كترجمة فعليـة للـسياسات اإلصـالحية 

  .والتطويرية للدولة

  

ً وتطبيقـا 2010 و 2009 ينعـامللموازنـة ال يًتكماال لما تـم العمـل بـه فـي مـشروعلذا واس

بعد إقرارھـا ،  2010 الملحقة للعام مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات من 129للمادة 

فـان التوقعـات الماليـة المتوسـطة األمـد، والتـي تقـوم وزارة الماليـة من السلطة التـشريعية 

بإعدادھا،  

   

تشكل اإلطـار الـذي سـيتم مـن خاللـه تحـضير وتنفيـذ الموازنـة العامـة خـالل األعـوام سوف 

، "التوقعات المالية المتوسطة األمـد"وسوف تشكل النفقات اإلجمالية، المقدرة في . القادمة

الـسقف األعلـى الـذي ال يجـوز لمجمـوع الموازنــات اإلفراديـة فـي مختلـف أبـواب اإلنفــاق أن 

  . تتجاوزه

  

 األمر إحدى الخطوات اإلصالحية في مجال تحضير الموازنـة وإدارتھـا، والـذي مـن ويشكل ھذا

               . ًشــأنه أن يــنعكس إيجابــا علـــى مــستوى ضــبط اإلنفـــاق وتحــسين فعاليتــه ومردوديتـــه

 تـم تقـدير اإليـرادات اسـتنادا علـى توقعـاتحيـث  وينطبق األمر ذاته علـى اإليـرادات العامـة،

ن مختلف اإلدارات المسؤولة عن جباية الـواردات يفتـرض إ. المتوسطة األمد اقتصادية-الماكرو

التوقعات الماليـة "أن تحسن من مستوى الجباية لكي تحقق األھداف التي تم تحديدھا في 

ــارة آخــذ"المتوســطة األمــد ــة  باالعتب ــوانين واإلجــراءات المرعي ــصادية والق               .  المؤشــرات االقت

                ). فــي حــال وجودھــا(ھــذه التوقعــات كافــة بنــود اإلنفــاق والــواردات ويجــب أن تتــضمن 

اقتـصادية المتـضمنة -ًوتسھيال لھذه المھمة، يمكن لـإلدارات أن تـستخدم المعطيـات المـاكرو

  .  في ھذا التقرير لتحضير توقعاتھا المالية

  

ًوفي ھـذا الـسياق أيـضا، وتحـضيرا للخطـوات اإلصـالحية المقبلـة،                    يطلـب مـن جميـع اإلدارات، ً

. بدء العمل على تحضير توقعات مالية متوسطة األمد إلنفاقھا، تغطي الـسنوات الـثالث القادمـة

 تحضير ھذه التوقعات يتطلب من اإلدارات العامة وضـع رؤيـة مـستقبلية لعملھـا فـي المـدى إن

  . تي يتوقع انجازھاالقصير والمتوسط، تشمل األھداف والمخرجات الكمية ال
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وتطلب وزارة المالية أن يتم إرفاق ھذا التصور أو الرؤيـة مـع مـشروع الموازنـة التـي تـضعھا كـل 

وسوف يصار عند دراسة الموازنة من قبل وزارة المالية إلى تجميع مـا تقـدمت بـه . من اإلدارات

ھــا وأھــدافھا ، تعكــس رؤيت ضــمن مــشروع موازنتھــااإلدارات مــن مــشاريع أو اقتراحــات جديــدة

المستقبلية، وعرضھا على مجلس الوزراء ليتخذ بشأنھا القـرارات المناسـبة بحـسب األولويـات 

  .التي تعكس سياسة الحكومة العامة

  

  

  اقتصادية المتوقعة في المدى المتوسط- المؤشرات الماكرو-2-1

ؤشـرات لقد اعتمدت وزارة المالية، في تحضير التوقعـات الماليـة المتوسـطة األمـد، الم

                  وقــد افترضــت ھــذه التوقعــات . 1االقتــصادية المــشار إليھــا فــي الجــدول رقــم -المــاكرو

                  ئــة االمفــي  4، ســوف يــسجل 2011أن معــدل النمــو االقتــصادي الحقيقــي فــي عــام 

ًوھو يوازي معدال اسميا نسبته (                 توقعـة مئـة االمفـي  4.5 ، مقارنـة مـع)ئةاالم في 7.1ً

 .2010لعام 
  

  )1(جدول رقم 

 "التوقعات المالية المتوسطة األمد"المؤشرات االقتصادية المعتمدة في 

  2011  2012  2013  
 %4.5  )%(معدل النمو االقتصادي الحقيقي  4.0% 4.5%

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

  )%( نھاية العام –نسبة التضخم  3.2% 2.2% 2.0%

 68,648 64,404 60,422  )ل.مليار ل(الناتج المحلي القائم 

 45,538 42,722 40,081  .)أ.مليار د(الناتج المحلي القائم 

  

