
 

 

 

 3102كانون األول  –مرصد المالية العامة 

 

في المائة( عن العجز  8مليار ليرة ) 444بزيادة  ،مليار ليرة 6361 حوالي 1023خالل عام إجمالي العجز المالي  سجل
مليار  266 من األولي الميزان عجز ارتفع ،بالتوازي. (2مليار ليرة )جدول رقم  5828والبالغ  1021عام  نهاية المسجل في

من  العجز الماليزاد  ،1اإلجمالي المحلي بالنسبة للناتج .1023مليار ليرة في نهاية العام  362الى  ،1021العام  خاللليرة 
ناتج المحلي للنسبة العجز األولي  ، في حين ارتفعت1023خالل عام في المائة  8،3الى  1021في المائة خالل عام  8،2

هذا التدهور في وضع المالية العامة . 1023خالل عام  ئةاالمفي  0،5إلى  1021خالل عام  ئةاالمفي  0،3 من األجمالي
في  10،8نسبة إلى  1021عام خالل الناتج المحلي من  في المائة 12،8 نسبةمن اإليرادات  مجموع انخفاضهو نتيجة 

الناتج المحلي من في المائة  30،1من مجموع النفقات قابلها انخفاض  التيو ، 1023 خالل عامالناتج المحلي من المائة 
 نسبة الدينسجلت  ،لعجزهذا االرتفاع في انتيجة  .1021خالل العام  في المائة 32بنسبة   مقارنة 1023خالل  اإلجمالي

ارتفع كذلك،  .1023خالل العام  240،5إلى  1021خالل عام  ئةاالمفي  234،3 زيادة من  الناتج المحلي اإلجمالي من
 .1021خالل عام  ئةاالمفي  224،3 ، مقارنة بنسبة1023خالل عام  الناتج المحلي اإلجماليمن  221،1 إلىالدين صافي 

 
 من منظار نقدي -(2013-2011)اجمالي الميزان المالي   :0 البياني لرسما      

 
مةالعا المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

 

الناتج المحلي من  ئةاالمفي  10،8مليار ليرة ) 24،102ليبلغ  ،مليار ليرة 31بقيمة ارتفاعًا طفيفًا  إجمالي اإليرادات سجل
  الخزينة.إيرادات ارتفاع نتيجة  ذلكو  ،اإليرادات الضريبية وغير الضريبية التراجع في كل منعلى الرغم من  ،(اإلجمالي
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، صندوق النقد الدولي(. 3112عدد تشرين األول  العالمي االقتصاد افاق تقريرمليار ليرة ) 91،116هو  3112المحلي اإلسمي المقدر المعتمد لعام إن الناتج  

ليارليرة )إدارة م 43,،95بقيمة  3113. وقد تم تقدير الناتج المحلي اإلسمي لعام 3112اعتمد هذا المصدر أيضا في النشرة األساسية لشهر آذار من العام 

 اإلحصاء المركزي(.

 مرصد المالية العامة
 التقرير الشهري لنتائج المالية العامة

 3102 كانون األول
 



 

 

 

 3102كانون األول  –مرصد المالية العامة 

مليار ليرة بنهاية   20،226لتبلغ  مقارنة مع العام الفائت، في المائة( 2) مليار ليرة 12حوالي ب الضريبيةاإليرادات  انخفضت
 :في السياسة الضريبيةالتعديالت بعض و  االقتصادي النشاط في العام نتيجة التباطؤ ، وذلك1023سنة 

  1258 لتبلغفي المائة(  4مليار ليرة ) 83بحوالي  على التجارة والمبادالت الدولية الضريبةانخفضت إيرادات 
 نتيجة تراجع بشكل رئيسي مليار ليرة، 224الرسوم بقيمة  . تراجعت إيرادات1023خالل عام مليار ليرة 
في  21كميات التبغ المستوردة بنسبة تراجعت في المائة( ) 13مليار ليرة ) 212رسوم التبغ بقيمة تحصيالت 

