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  هاينز بيرغن" ال تكبر إال مع رّيها و إنما المعلومات بذرٌة لفكرة؛"
  

  فائدة مشترآة: التزام الحق بالمعرفة
ل        ة، وتفاض بة العام وعها للمحاس دي لخض زام الج دي االلت فافية األداء وُتب ها ش ة بنفس د وزارة المالي تعه

دماٍك أساسي وفاع      ى المعلومات آم يد    الوزارة مسؤولية تأمين الوصول إل م الرش ادئ الحك ا مب . ل اللتزامه
ات     ترى الوزارة أن التزامها هذا ينبع من إيمانها بأن نشر المعلومات من شأنه أن يوسع من مشارآة مكون

بدورها، وعبر تفاعلها مع شريحة  . متخصصة آفوءة وفاعلة من المجتمع اللبناني في عملية صناعة القرار
ة من المساهمين، تأ    اد الممارسات          أآثر توسعًا وتعددي ى اعتم درتها عل أن تطور من ق ة ب مل وزارة المالي

  .العامة آي تالقي تطلعات المواطنين اللبنانيين وتوقعاتهم الفضلى في مجال اإلدارة المالية
  

ع     يلعب الحق في الوصول إلى المعلومات أن يّطل دورًا مزدوجًا في إعطاء المواطن آامل الحق المعترف ب
وباألهمية ذاتها، يساعد التزام إيفاء تلك الحقوق وزارة المالية بأن . ؤثر على مصالحهعلى ما من شأنه أن ي

ات    يم وإدارة المعلوم ة تنظ ن عملي ور م ر      . تط ب نش ها بواج ة نفس م وزارة المالي ك، تحك ى ذل تنادًا إل اس
دي    كل تمهي وافرة بش ات المت ن      . المعلوم ات م ر المعلوم ائل لنش ف الوس ة مختل د وزارة المالي  وتعم

ة   ة اإلعالمي ى       . المطبوعات، المواقع اإللكترونية، والتغطي رى أن إدارة المعلومات ال تقتصر عل ا ن من هن
اميكي هادف         ا المعالجة وتنظيم المعلومات بشكل دين ا   . األرشفة والتقرير ودقة اإلحصاء إنم ًا منه والتزام

ل المعالجة التقن    درة المستمرة       بهدفها هذا، تتبنى الوزارة الممارسات الفضلى في حق أمين الق ة في سبيل ت ي
  . والدقيقة للوصول إلى المعلومات

  
  :ترآز وزارة المالية على تحسين انتشار المعلومات واإلعالم الفّعال بتوفرها من خالل

       دين ة بال ك المتعلق ة، وتل ة، التجاري التأآيد على نشر آافة المعطيات والكشف عن األرقام المالي
 .ءات االقتصادية والمالية التي تعالجها وزارة الماليةالعام وغيرها من اإلحصا

    ى المجتمع تأمين تقارير تحليلية حول تطور المعطيات المالية للدولة إلى المستثمرين إضافة إل
 .اللبناني والدولي

  تأمين قاعدات بيانات اقتصادية ومالية موثوقة في خدمة الباحثين والمحّللين 
 اقتصادية، قضايا الدين العام، ومجمل -صالح، القضايا الماآروتفعيل الحوار حول سياسات اإل

دولي            المجتمع ال ات آ ف الفئ ة ومختل ين وزارة المالي ة ب لحة العام م المص ي ته ؤون الت الش
 .والمعنيين بالشؤون المالية

  
  منشورات وزارة المالية

أمين الم     :رير األداء المالي الشهرياتق .١ ى ت ارير اإلحصائية إل ات المستجدة   تهدف تلك التق عطي
ات   حول األداء المالي، تلخيص حول اإليرادات الضريبية وغير الضريبية، تلخيص حول النفق

 .    وفقًا للتصنيف بحسب الصفقة، ومراجعة مقتضبة ألرقام الدين العام
ة من خالل           :مرصد المالية العامة .٢ ة العام ات المالي ى صعيد شهري تطور المعطي يغطي وعل

