
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تعميم مشروع الموازنة 

  2010للعام 

  
  

                                                                
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  



 

  1212//15151515::تعميم رقمتعميم رقم
  20092009//44//1414    ::خخــــتاريتاري

  20102010إلى اإلدارات العامة بشأن إعداد موازنة عام إلى اإلدارات العامة بشأن إعداد موازنة عام 
  

فــي البيــان ذي تبنتــه الحكومــة الــ اإلصــالحيلــنهج ًتعبيــرا عــن ا 2010موازنــة عــام تعــد 
هذا وقد تضمن . 2008الوزاري، والذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب في تموز 

  فـــــي كافـــــة الميـــــادين االقتـــــصادية واالجتماعيـــــة والماليـــــةإصـــــالحية"  ًوعـــــودا"البيـــــان 
 اإلنفــاق والــى تحــسين فعاليــة مــستوى الخدمــة العامــةالنهــوض بتهــدف إلــى واإلداريــة، 

ًتعتبـــر وزارة الماليـــة أن الموازنـــة العامـــة هـــي الوثيقـــة التـــي تتـــرجم عمليـــا وعـــود و. العـــام
  . مالي وزمني محددإطار واقع ملموس، من خالل وضع هذه الوعود في الحكومة إلى

  
 بـــسبب اإلصـــالحيةوقـــد واجهـــت الحكومـــات الـــسابقة تحـــديات كبيـــرة فـــي تنفيـــذ الـــورش 

الحكومـــة ال تـــزال و.  فـــي الفتـــرة الـــسابقةالظـــروف األمنيـــة والـــسياسية التـــي ســـادت لبنـــان
 ً، نظـرا للظـروف الـسياسيةتنفيـذ مـشروعها اإلصـالحيفي كبرى تواجه تحديات الحالية 

التـــي ال تـــزال تتـــسم بنـــوع مـــن عـــدم االســـتقرار، الســـيما أن العـــام الحـــالي ســـوف يـــشهد 
حـــدد مـــع الموعـــد القـــانوني المأي بـــالتزامن انتخابـــات نيابيـــة مـــع بدايـــة شـــهر حزيـــران، 

  .  المختلفةاإلداراتمن قبل المعدة الموازنات مشاريع الستالم 
  

استمرار في المحافظة على االستقرار والتي تواجهها الحكومة يكمن أبرز التحديات  إن
صــالح إضــافة إلــى إطــالق النمــو عبــر دعــم ومتابعــة اإلتحــسين األداء المــالي للدولــة، 

اإلجراءات التي من شأنها تحسين بيئة القطاع الخاص وتحديث مجموعة من القوانين و
 وتحريــر لخصخــصةمــن خــالل عمليــات ااألعمــال وتحريــر قطاعــات الخــدمات العامــة 

باإلضــافة إلــى ذلــك، تــستمر الحكومــة فــي التزامهــا إصــالح الــسياسات . هــذه الخــدمات
وقـد أضـافت . االجتماعية وتحسين مستوى الخدمات بغيـة ترسـيخ عقـد اجتمـاعي جديـد

ً عبئــا جديــدا علــى الحكومــة اللبنانيــة2008التــي شــهدها العــام العالميــة ليــة األزمــة الما ً. 
أن مفاعيــل هــذه األزمــة لــم تطــل لبنــان بــصورة مباشــرة، غيــر أن تــأثر مــن علــى الــرغم و

ًالعالمي بهذه األزمة يتوقع أن يترك آثارا سلبية، السيما على صـعيد الحقيقي االقتصاد 
 والتــــي تعــــول ، مـــستوى الهجــــرة اللبنانيــــة المعاكــــسةارتفــــاعتـــدفق المــــوارد مــــن الخــــارج و
  .ً ايجابيا منهااإلفادة، على السياساتالحكومة، من خالل بعض 

موازناتهــــا، مــــشاريع  اإلدارات العامــــة مــــدعوة لألخــــذ فــــي االعتبــــار، عنــــد تحــــضير إن
 إضـافة إلـى االنعكاسـات المرتقبـة ،البيـان الـوزارياألهداف التي وضعتها الحكومـة فـي 

إن تـضمين الموازنـات للخطـوات اإلصـالحية سيـشكل .  اإلجـراءات علـى موازناتهـالهذه
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أكبر دليل على مصداقية الحكومـة اللبنانيـة تجـاه المـواطنين وتجـاه المجتمـع الـدولي 
الــذي وعــد بمــساعدة لبنــان علــى تخطــي أزمتــه مــن خــالل مواكبــة تنفيــذ البرنــامج 

ارات سـتكون علـى درجـة كبيـرة مـن ونحن نؤمن بأن كافـة اإلد.  االقتصادي للحكومة
.د به لبنان لما هو مصلحة اللبنانيين ومستقبلهمَّالتعاون في االلتزام بما تعه  

  
  

 III على مؤتمر باريس ينعام:  مقدمة-1

 ًإجــراءا 272 نحــو III المقــدم إلــى مــؤتمر بــاريس اإلصــالحين برنــامج الحكومــة َتــضم
 والمؤسـسات الحكوميـة اإلداراتلـى   برنـامج وزعـت ع50، تمت هيكلتهـا فـي ًإصالحيا

وقــد شــهد هــذا العــام، علــى الــرغم مــن اســتمرار حالــة عــدم االســتقرار . المعنيــة بتنفيــذها
ًالسياسي، تقدما ملحوظا في تنفيـذ هـذه البـرامج   علـى الـشكل إيجـازه، يمكـن اإلصـالحيةً

