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  20122012  للعامللعام    
  

II    المقدمة المقدمة  ـ ـ  
 2012ام مــشروع املوازنــة العامــة واملوازنــات امللحقــة للعــتــضع الحكومــة اللبنانيــة 

ـــى تـــصحيح وضـــع حـــسابات الدولـــة لكـــي تـــتم العـــودة  ـــىوقـــد بـــدأت وزارة املاليـــة العمـــل ع  إ
ق وحـــسن إدارة املـــال العـــام وواجـــب الـــشفافية الـــذي يـــؤمن الثقـــة الدســـتور وأصـــول ٕالانفـــا

ن واملستثمرين والدول واملؤسسات الداعمة واملانحة واملقرضة   .املرجوة للمواطن
  

ـى ويأتي هـذا املـشروع ـر مـستقر، يفـرض العمـل ع ـي وضـع اقتـصادي عـالم غ  
ن شـــبكات  ـــي، وكـــذلك تـــأم ن افـــضل مـــستويات نمـــو لالقتـــصاد املح ي مـــانٔالا تـــأم  الاجتمـــا

ــ تحمــ الطبقــات  ــر ال ونظــرًا لهــذه الحاجــات وهــذا الواقــع املحــيط .  عرضــة للمخــاطرٔالاك
ـــــ طـــــال  ن الخـــــدمات ال بلبنـــــان، وضـــــعت وزارة املاليـــــة هـــــذا املـــــشروع الـــــذي يـــــسمح بتـــــأم
ي مجال الب التحتية الضرورية لالستثمار، من كهرباء وميـاه وطرقـات ومـوانئ  انتظارها 

ــر رصــد مبلــغ ٔالاســاس كمــا يــضع واتــصاالت، ن الحاجــات الاجتماعيــة ع ــي تــأم   مليــار 300 
ــــــا الــــــضمان  ي، والســــــيما م ــــــرة للتغطيــــــة الــــــصحية، ودفــــــع متــــــأخرات الــــــضمان الاجتمــــــا ل

ن ـــى . الاختيـــاري، الـــذي يـــسمح بتوســـيع رقعـــة املـــضمون  مـــشروع إنجـــاز وتعمـــل الحكومـــة ع
داف الفقر لتتمكن من حماية الطبقات املحت  إصـالحاجة، كمـا تتـابع تمويـل مـشاريع اس

ربية   .قطاع ال
ـــى2012 للعـــام  مـــشروع املوازنـــةحـــافظوقـــد  ـــي ٕالانفـــاق الاســـتثماري زيـــادة ال  ع

ي مشاريع املوازنات السابقة، بحيـث بلغـت  ـرة، مليـار3078ال لحظت   بينمـا ارتفعـت  ل
ىنسبة النفقات    %.30.75 الناتج  القومي بـ إ

  



  

ا، بحيـث أصـبحت تـشكل نـسبةف، ٕالايرادات أما  مـن النـاتج %21.63 قد تم زيـادة تقـديرا
ـــــــي  ـــــــى 14361مـــــــن (املح  نظـــــــرًا لـــــــضرورة وقـــــــف الانحـــــــدار الـــــــذي حـــــــصل خـــــــالل )14816 إ

رةالسنوات  ن ٔالاخ  الخلـل يـصحح تـدريجياً  بـشكل لألعبـاء توزيـع إعـادة، ولكـي يباشـر بتـأم
ــى بيــع العقــارات  رســم نــسإدخــالوقــد تــم . البنيــوي القــائم منــذ ســنوات تمهيــدًا ) %3( ع

ــــى  ــــي العــــام ٔالاربــــاحإلدخــــال الــــضريبة ع  لــــم تطلــــه أساســــ، وهــــو مطــــرح 2013 العقاريــــة 
ـــى مـــداخيل الفوائـــد  ـــىالـــضرائب بـــشكل مناســـب، كمـــا تـــم رفـــع نـــسبة الـــضريبة ع  نـــسبة إ

ــــــى ــــــرب مــــــن الــــــضريبة ع ن مــــــدخول الريــــــع ٔالاربــــــاحتوزيــــــع  تق ، لكــــــي تــــــنخفض املفاضــــــلة بــــــ
ــىوســوف يواكــب، باإلضــافة . نتــاجٕالا ومــدخول  ن مــن ٕالاجــراءات كامــل إ  امللحوظــة، مــسألت

ــى املحروقــات بمبلــغ  قــرار مــن (للــصفيحة . ل. ل2000خــارج املوازنــة، وهمــا رفــع الرســم ع
ن مــداخيل للدولــة )مجلــس الــوزراء                ، وطــرح مــشروع قــانون لألمــالك البحريــة املحتلــة لتــأم
  .مقابل احتاللها

  

ي املنفقــات الفــع عــددًا مــن دؤمن هــذه املوازنــة تــ تــأخرة، مثــل الــضمان الاجتمــا
رهـــا، ومـــع  ـــ تحتلهـــا قـــوات الطـــوارئ الدوليـــة، وغ والاســـتمالكات وتعويـــضات العقـــارات ال

  ذلك كله، 
  

ر  ــــي مــــشروع موازنــــة العــــام  نــــسبة العجــــُتقــــدَّ أي مــــا يــــوازي  %29.66  بــــــــ2012ز 
  . من الناتج القومي9.122%

  
ي امــــن ٕالانفــــاق الجــــاري مــــع كافــــة زياداتــــه، وباشــــر وب ي يكــــون املــــشروع الحــــا التــــا

ـــــي بنـــــاء شـــــبكات  ـــــر وســـــاهم  ـــــ التحتيـــــة بـــــشكل كب ـــــي الب ن الاســـــتثمارات الـــــضرورية  بتـــــأم
ــي إعــادةٔالامــان الاجتماعيــة بــشكل فعــال، وبــدأ   رســم للــسياسة الــضريبية بــشكل يــساهم 

  .يراداتٕالا حقق ارتفاع بنسبة تالنمو والعدالة، و 
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  باألرقاماملوازنة 

ــــى  ــــي مــــشروع املوازنــــة العامــــة للعــــام الاعتمــــادات مجمــــوع فــــان، مــــا تقــــدمبنــــاء ع  امللحوظــــة 
ــــرة باملقارنــــة مــــع مليــــار 21.063  بلــــغ،2012 ، أي بزيــــادة قــــدرها 2011 للعــــام مليــــار 19.826 ل

رة، وما نسبتهمليار 1.237 ى الشكل املائةي   6.24  ل   :يٓالات، توزعت ع
  

رات  (  )بآالف الل

 النسبة الفرق 2012مشروع موازنة 2011مشروع   موازنة  

 1,388,814,446 12.88% 12,172,193,710 10,783,379,264  النفقات الجاريةاعتمادات

 188,524,960- 5.77-% 3,078,806,290 3,267,331,250 ةالاستثماري النفقات اعتمادات

 0.62% 36,000,000 5,812,000,000 5,776,000,000  خدمة الديناعتمادات

 6.24% 1,236,289,486 19,826,710,51421,063,000,000 الاعتماداتمجموع 

  
ــرة باملقارنــة مليــار 14.816 بلــغ مجمــوع مــا هــو متوقــع جبايتــه مــن إيــرادات املوازنــة، ،ذلككــ  ل

ـي العـام اً مع ما كـان مرتقبـ ـرة، أي بزيـادة قـدرها  مليـار 14.361 بــ والـذي قـدر 2011 جبايتـه  ل
رة، وما نسبته  455   .املائةي  3.17مليار ل

  
ــى  ــي إ ــرة مليــار 6247وعليــه، مــن املتوقــع أن يــصل عجــز املوازنــة الك  مــع                 باملقارنــة   ل