العام خالل في المائة(  18مليار ليرة ) 222بلغت يادة سنوية استثنائية المائة(، والتي كانت قد سجلت ز 
 مليار ليرة في الفترة المذكورة 21. باإلضافة إلى ذلك، انخفضت إيرادات الرسوم على البنزين بقيمة 1021
 بقيمةإيردات الرسوم على السيارات  تحسنت بينما، ة(ئفي الما 3بنسبة المستوردة البنزين  ت كميات)انخفض

في  3مليار ليرة ) 10ارتفاع في إيرادات الجمارك بقيمة  هذا التراجع في إيرادات الرسوم قابله .مليار ليرة 10
. تجدر اإلشارة إلى 3في المائة خالل الفترة المذكورة 5المائة(، نتيجة نمو استيراد المواد غير النفطية بنسبة 

2أن استيراد "المواد الغذائية"
"منتجات الصيدلة" و"المحركات شهدت  كذلك، المائة في 4شهد ارتفاعًا بنسبة  

 .على التوالي ئةاالمفي  23و في المائة 21واألجهزة واآلالت األخرى" ارتفاعًا بنسبة 

 1023 نهايةفي  مليار ليرة 24حوالي ب الضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال إيرادات انخفضت 
رؤوس  الدخل على تراجعت "ضريبة .مليار ليرة 1526والبالغ  1021خالل عام  سجلالممقارنة بالمبلغ 
 وذلك بعد في الفترة المذكورة، مليار ليرة 132في المائة( لتبلغ  11مليار ليرة ) 65" بحوالي األموال المنقولة

على  ضريبة الدخلإيرادات ". كما انخفضت 1021الزيادة غير المتكررة في هذا البند المسجلة خالل 
، وذلك نتيجة انخفاض 1023في مليار ليرة  814 لتبلغ في المائة( سنوياً  3مليار ليرة ) 31االرباح" بحوالي 

، ارتفعت إيردادت ضريبة الدخل على الرواتب واألجور بقيمة في المقابل .10215أرباح الشركات في العام 
نتيجة زيادة األجور ، بشكل أساسي 1023مع نهاية  مليار ليرة 581 بلغلت في المائة( 21مليار ليرة ) 64

لإلرتفاع الضريبة على الفوائد عادت  ،أخيراً  .4في القطاع الخاص ودفع فروقات غالء المعيشة للقطاع العام
في  1مليار ليرة ) 23الزيادة  لتبلغ ،1021 عامفي  في المائة( 2)مليار ليرة  5 بلغ بعد انخفاض سنوي

 .1023 خالل عام المائة(

 1023في مليار ليرة  413في المائة( لتصل إلى  2مليار ليرة ) 5بقيمة  الطابع الماليرسوم  تدنت إيرادات 
 .1021في مليار  418 مقابل
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، بشكل جزئي نتيجة التفاوت في تسجيل 3112كانون األول  –في المائة خالل فترة كانون الثاني  14تجدر االشارة إلى ان استيراد النفط تراجع بنسبة  

 ما معفاة من الرسوم أو تخضع لتعرفة جمركية مخفضة.استيراد الفيول والمازوت لصالح شركة كهرباء لبنان. علماً أن هذه الفئة من االستيراد هي إ
2

جدر اإلشارة إلى أن من ضمنها: الحيوانات الحية، المنتجات الحيوانية، المنتجات النباتية، الزيوت والدهون، محضرات المواد الغذائية، المشروبات والتبغ. ت 

 بعض هذه الفئات تخضع لرسوم جمركية مرتفعة نتيجة السياسة الحمائية المطبقة. 
5

 .حصيلها عن إيرادات السنة السابقةتجدر اإلشارة إلى أن هذه الضريبة يتم ت 
4

، غير أن الزيادة بالنسبة للقطاع 3113لألجور في القطاع الخاص باإلضافة إلى زيادة غالء المعيشة في القطاع العام في شباط تم إقرار زيادة الحد األدنى  