بــاريس  مــؤتمر –لمزيــد مــن المعلومــات الرجــاء مراجعــة تقــارير تطــور األعمــال (التــالي 
III على صفحة وزارة المالية lb.gov.finance.www:(  
  
عــت الحكومــة اللبنانيــة علــى اتفاقــات تمويليــة َّوق:  فــي مــساعدات الــدول المانحــة– ًوالأ

 71مليــار دوالر أميركــي، بمــا يــشمل الهبــات والقــروض، أي مــا يقــارب  5.384 بقيمــة
. IIIة من قيمة التعهدات التي التزمت بها الدول المانحة خالل مؤتمر بـاريس في المئ

ًويعد هذا انجازا مهما يعود الفضل فيه إلى الجهود الكبيرة التي بـذلتها الحكومـة بجميـع  ً
 اإليفــاءالمانحــة إلــى والمؤســسات الــدول بشــكلت دليــل مــصداقية دفــع  والتــي مؤســساتها

  . بتعهداتها المالية تجاه لبنان
  

ً االجتمــاعي تقــدما بــارزا اإلصــالحلقــد شــهد برنــامج :  فــي القطــاع االجتمــاعي-ًثانيــا ً
. 2008مـع نهايـة عـام  إطالقهـاتـم قـد  اإلصـالحيةاألنـشطة حيث أن أكثر من نصف 
هــو البــدء بتطــوير آليــة اســتهداف جديــدة تتــيح تطــوير بــرامج ولعــل أبــرز هــذه األنــشطة 

 المــــشروع إطــــالقوقــــد تــــم . شةَّوالفئــــات المهمــــشــــبكات أمــــان اجتمــــاعي تطــــال الفقــــراء 
 التعـــديالت الالزمـــة عليـــه قبـــل ٕواجـــراء الختبـــار مـــدى فعاليتـــه البرنـــامجالتجريبـــي لهـــذا 

 طمـوح فـي الـصندوق إصـالحي مـشروع إطـالقكما تـم . تطبيقه على المستوى الوطني
الي  توازنــه المــٕواعــادة الــصندوق إدارةالــوطني للــضمان االجتمــاعي يهــدف إلــى تعزيــز 

  . لى تحسين سياسات الحماية االجتماعيةٕاو
  

شهدت المالية العامة إطالق العديد من : في القطاع االقتصادي والمالي -ًرابعا
ّأقر مجلس النواب فقد . البيئة المالية واالستثماريةهدفت إلى تحسين اإلصالحات، 
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ّدم على صعيد قانون اإلجراءات الضريبية وقانون إدارة الدين العام، وتم تحقيق تق
ًكذلك تم المضي قدما . الخدمات الضريبية اإللكترونية كالتصريح والتسديد اإللكتروني ّ

في إجراءات التسهيل التجاري مع تطبيق تسجيل المانيفست عن بعد والبرنامج 
 وضع اإلجراءات إلى وزارة االقتصاد والتجارة كما عمدت ". أسيكودا وورلد"التطبيقي 

رشيد تسجيل المؤسسات وتعزيز التوعية في ما يتعلق بالملكية الالزمة من أجل ت
  . الفكرية

  

   األمدة التوقعات المالية المتوسط-2

لقــــد درجــــت العــــادة فــــي تحــــضير الموازنــــات علــــى اعتمــــاد ســــقوف لإلنفــــاق تأخــــذ فــــي 
االعتبــار الموازنــات المعــدة فــي الــسنوات الــسابقة، غيــر أن هــذه المقاربــة لــم تعــد تعكــس 

 أولويـــات اإلنفـــاق وال الحاجـــات الفعليـــة للـــوزارات وال تـــأتي كترجمـــة فعليـــة بـــشكل دقيـــق
  .للسياسات اإلصالحية والتطويرية للدولة

  
، فــان التوقعــات الماليــة 2009عــام مــشروع موازنــة ًلــذا واســتكماال لمــا تــم العمــل بــه فــي 

 ســيتم المتوســطة األمــد، والتــي تقــوم وزارة الماليــة بإعــدادها، ســوف تــشكل اإلطــار الــذي
وسوف تشكل النفقات . من خالله تحضير وتنفيذ الموازنة العامة خالل األعوام القادمة

، الـــسقف األعلـــى الـــذي ال "التوقعـــات الماليـــة المتوســـطة األمـــد"اإلجماليـــة، المقـــدرة فـــي 
  . فرادية في مختلف أبواب اإلنفاق أن تتجاوزهيجوز لمجموع الموازنات اإل

  
  

 ٕ وادارتهــا،طــوات اإلصــالحية فــي مجــال تحــضير الموازنــةويــشكل هــذا األمــر إحــدى الخ
وتحــــسين فعاليتــــه  اإلنفــــاقًالــــذي مــــن شــــأنه أن يــــنعكس إيجابــــا علــــى مــــستوى ضــــبط و

، حيـــث أن مختلـــف اإلدارات  العامـــةاإليـــراداتوينطبـــق األمـــر ذاتـــه علـــى . ومردوديتـــه
المـــسؤولة عـــن جبايـــة الـــواردات يفتـــرض أن تحـــسن مـــن مـــستوى الجبايـــة لكـــي تحقـــق 

ويجـب أن تتـضمن  ".التوقعـات الماليـة المتوسـطة األمـد"األهداف التي تم تحديدها فـي 
ًوتـسهيال لهـذه المهمـة، ). فـي حـال وجودهـا(هذه التوقعات كافة بنود اإلنفاق والواردات 

اقتــصادية المتــضمنة فــي هــذا التقريــر -يمكــن لــإلدارات أن تــستخدم المعطيــات المــاكرو
  .  تحضير توقعاتها الماليةل
  