ـــــــــــــي مليـــــــــــــار 5466 عجـــــــــــــز قـــــــــــــدره ـــــــــــــرة                         اقـــــــــــــدره بزيـــــــــــــادة أي 2011موازنـــــــــــــة العـــــــــــــام مـــــــــــــشروع  ل
  : ٓالاتي، كما يظهر الجدول املائةي  14.3 ونسبته ايار مل 781

  
رات (  )بآالف الل

  النسبة  الفرق  2012مشروع موازنة   2011مشروع موازنة    

 6.24% 1,236,289,486 21,063,000,000 19,826,710,514  مجموع إعتمادات املوازنة
 3.17% 455,000,000 14,816,000,000 14,361,000,000  مجموع إيرادات املوازنة

ي  14.29% 781,290,000 6,247,000,000 5,465,710,000  عجز املوازنة الك

ى مجموع ٕالانفاق     29.66% 27.57% نسبة العجز إ
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IIII قتصادي حسب التصنيف االتفاصيل النفقات ـ  

  النفقات الجارية -1

ـرة،مليــار 12.172  خـارج خدمــة الـدينبلـغ مجمـوع النفقــات الجاريـة بزيــادة  أي  ل
ي2011موازنة العام مشروع عن  مليارا 1.389 ى الشكل التا   :، موزعة ع

  
  النسبة  النسبة الفرق  2012 2011 النفقات الجارية  

 من املجموع

الكية    3.46% 13.79%  75,323,950 621,419,228 546,095,278 11  مواد اس
الكية  12  1.06% 7.70%  13,576,200 189,887,526 176,311,326  خدمات اس
ا  13  21.89% 6.06-%  253,704,623- 3,936,180,343 4,189,884,966  املخصصات والرواتب ؤالاجور وملحقا
  35.48% 24.54%  1,257,624,716 6,381,499,778 5,123,875,062  التحويالت  14
 2.79% 1.05-%  5,333,100- 501,004,100 506,337,200  نفقات مختلفة  16
 3.01% 125.10%  301,327,303 542,202,735 240,875,432   النفقات الطارئة والاستثنائية  18

%100.00  12.88% 1.388.814.446 12.172.193.710 10.783.379.264 :املجموع  
  
  

  :يأتيما إن هذه ٔالارقام تظهر 

ن: والأ ى املوظف رة  مليار6294  ٕالانفاق ع   ل
رة  مليار3.936ا  الرواتب ؤالاجور وملحقا -  ل
اية الخدمة   - رة  مليار1830معاشات التقاعد وتعويضات   ل
ي رواتب وأجور موظفي الجامعة اللبنانية   - رة  مليار215مساهمات   ل
ى الصندوق املركزي للمهجرين  - رة  مليار6.6) موازنة إدارية(مساهمات إ  ل
ى مجلس الجنوب  - رة ار ملي9.150) موازنة إدارية(مساهمات إ  ل
ى مجلس ٕالانماء والاعمار  - رة  مليار23) موازنة إدارية(مساهمات إ  ل
ربوي للبحوث وٕالانماء   - ى املركز ال رة  مليار25مساهمات إ  ل

  

ى تعاونية موظفي الدولة   - رة  مليار249.250تحويالت إ   ل

  
ي بند الرواتب ؤالاجور ومعاشات التقاعد وتعويض الصرف   زيادة ملحوظة 

  

-4- 



  

 : منالزياداتهذه هم أف تتألو 
 .معاشات التقاعد وتعويضات الصرف  مليار 230 -
ــي املديريــة العامــة 1000 رقيــب متمــرن و 1000تطويــع   مليــار 26.6 -  دركــي متمــرن 

ي  لقوى ٔالامن الداخ

ي أمن الدولة300كلفة تطويع  ا مليار 7.2 -   . عنصر 
ي  ا مليار 19.250 -  .تعاونية موظفي الدولةزيادة التقديمات 
رتبة عن تحويل سالسل رواتب القضاة مليار 22.3 -    .نفقات م
  

ى ت ي مختلف الوزاراتهذا باإلضافة إ   .عبئة املالكات 
  

ــرة  مليــار3.038دعم مؤســسة كهربــاء لبنــان لــبلغــت املبــالغ املخصــصة  :ثانيــاً     بزيــادة قــدرها  ل
ـياما كان ملحوظع مليار 765  16.9 ٕالانفـاق هـذا ويـشكل. 2011 موازنـة العـام  مـشروع 

ي الا  املائةي  14.4 و ، ٕالانفاق الجاري اعتمادات من املائةي     .عتماداتمن إجما
  

ى الشكل ٓالات وهذه املبالغ  :يموزعة ع
 2.900.000.000.000شراء املحروقات  بدعم مساهمة الدولة   -
 54.437.000.000مساهمة الدولة لتسديد فوائد وأقساط القروض ٔالاجنبية   -
 83.736.000.000الدولة لتسديد قر مصرف لبنان  مساهمة  -
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  النفقات الاستثمارية ـ 2

ــــــرة،مليــــــار 3.079  النفقــــــات الاســــــتثماريةبلغــــــت ا و   ل  مــــــن املائــــــةــــــي 14.62نــــــسب
ي ٕالانفاق ى الناتج املحاملائةي  4.50و ،إجما   .ي إ

  

ى الشكل ٓالاتوتوزعت النفقات الاستثمارية   :ي ع
  

 النسبة الفرق  2012 2011 لجاريةالنفقات ا  الرمز
 0.00% 0 125,000 125,000  أراضي  221
 100.00-% 500,000- 0 500,000  أبنية  222
 25.21% 51,300,000 254,800,000 203,500,000  والمطارات والمرافئ استمالكات إلنشاء وأشغال الطرق  223
 90.00-% 45,000,000- 5,000,000 50,000,000  استمالكات لإلنشاءات المائية  224
 0.00% 0 0 0  استمالكات لإلنشاءات الكهربائية  225
 33.76% 61,611,000 244,094,000 182,483,000  تجهيزات  226
 11.96-% 288,400,000- 2,122,880,000 2,411,280,000  إنشاءات قيد التنفيذ  227
 1.03% 2,814,040 275,407,290 272,593,250  صيانة  228
 20.19% 29,650,000 176,500,000 146,850,000  نفقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة المادية  229

 5.77-% 188,524,960- 3,078,806,290 3,267,331,250 اكتساب ٔالاصول الثابتة املادية  

  
ــــرة مــــن  مليــــار563وإذا أضــــيف مبلــــغ  ، يــــصبح مجمــــوع مــــا هــــو الاتــــصاالتموازنــــة مــــشروع  ل

ـــرة مـــا نـــسبته مليـــار3642، الاســـتثماري ود لإلنفـــاق مرصـــ ـــي، املائـــةـــي  5.32  ل  مـــن النـــاتج املح
ــي  مــشاريع نــاتج عــنالاســتثماري ذلــك أن معظــم ٕالانفــاق  ن بــرامج تــم لحظهــا  ي  قــوان مــشرو

 .2011 و2010  موازن
  

ـى الكهربـاء إنتاجـا ونقـال وبما ـ التحتيـة، وخـصوصًا ع ـى الب  وتوزيعـا،  أن ٕالانفـاق املطلـوب ع
ـوض بقطـاع  ى إنشاء مشاريع امليـاه، وقطـاع النقـل والطـرق، وأهميـة ال ، الاتـصاالتإضافة إ

ـي مـشروع املوازنــة، لـذلك، ـى محاولــة يفـوق مـا هــو مرصـود لهـذه الغايــة   سـتعمل الحكومــة ع
ي مـن  ن تمويـل إضـا ـى الـشراكة مـع القطـاع الخـاص الـدول والـصناديق املانحـة، تأم إضـافة إ

