مسح الموازنة المفتوحة لعام  2102في لبنان
مؤشر الموازنة المفتوحة  - 2102الدرجة 33 :نقطه
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(أ) مؤشر الموازنة المفتوحة
قائمة ( :)1نقاط مؤشر الموازنة المفتوحة على مدى ثالثة مسوح.
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لعام 8002

لعام2010
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قائمة ( :)2كيف يمكن مقارنة لبنان بجيرانه في الشرق األوسط وشمال أفريقيا؟
الجزائر
مصر

العراق
األردن

لبنان

المغرب
قطر

المملكة العربية السعودية
تونس

اليمن

33
33
4
75
33
33
0
3
33
33

يقيم مسح الموازنة المفتوحة ماا ذاا كانا

الحكوماة المركزياة فاي كال دولاة شامل ا المساح تجعال وثاائق الموازناة

الثماااني الرئيسااية متاحااة للشااعب ،ومااا ذاا كان ا

البيانااا

ال اواردل فااي شااا ،الوثااائق شاااملة ،ومحدثااة ،ومفياادل.

ويعتمااد شا ااا المسااح عل ااى مع ااايير مقبولااة دولي ااا لتقي اايم شاافافية الموازنا اة فااي ك اال دول ااة ،وشااي مع ااايير طورت ا اا
متعددل األطراف ،مثل صندوق النقد الدولي ،ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،والمنظمة الدولياة

منظما

للمؤسسا

العليا لمراجعة الحسابا .

وتستخدم النقاط التي يتم ذحرازشا على  57من ذجمالي  337سؤاال متضمنين فاي مساح الموازناة المفتوحاة فاي
حساااب النقاااط الموضااوعية وتصاانيف الشافافية النساابية لكاال دولااة شاامل ا المسااح .وتشااكل شااا ،النقاااط المجمعااة
مؤشر الموازنة المفتوحة ،وشو المقياس الوحيد المستقل والمقارن في العالم لقياس شفافية الموازنة.

وأحرز لبنان  33نقطة من أصل  300نقطة ،وشو أقل من متوسط النقاط البالغ عددشا  43للمائة دولة التي

شمل ا المسح .وشا ،النتيجة أقال مان نتاائ بعا
مما حصل

الادول المجااورل للبناان مثال األردن والمغارب ،ذال أن اا أعلاى

عليه الجزائر ومصر والعراق وقطر والسعودية وتونس واليمن .وتشير النتائ التي حصل

لبنااان ذل ااى أن الحكوم ااة اللبناني ااة تم ااد مواطني ااا بالح ااد األدنااى م اان المعلوم ااا

علي اا

ع اان موازن ااة الحكوم ااة الوطني ااة

واألنشطة المالية التي تتم على مدار السنة المالية ،وشو ما يمثال تحاديا للماواطنين ذن أرادوا محاسابة الحكوماة

على ذدارت ا لألموال العامة.
وظل

النتيجة التي أحرزشا لبنان على مؤشر الموازنة المفتوحة لعام  2102والبالغة  33نقطة شي اات ا

تقريبا على مدار الجوال

الثالث األخيرل لمؤشر الموازنة المفتوحة.

قائمة ( :)3من صفر ذلى  :300شل زاد لبنان من كمية المعلوما
الثمانية الرئيسية ؟

بيان ما قبل الموازنة
مشرررو موازنررة السررلطة

التنفيذية

الموازنة المقرة
موازنة المواطنين
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0200
0202
0200
0202

0
0
82
93
0
0
0

التي يتيح ا للمواطنين في تقارير الموازنة

0200
0202
0200
0202
0200
0202
0200
0202
0200

تقارير خالل السنة
مراجعة نصف السنة
تقرير نهاية السنة
تقرير تدقيق الحسابات

0
38
38
0
0
99
00
0
0

ويتاافلف مؤشاار الموازن اة المفتوحااة ماان النقاااط الفرعيااة لكاال ماان وثااائق الموازنااة الثماااني الرئيسااية التااي يجااري

تقييم ا في المسح .وتمثل شا ،النقاط الفرعية متوسط النقاط التي يتم الحصول علي ا من مجموعة من األسئلة
الواردل في المسح والتي تقيس درجة توفر شا ،المعلوماا

للشاعب والقادر الاوارد من اا فاي شاا ،الوثاائق .وتمكان

مقارنة شا ،النقاط الفرعية فيما بين جميع الدول التي شمل ا المسح.
جدول ( :)0ما هي وثائق الموازنة الثماني الرئيسية ،وهل يتسنى للشعب اإلطال عليها؟
الوثيقة
بيان

الموازنة

ما

وصف الوثيقة
قبل

السلطة التنفياية
الموازنة المقرل

المواطنين
تقارير

السنة

يتايح معلومااا

الحكوميااة والموازنااا

وعااادل مااا لم يتم ذعداد،

يض ااع المؤشا ا ار العام ااة الت ااي س ااتحدد مش ااروم الموازن ااة ال اااي ي ااتم
عرضه على السلطة التشريعية.