ى األ ة عل رة عام ر  نظ ريبية وغي رادات الض ي اإلي رات ف املة للتغي ة ش الي، تغطي داء الم
رات         ك التغّي ق للعوامل االقتصادية وراء تل ل معّم ى تحلي ا يتضمن   . الضريبية باإلضافة إل آم

ى أجدد            ا بحسب التصنيفات االقتصادية إضافة إل ات بحسب الصفقات آم عرضًا لنتائج النفق
 .األرقام المتعلقة بالدين العام

ة ال .٣ ة العام ر الفصلي للمالي ورات    :تقري ام، التط دين الع ات، ال رادات، النفق ديم تفصيلي لإلي تق
ات       ب المنتج ة ترآي الل مراقب ن خ ة م ات   (التجاري مات والمجموع نيف المقّس ب تص ) بحس
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ة   (للصادرات والواردات ومصادرها   ة والدول ى أساس      ) بحسب المنطق ل عل ومن خالل تحلي
  . والدولة المصدر المنتج

ر السنوي  .٤ ة -التقري ة العام ات المالي نوي  :التوقع ر الس ر الفصلي، يسلط التقري ي التقري ا ف آم
ة     ارة الخارجي دين، والتج ة، ال ة العام ي المالي ية ف ورات األساس ى التط دم . الضوء عل ا يق آم

 . مجمل التطورات حول الخصخصة وتحويل القروض
ام، أسواق  ي :التقرير الفصلي حول الدين العام وأسواق الدين .٥  غطي هذا التقرير هيكلية الدين الع

دين ي ال د    األساس ندات اليوروبون ة بس ة، الئح ارة الثانوي ة بالتج ات متعلق ة، معلوم المحلي
دين،         وع ال ب ن دائنين بحس كيل ال ار، تش رات األخط ن مؤش ة م ة متكامل تحقة، مجموع المس

 .وغيرها من المعلومات
ابات   :٢٠٠٦حتى  ١٩٩٣عام الحسابات المالية للدولة اللبنانية من  .٦ أصدرت وزارة المالية حس

 .٢٠٠٦حتى  ١٩٩٣الدولة المالية بحسب تصنيفات الموازنة لألعوام 
ان  .٧ ة –لبن ة التعريفي ة    :البطاق كانية، األنظم ة الس ن الكثاف ة ع ات عام ر معلوم ذا التقري دم ه يق

ه عل     . السياسية والقانونية، وتاريخ لبنان اني من ديم    فيما يرآز الجزء الث ى بتق ى االقتصاد ويعن
ادية        ات االقتص ي، القطاع اتج المحل الي الن ة، إجم بالد، دور الدول ي ال ادي ف اريخ االقتص الت

ة  ة العام الي والمالي ام الم ام، النظ دين الع ارجي، ال ي القطاع الخ ية والتطورات ف ا . األساس أم
دم الحاصل عل   ازات والتق تعرض االنج ر فيس ذا التقري ن ه ث م زء الثال امج الج ى صعيد برن

ة     ل، والصحة العام اء، التنق ا يخصص   . إعادة البناء في شؤون البنى التحتية، الكهرباء، الم آم
  .  جزءان أخيران في السياسات االجتماعية والنظام التربوي

 تقارير الموازنة .٨
ة    . أ انون الموازن ول ق بة ح ات مقتض ة  : مالحظ روع الموازن انون مش ية لق اط األساس دم النق . تق

رادات  يعرض ا و إي ة، وه نة المالي ية للس ام األساس يال لألرق ر تحل ذا التقري ن ه لجزء األول م
ي  زان األول ة والمي ز الموازن ة، عج ات الموازن ة، نفق ف . الموازن اني فيص زء الث ا الج أم

ه     ن خالل روح م ياق المط ا الس ة، عاآس روع الموازن انون مش ف ق ية خل االفتراضات األساس
ة  انون الموازن ين أن . ق ي ح نوي      ف ر الس ة وراء التغيي باب الكامن ع األس ث يراج زء الثال الج