ويتوجب على اإلدارات والمصالح العامة اعتماد ھذه المؤشرات في سياق أية تقـديرات 

ده وزارة متوسـطة األمــد ســتقوم بتطويرھـا، لكــي تنــسجم ھــذه التقـديرات مــع مــا تعــ

 .المالية
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   مستوى النفقات المتوقع في المدى المتوسط-2-2

 مـن ئـةاالم فـي 34.2تتوقع وزارة المالية أن يتم تخفيض اإلنفاق اإلجمالي مـن نـسبة 

وسـيتأتى ھـذا التخفـيض . 2013 عام ئةاالم في 29.5 إلى 2011الناتج المحلي عام 

 مـن النـاتج ئـةاالم  فـي 23.8عبر تقليص حجـم النفقـات مـن خـارج خدمـة الـدين مـن 

 فـي حجـم خدمـة نخفـاض ا ومن2013 عام ئةاالم في 20.5 إلى 2011المحلي عام 

 ، اإلنفـاقإن التراجـع فـي حجـم . ئـةاالم في 8.9 إلى ئةاالم في 10.4الدين العام من 

  اإلجمـاليكنسبة من الناتج المحلي، وتعزيز اإليرادات سوف يسھمان في وضع العجـز

جعي يؤدي إلى لجم المديونية وبالتـالي إلـى إتاحـة مزيـد مـن المـوارد على منحى ترا

  .على المدى المتوسط يمكن استخدامھا في سداد أصل الدين

  

  ) 2(جدول رقم 

  "التوقعات المالية المتوسطة األمد " سقف النفقات المقدرة في 

  2013  2012  2011   من الناتج المحلي%
 %34.2 %29.5 %31.4    إجمالي النفقات 

 %20.5 %21.3 %23.8  :إجمالي النفقات من خارج خدمة الدين منھا
 %8.1 %8.3 %9.0  )بما فيھا التقاعد وتعويضات نھاية الخدمة(الرواتب واألجور . 1    
 %0.45 %0.47 %0.49   المواد االستھالكية-2    
 %0.25 %0.26 %0.27   الخدمات الخارجية-3    
  :منھاو   تحويالت-4    

4.68% 4.87% 5. 2% 
 %3.39 %3.1 %3.51            كھرباء لبنان

 %0.90 %0.93 %1.03   نفقات جارية أخرى-5    
 %3.5 %4.1   إنفاق استثماري 6-4.9%    

 %2.44 %2.52   نفقات الخزينة األخرى 7-2.85%    

    8-  10.4 %8.9 %10.0 خدمة الدين% 
  

  ، وزارة املالية2010أيار يف  األمدالتوقعات املالية املتوسطة: املصدر

                                                 
  مؤسـسة كهربـاء لبنـان وال يتـضمن أقـساط القـروض إىليتضمن هذا الرقم فوائد قروض مؤسسة كهرباء لبنان اليت ترد يف املوازنة حتت  بنـد التحـويالت 

  .  ًاخلارجية، وبالتايل خيتلف عن املنهجية املعتمدة حاليا يف املوازنة
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   مستوى اإليرادات المتوقع تحقيقھا في المدى المتوسط-2-3

 من النـاتج ئةاالم في 24 بحوالي  2013-2011خالل   العامة وزارة المالية اإليراداترّتقد

 ھــذه التوقعــات ترتكــز علــى ّنإ.  2009 علــى مــستوى الجبايــة عــام ًقياســا المحلــي

 الـضريبية المقترحـة فـي توعلـى تطبيـق األجـر آ, ًآنفا تصادية المعتمدةاالقالمؤشرات 

  .(baseline scenario) 2010مشروع موازنة 
  

  )3(جدول رقم 

  "التوقعات المالية المتوسطة األمد"العائدات المقدرة في 

  2013  2012  2011  من الناتج المحلي% 

  إجمالي اإليرادات والھبات  24.4% 23.8%  24.3%

  ي اإليراداتإجمال 24.4% 23.8%  24.3%

  إجمالي الھبات 0% 0% 0%
  

  ، وزارة املالية2010 أيار يفالتوقعات املالية املتوسطة األمد : املصدر
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   للمالية العامة اإلجمالي الميزان و الميزان األولي-2-4

تھدف الحكومة خالل المدى المتوسط إلى تقليص العجز في الميزان اإلجمالي، كنـسبة 

كمـا . 2013عـام  ئـةاالم فـي 5.7إلـى  2011عام  ئةاالمفي  9.9ن الناتج المحلي، من م

 ئـةاالم فـي 3.3 إلـى  2011عام  ئةاالم في 0.6تطمح إلى تحقيق فائض أولي يزداد من 

وسوف يتحقق ذلك من خالل ترشيد السياسات الماليـة، علـى صـعيد ضـبط . 2013عام 

 ت كفـر وقـا2012- 2010رتبة على الدولة فـي الفتـرة  وإنھاء دفع بعض المبالغ المتاإلنفاق