ي هذه املشاريعالاستثمار أو /يل وتمو ل  .  
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IIIاھداف الموازنةتفاصيل النفقات وفق  ـ 
ـــــى تطـــــوير البنيـــــة إ ـــــى تحقيـــــق هـــــدفها الرامـــــي ا ـــــي اطـــــار حرصـــــها ع ن وزارة املاليـــــة، و

ــي  التحتيــة لالقتــصاد باعتبارهــا الرافعــة للنمــو الاقتــصادي، بــالتوازي مــع اســتمرارها 
ر الخـــــــدمات الـــــــصحية والاجتم ـــــــا خـــــــصوصا تـــــــوف اعيـــــــة والتعليميـــــــة وتطويرهـــــــا وزياد

ي مشروع موازنة العام للفئات ٔالا ر عوزا، رصدت نفقات جديدة    .2012ك

  
  :، السيما النفقات الجديدة2012ي مشروع موازنة العام قطاعيا وأبرز ما تم لحظه 

ــــــــي : هــــــــدفال -أوالً  تقــــــــديم الخــــــــدمات الــــــــصحية والاجتماعيــــــــة الاســــــــتمرار 
ا وزيوالتعليمية   :اد

  

ربو  ي   - أ ي القطاع ال

ي مشروع موازنة املركز زيادة  2012لحظ مشروع موازنة العام  - مساهمة الدولة 
ربوي للبحوث وٕالانماء من مبلغ قدره  ي مشروع موازنة  مليار15ال رة ملحوظ   ل

ى مبلغ قدره 2011العام  ي مشروع موازنة العام  مليار25 إ رة لحظ  ، 2012 ل
رة لتطبيق خطة مليار10ا أي بزيادة قدره ي  تطوير  ل  املناهج ال انطلقت 

، ٔالامر الذي يستوجب تأليف  ى من التعليم ٔالاساس مرحلة الروضة والحلقة ٔالاو
ن واستكمال تطوير مناهج الحلقة  ى تدريب املعلم الكتب املدرسية، إضافة إ

  .الثانية والثالثة من التعليم ٔالاساس

ــ أقرهــا  مليــار27 قــدره  بمبلــغلحــظ اعتمــاد - ربويــة ال ــرة لــدعم تطــوير الخطــة ال  ل
 .22/4/2010مجلس الوزراء بتاريخ 

ـــرة لـــدعم تـــدريس املـــواد ٕالاجرائيـــة واعتمـــاد  مليـــار13لحـــظ اعتمـــاد بمبلـــغ قـــدره  -  ل
رة  مليار15آخر بمبلغ قدره   .رنامج الحد من التسربل ل
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ـــــي مـــــشروع موازنـــــة  زيـــــادة مـــــساهمة الدولـــــة2012لحـــــظ مـــــشروع موازنـــــة العـــــام   -  
ــي مـــشروع موازنــة العـــام  مليــارات210الجامعــة اللبنانيــة مـــن مبلــغ  ـــرة ملحــوظ   ل

ــــى2011 ــــي مــــشروع موازنــــة العــــام  مليــــار215  مبلــــغ قــــدره إ ــــرة لحــــظ   أي 2012 ل
ـــرة، لتطـــوير الجامعـــة  مليـــارات5بزيـــادة قـــدرها  اللبنانيـــة واســـتكمال مـــستلزمات  ل

دثة ومعاهــد الــدكتوراه الــثالث وتعمــيم تطبيــق الفــروع والــشعب الجديــدة املــستح
ا ومعاهدهاLMDنظام  ى كامل اختصاصات الجامعة وكليا  . الجديد ع

ـــي مـــشروع  مليـــار83 تمـــت زيـــادة اعتمـــادات املـــدارس املجانيـــة مـــن  - ـــرة ملحوظـــة   ل
ــى 2011موازنــة العــام  ــي مــشروع موازنــة العــام  مليــار166 إ ــرة لحــظ   أي 2012 ل
رة، لدفع املستحقات املتوجبة لـصالح املـدارس  مليار83بزيادة قدرها  الخاصـة  ل

ن  ناملجانيــــــــــة عــــــــــن ســــــــــنت  بمعــــــــــدل الــــــــــسنة 2010-2009 و 2009-2008 دراســــــــــيت
رة مليار83الواحدة   . ل

ن تكييــــف ٔالابنيـــــة املدرســـــية لحاجـــــات مليــــارات3لحــــظ اعتمـــــاد قـــــدره   - ـــــرة لتـــــأم   ل
ــــــي مــــــشروع موازنــــــة العــــــام  ن  ــــــي  مقابــــــل ن2012املعــــــوق فــــــس الاعتمــــــاد امللحــــــوظ 

 .2011مشروع موازنة العام 

ــــرة بــــدل إعفــــاء التالمــــذة مــــن رســــوم  مليــــار35لحــــظ اعتمــــاد قــــدره   - ن  ل ــــي ٔالاهلــــ
ــــــرة مليــــــار11 مقابــــــل اعتمــــــاد قــــــدره 2012مــــــشروع موازنــــــة العــــــام  ــــــي  ل  ملحــــــوظ 

 وسبب الزيادة رفع قيمة البـدل ليـصبح عـن التلميـذ ،2011مشروع موازنة العام 
ــــــي مرحلــــــة الروضــــــة . ل. ل60.000 أن كــــــان بعــــــد. ل. ل150.000حــــــد الوا للتلميــــــذ 

ــى والثانيــة ن ٔالاو ــي . ل. ل70.000و  والحلقتــ ــي الحلقــة الثالثــة، علمــًا أنــه  للتلميــذ 
ــى أســاس قيمــة البــدل هــذه النفقــات الــسابق كانــت تغطــى  مــن الهبــة الــسعودية ع

 .للمتوسط. ل. ل70.000و  لالبتدائي. ل. ل60.000

ن كلفة م ت - ـي التعلـيم 4.5تضم ـي رواتـب أفـراد الهيئـة التعليميـة   درجات جديدة 
 .الثانوي والتعليم امل والتق
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ن املــدارس  إعـادة - لحــظ قـانون برنــامج جديـد إلنــشاء شـبكة اتــصاالت معلوماتيـة بــ
ي قــــــدره ي بمبلــــــغ إجمــــــا ربيــــــة والتعلــــــيم العــــــا                    الرســــــمية وٕالادارة املركزيــــــة لــــــوزارة ال

ـــــى  مليـــــار25 ـــــى أربـــــع ســـــنوات حـــــدد فيـــــه اعتمـــــاد الـــــدفع للـــــسنة ٔالاو ـــــرة مـــــوزع ع                     ل
رة   مليار7بـ  ي مشروع موازنة العام ل  .2011الوارد أصاًل 

إعــــــــادة لحــــــــظ قــــــــانون برنــــــــامج جديــــــــد لــــــــشراء حقــــــــوق اســــــــتعمال بــــــــرامج وأنظمــــــــة  -
ي قدره  ى أربـع سـنوات حـدد ار ملي7.760مايكروسوفت بمبلغ إجما رة موزع ع  ل

ـــــى بـــــــ  ـــــرة  مليـــــار1.940فيـــــه اعتمـــــاد الـــــدفع للـــــسنة ٔالاو ـــــي مـــــشروع  ل الـــــوارد أصـــــاًل 
 .2010موازنة العام 

ي  - ــرميم وصــيانة ٔالابنيــة املدرســية بمبلــغ إجمــا إعــادة لحــظ قــانون برنــامج جديــد ل
ى ثالث سنوات حدد فيه اعتماد الدفع  مليار10قدره  رة موزع ع ى  ل للسنة ٔالاو