 .3113خالل الفصل الرابع من العام وقد تم تسديد دفعات المفعول الرجعي  3113العام لم تدخل حيز التنفيذ إال في أيلول 
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 بارتفاع سنوي قدره  1023 نهايةمليار ليرة في  3181على السلع والخدمات  بلغت إيرادات الضرائب الداخلية
لضريبة اارتفعت إيرادات  . بالتفصيل،1021مليار ليرة المحصل خالل العام  3148مليار ليرة عن مبلغ  33

ارتفعت تحصيالت فقد . 1023مليار ليرة في نهاية  3186مليار ليرة لتبلغ  10على القيمة المضافة بقيمة 
اجع الحاصل في إيرادات الضريبة التر مقابل مليار ليرة،  82 قيمةب في الداخل لضريبة على القيمة المضافةا

مليار ليرة، نتيجة قرار مجلس النواب القاضي بإلغاء  12والبالغ القيمة المضافة المحصلة لدى الجمارك 
 "رسوم التسجيل على السيارات"ارتفعت كل من إيرادات كذلك، . 9الضريبة على القيمة المضافة على المازوت

 .على التوالي مليار ليرة 6و مليار ليرة 21اللبنانية" بقيمة  "رسوم مغادرة األراضو
 

 العام مع نهاية مليار ليرة  2102لتصل إلى  مليار ليرة 8 بقيمة األمالك على الضريبةإيرادات  ارتفعت
مليار ليرة، وذلك نتيجة معالجة الملفات ذات القيمة  14بقيمة  "رسم االنتقال"إيرادات ، فقد زادت 1023

 إيرادات ارتفعت كذلك، العالية وعمل وزارة المالية على اإلسراع في عمليات تحصيل الدفعات المتأخرة.
هذه وقد قابل  .1023 خالل العاممليار ليرة  218مليار ليرة لتبلغ  8"الضريبة على األمالك المبنية" بقيمة 

في  الحاصلالتراجع  نتيجة مليار ليرة 13إيرادات "رسوم التسجيل على العقارات" بقيمة  في انخفاضالزيادات 
في  1بنسبة  االنخفاض إلىبدوره  العائد ،في المائة 3 بنسبة 1023القيمة اإلجمالية للعقارات المباعة خالل 
 .الفترة المذكورةالمائة في عدد العقارات المباعة خالل 

 حافظت، إذ 1023مليار ليرة  3168 لتبلغ مليار ليرة( 21) في المائة 2بأقل من  7اإليرادات غير الضريبية انخفضت
 اإليرادات غير الضريبيةومن أبرز بنود  مليار ليرة. 1256مسجلًة  على المستوى نفسه التحويالت من وفر موازنة االتصاالت

مليار  28( إيرادات مطار رفيق الحريري الدولي )1) ،مليار ليرة( 11التقاعدية )( المحسومات 2) :التي شهدت تراجعًا ما يلي
. مليار ليرة( 20( رسوم السير )5)و ،مليار( 22( اليانصيب الوطني )4) ،(مليار ليرة 22)( إيرادات كازينو لبنان 3) ،ليرة(

 معمليار ليرة  30التي بلغت  1مرفأ بيروتإيرادات وقد طغى االنخفاض في البنود المذكورة على الزيادة في التحويالت من 
قد  األمن العاماإليرادات من رسوم وتجدر اإلشارة إلى أن . 1021مقابل ال شيئ في الفترة المماثلة من العام  1023نهاية 
 المذكورة.لفترة في ا مليار ليرة  10 بقيمةزادت 

 ،1023العام نهاية  مليار ليرة في 826 في المائة( سنويًا لتصل إلى 28مليار ليرة ) 215بقيمة  إيرادات الخزينة ارتفعت
)لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة مرصد مليار ليرة  82 " بقيمةالزيادة السنوية في "الحسابات األخرى نتيجةبشكل رئيسي 

 .(1023المالية العامة لشهر آب 
 

ما ) مليار ليرة 10،563 إلى النفقات لتصل، مليار ليرة 482 ما يعادل وأفي المائة  1 ةنسبب اً اعإرتف النفقاتإجمالي  سجل
 .االستثمارياإلنفاق و مع تسجيل ارتفاع كل من مدفوعات الفوائد ،1023 بنهاية العام (الناتج المحلي اإلجماليمن  3001 تهنسب
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 .3113آذار  4تاريخ   ,31باإلستناد الى القانون  
,

