قم باإلدراج في الشريط األيمن:
داني حداد
جمعية الشفافية المبنانية

ص.ب ،55-555 :.بعبدة ،لبنان
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بريد إلكترونيdhaddad@transparency-lebanon.org :
مؤشر الموازنة المفتوحة – لبنان 5505

معمومات ضئيمة – معمومات الحد األدنى – بعض المعمومات – معمومات ميمة – معمومات شاممة
إجمالي النقاط 25 :من أصل  055نقطة .يوفر لمجميور معمومات ضئيمة في تقارير الموازنة التي تقدميا.
كيف تقارن لبنان بجيرانها؟

نقاط مؤشر الموازنة المفتوحة في دراستين مسحيتين
النتائج الرئيسية

مستمدا من مسح الموازنة المفتوحة (انظر مربع النص) لتجميع نقاط أىداف وتصنيفات الشفافية النسبية
تم استخدام نقاط عدد  25سؤاالً
ً
لكل دولة .وتشكل ىذه النقاط مؤشر الموازنة المفتوحة.
بمغ مجموع نقاط لبنان  25من أصل  055نقطة ،وىو أقل من متوسط مجموع النقاط ( )25لـ 22دولة شمميا المسح .ففي منطقة الشرق

األوسط وشمال أفريقيا ،سجمت لبنان نقاط أقل من مصر ( )22واألردن (.)55

وظل مجموع نقاط لبنان عمى مؤشر الموازنة المفتوحة دون تغيير بين  5552و  .5505واآلن وحيث استقر الوضع السياسي في لبنان،
فقد أعمنت الحكومة اعتزاميا الكشف عن عممية الموازنة ،وقد يرتفع مجموع نقاطيا في السنوات المستقبمية.

المعمومات الواردة في تقارير الموازنة الحكومية

مدى كفاية وتوفر تقارير الموازنة الثمانية الرئيسية

التقرير
بيان ما قبل الموازنة

مستوى تقدير المعمومات*
E

حالة النشر
تم إعداده ولم ينشر

مشروع موازنة السمطة التنفيذية

D

تم إعداده ولم ينشر

المقرة
الموازنة ُ

E

تم إعداده ولم ينشر

موازنة المواطنين

E

لم ينشر

تقارير خالل السنة

A

تم إعداده ولم ينشر

مراجعة نصف السنة

E

تم إعداده ولم ينشر

تقرير نياية السنة

D

تم إعداده ولم ينشر

تقرير تدقيق الحسابات

E

تم إعداده ولم ينشر

* تم حساب درجات شمولية المعمومات الواردة في كافة التقارير ومدى إمكانية االطالع عمييا من واقع متوسط النقاط التي تم الحصول
بناء عمى مجموعة فرعية من األسئمة المستمدة من مسح الموازنة المفتوحة المتعمقة بكل تقرير من ىذه التقارير .وتم تصنيف متوسط
عمييا ً
النقاط التي تتراوح من  5إلى ( 55معمومات ضئيمة) بالمستوى  ،Eوالتي تتراوح من  50إلى ( 25معمومات الحد األدنى) بالمستوى ،D
والتي تتراوح من  20إلى  05بالمستوى ( Cبعض المعمومات) ،والتي تتراوح من  00إلى ( 25معمومات ميمة) بالمستوى  ،Bوالتي
تتراوح من  20إلى ( 055معمومات شاممة) بالمستوى .A
يعد تقرير مشروع موازنة السمطة التنفيذية أىم مستند لسياسة الحكومة ،حيث يعرض كيفية اعتزام الحكومة القيام بجمع اإليرادات ،وجيات

تخصيص ىذه األموال ،وبالتالي وضع أىداف ىذه السياسة موضع التنفيذ .وفي لبنان ،يتم نشر مشروع الموازنة لكنو بعيد عن االتسام

بالشمولية ،كذلك توجد كبيرة في المعمومات الواردة في مشروع الموازنة في المجاالت التالية:


ال يقــدم التقريــر معمومــات عــن المصــروفات واإلي ـرادات لمفت ـرات متعــددة الســنوات ،أي معمومــات عــن موازنــة الســنة الســابقة وعــن

أساسـا لمقيـاس بمقارنتـو يمكـن تقيـيم
النفقات المتوقعة في السنوات المقبمة .وتتسـم بيانـات موازنـة السـنة السـابقة باألىميـة ألنيـا تـوفر
ً
مشــروعات الموازنــة ،بينمــا مــن الممكــن أن تــؤدي توقعــات اإلنفــاق طويــل المــدى إلــى رؤى قاقبــة فــي جــدوى واســتدامة مشــروعات
الموازنة في المستقبل.