     .1998 - 1996سلسلة الرتب والرواتب لألعوام 

   
 فــي 2013 و 2011 بــين خدمــة الــدينواحتــواء  يئض األولــاالفــ تحــسن وســوف يــسھم

 الجديـد وإبقـاء خفـض الحاجـة إلـى التمويـل فـي وبالتـالي تقليص حجم العجز اإلجمالي

ويبـين .  على منحى تراجعي ومـستديم ناتج المحلي اإلجمالي إلى ال العامالديننسبة 

الجدول أدناه األھداف المتوقـع تحقيقھـا خـالل الـسنوات الـثالث القادمـة علـى مـستوى 

  :الميزان اإلجمالي والميزان األولي

  

  4جدول رقم 

   "التوقعات المالية المتوسطة األمد " الميزان اإلجمالي واألولي المقدر في 

  2011  2012    2013  

 %3.3 %3.0 % 0.6  )نسبة من الناتج المحلي(األولي  الميزان

  )نسبة من الناتج المحلي (اإلجمالي الميزان 9.9% -  7.1% - 5.7% - 
  

    مبنية على تصنيف صندوق النقد الويلاملالية، وزارة 2010 أيار يف التوقعات املالية املتوسطة األمد: املصدر
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  2011 العام موازنةمشروع ضير  تعليمات حول تح-3

 يرتكـز علـى سياسـة خفـض اإلنفـاق وترشـيده وتعزيـز 2011إن إعداد مشروع موازنة العام 

الواردات، بھدف تخفيض مستوى العجز وتقليص نمو الدين العام عما كان عليه فـي الـسنوات 

  .ًالسابقة انسجاما مع برنامج العمل الحكومي والتصحيح المالي

  

   النفقات على صعيد-3-1

   تعليمات عامة3-1-1

  : العامة التقيد بالتعليمات العامة التاليةاإلداراتينبغي على جميع 

ُيطلب من جميع اإلدارات تحضير توقعات مالية متوسطة األمد تغطي ثـالث : ًأوال

ــثالث ســنوات قادمــة َّ تبــين األھــداف المتوقــع تحقيقھــا خــالل الــسنوات ال

   . القادمة
  

 الخطـوات اإلصـالحية فـي مجـال تحـضير الموازنـة ىحدإ ّويشكل ھذا األمر

ًوإدارتھا، الذي مـن شـأنه أن يـنعكس إيجابـا علـى مـستوى ضـبط اإلنفـاق 

  .وتحسين فعاليته ومردوديته وتعزيز اإليرادات من خالل تحسين الجباية
  

                  مــادة قانونيــة تفــرض علــى 2010وقــد تــضمن مــشروع موازنــة العــام 

الية إعداد جدول يظھر وضع المالية العامة على المـدى المتوسـط وزارة الم

ُباالســـتناد إلـــى خطـــة قطاعيـــة يعـــدھا الـــوزراء المعنيـــين وتنـــاقش مـــع  ّ ُ                 

  .وزارة المالية

  

االلتــزام الكامــل بعــدم التقــدم بطلــب أي اعتمــاد مــن احتيــاطي الموازنــة لنفقــة كانــت  ً:ثانيــا

 ولـن يـتم نقـل أي اعتمـاد مـن  ولـم يـتم رصـد اعتمـاد لھـا،زنـةمتوقعة عند إعداد الموا

  .ومعززة بالمستندات التبريريةالموازنة ّاحتياطي الموازنة إال لنفقة استجدت بعد درس 

  

 مـن سـنوات االعتمـادات المـدورة عمليـات التـدوير عبـر اسـتھالك إجـراءالتوقف عـن  ً:ثالثا

بنـود معينـة، يفتـرض أن تخفـض فـي ًحاليـا مبـالغ مـدورة كـل وزارة لـديھا ف .سابقة

يحـد مـن ، ذلـك أن التـدوير االعتمـادات تلـكالبنود لكي تستھلك ھذه  في موازناتھا

  . لسياسات القطاعية في الموازنة العامة ومجدية لشفافةالقدرة على ترجمة 
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ّمنح سلف خزينة، إال في الحاالت التـي تثبـت فيھـا طلب التوقف وبشكل نھائي عن  ً:رابعا

  . المؤسسة على تسديدھا بالكامل في المھلة المحددةقدرة
  

 فـي عمـل الـوزارات، السـيما فـي الـوزارات المعنيـة التداخل والتـرابطتوضيح عملية  ً:خامسا

ــدمات ــة، بالخ ــضرة  الخطــط وإدراج االجتماعي ــةالمح ــع إلزال ــداخل م ــذا الت ــان  ھ تبي