 على أساس نقدي. 
1

 .3111مليار ليرة المحول من ايرادات مرفأ بيروت الى وزارة المالية هو باالساس جزء من حصة االيرادات عن العام  21ان مبلغ  
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بشكل أساسي ، 1023 العام في مليار ليرة 22،865 مليار ليرة لتصل إلى 36بقيمة  8النفقات الجارية األولية انخفضت 
 :التالية االتغيرات  نتيجة

  مليار ليرة وذلك بسبب عدد من الدفعات  231انخفاض مخصصات الرواتب واألجور وملحقاتها بقيمة   
( الدرجات االستثنائية المدفوعة ألفراد الهيئة التعليمية مع 2) :هيو  1021 عامخالل التي تمت اإلستثنائية 

( فروقات سلسلة الرتب والرواتب عن 1)وليرة(، مليار  244) 201و 258وانين قالمفعول رجعي بموجب 
 (.ليرة مليار 68العسكري والمدني ) ينالمستحقة المدفوعة للجهاز  2888-2886االعوام 

 لتراجعمليار ليرة نتيجة التأثير المشترك  81التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة بقيمة  انخفاض معاشات 
 مليار ليرة 86ارتفاع معاشات التقاعد بقيمة مقابل  من جهة، مليار ليرة 283تعويضات نهاية الخدمة بقيمة 

 24 بقيمة ديد دفعة( تس2في المائة نتيجة ) 6. وقد جاء االرتفاع في معاشات التقاعد بنسبة من جهة أخرى
المستحقة للمتقاعدين  2888-2886فروقات سلسلة الرتب والرواتب عن االعوام عائدة إلى مليار ليرة 
مقارنة مع  1023 عام متقاعد خالل 3000( ارتفاع عدد المتقاعدين بنحو 1)و، 1023في آذار  العسكريين

يعود إلى  1021ارتفاعها الملحوظ في العام  . أما بالنسبة لتعويضات نهاية الخدمة، فالسبب وراء1021عام 
 .11التقديمات اإلضافية المرتبطة بنهاية الخدمة المبكرة للعسكريين

  مليار ليرة، بشكل أساسي نتيجة 83انخفاض في التحويالت المختلفة بقيمة: 
مليار ليرة  3056مليار ليرة والتي بلغت  353بقيمة  11انخفاض التحويالت الى مؤسسة كهرباء لبنان )2)

مقارنة مع العام  في المائة 4السعر الوسطي للنفط الخام بنسبة  انخفاض نتيجة جاءهذا التحسن  .1023في 
 سلفات بلغت) خالل السنة غياب سلفات الخزينة إضافة إلى ،دوالر اميركي للبرميل الواحد 208ليبلغ  السابق

 .(1021خالل مليار ليرة  110 13الخزينة الى مؤسسة كهرباء لبنان

خالل مليار ليرة  285مبلغ  مليار ليرة، من 81بقيمة  التحويالت لصالح الهيئة العليا لإلغاثة انخفاض( 1)
 مليار ليرة. 208الى مبلغ  1021

 :التراجعات إرتفاع فيهذه قابل 

 150ليبلغ مجموعها  (مليار ليرة 250بقيمة )( التحويالت لصالح الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 2) 
توقيت الدفعات  ما يعود بشكل جزئي إلى ،1021مليار ليرة في العام  200مقارنة مع  1023مليار ليرة في 

في حين  ،تشرين الثاني فيمليار ليرة  50 حزيران إضافة إلى في مليار ليرة 50دفع  تم 1021 العام )خالل
 (،نيسان فيمليار ليرة  250كانون الثاني و فيمليار ليرة  200 1023عام خالل  سجلت المبالغ المدفوعة
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 لجارية باستثناء مدفوعات الفوائد وخدمة الدين. ا النفقات الجارية األولية تمثل النفقات 
11

 ، والذي يقدم للعسكريين حوافز إضافية للتقاعد المبكر مثل الدرجات االستثنائية.3111آب  36تاريخ  196بناء للقانون رقم  
11