مشروم موازنة

موازنة

تاربط بااين السياساا

حالة النشر

يعر

خطط الحكومة لجمع اإليارادا

مان خاالل الضارائب وايرشاا تم نشر،

ماان المصااادر قوانفاااق شااا ،األم اوال لاادعم أولويات ااا ،وبالتااالي تحوياال

أشداف السياسا

ذلى حقيقة واقعة.

شااي صااق قااانوني يجيااز للساالطة التنفيايااة تحصاايل اإليارادا
باإلنفاق وتحمل الديون.

شاي عاار

والقيااام لا ا ا ا ا ا ا ا اام يا ا ا ا ا ا ا ا ااتم
ذعدادشا

اياار تقناي للمساااعدل علااى ف اام الجم ااور الواسااع لخطااط لا ا ا ا ا ا ا ا اام يا ا ا ا ا ا ا ا ااتم

الحكومة لجمع اإليرادا

السياسة.

قوانفاق المال العام من أجال تحقياق أشاداف ذعدادشا

خالل تتيح تدابير دورية (ش رية أو رباع سانوية) لالتجاشاا
الفعلية والنفقا

والديون ،والتاي تسامح بالمقارناا

فاي اإليارادا

ماع أرقاام الموازناة

تم نشرشا

والتسويا .
مراجعة نصف
السنة
تقرير

السنة

تقاادم لمحااة عامااة عاان تاافثي ار الموازن اة فااي منتصااف عااام الموازن اة لا ا ا ا ا ا ا ا اام يا ا ا ا ا ا ا ا ااتم
وتناااقي أي تغيي ا ار فااي االفت ارضااا

سياسا

الموازنة المعتمدل.

ن اية يحتااوي علااى معلوم ااا
المقرل.

تقااارن بااين تنفي ااا الموازن اة الفعليااة والموازنا اة تم نشر،

شااو تقياايم مسااتقل للحسااابا

تقرير

تدقيق

الحسابا

االقتصااادية التااي تااؤثر علااى ذعدادشا

الحكومااة ماان قباال مؤسسااة الدولاة العليااا تا ا ا ا اام ذعا ا ا ا ااداد،

لمراجعة الحسابا  .وعادل ما يعمل علاى تقيايم ماا ذاا كانا
التنفياي ااة ق ااد قاما ا

بجم ااع اإليا ارادا

المعتمدل ،وعماا ذاا كانا

حساابا

وأنفقا ا

السالطة لالس ا ا ا ا ا ا ااتعمال

األما اوال وفق ااا للموازنا اة الداخلي.

الحكوماة مان اإليارادا

والنفقاا

دقيقة وتقدم صورل موثوق ب ا للوضع المالي.
التوصيا

ظل

النتيجاة التاي أحرزشاا لبناان علاى مؤشار الموازناة المفتوحاة شاي نفسا ا تقريباا علاى مادار الجاوال

الاثالث

األخي ارل لمؤشاار الموازنااة المفتوحااة .ومااع حصااول لبنااان علااى  33نقطااة ماان أصاال  300نقطااة علااى مؤشاار
الموازنة المفتوحة لعاام  ،3033فانن الحكوماة اللبنانياة لادي ا القادرل علاى زياادل شافافية موازنت اا زياادل كبيارل مان
خالل االعتماد على عادد مان التادابير قصايرل األجال ومتوساطة األجال ،يمكان تحقياق بعضا ا بادون أي تكلفاة

تتكبدشا الحكومة تقريبا.
وتوصي شراكة الموازنة الدولية بفن يقوم لبنان بنتبام الخطوا

التالية لتحسين شفافية الموازنة:

 نشر تقرير تدقيق الحسابات :والاي يتم ذعداد ،حاليا لالستعمال الداخلي فقط (يمكن الحصول على
اإلرشادا

التفصيلية بشفن محتويا

شا ،الوثيقة في شاا الدليل .)http://bit.ly/QGzHv8 :ووفقا

لمسح الموازنة المفتوحة لعام  ،3033فنن  83دولة تنشر تقرير تدقيق الحسابا  ،بما في الق جيران

لبنان مثل األردن والمغرب وتونس .ويمكن الوصول ذلى روابط وثائق الموازنة التي نشرت ا شا ،الدول
من موقع شراكة الموازنة الدولية
survey/country-info/>.