  .لإليرادات والنفقات
ادئ    . ب الي والمب ى الوضع االقتصادي والم ة المفصل عل ر وزارة المالي ة أو تقري ة الموازن فذلك

ة    ات المرفق ة والموازن يراجع الجزء األول   . المتبناة من قبل الحكومة في قانون الموازنة العام
انون تفصيليا          آخر التطورا اني مشروع ق ا يلخص الجزء الث اني فيم ا  . ت في االقتصاد اللبن أم

الي في حين أن         الجزء الثالث فيلخص اإلجراءات المتخذة لتسريع اإلصالح االقتصادي والم
ا من أجل تطوير وتحسين وزارة            ة الواجب تطبيقه ع يراجع اإلصالحات الهيكلي الجزء الراب

 .المالية
يعطي فكرة عامة عن األطر التشريعية عن اإلصالحات     : تثماري في لبنانتقرير المناخ االس .٩

  .التشريعية المطبقة مؤخرا والهادفة إلى تشجيع االستثمار
ي اإلصالحات  .١٠ دم العمل ف ارير تق اريس (تق ارير التطورات التفصيلية ): ٣ب ك التق تفرض تل

ى   ، التوزيع بحسب القطاع، تفاصيل التعه٣حول نتائج مؤتمر باريس  دات والتقدم الحاصل عل
  .صعيد تطبيق البرنامج اإلصالحي بحسب الوزارات المعنية والمؤسسات العامة

انحين    .١١ ع الم يق م رات التنس عيد      : نش ى ص ورات عل هرية للتط ورات الش ك المنش رض تل تع
ة،         ات، المعلومات حول سياسة المساعدات المقدم المساعدات المقدمة للبنان، القروض والهب

ف وتن ع   وتوظي ين التواصل م فافية وتحس ز الش ة ألجل تعزي ي وزارة المالي اعدة ف يق المس س
 .المانحين وأصحاب المصالح من خالل تعميم آافة المعلومات الموجودة
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 :)٢٠٠٦(األساسية  -والمتعلقة بالدين-التجارية-النقدية-تقرير اإلصالحات المالية .١٢

لى تسليط الضوء على تقدم العمل الحاصل  تهدف هذه الوثيقة إلى تلخيص اإلصالحات التجارية وا
  .إلى حينه

 
 المنشورات

  المطبوعة  الفئة المعنية
 المجتمع المدني/ رجال األعمال / المستثمرين  

 
 األداء المالي الشهري تقرير 
 مرصد المالية العامة 
  السنوي للمالية العامة/ التقرير الفصلي 
 التقرير الفصلي حول الدين العام 

ع ال دني المجتم اديين / م ات / االقتص المؤسس
 والوآاالت الحكومية

      ام ن ع ة م ة اللبناني ة للدول ابات المالي الحس
 )مدققة( ٢٠٠٦حتى  ١٩٩٣

 تقارير الموازنة 
  تقرير المناخ االستثماري في لبنان  رجال األعمال/ المستثمرين 

ي اإلصال    المانحين/ المجتمع المدني / رجال األعمال  ل ف دم العم ارير تق اريس (حات تق ب
٣ ( 

 ة الحات المالي ة-اإلص ة-النقدي -التجاري
  األساسية  -والمتعلقة بالدين

 أدلة المواطن   دافعي الضرائب/ المواطنين 
 آتيبات تفسيرية  

  حديث المالية: النشرة  المواطنين
  
  
  

  جهود وزارة المالية تجاه الحق في الوصول إلى المعلومات
ال،        تتوجه وزارة المالية في جهودها واطنين دافعي الضرائب، رجال األعم ى الم بنشر المعلومات آافة إل

ب   انيين واألجان انحين اللبن تثمرين والم اديين، والمس ادرات   . االقتص ن المب د م ة بالعدي ت وزارة المالي قام
ى          ة إل ة المعلومات الهام فافية ونشر آاف ز الش ى بتعزي ذآورة أعاله    والمشاريع الهامة التي تعن ات الم . الفئ

