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مليار ليرة  612بارتفاع قيمته  مليار ليرة 1442 حوالي 1023عام ال من أيار -فترة كانون الثانيفي إجمالي العجز المالي بلغ 
 ،بالتوازي. (2جدول رقم )مليار ليرة  2610والبالغ  1021من العام الفترة نفسها عن العجز المسجل في ( في المائة 41)

 642فائض مقارنة مع  1023األشهر الخمسة األولى من العام مليار ليرة في  20 َا متواضعَا بلغفائض األولي الميزان سجل
في  22)مليار ليرة  726زيادة في النفقات بقيمة  نتيجة اَ عسجل وضع المالية العامة تراج وقد .في العام السابق مليار ليرة

في  1)مليار ليرة  242االيرادات البالغة مليار ليرة، االمر الذي طغى على الزيادة الطفيفة في  7678لتصل الى ( المائة
 .مليار ليرة 2323ليصل مجموعها الى   (المائة

 
العامة المالية ملّخص: 1 جدول   

التغير نسبة  1023 1021 1022 
 .(ل.ل مليار)

1023/1021  
أيار -1ك  

 
أيار -1ك  

 
أيار -1ك  

 

اإليرادات إجمالي 5,363 6,172 6,313 2%
2

 

اإلنفاق إجمالي 7,196 7,892 8,759 11%  

3% 2,401 2,338 2,418  فوائد تسديد 

-14% 105 123 127  دين أقساط تسديد
2

 

15% 6,253 5,431 4,650  األولية النفقات
3

 

الفائض/العجز إجمالي 1,833- 1,720- 2,446- 42%  

-92% 60 741 713 
 الفائض/األولي العجز
 األولي

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر   
االتصاالت قطاع فائض من المتوقعة التحويالت تتضمن. 1  

 مشاريع لتمويل  المخصصة الميسرة القروض من األساسية األقساط فقط تتضمن. 2 
 3 .

 (الميسرة القروض أقساط و فوائدال تسديد) بالدين المتعلقة المدفوعات تتضمن ال األولية النفقات

 

الخمسةة األولةى مةن عةامي األشهر خالل وفر موازنة وزارة االتصاالت المبالغ المحولة فعليًا من  عند احتساب، من منظار نقدي
 24بلغةت بنسبة سنوية اقل مقارنة مةع السةنة السةابقة  العجز المالي، يرتفع ل إدراج المبالغ المتوقع تحويلها، بد 1023و 1021

 مليةار 234الةى عجةز  األولةي ، فةي حةين يتحةول الميةزان1023أيار  -مليار ليرة في كانون الثاني 1240ليصل إلى في المائة 
  .1021 أيار -كانون الثاني مليار ليرة في 247 مقارنة مع فائض ،1023 أيار -كانون الثاني في ليرة

                                                 
 
على  2 30أيار  -و كانون الثاني 3 30أيار  -مليار ليرة من وفر موازنة االتصاالت في فترة كانون الثاني 372مليار ليرة  203تم فعليا تحويل مبلغ  

 -ليرة في كانون الثاني مليار 777و 3 30أيار  -مليار ليرة في كانون الثاني 593التوالي، في حين كانت االرقام المتوقع تحويلها من قبل وزارة االتصاالت 

 .    2 30أيار 

 مرصد المالية العامة
 التقرير الشهري لنتائج المالية العامة
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مليار ليرة في الفترة  2261مقارنة بحوالي  ،مليار ليرة 2323حوالي  1023 أيار -كانون الثانيفي  إجمالي اإليراداتبلغ 
في  20 حواليبإجمالي اإليرادات  ارتفعمن منظار نقدي، . في المائة 1 بنسبة ةً سنوي زيادة، مسجاًل 1021نفسها من العام 

العام من  الفترة عينها في مليار ليرة 7768 مقارنة مع، 1023أيار  -في فترة كانون الثاني مليار ليرة 2228صل إلى تالمائة ل
 .الماضي

حوالي  بارتفاعمليار ليرة،  4272حوالي  1023من العام  الخمسة األولى األشهرالمحصلة خالل  اإليرادات الضريبية بلغت
تحصيالت  فيالمسجل  بالرغم من االنخفاض ، وذلك1021مقارنة بالفترة ذاتها من العام  (في المائة 7) مليار ليرة 107

ويعود هذا التحسن بشكل أساسي إلى ارتفاع التحصيل في . والضريبة على االمالك الضرائب الداخلية على السلع والخدمات
 .على التجارة والمبادالت الدولية الرسوم ، باالضافة الى ارتفاع طفيف فيالضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال

 (في المائة 16) مليار ليرة 322حوالي ب "الضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال"إيرادات  ارتفعت 
ضريبة "نتيجة ارتفاع في ، وذلك 1023أيار  -مليار ليرة في كانون الثاني 2702ليصل مجموعها الى 
، حيث تم تحصيل الدفعة السنوية المعتادة (في المائة 63)مليار ليرة  310بحوالي " الدخل على االرباح

. 1021، في حين تم تحصيلها في شهر حزيران من العام 1023للضريبة المذكورة في شهر أيار من العام 
 306مليار ليرة خالل الفترة ذاتها لتصل الى  44 كما ارتفعت ضريبة الدخل على الرواتب واالجور بقيمة

للقطاع المعطاة غالء المعيشة فروقات القطاع الخاص ولفي جور األنتيجة لزيادة هذا التحسن هو . مليار ليرة
مليار ليرة  44بواقع "  ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولة"في المقابل، انخفضت ايرادات . 3العام

                                                 
3
، غير أن الزيادة بالنسبة للقطاع 3 30لألجور في القطاع الخاص باإلضافة إلى زيادة غالء المعيشة في القطاع العام في شباط تم إقرار زيادة الحد األدنى  

 .3 30العام لم تدخل حيز التنفيذ إال في أيلول 
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ارتفاعا غير  1021، وذلك بعد أن شهد عام 1023أيار  -مليار ليرة في كانون الثاني 236سنويَا لتبلغ 
 . 2من قبل وزارة المالية المبذولة لتحصيلانتيجًة لجهود مسبوق في هذا البند 