أن أكثريـة الجمعيـات إذ يالحـظ ،  على موازنـات ھـذه الـوزاراتانعكاسات ھذا اإلجراء

تتقــدم بطلبــات لالســتفادة مــن مــساعدات مــن أكثــر مــن مــصدر، ممــا يــستدعي 

  .التنسيق بين اإلدارات المعنية لتالفي ھذا الھدر
 

التأكيــد علــى سياســة االنــضباط المــالي، بحيــث ال يجــري التخطــي علــى حــدود  ً:سادســا

 إضـافي  مبـدأ ال إنفـاقالموازنات الموضوعة مھما كانت األسباب والعودة إلـى اعتمـاد

تحت أي ظرف من الظروف ما لم تكن مقرونـة بمـصادر تمويـل تتناسـب وطبيعـة ھـذا 

وھذا يعني التوقف وبشكل نھائي عن طلب مشاريع قـوانين فـتح اعتمـادات اإلنفاق، 

إضافية تزيد من حجم اإلنفاق العام وتؤدي في المحصلة إلى زيادة العجز في الخزينـة 

  .الفائض األوليّبما يخفض من حجم 

  

اضــافي ســوف ينــتج عنــه تغييــر فــي  الــوزارات فــصل أي طلــب النفــاق إلــىيطلــب  ً:ســابعا

ًوالـذي قـد يتطلـب إنفاقـا ، ، وتمييـزه عـن االعتمـادات الباقيـةمستوى الخدمة العامـة

 اعتمادات ھذا المشروع بشكل منفصل عن النفقات العادية سـواء يتوجب بيانًإضافيا 

  . االستثماريةأو في النفقات الجارية

  

مجلـس  إقـرار ًيطلب من جميع اإلدارات العامة في خالل خمسة عشر يوما من تـاريخ  ً:ثامنا

، مــلء نمــوذج جدولــة النفقــات والموازنــات الملحقــةمــشروع الموازنــة العامــة الــوزراء 

مديريـة المعتمد لتفصيل مشروع الموازنة السنوية على أساس شھري وإرساله إلى 

ًفــي وزارة الماليــة، وذلــك اســتنادا لبرنــامج  -ئــرة إدارة الــسيولة النقديــة دا -الخزينــة 

  .المعنيةسنة الاإلنفاق المنوي إتباعه من قبل الوزارة خالل 
  

ًعلما أنه يتوجب أيضا على جميع اإلدارا دائـرة إدارة  -مديريـة الخزينـة  العامـة تزويـد تً

 فـصل بالتعـديالت التـي قـد ًقبل خمسة عشر يوما مـن بدايـة كـل -السيولة النقدية 

  .تطرأ على ھذا البرنامج
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 2-1-3  النفقات الجارية

ّل تـشكل العـبء بادئ ذي بدء، ال بد من اإلشارة إلى أن النفقات وااللتزامات الثابتـة ال تـزا

ع المـستجدات األكبر على الموازنة وبالتالي تحد من قدرة الدولة على التعامـل بمرونـة مـ

  :، ويجب أن تراعى في ھذا المجال المعطيات التاليةاالقتصادية
  

  

  وملحقاتھا الرواتب واألجور -أ

ooo   الرواتـب  علـى اإلنفـاق كتلـة بترشـيدقـضي ي خفض النفقـات إجراءاتحدى أبرز إ إن

 العامـة االلتـزام التـام والمؤسـسات اإلداراتلذا يطلب من كافـة ،  وملحقاتھاواألجور

توفير ملحقات تتضمن معلومات عن المـوظفين اق في ھذا السييطلب و اإلجراءبھذا 

ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــضات كاف ــر التعوي ــع ذك ــات م ــسب الفئ ــدد بح ــشمل الع ــا ي بم

، على أن يرفق بمشروع الموازنة نسخة عن آخـر جـدول المستشارين والمتعاقدين

ًرواتب أو أجور مدفوعة مع ضرورة تعبئـة االسـتمارة المتعلقـة بعـدد المـوظفين وفقـا 

 .السلك الذي ينتمون إليهلفئاتھم و

ًويذكر في ھذا المجال أن وزارة المالية أعـدت برنامجـا مفـصال عـن الرواتـب واألجـور  ً َّ

. ّوملحقاتھــا يبــين اســم الموظــف وقيمــة الدرجــة التــي يــستحقھا بالتــاريخ المحــدد

  واألجـور، بحيـث يأخـذ فـي االعتبـاربا البرنامج في تقدير كلفة الرواتـذويستخدم ھ

على الوزارات أن تـضع  يجب الذ. مادات الموظفين المحالين على التقاعداعتاسقاط 

ًتبين حاجة اإلنفاق الفعلي تعزيزا للشفافية والمـصداقية مـن أجـل واقعية اعتمادات 

  .مقارنتھا مع الجداول المعدة من قبل وزارة المالية

  

ooo    العامـة اراتاإلدتزويـد وزارة الماليـة بأعـداد المتعاقـدين لـدى يتوجب علـى الـوزارات 