ً، وتحـــضيرا للخطـــوات اإلصـــالحية المقبلـــة، يطلـــب مـــن جميـــع ً أيـــضاوفـــي هـــذا الـــسياق
تغطـــي إلنفاقهـــا، متوســـطة األمـــد  اإلدارات، بـــدء العمـــل علـــى تحـــضير توقعـــات ماليـــة

وضـع  العامـة اإلدارات هذه التوقعات يتطلـب مـن ر ان تحضي.قادمةالثالث السنوات ال

-4-  



 

المتوســـط، تـــشمل األهـــداف والمخرجـــات والقـــصير رؤيـــة مـــستقبلية لعملهـــا فـــي المـــدى 
 هـذا التـصور أو الرؤيـة إرفـاقوتطلـب وزارة الماليـة أن يـتم . الكمية التي يتوقـع انجازهـا

وسوف يـصار عنـد دراسـة الموازنـة . كل من اإلداراتمع مشروع الموازنة التي تضعها 
راحـــات الماليـــة إلـــى تجميـــع مـــا تقـــدمت بـــه اإلدارات مـــن مـــشاريع أو اقتوزارة مـــن قبـــل 

وعرضها على مجلس الـوزراء ليتخـذ بـشأنها تعكس رؤيتها وأهدافها المستقبلية،  ،جديدة
  .تعكس سياسة الحكومة العامةالقرارات المناسبة بحسب األولويات التي 

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

يــة المتوســطة األمــد، المؤشــرات لقــد اعتمــدت وزارة الماليــة، فــي تحــضير التوقعــات المال
وقـد افترضـت هـذه التوقعـات أن . 1االقتصادية المشار إليها في الجـدول رقـم -الماكرو

وهــو ( فــي المئــة 4، ســوف يــسجل 2010معــدل النمــو االقتــصادي الحقيقــي فــي عــام 
ًيـــوازي معـــدال اســـميا نـــسبته   فـــي المئـــة متوقعـــة لعـــام 3، مقارنـــة مـــع ) فـــي المئـــة 6.1ً

2009. 
  
  

  1ول رقم جد
 "التوقعات المالية المتوسطة األمد"المؤشرات االقتصادية المعتمدة في 

  2010  2011  2012  
%4.0  (%)معدل النمو االقتصادي الحقيقي   4.0%  4.5%  

 %6.1 %6.5 %7.1  (%)معدل النمو االسمي 

 %2.0 %2.1 %3.1  (%) نهاية العام –نسبة التضخم 

 57,096 50,055 53,619  )ل.مليار ل(الناتج المحلي القائم 

 37,875 33,204 35,568  .)أ.مليار د(الناتج المحلي القائم 

 26,835 23,526 25,201  )ل.مليار ل(حجم االستيراد  

  
ويتوجب على اإلدارات والمصالح العامة اعتماد هذه المؤشرات فـي سـياق أيـة تقـديرات 

  .ات مع ما تعده وزارة الماليةمتوسطة األمد ستقوم بتطويرها، لكي تنسجم هذه التقدير
 

   مستوى النفقات المتوقع في المدى المتوسط-2-2

 فــي المئــة مــن 33.5تتوقــع وزارة الماليــة أن يــتم تخفــيض اإلنفــاق اإلجمــالي مــن نــسبة 
وســيتأتى هــذا التخفــيض . 2012 فــي المئــة عــام 32.7 إلــى 2010النــاتج المحلــي عــام 
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  فــي المئــة مــن النــاتج 20.8لــدين مــن حجــم النفقــات مــن خــارج خدمــة اعبــر تقلــيص 
خدمــة مقابــل ارتفــاع فــي حجــم ، 2012 فــي المئــة عــام 18.8 إلــى 2010المحلــي عــام 

التراجــع فــي حجــم االنفــاق إن .  فــي المئــة13.9 فــي المئــة إلــى 12.7الــدين العــام مــن 
اإليرادات سوف يـسهمان  وتعزيز، كنسبة من الناتج المحلي، ) من خارج خدمة الدين(

إلـى لجـم المديونيـة وبالتـالي يؤدي إلـى  على منحى تراجعي  اإلجماليع العجزفي وض
  .أصل الدينسداد  في امن الموارد على المدى المتوسط يمكن استخدامهمزيد إتاحة 

  
  

  – 2جدول رقم 
  "التوقعات المالية المتوسطة األمد " سقف النفقات المقدرة في 

  2012  2011  2010  من الناتج المحلي% 
 %32.7 %33.4 %33.5  لي النفقات إجما

 %18.8 %20.2 %20.8  :إجمالي النفقات من خارج خدمة الدين منها

 %9.3 %10.5 %10.9  )بما فيها التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة(الرواتب واألجور . 1    

 %0.55 %0.57 %0.60   المواد االستهالكية-2    

 %0.22 %0.23 %0.24   الخدمات الخارجية-3    

 %1.24 %1.24 %1.29    تحويالت-4    

 %0.65 %0.68 %0.70   نفقات جارية أخرى-5    

 %2.61 %2.56 %2.87   إنفاق استثماري-6    

 %3.86 %4.09 %3.80   نفقات الخزينة األخرى-7    

 %12.7 %13.9 %13.2  * خدمة الدين-8    

  ، وزارة المالية2009شباط  في التوقعات المالية المتوسطة األمد: المصدر
  

يتــضمن هــذا الــرقم فوائــد قــروض مؤســسة كهربــاء لبنــان التــي تــرد فــي الموازنــة تحــت  بنــد * 
التحـــويالت الـــى مؤســـسة كهربـــاء لبنـــان وال يتـــضمن أقـــساط القـــروض الخارجيـــة، وبالتـــالي 