ي مشروع موازنة العام  مليار2بــ  رة والوارد أصاًل   .2010 ل

ـــــ  - ن النظافـــــة والــــصيانة والتـــــشغيل ملب إعــــادة لحـــــظ قــــانون برنـــــامج جديـــــد لتــــأم
ي قــــدره  ي املركــــزي  بمبلــــغ إجمــــا ربيــــة والتعلــــيم العــــا ــــرة مــــوزع  مليــــار7وزارة ال  ل
ـــــــــى ثـــــــــالث ســـــــــنوات حـــــــــدد فيـــــــــه اعتمـــــــــاد الـــــــــدفع للـــــــــسنة  ـــــــــى بمبلـــــــــغ قـــــــــدره                   ع ٔالاو

ي مشروع موازنة العام  مليار2.33 رة، الوارد أصاًل   .2010 ل

ربيـــة والتعلـــيم لبنـــاءلحـــظ قـــانون برنـــامج جديـــد  - ـــ أبنيـــة مدرســـية لـــوزارة ال  وتجه
ي قــــدره  ي بمبلــــغ إجمــــا ــــى ثــــالث ســــنوات حــــدد فيــــه  مليــــار60العــــا ــــرة مــــوزع ع  ل

ى بمبلغ قدره اعتماد الدفع للسنة ٔالا  رة مليار19و  . ل
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ي  -  ب   ي القطاع الص

ي وزارة الصحة العامة من  - ي  مليار110زيادة اعتماد ٔالادوية  رة ملحوظ   ل
ى 2011مشروع موازنة العام  رة مليار 120 إ ي مشروع موازنة العام  ل لحظ 

رة مليارات 10 أي بزيادة قدرها 2012  .ل

ي  - رة  مليار330القطاع الخاص من زيادة اعتماد نفقات الاستشفاء  ملحوظ  ل
ى 2011ي مشروع موازنة العام  رة  مليار340 إ ي مشروع موازنة العام لحظ  ل

رة مليارات10 أي  بزيادة قدرها 2012  . ل

ــــــــى املــــــــساهمات لتــــــــشغيل املستــــــــشفيات الحكوميــــــــة لتبلــــــــغمليــــــــارزيــــــــادة  - ــــــــرة ع                  ل
ــي مــشروع موازنــة مليــار13 ــرة  ــي  مليــار12 مقابــل 2012 العــام  ل ــرة ملحــوظ   ل

، وذلــــك لتــــشغيل املستــــشفيات الحكوميــــة وتأهيــــل 2011مــــشروع موازنــــة العــــام 
ا ن ف   .العامل

ركة مع اليونيسف لزوم  مليار3 اعتماد بمبلغ قدره لحظ - رامج املش ى ال رة ع  ل
ابــــات الرئويــــة لألطفــــال ــــى  ليــــصبح الاعتمــــاد امللحــــإدراج لقــــاح جديــــد لالل وظ ع

ركة مع اليونيسف  رامج املش رة  مليار10ال ى  ل ـرة مليـاري مبلغ قـدره إضافة إ  ل
ــى برنــامج الرعايــة الــصحية ــرة ع ــى برنــامج التلقــيح ومليــاري ل ر  ٔالاوليــةع ، لتــسي

ا ا وصيان ا  .املستوصفات وتجه

ــ لــوزارة الــصحة العامــة إنــشاء إعــادة لحــظ قــانون برنــامج جديــد الســتكمال  - مب
ي قــدره  ن، حــدد فيــه اعتمــاد الــدفع مليــار16بمبلــغ إجمــا ــى ســنت ــرة مــوزع ع   ل

ى بــ رة والوارد مليار8 للسنة  ٔالاو ي مشروع موازنة العام  أصالً  ل  2011. 
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ي - ج   ي القطاع الاجتما

ي ى الصندوق الوط للضمان الاجتما ا مليار350  بقيمةتحويالت إ رة م                       ل
رة لتغطية عجز الضمان الاختياري و  مليار40 رة يمثل القسط الرابع  مليار80 ل  ل

ي رتبة للصندوق الوط للضمان الاجتما   .من ديون م
ى لحظ اعتماد بمبلغ قدره  رة مليار300باإلضافة إ ي احتياطي لنفقات أخرى  ل  

ن التغطية الصحية الشاملة   .لتأم
  
  وزارة الشؤون الاجتماعية   

ـــا  مليـــار200 - ـــرة م ـــرة  مليـــار145 ل  تعلـــيم وتـــدريب أيتـــام( رعايـــة اجتماعيـــة ل
 ذوي حـــاالت اجتماعيـــة صـــعبة، فتيـــات منحرفـــات وقـــابالت لالنحـــراف، وأوالد

ي لأليتــــام واملعــــوزين، إيــــواء ورعايــــة ٔالاطفــــال الرضــــع، إيــــواء  ــــ خــــار تعلــــيم م
ن ي، تعلـيمورعاية العجزة، إيواء وتعليم وتدريب املعـوق ـي وخـار ـ داخ ، ) م

ـــــرة  مليـــــار120بـــــداًل مـــــن  ـــــي مـــــشروع موازنـــــة العـــــام  ل وهـــــذه ، 2011ملحـــــوظ 
 2004الزيــــادة تمكــــن ٕالادارة اعتمـــــاد ســــعر الكلفــــة للرعايـــــة الاجتماعيــــة لعـــــام 

  .1996بداًل من تعرفة 

ن  مليـــــــار7 اد بمبلـــــــغ قـــــــدرهمـــــــلحـــــــظ اعت - ن حقـــــــوق املعـــــــوق ـــــــرة ملـــــــشروع تـــــــأم  ل
ـــــــــي مـــــــــشروع موازنـــــــــة العـــــــــام ليـــــــــار م4 مقابـــــــــل اعتمـــــــــاد قـــــــــدره ـــــــــرة ملحـــــــــوظ   ل

ــــــــــــرة ملخصــــــــــــصات مــــــــــــشاريع  مليــــــــــــار7 واعتمــــــــــــاد آخــــــــــــر بمبلــــــــــــغ قــــــــــــدره 2011  ل
ـــــــــــرة  مليـــــــــــار6.5الحمايـــــــــــة مـــــــــــن الانحـــــــــــراف مقابـــــــــــل اعتمـــــــــــاد بمبلـــــــــــغ قـــــــــــدره   ل

ي مشروع موازنة العام    .2011ملحوظ 
  

عتمــــــــــــــــــادات الالزمــــــــــــــــــة للــــــــــــــــــسجون مــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــث التغذيــــــــــــــــــة والــــــــــــــــــدواء الا لحــــــــــــــــــظ  - 
ات وصيانة ٔالابنية بمبلغ قدره والاستشفاء والت رة مليار19.150جه  . ل

 

ـــي التقـــديمات املدرســـية لتعاونيـــة مـــوظفي الدولـــة%15زيـــادة  - وســـائر ٔالاجهـــزة   
ي قدره العسكرية رة لتصبح الزيادة  مليار44.175 بمبلغ إجما  خـالل %35 ل

 .2010 عن العام 2012-2011عامي 
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  ةسائر القطاعات ٕالانتاجي:  الهدف-ثانياً 
  

ي  - أ   :ي القطاع الزرا

ــــــــــي،  ــــــــــرة، موزعــــــــــة وفــــــــــق  مليــــــــــار156.5بلغــــــــــت املبــــــــــالغ املخصــــــــــصة للقطــــــــــاع الزرا                  ل
  :الجدول أدناه

 
 الفرق  2012 2011 

ي 37.5 156.5 119  القطاع الزرا
بذور ونصوب وشتول ومواد , أدوية ومبيدات وأسمدة
رية وعلفية  بيطرية مخ

15 20 5 

ر تشجيع برامج املؤسسة العامة دعم الصادرات ا لزراعية ع
 لتشجيع الاستثمارات

39 50 11 

لمديرية العامة مساهمة من وزارة الاقتصاد والتجارة ل
  لدعم شراء القمحللحبوب والشمندر السكري 