 نتيجة بشكل أساسي ،(في المائة 3)مليار ليرة  72بقيمة  الضرائب الداخلية على السلع والخدمات تقلصت 
ليصل مجموعها  )في المائة 4)مليار ليرة  73الضريبة على القيمة المضافة بقيمة  تحصيالت تراجع فيال

مليار  20مليار ليرة، هذا باالضافة الى التراجع في ايرادات رسوم مغادرة االراضي اللبنانية بقيمة  2437الى 
 بإلغاءقرار مجلس النواب  ، يعود االنخفاض الىإيرادات الضريبة على القيمة المضافة من ناحية .ليرة

الذي تسبب بتراجع الضريبة المحصلة لدى الجمارك بقيمة  ، المازوتلى الضريبة على القيمة المضافة ع
 ارتفعت ، في حين1021أيار  -مقارنة مع كانون الثاني 1023أيار  -مليار ليرة في كانون الثاني 208

وقد ساهم  .مليار ليرة 768مليار ليرة لتبلغ  72بقيمة ًا إيرادات الضريبة على القيمة المضافة المحصلة داخلي
ورسوم ( مليار ليرة 7" )إدارة حصر التبغ والتنباك"االرتفاع الطفيف المسجل في كل من التحويالت من قبل 

الضرائب الداخلية على السلع في التخفيف من االنخفاض المذكور في ( مليار ليرة 3)التسجيل على السيارات 
 .  والخدمات

 مليار ليرة في  474لتصل إلى ( في المائة 7) مليار ليرة 41 بقيمة الضريبة على األمالكإيرادات  تراجعت
" رسوم التسجيل على العقارات"هذا التراجع هو نتيجة انخفاض إيرادات . 1023أيار  -فترة كانون الثاني

العقارات في المائة في عدد  7االمر الذي يعكس التراجع بنسبة  ،(في المائة 21) مليار ليرة 40بحوالي 
مليون ليرة في كانون  267الى  3، باالضافة الى انخفاض متوسط القيمة المصرح عنها لألمالكالمباعة
  . 1021أيار  –مليون ليرة في كانون الثاني 262مقارنة مع  1023أيار  –الثاني

 -كانون الثانيفي مليار ليرة  2122 لتبلغ سنويا (في المائة 21)مليار ليرة  263بقيمة  اإليرادات غير الضريبية انخفضت
إلى  مجموعهايصل ، ل(في المائة 16)مليار ليرة  112هذه اإليرادات بقيمة  ارتفعتمن منظار نقدي،  انه علماً ، 1023أيار 

في  80)مليار ليرة  162ر موازنة االتصاالت بقيمة إلى ارتفاع التحويالت من وفذلك يعود السبب وراء و  .مليار ليرة 2061
 -مقابل ال شيء في كانون الثاني 7مليار ليرة من مرفأ بيروت 30مقارنة مع العام السابق، باالضافة الى تحويل  مبلغ ( المائة
ادات مطار رفيق إير ) الحاصالت من أمالك الدولة الخاصة( 2)وقد طغت هذه الزيادات على التراجع في كل من . 1021أيار 

إيرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب ( 3)مليار ليرة،  11رسوم السير بقيمة ( 1)مليار ليرة،  32بقيمة ( الحريري الدولي
 .  مليار ليرة 8إيرادات كازينو لبنان بقيمة ( 4)مليار ليرة، و 22الوطني بقيمة 

                                                 
2
الواردات في وزارة المالية إجراءات لتدقيق التصاريح المقدمة من المؤسسات المالية، مما أدى إلى زيادة إيرادات ضريبة  ، اتخذت مديرية3 30في العام  

مليار ليرة خالل كانون   3 ، مقارنة مع 3 30أيار من العام  -مليار ليرة في فترة كانون الثاني 50 لتصل إلى  3 30الدخل على رؤوس األموال في العام 

 .  30أيار من العام  -يالثان
 
 .3 30آذار  3، تاريخ 307بموجب القانون رقم  
3
. لتعكس متوسط قيمة االمالك المباعة خالل هذا الشهر 2 30الجدير بالذكر ان طريقة احتساب متوسط قيمة االمالك المصرح عنها قد تغيرت في شهر أيار  

 . 2 30قا من مرصد المالية العامة  والعائدة لشهر نيسان ومن هذا المنطلق، ال يمكن مقارنة االرقام المصدرة ساب
7
 .  30مليار ليرة المحولة من ايرادات مرفأ بيروت الى وزارة المالية هي باالساس جزء من حصة االيرادات عن العام  20ان مبلغ  
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أيار  -كانون الثانيمليار ليرة في  322 لتصل إلى( في المائة 42) مليار ليرة سنوياً  202بقيمة  إيرادات الخزينة ارتفعت
مليار ليرة  12مليار ليرة،  76واألمانات بقيمة  7، بشكل أساسي نتيجة الزيادة السنوية في الحسابات االخرى، الودائع1023

  . مليار ليرة على التوالي 12و

 

مليار ليرة  7678 ، ليبلغ1023من العام الخمسة األولى شهر األفي  مليار ليرة 726 قيمته ارتفاعاإجمالي اإلنفاق  سجل
  .1021 أيار -مليار في فترة كانون الثاني 6781 مقارنة بمبلغ

 -فترة كانون الثانيفي  مليار ليرة 7071 لتصل إلى (في المائة 22)مليار ليرة  607بقيمة  7النفقات الجارية األولية ارتفعت
التحويالت ارتفعت قيمة . "الرواتب وملحقاتهاو مخصصات ال"و" المختلفةالتحويالت "ارتفاع  بسبب، معظمها 1023أيار 

مليار ليرة إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  170دفع مبلغ نتيجة ( في المائة 17)مليار ليرة  377بحوالي  المختلفة
بسبب االختالف في توقيت وذلك ، 1021مقابل ال شيء في الفترة ذاتها من العام  1023 شهر من العامأاول خمسة  خالل