    .ًيختلف عن المنهجية المعتمدة حاليا في الموازنة
  قها في المدى المتوسط مستوى اإليرادات المتوقع تحقي-2-3

 مــن النـاتج المحلــي عــام فــي المئـة 23.4مــن تتوقـع وزارة الماليــة أن يـتم رفــع اإليـرادات 
 ةإن هـذه الزيـادة فـي اإليـرادات ال تعنـي إتاحـ. 2012في المئة عام  25.3 إلى 2010

مزيد من المـوارد لإلنفـاق، بـل الهـدف منهـا تعزيـز الفـائض األولـي الـذي سيـساعد علـى 
مـــستوى الـــدين العـــام كنـــسبة مـــن لجهـــة تخفـــيض لهـــدف الـــذي وضـــعته الحكومـــة بلـــوغ ا
تنفيـــذ  ويـــشار إلـــى أن الوصـــول إلـــى هـــذا الهـــدف مـــن مـــستوى الـــدين يفتـــرض .النـــاتج

وفي حال . 3التي ضمنت في مشروع الحكومة المقدم إلى مؤتمر باريس اإلصالحات 
  .  سينخفض عما هو متوقعلم يتم تنفيذ هذه االجراءات، فان مستوى االيرادات العامة
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   3جدول رقم 

  "التوقعات المالية المتوسطة األمد" العائدات المقدرة في 

  2012  2011  2010  من الناتج المحلي% 
 %23.4 %25.3 %23.4  إجمالي اإليرادات والهبات 

 %23.4 %25.3 %23.4  إجمالي اإليرادات

 %0 %0 %0  إجمالي الهبات

  ، وزارة المالية2009شباط المتوسطة األمد في التوقعات المالية : المصدر
  
  

   الميزان األولي للمالية العامة-2-4

تهـــدف الحكومـــة خـــالل المـــدى المتوســـط إلـــى تقلـــيص العجـــز فـــي الميـــزان اإلجمـــالي، 
 عــام  فــي المئــة7.4 إلــى 2010عــام  فــي المئــة 10.1كنــسبة مــن النــاتج المحلــي، مــن 

  2010 فـــي المئـــة عـــام 2.6مـــن زداد يـــكمـــا تطمـــح إلـــى تحقيـــق فـــائض أولـــي . 2012
وسوف يتحقق ذلك من خالل ترشيد السياسات المالية، . 2012 في المئة عام 6.5إلى

. ً الــواردات، كمــا أشــير إليــه آنفــاتحــسينإن علـى صــعيد ضــبط اإلنفــاق أو علــى صــعيد 
وســوف يــسهم تحقيــق الفــوائض األوليــة فــي إتاحــة المــوارد الماليــة التــي مــن شــأنها لجــم 

كمـا أن تقلـيص حجـم . الدين العام والحد من أثره المتنامي على االقتصاد الـوطنينمو 
نحـو العجز اإلجمالي سوف يخفض من الحاجة إلى التمويل عن طريق اإلقـراض إلـى 

ويبــين الجــدول أدنــاه األهــداف المتوقــع . علــى مــدى الــسنوات الــثالث القادمــةالنــصف 
  :األولي والميزان اإلجماليمستوى الميزان تحقيقها خالل السنوات الثالث القادمة على 

  
  4جدول رقم 

  "التوقعات المالية المتوسطة األمد " الميزان اإلجمالي واألولي المقدر في 

  2012  2011  2010  من الناتج المحلي% 
 %6.5 %3.2 %2.6  )نسبة من الناتج المحلي(األولي  الميزان

  ، وزارة المالية2009شباط  في التوقعات المالية المتوسطة األمد: المصدر
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  2010 العام موازنةمشروع  تعليمات حول تحضير -3

   على صعيد النفقات-3-1

   تعليمات عامة3-1-1

  : العامة التقيد بالتعليمات العامة التاليةاإلداراتينبغي على جميع 

  
انــت االلتــزام الكامــل بعــدم التقــدم بطلــب أي اعتمــاد مــن احتيــاطي الموازنــة لنفقــة ك - ًأوال

 ولـــن يـــتم نقـــل أي اعتمـــاد مـــن  ولـــم يـــتم رصـــد اعتمـــاد لهـــا،متوقعـــة عنـــد إعـــداد الموازنـــة
  .ّاحتياطي الموازنة إال لنفقة استجدت بعد درس الموازنة ومبررة بوثائق ال تقبل الشك

  

ـــا  مـــن االعتمـــادات المـــدورة عمليـــات التـــدوير عبـــر اســـتهالك إجـــراءالتوقـــف عـــن  - ًثاني
بنــود معينــة، يفتــرض أن تخفــض فــي ًحاليــا مبــالغ مــدورة  لــديها كــل وزارةف .ســنوات ســابقة

القـدرة يحـد مـن ، ذلـك أن التـدوير االعتمـادات تلـكالبنـود لكـي تـستهلك هذه  في موازناتها
  . لسياسات القطاعية في الموازنة العامةشفافة ومجدية لعلى ترجمة 

  

 اال فـــي  الـــسنة الماليـــةخـــاللخزينـــة االلتـــزام الكامـــل بعـــدم التقـــدم بطلـــب ســـلفات  - ًثالثـــا
  .الحاالت االستثنائية المبررة

  

 في عمل الـوزارات، السـيما فـي الـوزارات المعنيـة التداخل والترابطتوضيح عملية  - ًرابعا
انعكاسـات تبيـان  هذا التداخل مـع إلزالة الخطط المحضرة ٕوادراج االجتماعية، بالخدمات