20 44 24 

 املشروع ٔالاخضر ؤالابحاث الزراعية 1 38 37
ن الخاص والعام 6.50- 0.5 7  مساهمات للقطاع

ر القطاع العام  الاتحاد العام، صناديق (مساعدات لغ
  )التعاضد، التعاونيات والنقابات الزراعية

1 4 3 

 

  
ـــى أن هـــذه املبـــالغ ال تتـــضمن املبـــالغ املخصـــصة لـــدعم زراعـــة التبـــغ  وتجـــدر ٕالاشـــارة إ

ى ما يقارب  ـرة مليار46ال تصل إ ، كمـا ال تتـضمن املبـالغ لـدعم فوائـد القـروض  ل
ـــ تبلـــغ – صـــناعية –ارية زراعيـــة الاســـتثم ـــرة  مليـــار125 ســـياحية وتكنولوجيـــة ال  ل

ي احتياطي املوازنة  .وملحوظة 
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  ي قطاع الكهرباء واملياه والنفط والغاز - ب

ــا  مليــار38تــم لحــظ اعتمــادات بمبلــغ قــدره  - ــرة م ــرة ملؤســسات ميــاه  مليــار3 ل  ل
 35لبقـــاع لـــصيانة وتـــشغيل ٓالابـــار و اميـــاه  و يالـــشما ميـــاه لبنـــان لبنـــان الجنـــوبي و 

ـــــرة مـــــساعدات ملؤســـــسات مليـــــار ي ميـــــاه لبنـــــان ل  ميـــــاه لبنـــــانمؤســـــسات و  الـــــشما
ى لحـظ اعتمـاد بمبلـغ قـدره مياه الجنوبي و  وض، إضافة إ ـرة  مليـار2البقاع لل  ل

 . من قبل وزارة الطاقة واملياه املياهلصيانة وتشغيل محطات

رة ملؤسسة املركز اللبنانيمليار 1.5تم لحظ اعتماد بمبلغ قدره  -  لحفظ  ل
الك مليار13.5الطاقة و  رشيد الاس رة املبادرة الحكومية ل  . ل

رة مليار460 بمبلغ قدره  دفعتم لحظ اعتماد -  700ألشغال كهربائية إلنتاج   ل
ا  ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائيةميغاوات رة إنشاءات كهربائية  مليار368، م  ل

رة إنشاءات كهربائية لخطوط النقل و  مليار41نتاج و ملعامل ٕالا  رةمليار 21 ل   ل
رة نفقات دروس واستشارات مليار 30إنشاءات كهربائية لخطوط التوزيع، و   ل

 .ومراقبة مختلفة

ـ مليار 4إعادة لحظ اعتماد بمبلغ قدره  - ي بناء املب رة لتغطية مساهمة لبنان   ل
ــــي مــــشروع موازنــــة العــــام الخــــاص بالــــشؤون املائيــــة والطاق ويــــة لعــــدم اســــتعماله 

2011. 

ـــرة لـــدفع نفقـــات ورواتـــب هيئـــة  مليـــار5.8 بمبلـــغ قـــدره  جديـــدتـــم لحـــظ اعتمـــاد -  ل
ــى مــن تأسيــسها وإعــادة لحــظ اعتمــاد بمبلــغ  إدارة قطــاع الــنفط خــالل الــسنة ٔالاو

ـــي طــــرابلس والزهرانـــي  مليـــار37.5قـــدره  ــــرة إلعـــادة بنـــاء خزانــــات الـــنفط  لعــــدم  ل
ــــي مــــشروع موازنــــة العــــام ا ــــى ، 2011ســــتعماله  ــــرة لنفقــــات  مليــــار6باإلضــــافة إ  ل

 .دروس واستشارات ومراقبة مختلفة

ــــــي ضــــــمن  لتوســــــيع شــــــبكة الغــــــا مليــــــار255 اعتمــــــاد بمبلــــــغ قــــــدره لحــــــظ  - ز الطبي
 .ٔالارا اللبنانية

رة للدروس والاستشارات للسدود مليار6لحظ اعتماد بمبلغ قدره  -  .  ل
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ى السدودأما بالنسب ى لحظ اعتماد بمبلـغ ، فقد ة لإلنفاق ع وافقت وزارة املالية ع
رة للسدود مليار70قدره   . ل

أمــــا بالنــــسبة لالعتمــــادات الباقيــــة للــــسدود، فقــــد ارتــــأت وزارة املاليــــة أنــــه ال بــــد مــــن 
ـــى الـــدول والـــصناديق املانحـــة الســـتعدادها إعطـــاء قـــروض ميـــسرة وبفائـــدة  اللجـــوء إ

ر مما ل  .و تم تمويلها من اعتماد موازنةأقل بكث

ى لحظ اعتماد بمبلغ قدره  رة ملشاريع مياه الشرب واعتماد  مليار18إضافة إ  ل
رة ملشاريع مياه الري واعتماد بمبلغ قدره  مليار3بمبلغ قدره  رة ملشاريع  مليار2 ل  ل

ر واعتماد بمبلغ قدره  رة للتجه الكه مليار8تقويم وصيانة مجاري ٔالا   .ربائي ل

  

ي القطاع البيئ - ج 

ـرة إلعطـاء  مليـار2.2حظ اعتماد بمبلغ قدره ل - اهمات للجمعيـات البيئيـة مـس ل
ـــــــي املحافظـــــــات أو مـــــــشاريع بيئيـــــــة لل ات يـــــــجمعولجـــــــان ال قيـــــــام بمـــــــشاريع بيئيـــــــة 

راك مع البلديات أو اتحاد البلديات  .باالش

ـــــرة  مليـــــار4.9حـــــظ اعتمـــــاد بمبلـــــغ قـــــدره ل - غيل وصـــــيانة نفقـــــات تـــــشلتغطيـــــة  ل
ـــــ يـــــستمر مكتـــــب وزيـــــر الدولـــــة لـــــشؤون معامـــــل معالجـــــة النفايـــــات الـــــصلبة  ال

ي تنفيذها  .التنمية ٕالادارية 

رة  مليار2بمبلغ قدره دفع حظ اعتماد ل - ى  ل                  قانون برنـامج ملـشاريع التحـريج ع
ـــي مـــشروع موازنـــة العـــام ـــي مختلـــف املنـــاطق                   ه مقابـــل اعتمـــاد دفـــع قـــدر 2012 

ي مشروع موازنة العام  مليار1 رة ملحوظ   .2011 ل

ي  بمبلــغ  جديــد إلعــادة تأهيــل مواقــع املقــالع قــانون برنــامجحــظ إعــادة ل - إجمــا
رة  مليار6 قدره ن حـدد فيـه اعتمـاد الـدفع للعـام  ل ى سنت بمبلـغ  2012موزع ع
رة  مليار2 قدره ي مشروع موازنة الع ل  .2010ام الوارد أصاًل 

  

-14- 



  

  

  تعزيز السياحة وٕالاعالم والثقافة والرياضة: فالهد - ثالثاً 

ـــــي مـــــشروع موازنـــــة  - ـــــرة   مليـــــار13 مـــــن تلفزيـــــون لبنـــــانزيــــادة مـــــساهمة الدولـــــة  ل
ــــي ــــى 2011 مــــشروع موازنــــة العــــام ملحــــوظ  ــــي مــــشروع  مليــــار17 إ ــــرة لحــــظ   ل

ــــــرة، لتفعيــــــل  مليــــــار4 أي  بزيــــــادة قــــــدرها 2012موازنــــــة العــــــام  وتطــــــوير عمــــــل  ل
 .تلفزيون لبنان وشراء املعدات الالزمة