 234مليار ليرة سنويًا لتصل إلى  81بقيمة  9"المساهمات إلى القطاع غير العام" نفقات عالوة على ذلك، ارتفعت. الدفعات
إلى ارتفاع التحويالت ( 2: )أساسيينبندين ة الزيادة في بشكل أساسي نتيج ، وذلك1023 أيار -كانون الثانيمليار ليرة في 

المدارس صناديق تمويل النازحين، كذلك السوريين  طالبللالرسمية والقرطاسية لدعم التسجيل في المدارس التربية وزارة 
ع التحويالت ارتفا( 1)و  ،1021 -1007المستحق لها خالل االعوام عن طريق دفع المبالغ  المدعومة من الدولة الخاصة

 إلىالتحويالت  انخفضت .1023 لخال للفرد الواحد ةإلعاناالزيادة المتوقعة في نفقات  وزارة الشؤون االجتماعية لتغطيةإلى 
النفط االمر الذي يعكس االنخفاض في كمية  مليار ليرة 2321لتبلغ ( في المائة 6)مليار ليرة  86شركة كهرباء لبنان بقيمة 

المخصصات ارتفعت  .في التحويالت المختلفةالمسجلة الزيادة  ما خفف من أثر ،0 1021كانون االول  -أيارالمستوردة في 
، نتيجة 1023أيار  -مليار ليرة في كانون الثاني 1247لتصل الى ( في المائة 7)مليار ليرة  284بقيمة  الرواتب وملحقاتهاو 

مليار  247 بقيمة التقاعد إضافة إلى زيادة مدفوعات معاشاتمليار ليرة  227الرواتب واالجور بقيمة المخصصات و ارتفاع 
كذلك سجل عدد آخر من بنود النفقات الجارية  .مليار ليرة 237نخفاض تعويضات نهاية الخدمة بقيمة إليرة، وذلك بالرغم من 

بند االدوية بقيمة الزيادة في نتيجة أساسي مليار ليرة في المواد االستهالكية، بشكل  32ارتفاع بقيمة  أبرزها تغييرات ملحوظة
 .1023أيار  -مليار ليرة في كانون الثاني 27إلى ليصل مجموعها  مقارنة مع العام السابق (في المائة 226)مليار ليرة  42

والى وزارة الصحة العامة،  الجهاز العسكريلتحويالت االضافية الى اتعود باألغلب إلى هذه الزيادة في نفقات االدوية 
 30محددة، بلغت قيمتها أدوية شائعة عقدين بالتراضي بين وزارة المالية ووزارة الصحة العامة بهدف شراء إبرام باالضافة الى 

    .المحروقاتمليار ليرة في دفعات  22هذه الزيادة في المواد االستهالكية قابلها انخفاض طفيف بقيمة .   مليار ليرة

                                                 
7
لديات، والصناديق، والتي عند تسديدها يتم احتسابها على أنها االيداعات هي بشكل اساسي ايرادات محصلة لصالح االدارات العامة، المؤسسات العامة، الب 

 .نفقات
5
 . النفقات الجارية األولية تمثل النفقات الجارية باستثناء مدفوعات الفوائد وخدمة الدين 
9
المدعومة، وزارة الشباب والرياضة،  المدارس-وزارة التربية)المساهمات إلى المنظمات التي ال تتوخى الربح : المساهمات إلى القطاع غير العام تتضمن 

 . ، ومنح الطالب(وزارة العدل، وزارة الصحة العامة، ووزارة الثقافة)، المساهمات إلى جهات خاصة (وزارة الصحة العامة ووزارة الشؤون االجتماعية
 0
 .خ االستيراديوم من تاري 50 الدفعات التي تتم الستيراد الفيول لشركة كهرباء لبنان هي في العادة لمدة  
  
 .3 30تشرين الثاني  9تاريخ  5325 ، وعقد بالتراضي رقم  3 30تشرين الثاني  7تاريخ  5 52 عقد بالتراضي رقم  
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الفوائد على الديون بالعملة تسديدات  ارتفاع نتيجة مليار ليرة، 1402لتبلغ مليار ليرة  23 بحواليتسديدات الفوائد  ارتفعت
من الخمسة األولى شهر األمليار ليرة في  207بلغت تسديدات اقساط ديون خارجية حوالي كما . مليار ليرة 21بقيمة  األجنبية
  . 1021مليار ليرة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام  26، منخفضة بقيمة 1023العام 

 أيار -في فترة كانون الثاني مليار ليرة 417لتصل إلى  (في المائة 42) مليار ليرة 234بحوالي  النفقات االستثمارية ارتفعت
مجلس االنماء "دفعات الى ال نتيجة ارتفاع ،1021أيار  -في كانون الثاني المسجل مليار ليرة 182بارتفاع عن مبلغ  ،1023

في التحويالت الى  الملحوظةهذه الزيادة  .1023أيار  -في كانون الثاني مليار ليرة 217مليار ليرة لتبلغ  77بقيمة " واالعمار
بين  التي تربط قيطر التحسين مشروع عائدة لمليار ليرة  32 دفعة تسديد إلىبشكل اساسي تعود مجلس االنماء واالعمار 

في منطقة النقاش والتكاليف  إنجاز حوض السباحة االولمبيلالشراف على  مليار ليرة 22ودفعة بقيمة  ،البترون وبجدرفل
مدفوعات  عتارتفذلك،  ضافة الىإ. ع معالجة المياهير امشالمتعلقة بمليار ليرة  20 إضافة إلى دفعةالمترتبة عليه، االخرى 
 -مليار ليرة على التوالي في كانون الثاني 10مليار ليرة و 37صول الرأسمالية الثابتة بقيمة ونفقات اخرى متعلقة باال 3 الصيانة
في حين انخفضت  لدعم قطاع التصدير،" ايدال"تشجيع االستثمارات في لبنان ، نتيجة ارتفاع الدفعات الى مؤسسة 1023أيار 

مليار ليرة على التوالي في الفترة  27رة ويمليار ل 47التحويالت الى صندوق المهجرين ووزارة االشغال العامة والنقل بقيمة 
 .المذكورة