ستكون متوفرة في التقرير الشهري عن  3112األول  كانون -المزيد من المعلومات عن التحويالت الى شركة كهرباء لبنان خالل فترة كانون الثاني 

  .كانون األولعدد  -التحويالت الى شركة كهرباء لبنان 
13

نيابة عن التي دفعت األولى مليار ليرة تمثل االقساط الثالثة  111تتضمن  3113 كانون األول –ان التحويالت الى مؤسسة كهرباء لبنان خالل كانون الثاني  

مليار ليرة دفعت لكهرباء لبنان لتسديد الضريبة  51، وKarpowership)كهرباء لبنان، لقاء عقد ايجار لباخرتين لتوليد الكهرباء بينها وبين شركة ) مؤسسة

 .3113تشرين األول  11تاريخ المنشورين في الجريدة الرسمية  6164و 6165رقم   ينعلى القيمة المضافة، تنفيذا للقانون
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وهي  ،دعم الفرد( نتيجة إلرتفاع كلفة مليار ليرة 68بقيمة ) 12( المساهمات لصالح القطاع غير العام1) 
 15في لبنان ثر فقراً األك لدعم األسرالبرنامج الوطني  أبرزها ،مختلفة مشاريع إجتماعيةبدفعات مرتبطة 

باإلضافة الى  ،العقلية والجسديةالخاصة من الناحية ألشخاص ذوي اإلحتياجات لحقوق االمشروع الداعم و 
  ،1021العائدة لسنة المتأخرات  دفع

 لمحكمة الدولية الخاصة بلبنان.إلى امليار ليرة  58( تحويل مبلغ قدره 3)

 بعد  مليار ليرة 214نفقات األدوية بقيمة زيادة بسبب  ،مليار ليرة 252المواد االستهالكية بقيمة  فقاتارتفاع ن
قد والتي  ،الحديثةباإلضافة الى ارتفاع كلفة األدوية والعالجات  ،1021ة عن سنة متحويل المبالغ المتراك

 .%4بنسبة  األميركي مقابل الدوالر اليورو إلى ارتفاع سعر جزئي تعود بشكل

 مليار ليرة، وذلك بسبب الزيادة في التحويالت إلى المستشفيات بقيمة  88الجارية األخرى بقيمة  النفقات نمو
التي تتضمن "األخرى"  باإلضافة إلى ارتفاع النفقات (في توقيت الدفعاتختال  نتيجة اال)مليار ليرة  54

   .مليار ليرة 44بقيمة  واألحكامللجهاز العسكري السرية  النفقات

الفوائد على تسديدات  ارتفاع نتيجة ،1023 خالل مليار ليرة 5124لتبلغ مليار ليرة  151 بحواليتسديدات الفوائد  ارتفعت
مليار ليرة في  181حوالي فقد بلغت  قساط ديون خارجيةأتسديدات  أما. مليار ليرة 148بقيمة  الديون بالعملة األجنبية

   .1021مليار ليرة مقارنة مع العام  8، بانخفاض 1023

 بزيادة عن مبلغ ،1023في  مليار ليرة 881لتصل إلى  مليار ليرة 111 أوفي المائة  30بنسبة  االستثماريةالنفقات ارتفعت 
 :نتيجة أساسي، بشكل 1021خالل مليار ليرة  160

  كل من في زيادةنتيجة ال "إنشاءات قيد التنفيذفي بند "مليار ليرة  85ارتفاع بقيمة: 

 دفعات  ليرة مليار 80( 2نتيجة ) ،مليار ليرة 205مجلس االنماء واالعمار بقيمة إلى  الدفعات
في  لى مشاريع تطويريةإباإلضافة  ،طرابلس والزهراني ،في البترون اضافية إلنشاء طرقات سريعة

مليار ليرة بسبب  33ارتفاع بقيمة  (1)طرق، ال إنشاءبشكل رئيسي إلعادة  ،ضواحيهابيروت و 
( والجامعة اللبنانية في الحدث ليرة مليار 30) ة المتعلقة بمطار رفيق الحريري الدوليدفعات الصيان