ــــرة  مليــــار5.5زيــــادة اعتمــــاد عــــن مــــا كــــان ملحوظــــًا ســــابقًا بمبلــــغ قــــدره  - لــــوزارة  ل
مـــــن  الـــــسياحيةالـــــسياحة للمعـــــارض ونفقـــــات الدعايـــــة واللجـــــان والجمعيـــــات 

أجــــل تنــــشيط الحركــــة الــــسياحية بحيــــث أصــــبح الاعتمــــاد املرصــــود لهــــذه الغايــــة 
رة  مليار18.5  .ل

ـــرة  مليـــار10لحــظ اعتمـــاد بمبلـــغ قـــدره  - إلعطـــاء مـــنح ومـــساعدات لالتحـــادات  ل
         مقابـــل اعتمـــاد بمبلـــغ قـــدره2012ـــي مـــشروع موازنـــة العـــام ؤالانديـــة الرياضـــية 

رة ملحوظ  مليار5  .2011ي مشروع موازنة العام  ل

رة إلعطـاء  مليار5.6لحظ اعتماد بمبلغ قدره  - ٔالانديـة  للمجـالس ومـساهمات ل
ن وسائر الحركات الثقافية  .الثقافية والتجمعات الثقافية واملسرحي

  

  ٔالامنتعزيز : الهدف -رابعًا 

ي بمبلغ قدره  - رة  مليار26.6لحظ اعتماد إجما  رقيب متمرن 1000لتطويع  ل
ي والسجون 1000وتطويع  ي املديرية العامة لقوى ٔالامن الداخ  . دركي متمرن 

ي  - رة للمديرية العامة ألمن الدولة  مليار7.2بمبلغ قدره لحظ اعتماد إجما  ل
 .مأمور لصالحها 300نتيجة تطويع 

ي املديرية العامة لألمن العام250لحظ الاعتمادات الالزمة لــ  -  . مفتش ومأمور 

ن موازنة إدارة الجمارك الرواتب والتعويضات لــ  -  . مراقب مساعد117تضم
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  التحتية لالقتصاد الوطتطوير البنية : الهدف -خامسًا 

رك  - لشراء باصات لحظ قانون برنامج جديد ملصلحة سكك الحديد والنقل املش
ي قدره  رة مليار 50بمبلغ إجما ى ثالث سنوات حدد فيه اعتماد ل  موزع ع
ى بــ  رة مليار15الدفع للسنة ٔالاو  . ل

ي لحظ قانون برنامج جديد لتنفيذ مشروع إنشاء املب املوحد إلدار  - ة الجمارك 
ي قدره  روت بمبلغ إجما رة حدد فيه اعتماد الدفع  مليار36.280حرم مرفأ ب  ل

ى بمبلغ قدره  رة مليار12للسنة ٔالاو  . ل

رة ملحوظ  مليار 110 من لقانون برنامج أشغال الطرق زيادة اعتماد الدفع  - ل
ى 2011ي مشروع موازنة العام  ي مشروع مواز  مليار120 إ رة لحظ  نة العام  ل

رة مليارات 10 أي  بزيادة قدرها 2012  .ل

ــــرة،  مليــــارات 10لحــــظ اعتمــــاد بمبلــــغ قــــدره إعــــادة  - ات إضــــافية ملل ــــ طــــار لتجه
ي  ــروت–رفيــق الحريــري الــدو لــزوم تحــديث شــبكة الحقائــب ونظــام الحمايــة   ب

ــي مــشروع موازنــة العــام  رات لعــدم اســتعماله  لــسور املطــار بالحــساسات والكــام
ـــــــرة لتأهيـــــــل ســـــــاحات وقـــــــوف  مليـــــــار 8.2ولحـــــــظ اعتمـــــــاد بمبلـــــــغ قـــــــدره ، 2011 ل

ي م ي الطائرات  روت–طار رفيق الحريري الدو  . ب

ــــــــرة،  مليــــــــار37,5لحــــــــظ اعتمــــــــاد بمبلــــــــغ قــــــــدره إعــــــــادة  -     لتوســــــــيع وتطــــــــوير مرفــــــــأ  ل
ي مشروع موازنة العام  املرحلة الثانية–طرابلس   .2011 لعدم استعماله 

ـــــرة  مليـــــار180ره  بمبلـــــغ قـــــدلحـــــظ اعتمـــــاد - ـــــي وز لـــــ ل رة ٔالاشـــــغال اصيانة الطـــــرق 
ــــي مــــشروع موازنــــة العــــام العامــــة والنقــــل        مقابــــل نفــــس الاعتمــــاد امللحــــوظ 2012 

 .2011ي مشروع موازنة العام 

ى املـشاريع املمولـة مـن القـروض الخارجيـة -  500               مـنتخفيض ٕالانفاق ع
ي مـشروع موازنـةمليار رة ملحوظ  ـى مبلـغ 2011 العـام  ل ـرة لحـظ  مليـار450 إ  ل

رة مليار50 أي  بتخفيض قدره 2012ي مشروع موازنة العام   . ل
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ـــي صـــيدا إعـــادة لحـــظ قـــانون  - برنـــامج جديـــد ملعالجـــة مـــشكلة مكـــب النفايـــات 
ن  مليــار30 بكلفـــة إجماليــة قـــدرها وبنــاء الحـــاجز البحــري  ـــى ســـنت ـــرة مــوزع ع  ل

ـــى للـــسنةحـــدد فيـــه اعتمـــاد الـــدفع ـــرة  مليـــار15 بمبلـــغ قـــدره 2012 للعـــام  ٔالاو  ل
ي مشروع موازنة العام   .2010الوارد أصاًل 

 بعد تعديله بمبلـغ وزارة املاليةلقانون برنامج جديد إلنشاء أبنية إعادة لحظ  -
ي قـــدره  ـــى ثـــالث ســـنوات حـــدد فيـــه اعتمـــاد الـــدفع  مليـــار35إجمـــا ـــرة مـــوزع ع  ل
ـــى ـــي مـــشروع موازنـــة  مليـــار12 بمبلـــغ قـــدره 2012 للـــسنة ٔالاو ـــرة الـــوارد أصـــاًل   ل

 .2010العام 

رنــــــامج ألعمــــــال التحديــــــد والتحريــــــر والكيــــــل واملــــــسح تعــــــديل رصــــــيد  - قــــــانون ال
ــــ اللبنانيــــة ــــي جميــــع ٔالارا ائيــــة  ــــرة  مليــــار15 بزيادتــــه وضــــع الخــــرائط ال  ل

ـــــى ثـــــالث ســـــنوات حـــــدد فيـــــه اعتمـــــاد الـــــدفع للعـــــام                      بمبلـــــغ قـــــدره2012مـــــوزع ع
رةليار م5  . ل

و

يإعادة لحـظ  -  قـانون برنـامج جديـد ألبنيـة املديريـة العامـة لقـوى ٔالامـن الـداخ
ي قـــدره  ـــى ثـــالث ســـنوات حـــدد فيـــه اعتمـــاد  مليـــار30بمبلـــغ إجمـــا ـــرة  مـــوزع ع  ل

ـــي مـــشروع موازنـــة  مليـــار11 بمبلـــغ قـــدره 2012الـــدفع للعـــام  ـــرة الـــوارد أصـــاًل   ل
 .2010العام 

ي  صــــيدا-قــــانون برنــــامج جديــــد لطريــــق الــــسلطانية  إعــــادة لحــــظ  بمبلــــغ إجمــــا
ـــى ثـــالث ســـنوات حـــدد فيـــه اعتمـــاد الـــدفع للعـــام  مليـــار32قـــدره  ـــرة  مـــوزع ع  ل
ي مشروع موازنة العام  مليار8 بمبلغ قدره 2012 رة الوارد أصاًل   .2010 ل

--  

بمبلـــــغ لتوســـــعة وتـــــشغيل مكـــــب طـــــرابلس قـــــانون برنـــــامج جديـــــد إعـــــادة لحـــــظ   --
ــى  مليــار18ي قــدره إجمـا ـرة  مــوزع ع  ســنوات حــدد فيـه اعتمــاد الــدفع خمـس ل

ـــــي مـــــشروع موازنـــــة العـــــام  مليـــــار1 بمبلـــــغ قـــــدره 2012للعـــــام  ـــــرة الـــــوارد أصـــــاًل   ل
2010. 