< http://internationalbudget.org/what-we-do/open-budget-

 إعررداد ونشررر بيرران مررا قبررل الموازنررة والموازنررة المقرررة ومراجعررة نصررف السررنة :يمكاان الحصااول علااى
اإلرشادا

شا ،الوثائق في شاا الدليل .http://bit.ly/QGzHv8 :ووفقا لمساح

التفصيلية بشفن محتويا

الموازنة المفتوحة لعام  ،3033فنن  45دولة تنشر بيان ما قبل الموازنة بما في الق جيران لبنان مثل

األردن والمغاارب ،و 53دولااة تنشاار الموازنااة المق ارل بمااا فااي الااق جي اران لبنااان مثاال الج ازئاار ومصاار
والعراق واألردن والمغرب واليمن ،و 35دولة تنشار مراجعاة نصاف السانة ،راام أناه فاي الوقا

الحاالي

ال توجااد دولااة فااي اإلقلاايم تقااوم بنشاار شااا ،الوثيقااة .ويمكاان الوصااول ذلااى روابااط وثااائق الموازنااة التااي

نشرت ا شا ،الدول من موقع شراكة الموازنة الدولية .http://bit.ly/P8NPOV

 إعداد موازنة المواطنين ونشررها :يمكان الحصاول علاى اإلرشاادا

التفصايلية بشافن محتوياا

موازناة

الماواطنين فااي شاااا الاادليل .http://bit.ly/QGzFmJ :ووفقااا لمسااح الموازنااة المفتوحااة لعااام ،3033
فنن  26دولة تنشر موازنة المواطنين ،بما في الق المغرب ،وشي ذحدى جيران لبنان.

 زيادة شمولية مشرو موازنة السلطة التنفيذية :وعلاى وجاه التحدياد ،مان خاالل التركياز علاى ذتاحاة
المعلوما

المتعلقة بالمجاال

 oمعلوما

التالية:
اإلنفاق والتي تغطي سنتين على األقل بعد انت اء

مجمعة تفصيلية عن تقدي ار

سنة الموازنة (انظر السؤال  8من استبيان الموازنة المفتوحة)؛

 oنفقا

السنة التي تسبق سنة الموازنة وفقا للتصنيف االقتصادي والوظيفي؛ ونفقا

الفردية؛ ستة أش ر أو أكثر من النفقا
الموازنة؛ والمستوى اإلجمالي للنفقا
المعدلة للسنوا

واإليرادا

البرام

الفعلية في السنة التي تسبق سنة

على مدار أكثر من سنة قبل سنة الموازنة؛ والنفقا

التي تسبق سنة الموازنة من أجل مقارنت ا مع تقدي ار

سنة الموازنة في

ضوء التصنيف والتقديم (انظر السؤال من  38-35من استبيان الموازنة المفتوحة) ؛

 oتقدي ار

المستوى اإلجمالي إليرادا

لكل من اإليرادا

 oتوقعا

وافتراضا

أكثر من سنة سابقة على سنة الموازنة والنتائ الفعلية

والديون (انظر األسئلة من  34 - 30من استبيان الموازنة المفتوحة؛

االقتصاد الكلي التي يتم االعتماد علي ا في وضع الموازنة (انظر السؤال

 37من استبيان الموازنة المفتوحة) ؛

اير المالية ،مثل عدد المنتفعين من برام

o

البيانا

o

أموال خارج الموازنة والتحويال

اإلنفاق؛ ومؤش ار

برام اإلنفاق (انظر األسئلة  77 - 43من استبيان الموازنة المفتوحة);
شبه المالية ،وااللتزاما

فيما بين اإلدا ار

الحكومية والمؤسسا

األداء وأشداف
العامة واألنشطة

المحتملة والمستقبلية ،واألصول المالية واير المالية ،وتفاصيل

مصادر التبرعا  ،والتزام المسئولين التنفيايين بالجدول الزمني إلعداد الموازنة قواصدارشا

(انظر األسئلة  ،44 - 37و ،47 - 44و 73من استبيان الموازنة المفتوحة).