 عن في المائة 2اقل من  بانخفاض ،1023 وأيار الثانيكانون الممتدة بين فترة  مليار ليرة في 222 2 نفقات الخزينةبلغت 
نتيجة بشكل أساسي جاء  مليار ليرة 2البالغ  هذا االنخفاض. 1021أيار  -مليار ليرة المسجل في كانون الثاني 226مبلغ 
مقارنة مع  1023من العام  األولى الخمسةاألشهر في  ليرة مليار 343 إلىلتصل  في المدفوعات العائدة إلى البلديات التراجع
 1020المرسوم المتعّلق بتوزيع اإليرادات المتراكمة عن عام  وضع حين تم، 1021من العام  الفترة مثيلتهامليار ليرة في  480

 زينةالخ نفقات"( 2) بنود أخرى أبرزها االنخفاض في المدفوعات العائدة للبلديات قابلها ارتفاع في .  قيد التنفيذ لصالح البلديات
( 1)، مليار ليرة 237مليار ليرة لتصل الى  71بقيمة التي ارتفعت  ،القيمة المضافة رديات الضريبة على اً ، تحديد"خرىألا

التي الضمانات ( 3)مليار ليرة نتيجة التفاوت في توقيت الدفعات مقارنة مع العام الماضي، و 37بقيمة  التي زادت الودائع
لى إالذي ادى  االمر، 1023خالل العام  قيمة الغرامات المدفوعة الى وزارة المالية  ارتفعتمليار ليرة حيث  18بمبلغ ارتفعت 
 .العام القطاع موظفي إلى عادة المدفوعنسبة المبلغ في زيادة 

 

في نهاية المسجل مليار ليرة  72،878 مبلغ ، بارتفاع عن1023 أيارنهاية  معمليار ليرة  78،164 إجمالي الدين العام بلغ
1021. 

من العام الخمسة األولى شهر األفي  (في المائة 0.1) مليار ليرة 73 طفيفا بقيمة اً انخفاض قيمة الدين بالعملة المحلية سجلت
ارتفعت محفظة مصرف لبنان من الديون بالعملة المحلية بقيمة  في هذا اإلطار،. مليار ليرة 70،227لتصل إلى  1023
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 .مليار ليرة 30 تحدد قيمة سلفة الخزينة بمبلغ .  37 9الدفعة الرئيسية تتعلق بمشاريع انمائية مختلفة في مناطق لبنانية متفرقة، بناء للمرسوم  
 2
، تختلف فقرة نفقات الخزينة في التقارير المالية الشهرية والفصلية والسنوية من تلك المنشورة في نشرة األداء المالي   30بدءا بنشرة كانون األول  

داء الشهري وفق الشهرية وذلك بسبب إعادة تصنيف بعض المدفوعات المدرجة في األخيرة في بنود األمانات وسلفات الخزينة، والتي تصنف في نشرة األ

 .تصنيفها االقتصادي بحسب الموازنات
  
 .3 30كانون الثاني  2 تم نشره بتاريخ   727مرسوم رقم  



 

 

 

 3102أيار  –مرصد المالية العامة 

محفظة  انخفضتقد و . في نهاية أيار مليار ليرة 22،107لتبلغ  1021مقارنة مع نهاية  (في المائة 6.6) مليار ليرة 2278
مليار ليرة، في  17،024لتصل الى  (في المائة 7.3) مليار ليرة 1173بقيمة  بالعملة المحلية من الديون المصارف التجارية

 6223لتصل إلى  (في المائة 8.7) مليار ليرة 234بقيمة زيادة سندات الخزينة التي تملكها المؤسسات العامة  شهدتحين 
 .الفترة المذكورةخالل  مليار ليرة

مليار  38،278، لتبلغ 1021نهاية مقارنة مع  (في المائة 2.7)مليار ليرة  1387بحوالي  الدين بالعملة األجنبيةقيمة  ارتفعت
المتداولة اليوروبوند في المائة في اصدارات  7.7 بنسبة ارتفاعإلى أساسي بشكل  عود ذلكوي .1023 أيار شهر نهايةمع  ليرة

مليار  2.2بقيمة  في شهر نيسان صدار سندات يوروبوندإل نعمليتينتيجة  ،مليار ليرة 31،001 إلىلتصل قيمتها في األسواق 
في  7.2و في المائة 3.7نسبة ب (يوروبوند وقروض)" 3باريس "و" 1باريس "ديون كل من  انخفضت. 3 لكل منهادوالر أميركي 

الثنائية والمتعددة األطراف كما انخفضت القروض . أقساط الدين، نتيجًة لتسديد 1021نهاية العام  منذ على التوالي المائة
على  المتراكمةقيمة الفوائد ارتفعت  .مليار ليرة 1722مليار ليرة لتصل إلى  13بحوالي  وقروض من قطاع خاص أجنبي

سندات  شهدتكذلك ، 1023نهاية أيار مع مليار ليرة  406لتصل الى عينها مليار ليرة في الفترة  6بحوالي  سندات اليوروبوند
لفروقات سندات  وذلك بسبب اصدار ليرةمليار  232مليار ليرة لتصل الى  14 زيادة بلغت خاصة بالعملة األجنبيةالخزينة ال
في المائة، تستحق  4.04بمعدل  1023شباط  6دوالر اميريكي والتي اصدرت بتاريخ  22،767،360.87 بقيمةمتعهدين ال

تشرين  11تاريخ  112 رقم ومعدلة بموجب القانون 1008نيسان  13تاريخ  28بموجب القانون رقم  ،1027بتاريخ شباط 
  .1021االول 
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في قسم الدين " عمليات اصدار الدين"متوفرة على الموقع االلكتروني لوزارة المالية تحت  2 30مزيد من المعلومات حول عمليات اصدار الدين في نيسان  

 9 30في المائة  تستحق عام  3،3، وسندات بفائدة 7 30في المائة تستحق في العام  3. سندات بالدوالر بفائدة : المزدوجة شريحةال: "ناوينالعام، تحت الع