  

 

-17- 



  

ي الجنـــوبيإعـــادة لحـــظ   -- راد الـــساح  قـــانون برنـــامج جديـــد الســـتكمال ٔالاوتوســـ
ي قـــدره  ـــى ثـــالث ســـنوا مليـــار55بمبلـــغ إجمـــا ـــرة  مـــوزع ع ت حـــدد فيـــه اعتمـــاد  ل

ـــي مـــشروع موازنـــة مليـــار 15 بمبلـــغ قـــدره 2012الـــدفع للعـــام  ـــرة الـــوارد أصـــاًل   ل
 .2010العام 

ي خليج جونيهلحظ إعادة  - ي   بكلفة قانون برنامج جديد إلنشاء مرفأ سيا
ى ثالث سنوات، حدد فيه اعتماد الدفع  مليار60إجمالية قدرها  رة موزعة ع  ل

ي مشروع موازنة العام  مليار15ره  بمبلغ قد2012للعام  رة الوارد أصاًل   ل
2011. 

ري لحظ إعادة  - قانون برنامج جديد إلنشاء أبنية للمديرية العامة للنقل ال
رة  مليار30 بكلفة إجمالية قدرها والبحري بما فيه بناء املعهد البحري  موزع  ل

ى أربع سنوات  رة مليار10ره  بمبلغ قد2012حدد فيه اعتماد الدفع للعام ع   ل
ي مشروع موازنة العام   .2011الوارد أصاًل 
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رتبة  :الهدف -سادسًا  ر تسديد املستحقات امل امات الدولة ع تنفيذ ال
ن العام والخاص وللخارجع   ى الدولة للقطاع

  
ـــــي مـــــشروع موازنـــــة العـــــام   برمجـــــة تـــــسديد مـــــستحقات 2012واصـــــلت وزارة املاليـــــة 

ن  ى القطاع   : ، وابرزها وللخارجالعام والخاصالدولة ع
  

ي قـدره  الاستمالكديون  لتسديد  جديدلحظ قانون برنامج إعـادة  -  بمبلـغ إجمـا
ـــى مليـــار 800 ـــى ثـــالث ســـنوات حـــدد فيـــه اعتمـــاد الـــدفع للـــسنة ٔالاو ـــرة مـــوزع ع  ل

ــــرة  مليــــار250بمبلــــغ قــــدره  ــــرة  مليــــار70رصــــد اعتمــــاد بمبلــــغ قــــدره بمــــا فيــــه ( ل  ل
ي مشروع موازنة العام  )كات للسدودتنفيذ الاستمالل   .2010الوارد أصاًل 

ي للــضمان الرابعــةالدفعــة لحــظ  - ــرة مليــار80( الاجتمــا   قــدره                 مــن أصــل مبلــغ)  ل
 . مليار800

ـــــرة مليـــــار40( تـــــسديد عجـــــز الـــــضمان الاختيـــــاري   -  تطبيقـــــًا لـــــسياسة الحكومـــــة ) ل
ن الحماية الاجتماعية و  ى تأم نالرامية إ  .الصحية للمواطن

ـــرة  مليـــار 27 لحـــظ اعتمـــاد بمبلـــغ قـــدره - تعويـــضات لبـــدالت إيجـــارات العقـــارات  ل
ــــي الجنــــوب ــــرة الــــسابقة املــــشغولة مــــن قبــــل قــــوات الطــــوارئ الدوليــــة   عــــن الف

اية العام   .2010ولغاية 

ي نفقـات املحكمـة الدوليـة  -  ن مساهمة لبنان  إعادة لحظ قانون برنامج جديد لتأم
ي الخاصــة بجريمــة اغتيــال الــرئيس الــشهيد رفيــق الحريــري بمبلــغ ذات الطــ ابع الــدو

ن حدد فيه اعتمـاد الـدفع للعـام  مليار108قدره  ى سنت رة موزع ع  بمبلـغ 2012 ل
ي مشروع موازنة العام  مليار61قدره  رة والوارد أصاًل    .2010 ل
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IVخدمة الدين ـ 
  :ا يظهره الجدول أدناه اعتمادات خدمة الدين العام وذلك وفق مبلغت

  
 الفرق  2012 2011 

ى سندات خزينة داخلية 3501 3537  36 فوائد ع
ى سندات خزينة خارجية 2275 2275  0 فوائد ع
 36 مجموع خدمة الدين 5776 5812

  
  

ي مشروع موازنة العام   مبلغ 2012بناء عليه من املتوقع أن تبلغ كلفة الدين العام 
ي مشروع موازنة العام مليار 5776ة مع  باملقارن مليار5812 بزيادة قدرها  أي 2011 

رةمليار 36   . ل
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V إيرادات الموازنةـ   
 

ــي مــشروع موازنــة مــن املقــدر أن تــسجل  ــرة  مليــار 15,544 مبلــغ 2012ٕالايــرادات   ل
ى الفرضيات املاكرو اقتصادية التالية)موازنة وخزينة (لبنانية   :، وذلك باالستناد إ

  

  4نمو اقتصادي حقيقي معدل%  
  5نسبة تضخم%   

  
ـــا أعـــاله، تـــم تقـــدير إيـــرادات مـــشروع موازنـــة  ـــى الفرضـــيات املـــشار إل  2012إضـــافة إ

ــــى أســــاس ٕالايــــرادات املقــــدرة لعــــام  ــــى ٕالايــــرادات املحــــصلة 2011ع  املبنيــــة بــــدورها ع
رة لبنانية مليار7,186 والبالغة 2011خالل أول ستة أشهر من    .   ل

  
نــــة مــــع مــــشروع موازنــــة العــــام الفائــــت، يــــشكل املبلــــغ املقــــّدر إليــــرادات مــــشروع باملقار 

ا 2012موازنـــة العـــام  ـــي مـــشروع %3 زيـــادًة نـــسب ـــ ســـبق وقـــدرت   عـــن ٕالايـــرادات ال
رة لبنانية مليار15,123 والبالغة 2011موازنة    .    ل

  
ايــــــــة العــــــــام  ــــــــي  ي الحــــــــصيلة املتوقعــــــــة          البالغــــــــة و – 2011أمــــــــا باملقارنــــــــة مــــــــع إجمــــــــا

ـــــــرة لبنانيـــــــة، فتبلـــــــغ زيـــــــادة إليـــــــرادات مـــــــشروع موازنـــــــة العـــــــام  مليـــــــار 13,523                  2012ل
  .  %15ما نسبته 

  
  
  
  
  
  
  
  

-21- 



  

 إيرادات مشروع موازنة العام أرقام الضريبية ال تلحظها ٕالاجراءاتأما بما يخص 
ى املواد القانونية2012 ي مشروع  فه تعتمد ع رحة    : املوازنةاملق

 فوائــــــد الحــــــسابات  (497/2003 مـــــن القــــــانون رقـــــم 51 رفـــــع معــــــدل ضـــــريبة املــــــادة
ى %5من ) الدائنة لدى املصارف  %8 إ

  ــــــ 5/100إلغــــــاء املعــــــدل املخفــــــض ــــــى توزيعــــــات أربــــــاح الــــــشركات املــــــساهمة ال  ع
                     مــــــــــــن رأســــــــــــمالها للــــــــــــشركات العربيــــــــــــة أو لــــــــــــشركات دول منظمــــــــــــة %20تخــــــــــــصص 