مثل حوض السباحة األولمبي ألشغال مختلفة مليار ليرة  12( تحويل بقيمة 3و) ،(ليرة مليار 3)
 ،(ليرة مليار 6) كلية العلوم في طرابلس-( وتطوير الجامعة اللبنانيةليرة مليار 26النقاش )في 

 عادة و صيانة لبشكل أساسي عائدة مليار ليرة  23العامة والنقل بقيمة  وزارة االشغال لىإتحويالت ال ا 
 ،الطرقإنشاء 
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تماعية، ات لصالح القطاع غير العام هي في الواقع تحويالت الى وزارات اجتماعية، بالتحديد وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الشؤون االجان الدفع 

عدد تشرين األول  لمزيد من المعلومات حول اسباب هذا اإلرتفاع، الرجاء الرجوع الى مرصد المالية العام وزارة الصحة العامة، ووزارة الشباب والرياضة.

3112. 
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 مليار ليرة بهدف تمويل البرنامج الوطني لدعم األسر األكثر فقراً في لبنان. 5322، أعطيت سلفة خزينة بقيمة 3113أيار  5تاريخ  11,1بموجب المرسوم  



 

 

 

 3102كانون األول  –مرصد المالية العامة 

 ( عادة بناء  22الدفعات لمساعدات اإلغاثة مليار ليرة(، من ضمنها مدفوعات لالجئين السوريين وا 
 المنازل المتضررة نتيجة النزاعات الحاصلة في عدد من المناطق اللبنانية.

  وزارة األشغال العامة والنقل التحويالت الىب فيما يتعلق باالخصليرة مليار  228الصيانة بقيمة  نفقاتارتفاع 
مجمع صيانة مبنى  من أجل مليار ليرة لمجلس اإلنماء واإلعمار 24لى إاإلضافة ب ،الطرقات وتأهيل لصيانة

 ،14الحدث -الجامعي رفيق الحريري

 " ناتجة بشكل رئيسي  ، وهيمليار ليرة( 16" )المادية الثابتةمتعلقة باألصول الخرى األنفقات الارتفاع دفعات
 مليار ليرة. 15عن ارتفاع قيمة التحويالت لبرنامج "دعم الصادرات" بقيمة 

، 1021مليار ليرة المسجل في العام  2304، بزيادة عن مبلغ 1023 عام نهايةمع  مليار ليرة 2332 19نفقات الخزينةبلغت 
مليار ليرة، باإلضافة  53( الودائع بقيمة 1مليار ليرة، ) 61( رديات الضريبة على القيمة بقيمة 2بشكل أساسي نتيجة زيادة )

 12،5والبالغة  ،البقاع نطقةبتطوير سد مائي وبحيرة في م استمالكات متعلقةناتجة عن  ليرة مليار 36( األمانات بقيمة 3إلى )
 من جهةفي حساب األمانات  يضاً يتم قيدها أمن صناديق الخزينة. والجدير بالذكر أن هذه العملية  قد تم دفعهاو  ،مليار ليرة
في الدفعات  قابلها انخفاضالزيادة في نفقات الخزينة  هذه .بحيث ال يكون لها أي تأثير على إجمالي العجز المالي ،االيرادات

  .1021في ليرة مليار  668 مقابل 1023في ليرة مليار  582 مبلغ لسجلت ،مليار ليرة( 18لصالح البلديات )

 

 في 20،0، بارتفاع 1023نهاية  مع من الناتج المحلي اإلجمالي( 240،5) مليار ليرة 85،681 الدين العامإجمالي  بلغ
ارتفع صافي الدين في حين  ،1021المسجل في نهاية  من الناتج المحلي( 234،3) ليرةمليار  86،858 مبلغ عنة ئالما

 221،1الى نسبة  العام الدين صافيارتفع  .ةئالما في 10القطاع العام بنسبة ودائع ة نتيجة الزيادة في ئفي الما 8،3بنسبة 
 .1021ئة في االمفي  224،3 مقابل ،1023من الناتج المحلي اإلجمالي في 