 زيادة شمولية تقرير نهاية السنة :عن طريق تقديم بيانا
بين المستويا

المقررل لإلنفاق والتوقعا

مدققة عن العوائد الفعلية؛ وبشرح الفروق

االقتصادية الكلية األصلية ،والتقدي ار

اير المالية ،ومؤش ار األداء األصلية ،والمستويا

األصلية للبيانا

المقررل من األموال المخصصة لصالح الفقر في

الدولة ونتائج ا الفعلية ،باإلضافة ذلى النتائ الفعلية لألموال خارج الموازنة (انظر األسئلة - 53

 38من استبيان الموازنة المفتوحة).

(ب) قوة الهيئات التشريعية والمؤسسات العليا للمراجعة في الرقابة على الموازنة
يفحص مسح الموازنة المفتوحة مدى الرقابة الفعالة التي تقدم ا ال يئاا

الحسااابا  .وت اؤدي شااا ،المؤسسااا

التشاريعية والمؤسساا

العلياا لمراجعاة

دو ار حاسااما  -فااي كثياار ماان األحيااان فااي الدساااتير الوطنيااة المنصااوص

علي ا  -في التخطيط واإلشراف على تنفيا الموازنا

القومية.

جدول ( :)0يأتي أداء لبنران متوسرطا فري الشررق األوسرط وشرمال أفريقيرا مرن حير الرقابرة علرى الموازنرة
والمشاركة فيها.

الدولة

القوة التشريعية

قوة المؤسسات العليا
لمراجعة الحسابات

المشاركة العامة

الجزائر

ضعيف

متوسط

ضعيف

مصر

متوسط

متوسط

ضعيف

العراق

متوسط

قوي

ضعيف

األردن

متوسط

ضعيف

ضعيف

لبنان

متوسط

متوسط

ضعيف

المغرب

ضعيف

ضعيف

ضعيف

المملكة العربية السعودية

ضعيف

متوسط

ضعيف

اليمن

ضعيف

قوي

ضعيف

قطر

ضعيف

ضعيف

ضعيف

تونس

ضعيف

ضعيف

ضعيف

قاوي :متوساط النقاااط أعلاى مان  88مان 300؛ متوساط :متوساط النقااط ماا بااين  34و88؛ ضاعيف :متوسااط
النقاط أقل من 34
يقيم مسح الموازنة المفتوحة ما ذاا كان

ال يئا

التشريعية توفر الرقابة الفعالة على الموازنة من خاالل قيااس

مسااتوى األداء فيمااا يتعلااق بمااا يلااي :المشاااو ار مااع الساالطة التنفيايااة قباال ذحالااة مشااروم الموازنااة ذلااى ال يئااة

التش اريعية ،والقاادرل علااى البحااث والمناقشااة الرساامية للسياسااة الكليااة للموازنااة ،والوق ا
الموازناااة ،والسا االطة القانونيا ااة لتع ااديل مشا ااروم الموازنا ااة ،والموافق ااة علاااى التح ا اوال
واإلي ارادا

المتاااح لمناقشااة قواق ارار

ف ااي موازن ااة المصا ااروفا

ال ازئاادل التااي تاام جمع ااا ،وقااوى الموازن اة التكميليااة ،وساالطة الموافقااة علااى اسااتخدام أم اوال الط اوار ،

وفحص تقارير مدقق الحسابا .
ويقاايم مسااح الموازنااة المفتوحااة مااا ذاا كان ا

المؤسسااا

العليااا لمراجعااة الحس اابا

تتمتااع بالقاادرل علااى تااوفير

الرقاباة الفعالااة علاى الموازنااة باسااتخدام المؤشا ار األربعااة التاليااة :سالطة عاازل رئاايس المؤسساة العليااا لمراجعااة

الحسابا  ،والسلطة القانونية لتادقيق األماوال العاماة ،والماوارد المالياة المتاحاة ،وتاوفر المادققين الحساابيين مان
اوي الخبرل.
توصيا
توصي شراكة الموازنة الدولية بفن يتخا لبنان اإلجراءا

التالية لتحسين الرقابة على الموازنة:

 يجااب علااى ال يئااة التش اريعية اسااتالم مشااروم موازنااة الساالطة التنفيايااة قباال بدايااة الساانة الماليااة بثالثااة