  . على موازنات هذه الوزاراتهذا اإلجراء
 

  
  
 
  

 اســـتطالع رأي المجلـــس الـــوطني للبحـــوث العلميـــة باالعتمـــادات التـــي تطلـــب - ًخامـــسا
ًالـــوزارات تخصيـــصها فـــي حقـــل الـــسياسة العلميـــة، وذلـــك اســـتنادا لتعمـــيم رئـــيس مجلـــس 

 وأخـذ سـائر توصـيات  ولتوصية التفتيش المركزي20/1/1994 تاريخ 1/94الوزراء رقم 
لموازنة بعـين االعتبـار وجميـع تعـاميم رئاسـة  المتعلقة بأصول تحضير االتفتيش المركزي

  .مجلس الوزراء المتعلقة باإلنفاق
  

 اعتماد مبدأ ال إنفاق إضافي من دون تـدبير المـوارد الماليـة المالئمـة بحجمهـا - ًسادسا
وطبيعتهــا لتمويـــل ذلــك اإلنفـــاق، وهــذا يعنـــي التوقــف وبـــشكل نهــائي عـــن طلــب مـــشاريع 
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يــد مــن حجــم اإلنفــاق العــام وتــؤدي فــي المحــصلة إلــى قــوانين فــتح اعتمــادات إضــافية تز
  .ّزيادة العجز في الخزينة بما يخفض من حجم الفائض األولي

  

يطلب الى الوزارات فصل أي طلب النفاق اضافي سـوف ينـتج عنـه تغييـر فـي  - ًسابعا
علــى ســبيل المثــال، فــي حــال (مــستوى الخدمــة العامــة، وتمييــزه عــن االعتمــادات الباقيــة 

ًوزارة التربيــة بمــشروع حــول الحــد مــن التــسرب المدرســي والــذي قــد يتطلــب انفاقــا تقــدمت 
فــي ســواء العاديــة، ًاضــافيا، تبــين اعتمــادات هــذا المــشروع بــشكل منفــصل عــن النفقــات 

  ).    النفقات الجارية أو االستثمارية
  

  النفقات الجارية 3-1-2

هـــداف المتوقعـــة مـــن خـــالل  التعليمـــات المدرجـــة أدنـــاه ســـوف تـــساعد علـــى تحقيـــق األّإن
 والمـــصالح واإلداراتيطلـــب مـــن كافـــة الـــوزارات و، "التوقعـــات الماليـــة المتوســـطة األمـــد"

، والتـي علـى  أعـاله2 المدرجـة فـي الفقـرة اإلجراءاتحيث أنها تعكس  العامة االلتزام بها
  : بنيت تقديرات النفقاتأساسها
  
  وملحقاتها الرواتب واألجور -أ

o الرواتـب  علـى اإلنفـاق كتلـة بترشـيدقضي ي خفض النفقات ءاتإجراحدى أبرز إ إن
 العامـة االلتـزام التـام والمؤسـسات اإلداراتلذا يطلـب مـن كافـة ،  وملحقاتهاواألجور

تــــوفير ملحقــــات تتــــضمن معلومــــات عــــن فــــي هــــذا الــــسياق يطلــــب و اإلجــــراءبهــــذا 
فـي ذلـك الموظفين بما يشمل العدد بحسب الفئات مع ذكـر التعويـضات كافـة، بمـا 

ًويــذكر فــي هــذا المجــال أن وزارة الماليــة أعــدت برنامجــا . المستــشارين والمتعاقــدين َّ
ّمفــصال عــن الرواتــب واألجــور وملحقاتهــا يبــين اســم الموظــف وقيمــة الدرجــة التــي  ً

 واألجـور، با البرنامج في تقدير كلفة الرواتذويستخدم ه. يستحقها بالتاريخ المحدد
 الــذ. اعتمــادات المــوظفين المحــالين علــى التقاعــدقاط اســ بحيــث يأخــذ فــي االعتبــار

ًتبــين حاجــة اإلنفــاق الفعلــي تعزيــزا واقعيــة اعتمــادات علــى الــوزارات أن تــضع يجــب 
  .للشفافية والمصداقية من أجل مقارنتها مع الجداول المعدة من قبل وزارة المالية

o  العامــة اإلداراتى تزويــد وزارة الماليــة بأعــداد المتعاقــدين لــديتوجــب علــى الــوزارات 
 بين من يستفيد التمييزمع (والمنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

فقط من الضمان ومـن يـستفيد مـن خـدمات الـضمان مـع مؤسـسات ضـامنة أخـرى، 
 ).ًمثال تعاونية موظفي الدولة
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o  علـــى إحـــالتهمســـيطلبون ن تزويـــد وزارة الماليـــة بأعـــداد الـــذييتعـــين علـــى الـــوزارات 
، 2010عـام ألولئك الـذين سـيتعاقدون فـي التقديرات الو  2010عام اللتقاعد خالل ا

مــع العلــم أن هــذه المعلومــات ســوف تــتم مقارنتهــا بمــا يتــوفر لــدى وزارة الماليــة مــن 
 . معطيات ممكننة حول هذا الموضوع

o  ـــدير أنظمـــة اإلداراتيطلـــب مـــن  وقـــوى ،الجـــيش(صـــحية مـــستقلة ضـــامنة  التـــي ت
، بما 2009عام لالفعلية لرقام األتفاصيل حول ال إعطاء...) ،  العام واألمن،األمن

تقـديرات حـول ال إرفاقكما يطلب . يشمل أعداد المستفيدين والتكاليف المرتبطة بهم
 الــصادر عــن مجلــس 11/2006التــذكير بــالتعميم رقــم  (.2010عــام لهــذه األرقــام ل