ة من            ادرات عملي ى مب ة واالقتصادية إل ان المالي وافرة حول شؤون لبن وتتخطى جهود الوزارة التقارير ال
ى مجمل            ى الحصول عل ين عل ة المعني درة آاف وزارة وتحسن من ق شأنها أو تعزيز الوضوح في أعمال ال

  .الخدمات والتسهيالت المطلوبة
  

  :لساعةخدمة الهاتف على مدار ا
ة مشروع  اتف"أطلقت وزارة المالي ة اله اراتهم حول " خدم ة استفس ى آاف ة عل واطنين واإلجاب ة الم لخدم

دار الساعة   واطنين           . شؤونهم الضريبية على م ة من حيث استجابة الم ائج هام ادرة نت ك المب د حققت تل وق
ادرة ك المب ت تل ي رافق ة الت ة واإلعالني ة اإلعالمي بة ات. للحمل ت نس دل فارتفع واطنين بمع االت الم ص

ى   ٣٣٠مع ارتفاع عدد االتصاالت من % ٦٢.٢١ ك في غضون أسبوعين فقط         ٦٧٩إل في األسبوع وذل
  . من بدء الحملة



  

Report-Right-2-Know-MoF_ar_1208 V2.doc ٤

ة وسرعة           امالت الضريبية بشكل يعكس دق إضافة إلى ذلك، انخفضت الشكاوى وقضايا اللغط حول المع
  .نوصول المعلومات للمواطني

  
  :ة على القيمة المضافةحملة التوعية حول الضريب

ة              أثيرات القيم ادئ عمل وت ى مب واطنين وأصحاب الشرآات عل ى تعريف الم ذه إل ة ه هدفت حملة التوعي
ل الشرآات ى تموي ة  . المضافة عل واطنين بالمعرف ة حق الم الي لمواءم يد المث ادرة التجس ك المب ل تل وتمث

ه       فحاجة المواطنين . وحاجة الوزارة إلى تحسين نوعية خدماتها ا في الن بعضهما بم ان يكّم وزارة مكّون وال
  .مصلحة الطرفين
  :وهدفت الحملة الى

تعريف المستملكين بماهية الضريبة على القيمة المضافة مع شرح مسببات التعريف بها وتوعية  .١
 .العامة حول الضريبة وتأثيرها من أجل االستجابة إلى تساؤالت المواطنين

ة قطاع   توعية دافعي الضرائب على سبل تط  .٢ بيق الضريبة على القيمة المضافة وتعزيز جهوزي
األعمال لها، مما ساعد في تسهيل نظام الضريبة على القيمة المضافة من خالل دور الشرآات     

 . في إبداء الرأي في سبل عمله
رابط عمل  .٣ ة الضريبة وضرورة ت ى أهمي واردات عل ة ال ة ومديري وظفي وزارة المالي ة م توعي

 .لتأمين تنسيق المعلومات فيما بينها من أجل تنظيم أفضلالدوائر المختصة 
ة المضافة         ضمان ال .٤ ى القيم ر إدارة الضريبة عل ين مختلف دوائ ال ب ديم  تواصل الداخلي الفع لتق

 .الحلول الخالقة لمختلف الشؤون التشغيلية والقانونية التي قد تطرأ
م حاج    .٥ ى فه درة اإلدارة عل ة ق ة نتيج ين صورة وزارة المالي اد  تحس ي الضرائب وإيج ات دافع

ا    د إدارته الحلول لمشاآلهم، إضافًة الى ضمان نجاح تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وتمهي
   .بشكل جيد في المستقبل

  
  

  وحدة التنسيق مع المانحين
اريس             امج ب ك من خالل برن ة وذل ان العام ة لبن ًا من مالي وفي سبيل   . ٣تشكل المنح والقروض جزءًا هام