واستحقاق في المائة،  7للسندات بالدوالر بفائدة  3032فتح استحقاق عام  إعادة"و ؛"2 30نيسان  32ضمن اتفاقية استبدال الدين مع مصرف لبنان، اصدار 

 ". 2 30نيسان  7 في المائة اصدار  7،73للسندات يالدوالر بفائدة  3037عام 



 

 

 

 3102أيار  –مرصد المالية العامة 

 

اإليرادات العامةخالصة : قسم األول  
 

 إجمالي اإليرادات: 2جدول 

التغير نسبة  1023 1021 
 .(ل.ل مليار)

1023/1021  
أيار -2ك  

 
أيار -2ك  

  

 ومنها الموازنة، إيرادات إجمالي 5,917 5,951 0.6%

4.7% 4,686 4,477  الضريبية اإليرادات   
-12.0% 1,266 1,439  الضريبية غير اإليرادات    

 الخزينة إيرادات إجمالي 255 361 41.5%

 العامة اإليرادات إجمالي 6,172 6,313 2.3%
مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر  

 

 

 

 

 اإليرادات الضريبية: 3جدول 

التغير نسبة  1023 1021 
 .(ل.ل مليار)

1023/1021  
أيار -2ك  

 
أيار -2ك  

 

الضريبية اإليرادات 4,477 4,686 4.7%  

   ومنها األموال، ورؤوس األرباح و الدخل على ضريبة 1,185 1,501 26.6%

72.7% 760 440  األرباح على الدخل ضريبة 
16.7% 307 263  واألجور الرواتب على الدخل ضريبة 
-24.4% 137 180  المنقولة األموال رؤوس على الدخل ضريبة 

1.0% 279 277  (5) الفوائد على الدخل ضريبة% 

-24.3% 18 23  (الدخل على ضريبة) غرامات 
  ومنها ، األمالك على ضريبة 496 454 8.5%-
4.7% 111 106  المبنية األمالك على ضريبة 

-12.1% 291 331  العقارات على تسجيل رسوم 
ومنها والخدمات، السلع على الداخلية الضرائب 1,686 1,630 3.3%-  

-3.6% 1,435 1,489  المضافة القيمة على الضريبة 
-4.9% 140 147  ومنها والخدمات، السلع على أخرى ضرائب 
 السيارات على تسجيل رسوم - 82 85 3.8%

 اللبنانية األراضي مغادرة رسوم - 64 54 15.8%-

ومنها الدولية، والمبادالت التجارة على الرسوم 899 902 0.3%  

3.2% 337 327   الجمارك 
-1.4% 565 572  ،ومنها رسوم 
 البنزين على رسوم - 193 198 2.6%

 التبغ على رسوم - 194 175 9.8%-

 السيارات على رسوم - 181 187 3.3%

(المالي الطابع رسوم خاصة) أخرى ضريبية إيرادات 211 199 5.7%-  
مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 3102أيار  –مرصد المالية العامة 

 

 

 

 اإليرادات الغير ضريبية: 4جدول 

التغير نسبة  1023 1021 
 .(ل.ل مليار)

1023/1021  
أيار -2ك  

 
أيار -2ك  

 

الضريبية غير اإليرادات 1,439 1,266 12.0%-  

 ومنها دولة، وأمالك عامة ومؤسسات إدارات حاصالت 1,110 950 14.4%-
-12.5% 869 993  مالية غير ومؤسسات إدارات من حاصالت 
 لبنان كازينو إيرادات - 62 53 15.3%-

 بيروت مرفأ إيرادات - 0 30 -

 الوطني اليانصيب مديرية موازنة وفر من إيرادات - 36 20 44.4%-

-14.3% 766 895 
 السلكية االتصاالت موازنة وقر من إيرادات -

 /1 والالسلكي
1.1% 61 60  مالية عامة مؤسسات من حاصالت 

-66.4% 18 54 
 مطار إيرادات) الخاصة الدولة أمالك من حاصالت 

 (الدولي الحريري رفيق

-19.5% 2 2 
 عامة ومؤسسات إدارات من أخرى حاصالت 

 (فوائد)
ومنها إدارية، وعائدات رسوم 260 247 4.8%-  

-8.9% 196 216  ومنها إدارية، رسوم 
 العدل كتاب رسوم - 12 12 0.5%-

 العام األمن رسوم - 48 54 13.1%

 السير رسوم - 115 93 19.2%-

 قضائية رسوم - 14 11 22.2%-

 القيادة رسوم - 8 8 2.2%

50.1% 18 12  إدارية عائدات 
-24.6% 1 1  (عمومية لوحة وثمن الرسمية الجريدة) مبيعات 

2.0% 26 25  (العمل إجازات خاصة) إجازات رسوم 
10.4% 7 6  أخرى ومبيعات إدارية وعائدات رسوم 
والمصادرات الغرامات 5 4 22.0%-  

مختلفة ضريبية غير إيرادات 65 64 0.1%-  
وزارة المالية، مديرية المالية العامة: المصدر  

 593والبالغ  من وفر موازنة وزارة االتصاالت  3 30  أيار –من المبلغ المتوقع تحويله في فترة كانون الثاني  مليار ليرة فقط 203 تحويل تم   
 372، تم تحويل من وفر موازنة وزارة االتصاالت  2 30  أيار –في فترة كانون الثاني  مليار متوقع تحويله من  777من أصل مبلغ  .مليار ليرة
 . مليار ليرة

  



 

 

 

 3102أيار  –مرصد المالية العامة 

 

 
  

 خالصة اإلنفاق العام: القسم الثاني

 

 اإلنفاق بحسب التوظيف االقتصادي: 5جدول 
التغير نسبة  1023 1021 

 .(ل.ل مليار)
1023/1021  

أيار -2ك  
 

أيار -2ك  
 

 الجارية النفقات .1 6,838 7,588 11.0%

 :ومنها وملحقاتها، والرواتب المخصصات 2,451 2,645 7.9%

10.5% 1,767 1,599  (11 بند) وأجور ورواتب مخصصات 
1.4% 730 720  ومنها الخدمة، نهاية وتعويضات تقاعد معاشات 