 )12/04/2006الوزراء بتاريخ 

o  تفاصيل حول هذه إعطاء تدير أنظمة تعويضات مدرسية  التياإلداراتيطلب من 
بحـسب األرقـام الفعليـة  التكـاليف ٕواجمـاليالعطاءات، بمـا يـشمل أعـداد المـستفيدين 

 الــصادر 11/2006التــذكير بــالتعميم رقــم  (.2010، وتقــديرات للعــام 2009عــام لل
 )12/04/2006عن مجلس الوزراء بتاريخ 

o  مـن مجلـس الـوزراء علـى توظيفـات جديـدة، يطلـب في حال وجـود موافقـة اسـتثنائية
 المرتبطــة اإلنفــاقتحــضير موازنــة منفــصلة للتوظيــف الجديــد بمــا يــشمل كافــة بنــود 

 .بهذا التوظيف

  

  

  

  

  

  

   يطلب إلى اإلدارات : المواد االستهالكية-ب

o  ســـعر (اعتمـــاد الدقـــة فـــي احتـــساب المـــواد االســـتهالكية ضـــمن متوســـطات معينـــة
 .)..الخ.ص، متوسط بالمتر مربع،الوحدة، متوسط للشخ

o محاولـــة  مناقـــصات فـــي إجـــراء معلومـــات حـــول المتطلبـــات التـــي تقتـــضي إعطـــاء
) ًاألدويـة مـثال(عتماد مناقصات موحدة لدى الوزارات لـبعض المـواد االسـتهالكية ال
 . فضلى وتقدير الموازنات على هذا األساسأسعارصول على حلل
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o القرطاســـية، (تـــساب الموازنـــات لكافـــة البنـــود تقـــديم مـــستندات توثيقيـــة عـــن كيفيـــة اح
 .)التغذية، الكهرباء، الهاتف، المالبس وغيرها

o  كهربـــاء، مـــاء، هـــاتف،(التأكـــد مـــن وضـــع كـــل األرقـــام المتعلقـــة بالخـــدمات العامـــة 
  ...)الخ

o  إرفــاق طلـــب اعتمــاد المـــواد االســـتهالكية بجــردة دقيقـــة تبـــين مــا لـــدى اإلدارات مـــن
 ...الخوقرطاسية ومطبوعات جميع أنواع اللوازم من 

  
   الخدمات الخارجية-ج

o  الفقرات التابعة لهذا البند في مختلف اإلنفاقتخفيض مستوى.   

o  الســــــيما عــــــن (تقــــــديم مــــــستندات توثيقيــــــة عــــــن كيفيــــــة احتــــــساب هــــــذه الموازنــــــات
  .)اإليجارات

  
   التحويالت- د

o عامــــةت اليطلــــب مــــن جميــــع الــــوزارات الطلــــب إلــــى المــــصالح والمرافــــق والمؤســــسا 
لهـا مـن  تحـويالت إجـراء التي يـتم واللجان والجمعيات والهيئات وصناديق التعاضد

قطـــــــــع و 2009عـــــــــام للموازناتهـــــــــا الـــــــــسنوية  مـــــــــشاريعتقـــــــــديم العامـــــــــة الموازنـــــــــة 
 يـستتبع هـذه الملحقـات إرفـاق عدم إن . الوضعية المالية عن السنة السابقة/حساب

أن كمـا . ًهمات بحـسب مـا تـراه مناسـباتحديـد هـذه المـساللـوزارة الماليـة ترك الحريـة 
أيــة زيــادة فــي هــذه المــساهمات يجــب أن تبــرر بــشكل علمــي ومكتــوب مــع جميــع 

 .الالزمةالتبريرية الوثائق 

  

o  يجب أن يؤخذ في االعتبار عند تحديد المبالغ المطلوبة، مبالغ األمانات الموجـودة
هيئــة أو الــصندوق، فــي والعائــدة للمؤســسة أو المــصلحة أو اللجنــة أو الجمعيــة أو ال

 .ّحــــال توفرهــــا وكــــذلك االعتمــــادات غيــــر المــــصروفة والمــــدورة مــــن ســــنوات ســــابقة
  2010وســوف تقــوم وزارة الماليــة باســقاط أيــة اعتمــادات ملحوظــة فــي موازنــة عــام 

تصرف بعد أو مقابل المبالغ الموجـودة فـي /مقابل االعتمادات المدورة التي لم تعقد
  .دم الحاجة الفعلية إلى مزيد من االعتماداتاألمانات وذلك لتقدير ع

o  ومــن الــضروري أن يرفــق مــشروع موازنــة كــل مؤســسة معنيــة بالمــستندات التبريريــة العائــدة
  : لجهة31/12/2008لها وببيان عن وضعها المالي بتاريخ 
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o  وثــــائق تؤكــــد بــــأن هــــذه المــــساهمات تحــــول بحــــسب اســــتراتيجيات وأهــــداف معينــــة
 .تأكد بأن هذه األهداف يتم تحقيقهاوالمعايير المستخدمة لل

o موجوداتها النقدية في الصندوق والمصارف.  

o الحقوق المترتبة لصالحها على الغير.  

o االلتزامات المتوجبة عليها تجاه الغير.  

o إعطـــاءيطلـــب التـــشدد فـــي عـــدم ، المؤســـسات التـــي ال تتـــوخى الـــربح  اتبالنـــسبة العتمـــاد 
  : ما يليإرفاقيطلب ا مساهمات لجمعيات من أكثر من وزارة، كم

o  هذه المؤسساتبالئحة تفصيلية. 

o تنفيذهاالبرامج التي تتولى هذه المؤسسات . 

o وثائق تؤكد بأن هـذه المـساهمات تحـول بحـسب اسـتراتيجيات وأهـداف معينـة إرفاق 
 .والمعايير المستخدمة للتأكد بأن هذه األهداف يتم تحقيقها

o ية انتقاء هذه المؤسسات وتقييمهاكيف. 