ة بأفضل     تقديم وال المقدم ة وحدة      آلية عمل شفافة وفعالة لتوظيف األم ة، أسست وزارة المالي ة ممكن طريق
نح ام إلدارة الم انحين آنظ ع الم ة . التنسيق م ة، ومراقب يق، وبرمج ا لتوظيف وتنس دة جهوده تكرس الوح

ا  تمرة حوله ارير مس دم تق امج اإلصالحي وتق ي إطار البرن ة ف اعدات الخارجي ل. المس ى  وتعم دة عل الوح
ى أساس   . نظام مراقبة وتقرير مالي وآلية وطنية إلعادة البناء: صعيدين في الحالة األولى، تعمل الوحدة عل

وال      وارد واستعمال األم ى الم نظام للمعلومات العامة، صناعة القرار، وإدارة الموارد يقدم نظرة شاملة عل
ة، فهي مجمو  . في آافة المراحل حتى التطبيق ى        أما اآللي نح والقروض ال يد وتنظيم الم عة إجراءات لترش

  .   الحكومة لتطبيق البرامج استنادًا الى مجموعة توجهات لإلدارة المالية
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  تدقيق المعلومات حول اإلنفاق العام
ل شرآة     عملت وزارة المالية على زيادة حجم المعلومات المدققة وضمان خضوعها لتدقيق خارجي من قب

ك في      هذه. دولية ة وذل ة مدقق المبادرات شكلت سابقة إذ هي المرة األولى التي تنشر الحكومة حسابات مالي
  .٢٠٠٧العام 

  شؤون عالقة  إنجازات -حلول 
 صورة متكاملة لحسابات الموازنة: 

o  ابات نيفات  ٢٠٠٦-١٩٩٣حس ًا لتص وفق
 اقتصادية وإدارية: الموازنة

o التقرير حول آافة مداوالت الخزينة 

 ماليةوزارة ال: 
o   اءات ر إحص وزارة تنش ت ال آان

 سنوية، إنما دون تفصيل آاف 
o     لم تكن هناك تفسيرات حول التسلسل

 الزمني لتطور الدين وأسباب نمّوه  
 مؤسسة آهرباء لبنان: 

o     ام ة للع ابات ُمدّقق ى   ٢٠٠١ُنشرت حس عل
ان     اء لبن ة وآهرب وقعي وزارة المالي م

 اإللكترونيين
o    ابات آهر دّققي حس ين م م تعي ان  ت اء لبن ب

  .  ٢٠٠٦-٢٠٠٢المالية لألعوام 
 

 مؤسسة آهرباء لبنان: 
o     ذ ان من اء لبن ابات آهرب دّقق حس م ُت ل

    ٢٠٠١العام 

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي: 
o    ة ارجي دولي دقيق خ رآة ت ين ش م تعي ت

مان    ندوق الض ابات ص ي حس دقيق ف للت
 ٢٠٠٥-٢٠٠١االجتماعي لألعوام 

o      ابات ي حس دقيق ف يتم الت ام س  ٢٠٠٦الع
 .عند تسويتها بالكامل

o    س ة آأس ابات المدّقق اد الحس يتم اعتم س
 . لتقدير مستحقات الدولة للصندوق

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي: 
o    اعي لم ُتدّقق حسابات الضمان االجتم

  ٢٠٠١منذ العام 
o   ة لطالما آان موضوع مستحقات الدول

ع وزارة    الف م ع خ ندوق موض للص
 المالية
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  اء في الشفافية مع المجتمع المدنيشرآ

فافية    ز الش رع  (من أجل ضمان وتعزيز الشفافية، أقامت وزارة المالية شراآًة مع الجمعية اللبنانية لتعزي الف
ة   فافية الدولي ة الش وطني لمنظم اهم  ) ال ذآرة تف ع م الل توقي ن خ ق    . م ز ح ى تعزي ذآرة إل ك الم دف تل ته

ى       المواطن بالوصول إلى المعلومات، ضما دأ المحاسبة، إضافًة إل ا مب ة والتزامه ن تجاوب مؤسسات الدول
ة         . محاربة الفساد ة حري ى الجمعي وزارة إل نح ال فافية، تم ز الش ة لتعزي بالتزامها الشراآة مع الجمعية اللبناني