، مسجاًل مليار ليرة 56،321 ليبلغ 1023في  في المائة( 2101) مليار ليرة 6224 ارتفاعًا بقيمة الدين بالعملة المحلية سجل
إجمالي  أي ،التدوير المتراكمنسبة  هذه الزيادة تعكس .كانون األولفي المائة من إجمالي الدين العام مع نهاية  58نسبة 

ة بحلول نهاية ئالمافي  214بلغت التي  ،في المزادات األسبوعية اتمجموع اإلستحقاق من اإلكتتاب في سندات الخزينة اللبنانية
في  8،1ارتفاع قدره ب مليار ليرة، 18،805ة التي تملكها المصار  التجاري المحليةسجلت سندات الخزينة بالعملة . 1023

مليار  21،212لتبلغ  في المائة 24،2 عا بنسبةاارتف سّجلت محفظة مصر  لبنان من الديون بالعملة المحلية في حين ،ةئالما
 مليار ليرة. 1221بلغ لت  مليار ليرة 638التي تملكها المؤسسات العامة بقيمة  ارتفعت سندات الخزينةكذلك،  .ليرة

منذ  (في المائة 1،2مليار ليرة ) 1628بقيمة مسجال ارتفاعا  1023مليار ليرة مع نهاية  38،380 الدين بالعملة األجنبية بلغ
وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع بنسبة  .في المائة من إجمالي الدين العام 42  حواليشكالً مو ، 1021نهاية العام 

عمليتي  (2)مليار ليرة، نتيجة  31،688 المتداولة في األسواق لتصل قيمتها إلىاليوروبوند في المائة في إصدارات  22،2
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 مليار ليرة. 31،9، سلفة خزينة بقيمة 3112شباط  11تاريخ  6163بموجب المرسوم  
19

، تختلف فقرة نفقات الخزينة في التقارير المالية الشهرية والفصلية والسنوية من تلك المنشورة في نشرة األداء المالي 3111ن األول بدءاً بنشرة كانو 

هري وفق الشهرية وذلك بسبب إعادة تصنيف بعض المدفوعات المدرجة في األخيرة في بنود األمانات وسلفات الخزينة، والتي تصنف في نشرة األداء الش

 تصنيفها االقتصادي بحسب الموازنات.



 

 

 

 3102كانون األول  –مرصد المالية العامة 

الدين بالعملة صدار وعملية استبدال إ)عملية  مليار دوالر أميركي لكل منها 2،2إصدار سندات يوروبوند في شهر نيسان بقيمة 
 (3)و ،أميركي دوالر مليون 600 بقيمة حزيران في إصدار عملية (1) ،(مع مصر  لبنان المحلية مقابل العملة االجنبية

في  لبنان ومصر  المالية وزارة بيندوالر أميركي  مليون 215 بقيمةعملية استبدال الدين بالعملة المحلية مقابل العملة االجنبية 
في المائة  8،6و المائة في 10،2نسبة ب )يوروبوند وقروض(" 3و"باريس " 1 كل من ديون "باريس انخفضت .,1أيلول شهر

الثنائية والمتعددة األطرا  وقروض من قطاع القروض  ارتفعتكما  .أقساط الدينسديد تل ، نتيجةً 1023على التوالي في العام 
 14 بقيمة خاصة بالعملة األجنبيةالخزينة السندات ارتفعت  .مليار ليرة 1588مليار ليرة لتصل إلى  3بحوالي  خاص أجنبي

  .ليرةمليار  236لتصل إلى  1021مليار ليرة منذ نهاية 
 

                                                 
1,

متوفرة على الموقع االلكتروني لوزارة المالية ضمن "عمليات اصدار  3112مزيد من المعلومات حول عمليات اصدار الدين خالل نيسان، حزيران وأيلول 

للسندات بالدوالر بفائدة  ,313في المائة، واستحقاق عام  9بفائدة للسندات بالدوالر  3132فتح استحقاق عام  إعادة: "الدين" في قسم الدين العام، تحت العناوين