أش ا ر علااى األقاال؛ ويجااب علااى الساالطة التنفيايااة التشاااور مااع أعضاااء ال يئااة التش اريعية كجاازء ماان
ذجراءات ا المتعلقة بتحديد أولويا
لموافات ا بالمعلوما

الموازنة ،كما يجاب أن تكاون مطالباة بااللجوء ذلاى ال يئاة التشاريعية

الالزمة للمناقلة بين مخصصا

بنود الموازنة ،وعلي ا أن تسعى للحصاول علاى

الموافق ااة المس اابقة م اان ال يئ ااة التشا اريعية إلنف اااق أما اوال الطا اوار  .ويج ااب أن تق ااوم لجن ااة م اان ال يئ ااة

التش اريعية بااالنظر فااي تقااارير التاادقيق المااالي وفحص ا ا (انظاار األساائلة  ،75و ،53و ،55و– 303

 ،303و 305 – 308في استبيان الموازنة المفتوحة)؛

 يجااب أن يااتم تمكااين المؤسسااة العليااا للتاادقيق المحاساابي باتخاااا اإلج اراءا

التاليااة :يجااب أن يتوافااق

مستوى التمويل بدرجة كبيرل مع الموارد التي تحتاج ذلي ا المؤسسة العليا للتدقيق لالضطالم بم ام ا.

ويجااب أن تقااوم المؤسسااة العليااا للتاادقيق بتعيااين مااوظفين للقيااام بفعمااال التاادقيق المحاساابي لل يئااا

الحكوميا ااة المركزيا ااة التا ااي تتا ااولى القطا ااام األمنا ااي (انظا اار األسا اائلة  54– 53فا ااي اسا ااتبيان الموازنا ااة
المفتوحة).
(ج) فرص مشاركة الجمهور
أثبت

بحوث وخب ار مناصرل المجتمع المدني على مدى الخمسة عشر ( )37عاما الماضاية أن الشافافية فاي

حد اات ا اير كافية لتحسين الحوكمة .ويمكن أن تزيد الشفافية ذلى جانب فرص المشاركة العامة في الموازنة

من تعظيم النتائ اإليجابية المرتبطة بالموازنة المفتوحة .وبناء على الق ،يعمل مساح الموازناة المفتوحاة علاى

تقييم الفرص المتاحة أمام الجم ور للمشاركة في عمليا

ار المتعلقة بالموازنة القومية .ويمكن أن
صنع القر ا

تقااوم الساالطة التنفيايااة والساالطة التشااريعية والمؤسسااة العليااا لمراجعااة الحسااابا

مراحل الموازنة.

بتااوفير شااا ،الفاارص فااي جميااع

جدول ( :)3أمام لبنان الكثير من الفرص لتحسين المشاركة العامة
النتيجة

المطلوب
العملية المتبعة قبل االستشارة
المطلب الرسمي للمشاركة العامة (س )334

اير متوفر

المشاركة العامة (س )337

اير متوفر

توضيح أا ار

قيام المؤسسة العلياا لمراجعاة الحساابا

(س )334

بنشار نتاائ التادقيق المحاسابي بعاد نشار تقاارير مراجعاة الحساابا

اير متوفر

عملية االستشارة
اآلليا

التي وضعت ا السلطة التنفياية للمشاركة أثناء تخطيط الموازنة (س )338

اير متوفر

جلسا

استمام علنية في ال يئة التشريعية بشفن ذطار الموازنة االقتصادية الكلية (س )335

اير متوفر

جلسا

استمام علنية في ال يئة التشريعية بشفن موازنا

الفرص المتاحة في ال يئة التشريعية للش ادا

)333
اآلليا
اآلليا

ال يئا

الفردية (س )330

التاي يادلي ب اا الجم اور أثنااء جلساا

اير متوفر
مناقشاة الموازناة (س اير متوفر

التي وضعت ا السلطة التنفياية للمشاركة أثناء تنفيا الموازنة (س )335
التي وضعت ا المؤسسة العليا لمراجعة الحسابا

للمشاركة في جدول أعمال المراجعة (س )333

اير متوفر
اير متوفر

العملية المتبعة بعد االستشارة
ردود أفعال السلطة التنفياية تجا ،استخدام المدخال
ذصدار ال يئا

التشريعية لتقارير خاصة بجلسا

ردود أفعال المؤسسة العليا لمراجعة الحسابا

المقدمة من المواطنين (س )333
مناقشة الموازنة (س )333

تجا ،استخدام المدخال

المقدمة من المواطنين (س )337

اير متوفر
اير متوفر
اير متوفر

بناااء علااى شااا ،المؤش ا ار  ،توصاال مسااح الموازن اة المفتوحااة لعااام  3033ذلااى أن فاارص المشاااركة العامااة فااي

اإلجراءا

المتعلقة بالموازنة في لبنان محدودل.