كبير عمى قدرة الحكومة عمى تحقيق أىداف سياستيا
تأقير ًا
يفتقر التقرير إلى وجود معمومات عن أنشطة مالية معينة التي قد تؤقر ًا
الماليــة وأىــداف السياســة التــي تنتيجيــا ،بمــا فــي ذلــك المعمومــات المتعمقــة بــاألموال الخارجــة عــن الموازنــة واألنشــطة شــبة الماليــة
ـر النعــدام ىــذه المعمومــات ،فــال يعــرف الجميــور
واإلنفــاق الضـريبي وااللت ازمــات الطارئــة والمســتقبمية واألصــول الماليــة وايرىــا .ونظـ ًا
المركز المالي الفعمي لمحكومة.



يفتقر التقرير إلى وجود معمومات عن مدخالت ونتائج برامج اإلنفاق.

يحدد بيان ما قبل الموازنة المعمومات الرئيسية التي تحدد الموازنة المقبمة لمحكومة .ولم تعد لبنان بيان ما قبل الموازنة في الفترة المشمولة
بالمسح .لكن الحكومة شرعت اآلن في نشر ىذا التقرير وفقًا ألحد باحقي مؤشر الموازنة المفتوحة.
المقرة بمقابة قانوناً لمبالد عند اعتمادىا ،وتوفر المعمومات األساسية الالزمة لجميع تحميالت الموازنة التي تجرى خالل
تصبح الموازنة ُ
المقرة لمجميور البيانات التي يمكن أن يستخدميا لتقييم أولويات السياسة المعمنة
السنة المالية .وبصفة عامة ،ينبغي أن توفر الموازنة ُ

المقرة في الفترة المشمولة بالمسح .وقامت الحكومة بعرض مشروعات الموازنة في الفترة
لمحكومة ومساءلتيا .ولم تنشر لبنان تقرير الموازنة ُ
من  5550حتى  ،5552لكنيا لم تخضع لمراجعة البرلمان.
موازنة المواطنين عبارة عن عرض اير تقني لموازنة الحكومة ييدف إلى تمكين الجميور – بما في ذلك األفراد الذين ليسوا عمى دراية
باألموال العامة – من فيم خطط الحكومة .وال تقوم لبنان بنشر تقرير موازنة المواطنين ،لكن و ازرة المالية تقوم اآلن بإعداد قالب لميزانية

المواطنين لمسنوات المالية المقبمة وفقًا ألحد باحقي مؤشر الموازنة المفتوحة.

المقرة ،مما
ًا
توفر تقارير خالل السنة
موجز بسير الموازنة أقناء السنة المالية .وتتيح ىذه التقارير إجراء مقارنات بينيا وبين أرقام الموازنة ُ
يمكن أن يسيل إدخال تعديالت عمى الموازنة .وتقوم لبنان بنشر تقارير خالل السنة التي تتسم بالشمولية.
اضا شامالً لسير الموازنة في منتصف السنة المالية ،كما تناقش أي تغييرات قد تط أر عمى االفتراضات
تقدم مراجعة نصف السنة استعر ً
االقتصادية التي تؤقر عمى سياسات الموازنة المعتمدة .وتتيح المعمومات الواردة في ىذا التقرير لمحكومة والسمطة التشريعية والجميور
التعرف عمى ما إذا كان ينبغي إدخال تعديالت فيما يخص اإليرادات أو النفقات أو االقتراض لمفترة المتبقية من السنة المالية أم ال .وتقوم

لبنان بإعداد تقرير مراجعة نصف السنة ولكن ال تنشره( .ومع ذلك تقوم لبنان بنشر تقرير ربع سنوي عن األموال العامة يتضمن صورة
شاممة لتنفيذ الموازنة أقناء السنة المالية وذلك وفقًا ألحد باحقي مؤشر الموازنة المفتوحة).
المقرة .ومن شأن تقارير نياية السنة أن تطمع واضعي السياسات عمى السياسات
يقارن تقرير نهاية السنة التنفيذ الفعمي لمموازنة بالموازنة ُ
الضريبية ومتطمبات الديون وأولويات اإلنفاق الرئيسية ،مما يسيل إدخال تعديالت لمسنوات المالية المقبمة .وتقوم لنبان بنشر تقرير نياية
السنة لكنو بعيد عن االتسام بالشمولية .فعمى سبيل المقال ،ال يوضح التقرير االختالف بين مؤشرات األداء األصمي والنتائج الفعمية.
تقرير تدقيق الحسابات عبارة عن تقييم لحسابات الحكومة يجريو الجياز األعمى لمرقابة ،ويفيد عما إذا كانت الحكومة قد قامت بجمع