ى صعيد   . الوصول إلى أية معلومات ذات صلة وأهمية بالشأن العام بدورها، تقّيم الجمعية عمل الوزارة عل
ة، وتساعد في            تع ة المطلوب دم المساعدة التقني ة والممارسات الفضلى، تق ايير الدولي ًا للمع زيز الشفافية وفق

ز     . نشر المعلومات ة لتعزي لترسيخ دعمها لحق المواطن بالمعرفة، تشارك وزارة المالية في الشبكة الوطني
ى المعلومات والتي تهدف      فافية في لب    الحق في الوصول إل ز الش ى تعزي ق      إل ان من خالل تطوير وتطبي ن

  ." حماية آاشفي الفساد"و " تعزيز الوصول إلى المعلومات"قانوني 
  

  المشاريع والمبادرات
  النشاط الفئة المعنية
تهلكين  ب / المس رائب / األجان ي الض وظفي وزارة / دافع م

 الضريبة على القيمة المضافة-الواردات-المالية
  ى ة حول الضريبة عل ة التوعي حمل

 قيمة المضافةال
 مرآز الخدمة الهاتفية  المواطنون 

  مشروع التنسيق مع المانحين  المواطنين/ المانحين 
واطنين  اديين / الم ة / االقتص االت العام ات والوآ / المؤسس

 المجتمع الدولي/ المانحين األجانب / المنظمات الدولية 
   اق تدقيق المعلومات وحسابات اإلنف

  العام 
دني ع الم ة /  المجتم ات الدولي دوليين / المنظم انحين ال / الم

 المواطنين
      ة ة اللبناني اهم مع الجمعي مذآرة التف

فافية  ز الش ي  –لتعزي رآاء ف ش
 الشفافية
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  التواصل ونشر المعلومات
  معهد باسل فليحان المالي

وزارة في التواصل مع الم          ود ال ًا في دعم جه واطنين ونشر  يلعب معهد باسل فليحان المالي دورًا محوري
ادرات         . التوعية حول مختلف شؤون المالية العامة ة المب ة آاف ى ضمان استمرارية وفعالي د عل يعمل المعه

وظفي      درات م اء ق دريب وبن طة ت يم أنش الل تنظ ن خ ك م ة، وذل ي وزارة المالي فته ذراع التواصل ف بص
ة أخرى  القطاع العام من جهة وتنظيم أنشطة التوعية حول عمل الوزارة ومختلف ا . لقضايا الراهنة من جه

  :ومن أنشطة المعهد
 ات،     إغناء موجودات المكتبة المالية بأجدد ا ق المعلوم ة، توثي ة العام إلصدارات في مجال المالي

ـ     . والمراجع الضريبية المختصة ارب ال ا يق ة م مرجع في    ١٤٠٠٠وقد بلغت موجودات المكتب
 .ثالث لغات متوافرة للعامة

 وزارة،   –حديث المالية  -الفصلية لوزارة المالية  إعادة إطالق النشرة وتوزيعها على موظفي ال
 . شرآاءها، مانحين، بنوك، اقتصاديين، أآاديميين، شرآات، وأجهزة إعالمية

   رآة ع ش ل م ي     INFOPROالعم واطنين ف ة الم وير خدم تراتيجية لتط طير إس اث لتس لألبح
 . مختلف دوائر الوزارة

   واردات ة ال اعدة مديري ريبية    مس راءات الض ف اإلج ول مختل ة ح ورات توعي اج منش إلنت
 . والمعامالت لكافة المواطنين

     وزارة امج اإلصالحي ل تنظيم العديد من أنشطة التوعية، المؤتمرات، وورش العمل حول البرن
 .المالية

         ة بجداول ك المتعلق ى المعلومات آتل إطالق الموقع اإللكتروني لتمكين العامة من الحصول عل
  .      دريب وأرشيف النشرات الداخلية للوزارةالت