 بــين مــن التمييــزمــع (والمنتــسبين إلــى الــصندوق الــوطني للــضمان االجتمــاعي 

يستفيد فقط من الضمان ومن يستفيد من خـدمات الـضمان مـع مؤسـسات ضـامنة 

 ).ًأخرى، مثال تعاونية موظفي الدولة

 

ooo    في حال وجود موافقة استثنائية من مجلس الوزراء علـى توظيفـات جديـدة، يطلـب

 منفصل للتوظيف الجديد بما يشمل كافة بنود اإلنفـاق المرتبطـة بھـذا لجدوتحضير 

 .التوظيف، باإلضافة إلى ضم صورة عن قرار مجلس الوزراء
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ooo    لون علـى التقاعـد خـالل حاسين تزويد وزارة المالية بأعداد الذييتعين على الوزارات

ع العلـم أن ، مـ2011عـام ألولئك الـذين سـيتعاقدون فـي التقديرات الو 2011عام ال

ھــذه المعلومــات ســوف تــتم مقارنتھــا بمــا يتــوفر لــدى وزارة الماليــة مــن معطيــات 

 . ممكننة حول ھذا الموضوع

 

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

، بمـا يـشمل 2010عـام لالفعليـة لرقـام األتفاصـيل حـول ال إعطاء...) ، واألمن العام

تقـديرات حـول ھـذه ال إرفاقكما يطلب . د المستفيدين والتكاليف المرتبطة بھمأعدا

 الـصادر عـن مجلـس الـوزراء 11/2006التذكير بالتعميم رقم  (.2011عام لاألرقام ل

 )12/04/2006بتاريخ 

 

ooo    تفاصـيل حـول ھـذه إعطـاء التي تدير أنظمـة تعويـضات مدرسـية اإلداراتيطلب من 

بحسب األرقام الفعليـة  التكاليف وإجمالي المستفيدين العطاءات، بما يشمل أعداد

 الصادر عـن 11/2006التذكير بالتعميم رقم ( .2011، وتقديرات للعام 2010عام لل

 )12/04/2006مجلس الوزراء بتاريخ 
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   : المواد االستھالكية-ب

   :يطلب إلى اإلدارات

ooo    متوسـط للـشخص، سعر الوحـدة، (اعتماد الدقة في احتساب المواد االستھالكية

 .)..الخ.متوسط بالمتر مربع،

ooo   عتمـاد المحاولـة  مناقصات في إجراء معلومات حول المتطلبات التي تقتضي إعطاء

صول حـلل) ًاألدويـة مـثال(مناقصات موحدة لدى الوزارات لبعض المـواد االسـتھالكية 

 . فضلى وتقدير الموازنات على ھذا األساسأسعارعلى 

ooo   القرطاسـية، (ن كيفية احتساب الموازنات لكافة البنـود تقديم مستندات توثيقية ع

 .)التغذية، الكھرباء، الھاتف، المالبس وغيرھا

ooo    الخ بريد،كھرباء، ماء، ھاتف،(التأكد من وضع كل األرقام المتعلقة بالخدمات العامة (...  

ooo    إرفاق طلب اعتماد المواد االسـتھالكية بجـردة دقيقـة تبـين مـا لـدى اإلدارات مـن

 ...الخونواع اللوازم من قرطاسية ومطبوعات جميع أ

  

  االستھالكية  الخدمات-ج

ooo    الفقرات التابعة لھذا البند في مختلف اإلنفاقتخفيض مستوى.   

ooo    اإليجاراتالسيما عن (تقديم مستندات توثيقية عن كيفية احتساب ھذه الموازنات(.  
  

  

   التحويالت- د

ooo   ت العامــةالمرافــق والمؤســسايطلـب مــن جميــع الــوزارات الطلــب إلــى المــصالح و 

لھـا مـن  تحـويالت إجـراء التـي يـتم واللجان والجمعيات والھيئات وصناديق التعاضد

ـــة  ـــديم العامـــة الموازن ـــسنوية  مـــشاريعتق قطـــع و 2011عـــام للموازناتھـــا ال

 ھــذه الملحقــات إرفــاق عــدم إن .الوضــعية الماليــة عــن الــسنة الــسابقة/حــساب

تحديــد ھــذه المــساھمات بحــسب مــا تــراه ليــة لــوزارة المالتــرك الحريــة  يــستتبع

أن أية زيادة في ھذه المـساھمات يجـب أن تبـرر بـشكل علمـي مـع كما . ًمناسبا

 .الالزمةالتبريرية جميع الوثائق 
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ooo    يجب أن يؤخذ في االعتبار عند تحديد المبالغ المطلوبة، مبـالغ األمانـات الموجـودة