 تقاعد معاش - 516 661 28.0%

 الخدمة نهاية تعويضات - 204 69 66.1%-

12.0% 148 132  1 رواتب لتغطية عامة مؤسسات إلى تحويالت/ 
 /2: ومنها فوائد، تسديد 2,338 2,401 2.7%
0.0% 1,432 1,432  الداخلية القروض على فوائد 
6.9% 968 906  الخارجية القروض على فوائد 

خارجية ديون أقساط تسديد 123 105 14.0%-  

36.3% 133 98  ومنها استهالكية، مواد 
 تغذية نفقات - 26 21 20.6%-

 محروقات - 20 4 80.5%-

 أدوية - 24 65 166.7%

 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 12 7 39.1%-
18.4% 59 50  خارجية خدمات 
24.7% 1,960 1,572  4 ومنها أخرى، تحويالت/ 
 /5 لبنان كهرباء شركة - 1,409 1,312 6.9%-

 االجتماعي للضمان الوطني الصندوق - 0 250 

 الهيئة العليا لإلغاثة - 38 23 38.4%-

 عام الغير القطاع إلى التحويالت - 42 134 222.3%

 المازوت لدعم خزينة سلفات - 0 0 -

 القمح دعم - 0 28 -

 المساهمة لسلطات المياه - 0 3 -

 بلبنان الخاصة المحكمة - 0 0 -

 العمومية السيارات لسائقي البنزين دعم - 3 1 67.5%-

 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 0 0 94.9%-
47.5% 191 129  ومنها أخرى، جارية نفقات 
 مستشفيات - 105 126 20.6%

 ( خارجية ومؤتمرات وفود نفقات ومصالحات، قضائية أحكام) أخرى - 23 64 177.4%
 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 1 0 97.8%-
22.3% 94 77  احتياطي 
 الفوائد دعم - 77 94 22.3%

 استثمارية نفقات .2 291 425 46.2%

4970.0% 
14 0 

 وإنشاءات ومطارات ومرافئ طرق وأشغال إلنشاء وأبنية أراض استمالكات 
 مائية

84.7% 29 16  تجهيزات 
26.6% 248 196  ومنها التنفيذ، قيد إنشاءات 

 المهجرين صندوق - 48 0 100.0%-

 الجنوب مجلس - 30 18 41.7%-

 واإلعمار اإلنماء مجلس - 37 125 236.0%

 العام والنقل األشغال وزارة - 73 58 20.4%-

 ومنها أخرى، - 7 41 469.3%

 لإلغاثة العليا الهيئة   0 15 -

50.8% 113 75  صيانة 
1209.7% 21 2  المادية الثابتة باألصول تتعلق أخرى نفقات 
-100.0% 0 2  6 النواب مجلس في وصيانة تجهيزات/ 

-6.3% 0 0  الخزينة لسلفات حسابية تعديالت 



 

 

 

 3102أيار  –مرصد المالية العامة 

 /7 موازنة سلفات .3 77 64 17.3%-
 /8( واألجور الرواتب تتضمن ال) الجمارك إدارة .4 19 20 6.1%
 /9 الخزينة نفقات .5 667 661 0.9%-

-29.9% 343 490  بلديات 
132.5% 51 22  ضمانات 
113.7% 65 30  11 ودائع/ 
61.0% 201 125  ،ومنها أخرى 
63.2% 135 83  المضافة القيمة على الضريبة رديّات 

 مبّوب غير إنفاق .6 0 1 480.7%
 (واإلعمار اإلنماء لمجلس الخارجي التمويل يتضمن ال) اإلنفاق إجمالي .7 7,892 8,759 11.0%

 ، كشف حساب الصناديق، أرقام مديرية الدين العام، أرقام توقيفات البيان المالي27كشف حساب :المصدر
 (6) رقم جدول مراجعة الرجاء التحويالت، هذه حول للتفاصيل/ 1   
 (7) رقم جدول مراجعة الرجاء الفوائد، حول للتفاصيل/ 2   

هذه  لتوقيفات موجودة .  الخزينة حسابات من خزينة كسلفات مسبقًا ُدفعت قد والتي موازنةال مخّصصات من تسديدات  تتضمن وز رة  لمالية   لمصدرة من ن  رقام  لنفقات /3

 .بالمحاسبة وال تعتبر  نفاق فعلي وبالتالي ال تأثر على  لعجزعلى جانبي  الير د ت و لنفقات المور تتعلق 

، وبدء تحويالت مختلفة بند وتصنيفها تحت 2111نفقات  لخزينة في عام من مليار  23و لبالغة قيمتها " سلفات خزينة لسلطات  لمياه"تجدر  إلشارة إلى أنه تمت إز لة  /4

 .14 لمياه ضمن  لبند أصبحت تحويالت إلى سلطات  2112من  لعام 

 وفقاً  أخرى تحويالت" إلى"مختلفة خزينة نفقات" من تصنيفه إعادة تمت قد لبنان كهرباء بند أن علما(. 8) رقم جدول مراجعة الرجاء التحويالت، هذه حول للتفاصيل /5
 .العامة المالية أداء مع انسجاما وذلك 2112 موازنة مشروع في المقترح للتصنيف

 2111 موازنة في ليرة مليار 21 بقيمة اعتماداً  فتح والذي ،2111 تموز 21 بتاريخ 121 رقم لقانون وفقاً  األمانات من ُحررت التي للمدفوعات تصنيف إعادة البند هذا يمثل/ 6
 هذه قوننة يتم سوف. النواب مجلس رئيس قرار على بناءاً  محددتين، ومدة قيمة ذات طارئة سلفة بإصدار القانون هذا سمح وقد  .البرلمان وصيانة تجهيز كلفة لتغطية وذلك
   .المالية وزارة إلى ومقدمة البرلمان سكريتاريا قبل من مصدقة فواتير على بناءاً  السلفة