التوصيا
توصي شراكة الموازنة الدولية بفن يزيد لبنان من المشاركة العامة في اإلجراءا

المتعلقة بالموازنة بعد مراعال

مؤش ار مسح الموازنة المفتوحة التي يظ ر في ا أداء الدولة الضعيف (انظر جدول  3أعاال ،واألسائلة -334

 337في استبيان الموازنة المفتوحة).

(د) وصف المسح والمنهجية والثبات وبيانات االتصال بالباح
يعد مسح الموازنة المفتوحة أدال بحثية تستند ذلى حقائق واقعة تستخدم ظواشر يمكن مالحظت اا بسا ولة لتقيايم
ما يحدث على أر

الواقع .وعادل ما يتم دعم االستنتاجا

في الق اإلشاارل ذلاى وثيقاة اا

البحثياة مان خاالل االستشا ادا

والتعليقاا  ،بماا

صالة بالموازناة ،أو قاانون ،أو أياة وثيقاة عاماة أخارى؛ أو بياان أعلناه مساؤول

حكومي ،أو تعليق من خالل مقابلة وج ا لوجه مع أحد المساؤولين الحكاوميين أو أياة مصاادر مطلعاة أخارى.
ويااتم ذنشاااء المسااح ماان اسااتبيان تقااوم كاال دولااة بتعبئتااه عاان طريااق خب اراء موازنااة مسااتقلين ،وال يمت اون بصاالة

للحكومة الوطنية .وبعد الق ،يقوم خبيران دون اإلعالن عان شويت ماا وممان ال صالة ل ماا بالحكوماة بمراجعاة
استبيان كل دولة بشكل مستقل .وباإلضافة ذلى الق ،تدعو شراكة الموازناة الدولياة الحكوماا
على مسودل نتائ المسح ،وتفخا شا ،التعليقا

استغرق

الوطنياة للتعلياق

بعين االعتبار قبل وضع الصيغة الن ائياة لنتاائ المساح .وقاد

عملية البحث بفكمل ا لعام  3033أكثر من  33ش ار ،لتمتد ما بين يولياو  3033وديسامبر ،3033

بمشاركة نحو  400خبير.

مصدر موثوقا للبيانا
ا
ويتيح مسح الموازنة المفتوحة

المتعلقاة بممارساا

الشافافية للموازناة القومياة للحكوماا

والع اااملين فا اي مج ااال التنمي ااة ووس ااائل اإلع ااالم والما اواطنين .ويتض اامن المس ااتخدمون الح اااليون لنت ااائ المس ااح
الشراكة الحكومية المفتوحة ،والمبادرل األفريقية التعاونية إلصالح الموازناة ،والمنظماة الدولياة للمؤسساا العلياا

لمراجعااة الحسااابا  ،والبنااق الاادولي فااي مؤش اراته الخاصااة بالحوكمااة علااى مسااتوى العااالم ،وعاادد ماان وكاااال
المعونااة الثنائيااة وال يئااا

الدوليااة واإلقليميااة متعااددل األط اراف .وقااد عاازز نشاار مسااح الموازن اة المفتوحااة لعااام

 3033ماان المكانااة البااارزل التااي يحتل ااا المسااح بوصاافه مسااتودعا عالميااا للبيانااا
والمشاركة والمساءلة.

المتعلقااة بشاافافية الموازنااة

أجرى يحي حكيم ،عضو مجلس ذدارل ،وداني حداد ،كبير باحثين ،ورابطة الشفافية اللبنانية ،شارم سامي
الصلح ،بناية مان اتن ،الطابق السادس ،بادارو ،بيرو ،
البحوث الالزمة إلتمام مسح الموازنة المفتوحة ل ا ،الدولة.

قدم

yspfrapsnfrt@ofni-lebanon.org

الحكومة اللبنانية تعليقات ا على مسودل نتائ استبيان الموازنة المفتوحة للدولة.