ـــــي بو OCDEال  ا بحيـــــث يبقــــى املعـــــدل املخفـــــض ر  املدرجــــة أســـــهمها  صــــات بلـــــدا
ـي بورصـة  فقط بالنسبة لتوزيعات الشركات املساهمة اللبنانية املدرجـة أسـهمها 

روت   ). مكرر من قانون ضريبة الدخل72املادة (ب

  ـــــي الـــــشركات املـــــساهمة ن عـــــن أســـــهمهم  إخـــــضاع ربـــــح تفـــــرغ ٔالاشـــــخاص الطبيعيـــــ
ــــــى إيــــــ  مــــــن قــــــانون ضــــــريبة 73املــــــادة (رادات رؤوس ٔالامــــــوال املنقولــــــة للــــــضريبة ع

 .10/100للضريبة بمعدل ) الدخل

  ـــى % 3فـــرض ضـــريبة بمعـــدل ن يـــراداتٕالا ع  الناتجـــة عـــن تفـــرغ ٔالاشـــخاص الطبيعيـــ
ن عن العقارات  .واملعنوي

  ى القيمة املضافة من ى % 10رفع معدل الضريبة ع  %.12إ

  ى القيمة املضافة  من قانون الضري59إلغاء املادة ردادات(بة ع  ).تخفيض الاس

  1/1/1994تسوية مخالفات البناء للمخالفات الحاصلة ابتداء من. 

  ــى ٔالاصــول الثابتــة بمعــدل يــستث  (%6ٕالاجــازة بــإجراء إعــادة تقيــيم اســتثنائية ع
 ). إعفاء ضرياستفاد أو يستفيد منكل من 

  ي النـــس بحيـــث يـــصبح ـــ 3تعـــديل رســـم الطـــابع املـــا  آالف للـــصكوك والعقـــود ال
ــا عــن   ملــا يزيــد عــن ذلــك، مــع إلغــاء رســم الطــابع بــاأللف 4 و مليــون 300تقــل قيم

ـرة، وتعـديل واسـتحداث رسـوم  ن ألـف ل ي املقطوع ال تقل قيمته عن خمـس املا
ى رخص استثمار املياه الجوفية ورخص بيعها ي ع   . طابع ما
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ــــــــى مــــــــا تقــــــــدم فمــــــــن املتوقــــــــع أن بنــــــــاءً                      مبلــــــــغ2012تبلــــــــغ إيــــــــرادات موازنــــــــة العــــــــام  ع
 ومـــــا نـــــسبته 2011 عـــــن العـــــام  مليـــــار421وبزيـــــادة ) موازنـــــة وخزينـــــة ( مليـــــار15,544

  :وأبرز هذه الضرائب تظهر وفق الجدول أدناه.  باملائة2.78
  

 الفرق  2012 2011 
  نسبة
 الزيادة

  نسبة 
 من املجموع

   مجموع ٕالايرادات %2.78 15,12315.544421

 إيرادات املوازنة  %95.32 %3.17 455 14.816 14,361

11,469 11.583 114 %0.99 %74.52   :ٕالايرادات الضريبية أهمها

2,679 3399 720 %26.87 %21.85  ى الدخل  ضريبة ع

1248 1.088 -160 %-12.82 %7.00  ى  ٔالامالك  ضريبة ع

ى القيمة املضافة  25.47% 11.11% 396 3.959 3,563 الضريبة ع

راد والتجارة %14.73 10.86-% 279- 2290 2,569   ى الاست  ضريبة ع

ر الضريبية أهمها  20.80% 11.79% 341 3.233 2,892 :ٕالايرادات غ

 1,800 1.923 123 %6.83 %12.37    الاتصاالتإيرادات من وفر موازنة

762 728 -34 %-4.46 %4.68    إيرادات الخزينة
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ــــــى  ــــــي مــــــشروع  الــــــوا ٔالاخــــــرى النــــــصوص القانونيــــــةأبــــــرز باإلضــــــافة إ ردة 
 :2012العام  موازنة

 

ن املؤســــــسات  -1 ــــــى الــــــربح النــــــاتج عــــــن إعــــــادة تخمــــــ تخفــــــيض معــــــدل الــــــضريبة ع
ــى شــركة مــساهمة مــن  ــى %10والــشركات عنــد تحولهــا إ  إذا تــم التحويــل %6 إ

ن أنفـــسهم وبـــذات نـــسبة املل ن واملـــساهم ن املـــالك ـــى بـــ  %8كيـــة أو املـــساهمة وإ
م م أو مساهم ي نسبة ملكي ن أو  ن واملساهم ي أسماء املالك ر   .إذا طرأ تغي

 

يـــــل الـــــسكن الـــــذي يـــــستفيد منـــــه املالـــــك بموجـــــب املـــــادة  -2  مـــــن قـــــانون 52رفـــــع ت
ن6ضريبة ٔالامالك املبنية من  ى  مالي ن 9 إ رة لبنانيةمالي  . ل

 

ــى اســتيفاء رســم انتقــال العقــارات امل -3 ــي الــدوائر العقاريــة ع القيمــة  أســاسبنيــة 
ريــة للعقــار مــضروبة  وذلــك عنــدما يكــون هــذا املبلــغ ) عــشرين (20بــالرقم التأج

ا ي الصكوك أو تلك املصرح  ى ٔالاسعار املذكورة   .يزيد ع
 

ى قانون  -4 ن أنيطت بحيث الاستمالكإدخال تعديالت ع  بـدائرة ضـريبة التحـس
 .تحديد قيمة الاستمالك

  

ـــــــــــــرة ـــــــــــــي الحاصـــــــــــــلة البنـــــــــــــاء مخالفـــــــــــــات تـــــــــــــسوية -5 ن املمتـــــــــــــدة الف  1/1/1994  بـــــــــــــ
 .31/12/2010و

عــدم  (جديــد بــنص واســتبدالها العموميــة املحاســبة قــانون  مــن 114 املــادة إلغــاء -6
 .)تدوير الاعتمادات

  

ر غرامات تخفيض -7 ى املفروضة التأخ  عـن  باملائـة70 بنـسبة البلديـة الرسوم ع
 .تقسيطها وجواز  وما قبل2009سنوات 

  

 .الرسوم بعض من البيئة تلّوث ال ال الجديدة السيارات إعفاء -8
  

ر رســـــــوم مـــــــن املـــــــسروقة الناريـــــــة والـــــــدراجات وٓالاليـــــــات الـــــــسيارات إعفـــــــاء -9  الـــــــس
 .خاللها ُسِرقت ال ٔالاعوام عن السنوية

  

ــــى الغرامــــات مــــن ٕالاعفــــاء - 10 ر  رســــوم ع  ومــــا ســــبقه بنــــسبة 2009 عــــن العــــام الــــس
 ).ئةسبعون باملا (70%
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 الاعتـداءات ونتيجـة ٕالاسـرائيلية الحـرب نتيجـة املدمرة وٓالاليات السيارات إعفاء - 11
ـــرات ٕالارهابيـــة ـــ والتفج ن طالـــت ال ن املـــواطن  2010و  2005                   العـــام بـــ

ر امليكانيك رسوم من ضمناً   .املدفوعة غ
  

راكات الــــصندوق الــــوط للــــضمان الا  - 12 ــــى اشــــ ي ٕالاعفــــاء مــــن الغرامــــات ع جتمــــا
 .%90 وما سبقه بنسبة 2010املتوجبة عن العام 

  

ـى أنواعهـا  - 13 ) موافقـة مـسبقة، إجـازة عمـل(إعفاء من رسـوم تـراخيص العمـل ع
نالعملالصادرة عن وزارة  ن واملولودين من لبناني ن من لبناني  . للمتأهل

  
  
  
  




 
  