 

الوضــعية الماليــة لهــذه المؤســسات /وف تقــوم وزارة الماليــة بارفــاق قطــع الحــسابوســ
والمرفــق كجــزء مــن الموازنــة العامــة ليــتم عرضــها علــى مجلــس النــواب، عنــد مناقــشة 
الموازنــة، علــى ســبيل االطــالع، بمــا يتــضمن قطــع حــساب الــصندوق الــوطني للــضمان 

 إلـى إضـافةسـسة كهربـاء لبنـان  والوضعية المالية لمؤ2007/2008 االجتماعي لعام 
  .  2010النفقات المتوقعة لكل من المؤسستين للسنة المالية 

  
  
  

   نفقات أخرى-ھـ

o اعتمــاد معــايير جديــدة فــي نفقــات الــسفر والنقــل واالنتقــال مــن قبــل وزارة الخارجيــة 
، والســــيما قـــــرارات مجلــــس الـــــوزراء تــــساهم فــــي تخفـــــيض هــــذه النفقـــــات وترشــــيدها

 .مرالمختصة بهذا األ

  

  النفقات االستثمارية 3-1-3

، إلـى المحافظـة علـى مـستوى مقبـول اإلصـالحي برنامجهـا ومـن ضـمن الحكومـة، تسعى
من البنى التحتية الحاليـة وكفوء افظة على مستوى مناسب حللم االستثماري، اإلنفاقمن 
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تراعــى فــي ويجــب أن . ، ولالسـتثمار فــي المــشاريع الجديــدة الملحـة خــدماتهاومنـع تــدهور
  : التاليةهذا المجال المعطيات

  

o محاولة تحديد األولويات في القطاعات المختلفة  

o االستثمارية الممولة من قروض خارجية وبشروط ميسرة، للمشاريع أولوية إعطاء 
 االسـتثماري مـن اإلنفـاقفالوضع الحالي للنفقات االستثمارية يشير إلى أن تمويل 

  العــام موازنــةإن. م التمويــل الخــارجيالموازنــة، وهــو ذا كلفــة أعلــى، يتجــاوز حجــ
  . المرتفعيجب أن تعكس هذا الواقع للحد من كلفة التمويل 2010

o يجـــب أن تحـــصر فـــي مـــشاريع ) ب( النفقـــات االســـتثمارية فـــي الجـــزء الثـــاني إن
قوانين البرامج التي تكون قد عرضت على مجلس الوزراء وتمـت الموافقـة عليهـا، 

 .لواردة أعالهعلى أن تراعى فيها الشروط ا

o في حاالت الضرورة القصوى، إال ،ًعدم إدراج مشاريع ممولة داخليا بشكل كامل 
ًأو باستثناء المشاريع الصغيرة التي ال تشكل عبئا كبيرا على الموازنة  . العامةً

o الذي المتوسطي المفصل للمدى ستثماراالبرنامج تحديد االستثمارات في ضوء ال 
 . الحكومةًيتم تحضيره حاليا من قبل

o  أن تــــوفره الموازنــــة مــــن تمويــــل مقابــــل للمــــشاريع الممولــــة عبــــر يجــــب تحديــــد مــــا
 .قروض خارجية

o تحديد النفقات االستثمارية يجب أن يأخذ في االعتبار المبـالغ المـدورة، والتـي ّإن 
 . المعنية على التنفيذاإلدارةقد تعكس قدرة 

o ات التـــي تبـــرر مـــستوى يجـــب أن يرفـــق بهـــذه النفقـــات جميـــع المـــستندات والحـــساب
 .الموازنةاالعتمادات المطلوبة في 

o  ينبغـــي إعـــادة النظـــر فـــي اعتمـــادات الـــدفع المقـــررة للـــسنوات المقبلـــة، فـــي ضـــوء 
ًالمـــشاريع الملحـــة والجـــاهزة للتنفيـــذ، وقــــدرة اإلدارة علـــى تنفيـــذها، تمهيـــدا إلعــــادة 

 .النظر في أرصدة قوانين البرامج لجهة تعديلها أو إلغائها

o ّتصار في طلب نفقـات اإلنـشاء والتجهيـزات علـى مـا هـو ملـح مـن نفقـات لهـا االق
طـــــــابع الـــــــضرورة والعجلـــــــة والتـــــــي تعتبرهـــــــا اإلدارة المختـــــــصة مـــــــن الـــــــضرورات 

 .يات في نشاطها مع تبريرهاوواألول

o  آليـات، (إرفاق طلب اعتماد التجهيزات بجـردة دقيقـة تبـين مـا لـدى اإلدارات منهـا
 .)عدة أجهزة مختلفة
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   على صعيد الواردات-3-2

العامــة التــي تقــوم بطــرح أو جبايــة بعــض والمــصالح المؤســسات ولــوزارات يتوجــب علــى ا
  :ً وفقا لما يلي2010لعام ل، تقدير وارداتها الواردات لحساب الخزينة

  . النصوص القانونية التي يجري التحصيل على أساسها من قبل اإلدارة المعنية–أ 
 األولـى مـن العـام الجـاري الثالثـةدات خـالل فتـرة األشـهر  التحصيل الفعلي للوار–ب