لھيئـة أو الـصندوق، فـي الجمعيـة أو والعائدة للمؤسسة أو المصلحة أو اللجنة أو ا

، مــع العلــم أن االعتمــادات المــدورة غيــر المــصروفة ســوف لــن يــتم حــال توفرھــا

  .تدويرھا

ooo    ومن الضروري أن يرفق مشروع موازنة كل مؤسسة معنيـة بالمـستندات التبريريـة

  : لجھة31/12/2009 العائدة لھا وببيان عن وضعھا المالي بتاريخ

لمساھمات تحول بحسب استراتيجيات وأھـداف معينـة وثائق تؤكد بأن ھذه ا

 .والمعايير المستخدمة للتأكد بأن ھذه األھداف يتم تحقيقھا

  

    .موجوداتھا النقدية في الصندوق والمصارف

    .الحقوق المترتبة لصالحھا على الغير

   .االلتزامات المتوجبة عليھا تجاه الغير

ooo   فـي عـدم التثبـتيطلـب ، بح المؤسسات التي ال تتـوخى الـر اتبالنسبة العتماد 

  : ما يليإرفاقيطلب  مساھمات لجمعيات من أكثر من وزارة، كما إعطاء

   ھذه المؤسساتبالئحة تفصيلية. 

   . تنفيذھاالبرامج التي تتولى ھذه المؤسسات

 وثائق تؤكد بأن ھذه المساھمات تحول بحـسب اسـتراتيجيات وأھـداف إرفاق

 .ن ھذه األھداف يتم تحقيقھامعينة والمعايير المستخدمة للتأكد بأ

  

   .ية انتقاء ھذه المؤسسات وتقييمھاكيف

  

لمؤسـسات التـي ل الموازنـاتمـشاريع رفـاق إوسوف تقوم وزارة المالية ب

تستفيد من مساھمات مالية من الموازنة، وذلك بھـدف تـضمينھا كمالحـق 

  .في الموازنة لعرضھا على مجلس النواب على سبيل المعلومات

  

  رى نفقات أخ-ھـ

ooo    في نفقـات الـسفر والنقـل واالنتقـال مـن من شأنھا تخفيض جديدة اعتماد معايير

 .وسائر الوزارات التي تتضمن موازنتھا مثل ھذه االعتمادات قبل وزارة الخارجية
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 3-1-3  النفقات االستثمارية

، إلـى المحافظـة علـى مـستوى مقبـول اإلصالحي برنامجھا ومن ضمن الحكومة، تسعى

مـن البنـى التحتيـة وكفـوء افظـة علـى مـستوى مناسـب حللماالسـتثماري،  اإلنفاقمن 

، مــن أجــل ، ولالســتثمار فــي المــشاريع الجديــدة الملحــة خــدماتھاالحاليــة ومنــع تــدھور

ً الحياة اليومية للناس والخدمات المقدمة إليھم وھـو مـا يـؤدي حكمـا إلـى تحسين ظروف

 ويجـب أن المعيـشي للمـواطنين،إيجاد فرص عمل جديدة، بما يسھم في رفع المستوى 

  : التاليةتراعى في ھذا المجال المعطيات

ooo    القطاعات التي تدخل ضمن مھام ھذه الوزارةتحديد األولويات في. 

ooo    ًنظرا ألن تمويل المشاريع االستثمارية من داخل الموازنة يتم بفوائد أعلى مـن تمويلھـا

ُبقروض ميسرة، لذلك سوف تعطى األولوية لتمويل ھذه ا  أو ّلمـشاريع بقـروض ميـسرةّ

 .عن طريق إشراك القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والوزارات المعنية

ooo   يجـب أن تحـصر فـي مـشاريع قـوانين ) ب( النفقات االسـتثمارية فـي الجـزء الثـاني إن

البرامج التي تكون قد عرضـت علـى مجلـس الـوزراء وتمـت الموافقـة عليھـا، علـى أن 

لواردة أعاله، وعدم إدراج أي مشروع قـانون برنـامج فـي مـشروع  الشروط اتراعى فيھا

 .الموازنة خارج ھذا اإلطار

كذلك ينبغي إعـادة النظـر فـي اعتمـادات الـدفع المقـررة للـسنوات المقبلـة فـي ضـوء 

ًالمشاريع الملحة والجاھزة للتنفيذ وقدرة اإلدارة علـى تنفيـذھا، تمھيـدا إلعـادة النظـر 

  .نين البرامج لجھة تعديلھا أو إلغائھافي أرصدة قوا

قـودة علـى حـساب سـنوات عإلى جانب ذلك، ينبغي اإلفـادة عـن اعتمـادات الـدفع الم

 الماليـة وزارةمقبلة في حال وجودھا والمشاريع العائدة لھا مع ضم صورة عـن موافقـة 

عـدم المسبقة على عقد ھذه االعتمادات مع التذكير بكتاب وزير الماليـة الرامـي إلـى 

  .ب السنوات المقبلة قبل عرضھا على موافقة وزير الماليةاعقد أي نفقة على حس

 

ooo    أن تــوفره الموازنــة مــن تمويــل مقابــل للمــشاريع الممولــة عبــر يجــب تحديــد مــا                