 يجب القانون، وبحسب. األخيرة اآلونة في الملحوظ نمّوها بسبب مستقل بشكل تبويبها ارتأت المالية وزارة أن إال ،"غيره" البند تحت سابقاً  مصنفة كانت" الموازنة سلفات"/ 7
 .الموازنة نظام في االقتصادي للتصنيف وفقاً  تصنيفها إعادة يمكن فقط وحينها الحقاً، المدفوعات هذه قوننة

 المستندات للمالية العامة المديرية تستلم عندما فقط تصنيفها ويمكن الجمارك، صندوق من الجمارك إلى المدفوعات كل ،(واألجور الرواتب باستثناء) البند هذا يتضمن/8
 .المرفقة

 الصادرة العامة المالية أداء تقارير في نفسه االسم تحمل التي الفقرة عن والسنوية والفصلية الشهرية التقارير في الخزينة نفقات  فقرة تختلف ،2111 األول كانون من اعتبارا/ 9
 .الموازنة نظام في االقتصادي للتصنيف وفقاً  تصنيفها  إعادة يتم والتي الخزينة وسلفات األمانات حسابات من المدفوعات بعض تصنيف إلعادة نظراً  المالية وزارة عن
 .عنهم بالنيابة تحصيله تمّ  ما إيرادات من وذلك والصناديق البلديات العامة، والمؤسسات اإلدارات إلى الخزينة قبل من الدفعات كل الودائع دفعات تمثّل/ 11

 
 
 

 

 األجورو الرواتب لتغطية العامة المؤسسات إلى التحويالت: 6 جدول

التغير نسبة  1023 1022 
 .(ل.ل مليار)

1023/1021  
أيار -2ك  

 
أيار -2ك  

 

الجنوب مجلس إلى تحويالت 2 2 54.3%  

    واإلعمار اإلنماء مجلس إلى تحويالت 9 15 69.0%

    المهجرين صندوق إلى تحويالت 2 2 8.0%

اللبنانية الجامعة إلى تحويالت 115 123 6.9%  

واإلنماء للبحوث التربوي المركز إلى تحويالت 5 6 14.3%  

وزارة المالية، مديرية المالية العامة: المصدر     

 
 
 

 

 الدين خدمة عمليات تفاصيل: 7 جدول
التغير نسبة  1023 1022 

 .(ل.ل مليار)
1023/1021  

أيار -2ك  
 

أيار -2ك  
 

 فوائد تسديد 2338 2401 2.7%
 المحلية بالعملة الدين 1,432 1,432 0.0%
 ومنها األجنبية، بالعملة الدين 906 968 6.9%

 *اليوروبوند على فوائد - 855 914 7.0%

فوائد - 2 3 31.9%
 

 *خاصة قروض على

 ميّسرة قروض على فوائد - 49 51 3.8%

 ميّسرة قروض أقساط تسديدات 123 105 14.0%-
 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

 بالعملية متعّلقة عامة نفقات تتضمن*

    



 

 

 

 3102أيار  –مرصد المالية العامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 
 
 

 
 

 

لبنان كهرباء شركة إلى التحويالت: 8 جدول
2

 

 التغير نسبة

1023/1021 

2013 

أيار  -2ك  
     

2012 

أيار  -2ك  
 

 ( لبنانية ليرة مليار)

 ومنها لبنان، كهرباء شركة 1,409 1,312 6.9%-
 :ومنها الدين، خدمة     43 40 6.3%-

-16.7% 14 17  ومنها ميسرة، قروض: 

 أقساط تسديد - 14 12 17.6%-

 فوائد تسديد - 3 3 13.1%-
0.6% 26 26  لبنان مصرف  من مكفولة قروض 
 وفيول غاز شراء  1,366 1,271 6.9%-
-6.9% 1,271 1,366   وسوناطراك الكويتية البترول مؤسسة 

- 0 0  الطبيعي للغاز القابضة المصرية الشركة 
 سلفات خزينة لتسديد دفعات القيمة المضافة 0 0 -

- 0 0  ضريبة القيمة المضافة الستيراد الوقود 

- 0 0  دفعات شركة كهرباء لبنان العائدة إلى كاربورشيب 
 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

 مجلس عن بمراسيم صادرة خزينة سلفات طريق عن تدفع كانت إذ" الخزينة نفقات" بند تحت تسجل لبنان كهرباء إلى التحويالت كانت 2005 عام قبل ( )
 خانة في لتصبح التحويالت هذه تصنيف إعادة تمت 2002 عام. قروض أنها على الموازنة في تصنف التحويالت هذه أصبحت 2005 من اعتبارا. الوزراء
 أن إال". الموازنة نفقات" خانة إلى نقلها تم تم أن إلى الضريبي األداء تقارير في" الخزينة نفقات" خانة في تدخل 2010 آب حتى ظلت التحويالت هذه. الدعم
 مع المقارنة إمكانية على للمحافظة كما الجداول في  خلل أي لتفادي العامة المالية مرصد من 2010 لعام الصادرة األعداد في تنعكس لم هذه التصنيف إعادة
  ".الموازنة نفقات" خانة في تندرج لبنان كهرباء شركة إلى التحويالت أصبحت 2011 الثاني كانون من ابتداء. نفسه العام من األرقام



 

 

 

 3102أيار  –مرصد المالية العامة 

 

 

 

 الدين العام: الثالثالقسم 

 
(ليرة مليار) 1023شباط  شهر نهاية في الدائن حسب األداء المستحق العام الدين: 9 جدول   

التغير نسبة التغير    1023 1022 1021 1010 
 -1021 1ك .(ل.ل مليار)

1023 أيار  
 -1021 1ك

   1023 أيار
1ك أيار 1ك  1ك   

العام الدين إجمالي 79,298 80,887 86,959 89,274 2,315 2.7%  
 المحلية بالعملة الدين 48,255 49,340 50,198 50,115 83- 0.2%-

7.7% 1,159 16,208 15,049 16,374 13,130  لبنان مصرف (يتضمن REPOs  وقروض EDL)
1

 
-8.3% -2,253 25,014 27,267 25,177 27,214  التجارية المصارف 
12.8% 1,011 8,893 7,882 7,789 7,911  ومنها ،(خزينة سندات) المحلية بالعملة  أخرى ديون 
 عامة مؤسسات - 6,268 6,538 6,479 7,113 634 9.8%