  .2008و  2007عامي المحققة خالل تحصيالت البالمقارنة مع 
  .التغيير المرتقب في مستوى التحصيل في األشهر الباقية من السنة ومبرراته –ج
  . التعديالت التي طرأت على معدالت الرسوم والضرائب–د
  .ردة في دليل إعداد مشروع الموازنة الجداول التبريرية الوا–ھـ
 أي اقتراحــات تــرى اإلدارة المعنيــة إدخالهــا أو تعــديلها فــي النــصوص التــي ترعــى –و

تحـــصيل الرســـوم التـــي تتوالهـــا وعلـــى غيرهـــا عنـــد االقتـــضاء، وتقـــدير الـــواردات 
المتوقعة من جراء اعتماد هذه االقتراحات أو التعديالت القانونيـة المـراد إدخالهـا 

  .2010شروع الموازنة مع بيان الطريقة المعتمدة في تقدير الواردات للعام في م
  

 التقدير الذي يجب على الوزارات المعنيـة تزويـد وزارة الماليـة بـه، يجـب أن يكـون ّإن
ًمفصال ومبوبا  أي بحسب التصنيف االقتـصادي حسب مصادر الواردات المختلفة، بً

  .المعتمد في الموازنة
  
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ن المحاسبة العموميـة لجهـة الطلـب  من قانو14  و13يجدر التذكير بنص المادتين 
ٕإلـــى كـــل وزيـــر أن يـــضع مـــشروع موازنتـــه للـــسنة المقبلـــة وارســـاله إلـــى وزيـــر الماليـــة 
ًمـــشفوعا بالمـــستندات واإلحـــصاءات واإليـــضاحات الالزمـــة لتبريـــر كـــل اعتمـــاد مـــن 

  .االعتمادات المطلوبة
  

اردات مـن قبـل كذلك يجدر التذكير بمـا تلحظـه المادتـان المـذكورتان لجهـة تقـدير الـو
وزير المالية باالسـتناد إلـى تخمينـات وزارتـه وتخمينـات جميـع الـوزراء الـذين يقومـون 

  .بطرح أو جباية بعض الواردات
  

 وتعديالتـه وبـصورة 16/4/1996 تـاريخ 3028/1كما تجب اإلشارة إلى القـرار رقـم 
  :خاصة إلى

  

  . األصول التي يجب اعتمادها في تحضير مشروع الموازنة-
 .حتوى كل بند من بنود الموازنة م-

ً المــستندات التــي يجــب إرفاقهــا بالمــشروع تبريــرا لطلبــات االعتمــادات وذلــك وفقــا -  -14- ً
للجداول التبريرية الواردة في دليل إعداد مشروع . الموازنة



 

  
  
  
  

  :لذا يطلب من جميع الوزارات

o  ٕالمباشــرة فــور تبلــغ هــذا التعمــيم بتحــضير الطلبــات وارســالها فــور إنجازهــا إلــى ُّ
  .وزارة المالية ضمن المهلة القانونية، أي قبل نهاية شهر أيار

o  ًعلما أن التأخير في إرسال مشاريع موازنات اإلدارات ضمن المهلـة القانونيـة
إبــالغ التفتــيش المركــزي أســماء اإلدارات المتــأخرة سيــضطر وزارة الماليــة إلــى 

  .للتحقيق في الموضوع

o  ـــة  2010عـــام المـــلء الجـــداول واالســـتمارات المدرجـــة فـــي دليـــل إعـــداد موازن
ٕاعادته مـع و   www.finance.gov.lb: والموجودة على موقع وزارة المالية

 . مشروع الموازنة

o  فـــي كـــل مـــا المعنيـــة التـــشاور والتعـــاون مـــع مراقـــب عقـــد النفقـــات لـــدى اإلدارة
 .يتعلق بطلبات اعتمادات مشروع الموازنة وتبريراتها

 o .عرض مشروع موازنة كل إدارة على توقيع الوزير المختص

 

إن تعــاون جميــع اإلدارات العامــة مــع وزارة الماليــة فــي هــذا الموضــوع يــسهم فــي إعــداد 
ِّوفـق المعـايير والقواعـد المحـددة سـابقا ويمكـن الحكومـة مـن  2010ة العـام مشروع موازنـ ً

  . ضمن المهلة الدستورية إلى المجلس النيابيتقديمه
  

ـــوزراء، اإلشـــراف  علـــى إعـــداد مـــشاريع ًشخـــصيا إن وزارة الماليـــة تتمنـــى علـــى الـــسادة ال
ٕموازنتهم وايـداعها وزارة الماليـة ضـمن المهـل القانونيـة واعطائهـا األ ولويـة علـى أي شـأن ٕ

  .آخر
  

ًأخيرا، يمكـن الحـضور أو االتـصال بمديريـة الموازنـة ومراقبـة النفقـات، ابتــداء مـن تـاريخ  ً
اســــتالم هــــذا التعمــــيم ولغايــــة االنتهــــاء مــــن تحــــضير مــــشروع الموازنــــة للحــــصول علــــى 

  .المعلومات واإليضاحات كافة
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ر مــــشاريع الموازنــــات علــــى ًشكر مــــسبقا كافــــة العــــاملين علــــى تحــــضي وزارة الماليــــة تــــإن
 العمــل إلــىيــصار التــزامهم التــام بالتعليمــات التــي وردت فــي هــذا الــدليل، علــى أمــل أن 

  .تخطى الوضع المالي الصعب الذي يجتازه لبنانًسويا ل
  

  
  

  وزير المالية وزير المالية     
  

  محمد شطحمحمد شطح. . دد
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