 .قروض خارجية

ooo   تحديد النفقات االستثمارية يجب أن يأخذ فـي االعتبـار المبـالغ المـدورة، والتـي قـد ّإن 

 . المعنية على التنفيذاإلدارةس قدرة تعك
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ooo    ــرر مــستوى ــع المــستندات والحــسابات التــي تب ــات جمي ــذه النفق يجــب أن يرفــق بھ

 .الموازنةالمطلوبة في االعتمادات 

ooo   اإلدارة المختـصة بحيث تقتصر على ما تعتبرھـا  طلب نفقات اإلنشاء والتجھيزات ترشيد

 .يات في نشاطھا مع تبريرھاومن الضرورات واألول

ooo    آليـات، عـدة (إرفاق طلب اعتماد التجھيزات بجردة دقيقـة تبـين مـا لـدى اإلدارات منھـا

 .)أجھزة مختلفة

 

   على صعيد الواردات-3-2

العامــة التــي تقــوم بطــرح أو جبايــة بعــض والمــصالح المؤســسات ولــوزارات يتوجــب علــى ا

  :ً وفقا لما يلي2011لعام ل، تقدير وارداتھا الواردات لحساب الخزينة
  

 األولى من العام الجـاري بالمقارنـة الثالثة التحصيل الفعلي للواردات خالل فترة األشھر  - أ

  .2009و  2008عامي المحققة خالل تحصيالت المع 

 

  .التغيير المرتقب في مستوى التحصيل في األشھر الباقية من السنة ومبرراته  -ب

  .بالتعديالت التي طرأت على معدالت الرسوم والضرائ  -ج

  .الجداول التبريرية الواردة في دليل إعداد مشروع الموازنة  - د

أي اقتراحات ترى اإلدارة المعنية إدخالھا أو تعديلھا فـي النـصوص التـي ترعـى تحـصيل   -ھـ

الرسوم التي تتوالھا وعلى غيرھا عنـد االقتـضاء، وتقـدير الـواردات المتوقعـة مـن جـراء 

ت القانونية المراد إدخالھـا فـي مـشروع الموازنـة مـع اعتماد ھذه االقتراحات أو التعديال

  .2011بيان الطريقة المعتمدة في تقدير الواردات للعام 

  

ــون ّإن ــه، يجــب أن يك ــة ب ــد وزارة المالي ــة تزوي ــوزارات المعني ــى ال ــذي يجــب عل ــدير ال              التق

ًمفصال ومبوبا    .حسب مصادر الواردات المختلفةبً
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  :ّ نرى أن نذكر فيما يليصعيد آخر،على 

  : من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي14 و13تنص المادتين : ًأوال
  

ًيضع كل وزير قبل نھاية شھر أيار من السنة مـشروعا بنفقـات وزارتـه عـن " :13المادة 
ًالسنة التالية، ويرسله إلى وزير المالية مشفوعا بالمستندات واإلحـصاءات 

ًلتبرير كل اعتماد من االعتمادات المطلوبة، وذلـك وفقـا واإليضاحات الالزمة 
  ."ألصول يحددھا وزير المالية

  
ِّيقدر وزير المالية الواردات باالستناد إلى تخمينات وزارتـه وتخمينـات الـوزراء  ":14المادة 

  ".الذين يقومون بطرح أو جباية بعض الواردات لحسابه
  

  : وتعديالته بصورة خاصة16/4/1996 تاريخ 3028/1يحدد القرار رقم : ًثانيا

 األصول التي يجب اعتمادھا في تحضير مشروع الموازنة؛ -

 محتوى كل بند من بنود الموازنة؛ -

ــا  - ــات االعتمــادات، وذلــك وفق ــرا لطلب ًالمــستندات التــي يجــب إرفاقھــا بالمــشروع تبري ً

 للجداول التبريرية الواردة في دليل إعداد الموازنة؛

  

، 2011َّقدم، وفيمـا يتعلـق بمـشروع الموازنـة العامـة والموازنـات الملحقـة للعـام ًبناء لما ت: ًثالثا

  ًوانسجاما مع سياسة الحكومة،

  إعـداد مـشروع موازنـة كـل إدارةيطلب من كل وزارة أو إدارة عامـة إيـداع وزارة الماليـة -

ـــم  ـــرار رق ـــام الق ـــا ألحك ـــة وفق ـــذه الغاي ـــد لھ ـــوذج المع ـــى النم ـــاريخ 2626/1ًعل  ت

25/3/1996. 