المتعهدين فروقات سندات - - 41 134 134 0 0.0%
2

 
  الدين من  متراكمة فوائد*  867 788 789 740 49- 6.2%-
ةاألجنبي بالعملة دين 31,043 31,547 36,761 39,159 2,398 6.5%

3
 

-0.9% -23 2,561 2,584 2,566 2,624 
 خاص قطاع من وقروض األطراف والمتعددة الثنائية 

 أجنبي
-3.8% -112 2,813 2,925 3,512 4,137  (وقروض يوروبوند) 2 باريس ديون

4
 

-5.6% -74 1,240 1,313 1,723 1,855  (وقروض يوروبوند) 1 باريس ديون
5

 
8.8% 2,575 32,002 29,427 23,259 21,870  السوق في يوروبوند إصدارات 
1.8% 7 407 400 407 483  اليوروبوند على متراكمة فوائد 

21.4% 24 136 112 80 74  األجنبية بالعملة خاصة خزينة سندات
6

 
العام القطاع ودائع 11,419 10,984 12,916 12,769 147- 1.1%-  
العام الدين صافي 67,879 69,903 74,043 76,505 2,462 3.3%  

للدين السوقية القيمة إجمالي 51,308 50,192 58,623 59,351 728 1.2%
7

 

الدين إجمالي من%  65% 62% 67% 66% 1%- 1.4%-  
العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر   

، 2004مليار ليرة في تموز  150و 2003مليار ليرة في تشرين الثاني  300شراء الكهرباء من سوريا، وقد بلغت هذه القروض  لتمويل يتضمن قروض مصرف لبنان لشركة كهرباء لبنان: 1

 .، وهي تصنف كجزء من الدين العام ألّنها مكفولة من الدولة2013ينتهي تسديدها عام 
 تندرج سندات المتعهدين بالدوالر أألمريكي تحت بند سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية.سندات فروقات المتعهدين بالعمة المحلية: 2
 . DMFAS نظام عن الصادرة األطراف والمتعددة ض الثنائيةالمتعلقة بالقرو المعلومات تحديثل نظراً  سابًقا المنشورة تلك عن تختلف  أن يمكن 2011كانون األول -2002 األول كانون أرقام: 3

  .2مليار دوالر ضمن مؤتمر باريس  1،871تتضمن يوروبوند صدر أواًل بقيمة (  لقروض و ليوروبوند) 2ديون باريس : 4 
وقسم من شريحة  2002 شباط في الفرنسي للقرض أولى شريحة المتحدة، العربية لإلمارات قرض والتنمية، اإلعمار إلعادة الدولي للبنك قرض ،3 باريس مساهمة من كجزء لماليزيا صادر: 5

 2002 حزيران في العربي النقد لصندوق وقرض األوروبي، االتحاد لقرض أولى شريحة الدولي، النقد صندوق قرض ،2112ثانية في تشرين  ألول 
 (. سندات استمالك ومقاول)سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية  :6
 .3و 2 باريس وديون األطراف ومتعددة ثنائية قروض  االجتماعي، الضمان الصندوق لبنان، مصرف يحمله ما باستثناء العام الدين إجمالي هي للدين السوقية القيمة إجمالي: 7

 
  



 

 

 

 3102أيار  –مرصد المالية العامة 

 منشورات وزارة المالية
3102 

 28-22نشرة تنسيق المساعدات، أعداد 
 1023  نيسان -، كانون الثاني 1021كانون األول –الثاني  تشرين ،مرصد المالية العامة
 1021 العام عن نتائج المالية العامة

 1021 الفصل الثالث من العامنتائج المالية العامة في 
آذار  -، كانون الثاني 1021 كانون األول -الثاني تشرينلمحة شهرية، : التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان

1023  
 1023 نيسان -وكانون الثاني 1021كانون األول   – تشرين األول، 23بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها

 1023واألول من العام  1021الرابع من العام تقرير الدين وأسواق الدين الفصلي، عدد الفصل 
3103 

 20-70المساعدات، أعداد نشرة تنسيق 
 1021تشرين األول –كانون الثاني  ،مرصد المالية العامة

 1022 نتائج المالية العامة في العام
 1021 تشرين األول -لمحة شهرية، كانون الثاني: التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان

 1021من العام  والثاني والثالث تقرير الدين وأسواق الدين الفصلي، عدد الفصل األول
 1022تقرير الدين وأسواق الدين الفصلي، عدد الفصل الرابع من العام 

 1021 أيلول  – الثاني كانون، 23بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها
 1022 األول كانون، 23بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها

3100 
 71-37نشرة تنسيق المساعدات، أعداد 

يرادات  1022، آذار (1020-2886)الدولة  واردات السيارات وا 
 1022، آذار 1027-1020إطار إدارة الدين 

 1022، شباط 1020موازنة المواطن لعام 
 1022كانون األول  –نشرة شهرية، كانون الثاني  –مرصد المالية العامة 
 1022الفصل األول والثاني والثالث من العام  –نتائج المالية العامة 

 1022كانون األول  –لمحة شهرية، كانون الثاني : كهرباء لبنانالتحويالت إلى شركة 
 1022تقرير الدين وأسواق الدين الفصلي، الفصل األول والثاني والثالث من العام 

 1022تشرين الثاني  –نشرة شهرية، شباط  23بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها
 

www.finance.gov.lb: يرجى مراجعة الموقع التالي ،منشورات وزارة الماليةب ةللحصول على قائمة كامل

http://www.finance.gov.lb/
http://www.finance.gov.lb/


 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :على بنا االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد

 

 المالية وزارة

 (UNDP)  اإلنمائي المتحدة األمم مشروع
 

 035 95    97: تلفون

 039 95    97: فاكس

 

 infocenter@finance.gov.lb: الكتروني بريد

 www.finance.gov.lb: يلكتروناالالموقع 
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