اإليرادات وانفاق الدخل الوطني وفقًا لمموازنة المعتمدة ،وما إذا كان إمساك الدفاتر الحكومية يتسم باالتزان والدقة ،وكذلك عما إذا كانت
ىناك مشكالت في إدارة األموال العامة أم ال .ولم تقم لبنان بإعداد تقرير تدقيق الحسابات منذ عام .5555

المشاركة العامة ومؤسسات المساءلة
قمة طرق أخرى ،تتجاوز رفع مستوى الوصول إلى تقارير الموازنة الرئيسية ،من خالليا يمكن جعل عممية الموازنة في لبنان أكقر شفافية.
وىذا يشمل ضمان وجود سمطة تشريعية قوية وجياز رقابي قوي وكذلك إتاحة المزيد من الفرص لمشاركة الجميور في عممية الموازنة.
هل أجهزة اإلشراف والرقابة فعالة في دورها المتعلق بالموازنة؟
مؤسسات اإلشراف والرقابة

نقاط القوة**

السمطة التشريعية

ضعيفة

الجياز األعمى لمرقابة

ضعيفة

** تم احتساب نقاط قوة السمطة التشريعية والجياز األعمى لمرقابة من واقع متوسط النقاط التي تم الحصول عمييا لمجموعة فرعية من
األسئمة المستمدة من مسح الموازنة المفتوحة المتعمقة بكل مؤسسة من المؤسسات الرقابية .وتم تصنيف متوسط النقاط الذي يتراوح من 5

إلى  22بأنو ضعيف ،والذي يتراوح من  22إلى  00بأنو متوسط ،والذي يتراوح من  06إلى  055بأنو قوي.

وفقًا لمسح الموازنة المفتوحة ،يتسم اإلشراف عمى الموازنة الذي تقوم بيا السمطة التشريعية في لبنان بالضعف ألنيا:

 -0ال تمتمك الصالحيات الكاممة إلجراء أية تغييرات عمى الموازنة أقناء السنة المالية.
 -5ال يتاح ليا الوقت الكافي لمناقشة الموازنة واعتمادىا.

 -2ال تعقد جمسات عمنية حول مناقشات الموازنة التي يمكن فييا لمجميور اإلدالء بشيادات حياليا.
 -2تقوم بفحص محدود لتقارير تدقيق الحسابات.
ووفقًا لمسح الموازنة المفتوحة ،يتسم اإلشراف عمى الموازنة الذي يقوم بو الجياز األعمى لمرقابة في لبنان بالضعف ألن:
 -0الجياز ال يتمتع بحرية التصرف الكاممة من الناحية القانونية في اختيار ما يدققو من حسابات.
 -5الجياز ال يمتمك الموارد الكافية لمزاولة صالحياتو بشكل ىادف.

 -2الجياز ال يقوم بإصدار تقارير تدقيق الحسابات المتعمقة بالمصروفات النيائية لمدوائر الوطنية.
 -2الجياز ال يمتمك قنوات االتصال المناسبة مع الجميور.

 -5الجياز ال يقوم بإصدار تقارير عن خطوات المتابعة التي تتخذىا السمطة التنفيذية بيدف معالجة توصيات تدقيق الحسابات.
التوصيات
يتعين عمى لبنان:
 رفع مستوى شمولية تقرير مشروع موازنة السمطة التنفيذية.
 نشر تقرير مراجعة نصف السنة عمى موقع شبكة اإلنترنت الحكومي.

المقرة وتدقيق الحسابات وبيان ما قبل الموازنة وموازنة المواطنين ونشرىا.
إعداد تقارير الموازنة ُ
 إتاحة الفرص لمجميور لإلدالء بشيادات حيال جمسات السمطة التشريعية المتعمقة بالموازنة.


تمكين السمطة التشريعية والجياز األعمى لمرقابة من القيام بمزيد من اإلشراف الشامل عمى عممية الموازنة.