  
بأسـرع باليـد فـي دائـرة الموازنـة ) ثالث نسخ(َّيجب أن يسلم مشروع موازنة كل إدارة  -

 ي خـالل شـھرً، وذلك تمھيدا لمناقـشته فـي مديريـة الموازنـة ومراقبـة النفقـاتممكن

 آبِ، ومن ثم مناقشته وإقراره مـن قبـل وزيـر الماليـة خـالل شـھر 2010حزيران وتموز 

ً تمھيـدا إلقـراره وإحالتـه 2010 أيلولفي بداية شھر  ورفعه إلى مجلس الوزراء 2010

 .ِمن قبل مجلس الوزراء إلى مجلس النواب ضمن المھلة الدستورية
  

oo   فـي كـل مـا يتعلـق المعنيـة التشاور والتعاون مع مراقب عقـد النفقـات لـدى اإلدارة

 .بطلبات اعتمادات مشروع الموازنة وتبريراتھا

oo  قيع الوزير المختصعرض مشروع موازنة كل إدارة على تو. 
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ة وتحـضيرھا عنايـة خاصـة والحـرص يـتؤكد وزارة المالية، وجوب إيالء المـستندات الثبوت

ً تبرير كل اعتماد مطلوب تبريرا مفصال واضحا، مـع على  إلـى أن وزارة الماليـة لـن تـدرج اإلشـارةًً

 دليـل إعـداد ً أي اعتمـاد غيـر مبـرر وفقـا للجـداول الـواردة فـي2011في مشروع موازنة العـام 

  .2011مشروع موازنة العام 

  

إن وزارة المالية وفي حال تلقيھا طلبات اعتمـادات غيـر معـززة بالمـستندات والتبريـرات 

                   اجة إلى ھذه االعتمادات ومقـدارھاالكافية، ستضطر منفردة في مثل ھذه الحالة إلى تقدير الح

  .أو إسقاطھا كاملة

  

  : المالية تتمنى على كل وزارة أو إدارة عامة، إيداع وزارة الماليةًوأخيرا، إن وزارة

ـــة اإلصـــالح  - 1 ـــة التـــي تراھـــا مناســـبة وضـــرورية لإلســـھام فـــي عملي                 االقتراحـــات العملي

المـالي واالقتـصادي واإلداري وخاصــة فيمـا يتعلــق بخفـض اإلنفـاق العــام وبالتحديـد خفــض 

قـسم األكبـر مـن أعبـاء الموازنـة، وذلـك لجھـة ترشـيده اإلنفاق التشغيلي الـذي يـشكل ال

 .وزيادة مردوديته

  

المتعلقة بزيادة الواردات عـن طريـق تـأمين مـصادر جديـدة أو االقتراحـات العملية االقتراحات  - 2

 .اآليلة إلى تحسين التحقق والجباية

 

سـسات االقتراحات العملية التـي تـسھم فـي تعزيـز مـستويات اإلنتاجيـة فـي اإلدارة والمؤ - 3

ــا علــى ــنعكس إيجاب ــة بمــا ي ــام بإصــالحات ھيكلي ــضا فــي القي ــة وتــسھم أي ًالعامــة المعني ً               

              فـــي إشـــراكحجـــم اإلدارة لجھـــة ترشـــيقھا، وكـــذلك المؤســـسات العامـــة بمـــا يـــسھم 

القطاع الخاص بإدارتھا وتشغيلھا أو ينعكس كذلك على مـستويات ونوعيـة وكلفـة الخـدمات 

  .مة للمواطنينالمقد
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إن تعاون جميع اإلدارات العامة مع وزارة المالية فـي ھـذا الموضـوع يـسھم فـي إعـداد 

ِّوفق المعايير والقواعد المحددة سابقا ويمكن الحكومة مـن تقديمـه 2011مشروع موازنة العام  ً 

  . ضمن المھلة الدستوريةإلى المجلس النيابي

  

علـى إعـداد مـشاريع ًشخـصيا لسادة الـوزراء، اإلشـراف المالية تتمنى على اإن وزارة 

  . األولوية على أي شأن آخر وإعطائھافي أسرع وقت ممكنموازنتھم وإيداعھا وزارة المالية 

  

            ًيمكــن الحــضور أو االتــصال بمديريــة الموازنــة ومراقبــة النفقــات، ابتـــداء مــن تــاريخ

حـضير مـشروع الموازنـة للحـصول علـى المعلومـات استالم ھـذا التعمـيم ولغايـة االنتھـاء مـن ت

  .واإليضاحات كافة

  

كما يمكن الحصول على دليـل إعـداد الموازنـة مـع الجـداول التبريريـة مـن خـالل موقـع 

  .lb.gov.finance.wwwوزارة المالية على شبكة االنترنت 

  

  

  

  

  ة ة ّوزير الماليّوزير المالي    

  

   ارارّحّفحفا ا ريري        

  

  

  

  

http://www.finance.gov.lb/
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