في  4،4، وسندات بفائدة 3119في المائة تستحق في العام  5،4: سندات بالدوالر بفائدة المزدوجة شريحةال" ؛"3112نيسان  ,1في المائة اصدار  4,،9

 911بقيمة  سندات بالدوالر ، إضافة إلى "إصدار جديد:"3112نيسان  32ان، اصدار ضمن اتفاقية استبدال الدين مع مصرف لبن 3116المائة  تستحق عام 

 ". 3131في المائة تستحق عام  9،14بفائدة  مليون د.أ

  



 

 

 

 3102كانون األول  –مرصد المالية العامة 

 قسم األول: خالصة اإليرادات العامة

 
 : إجمالي اإليرادات2جدول 

التغير نسبة  2102 2102 
 .(ل.ل مليار)

2102/2102 0ك -2ك  0ك -2ك   

 ومنها الموازنة، إيرادات إجمالي 13,473 13,385 0.7%-

-0.7% 10,116 10,187  الضريبية اإليرادات   
-0.5% 3,269 3,286  الضريبية غير اإليرادات    

 الخزينة إيرادات إجمالي 691 816 18.2%

 العامة اإليرادات إجمالي 14,164 14,201 0.3%
العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

 

 

 

 

 الضريبية اإليرادات: 2 جدول

التغير نسبة  2102 2102 
 .(ل.ل مليار)

2102/2102 0ك -2ك  0ك -2ك   

الضريبية اإليرادات 10,187 10,116 0.7%-  

   ومنها األموال، ورؤوس األرباح و الدخل على ضريبة 2,516 2,502 0.6%-

-3.2% 974 1006  األرباح على الدخل ضريبة 
12.3% 587 523  واألجور الرواتب على الدخل ضريبة 
-21.9% 231 296  المنقولة األموال رؤوس على الدخل ضريبة 
2.0% 660 647  (4) الفوائد على الدخل ضريبة% 

15.9% 49 42  (الدخل على ضريبة) غرامات 
  ومنها ، األمالك على ضريبة 1193 1201 0.7%
4.7% 197 191  المبنية األمالك على ضريبة 
-2.7% 749 798  العقارات على تسجيل رسوم 
ومنها والخدمات، السلع على الداخلية الضرائب 3,247 3,287 0.9%  

0.6% 3,672 3,276  المضافة القيمة على الضريبة 
5.0% 376 364  ومنها والخدمات، السلع على أخرى ضرائب 
 السيارات على تسجيل رسوم - 201 612 6.1%

 اللبنانية األراضي مغادرة رسوم - 161 129 3.9%

ومنها الدولية، والمبادالت التجارة على الرسوم 2,251 7,158 4.2%-  
2.5% 817 796   الجمارك 
-7.8% 1,341 1,455  ،ومنها رسوم 
 البنزين على رسوم - 495 483 2.5%-

 التبغ على رسوم - 516 395 23.4%-

 السيارات على رسوم - 435 455 4.6%

(المالي الطابع رسوم خاصة) أخرى ضريبية إيرادات 478 473 1.0%-  
العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 3102كانون األول  –مرصد المالية العامة 

 

 

 ضريبية الغير اإليرادات: 4 جدول

التغير نسبة  2102 2102 
 .(ل.ل مليار)

2102/2102 0ك -2ك  0ك -2ك   

الضريبية غير اإليرادات 3,286 3,269 0.5%-  

 ومنها دولة، وأمالك عامة ومؤسسات إدارات حاصالت 2,530 2,518 0.5%-

0.3% 2,362 2,355  مالية غير ومؤسسات إدارات من حاصالت 
 لبنان كازينو إيرادات - 136 125 7.9%-

 بيروت مرفأ إيرادات - 0 30 -

 الوطني اليانصيب مديرية موازنة وفر من إيرادات - 61 50 18.5%-

0.0% 2,156 2,156 
 السلكية االتصاالت موازنة وقر من إيرادات -

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

-18.1% 87 106 
 مطار إيرادات) الخاصة الدولة أمالك من حاصالت 

 (الدولي الحريري رفيق

-13.5% 8 9 
 عامة ومؤسسات إدارات من أخرى حاصالت 

 (فوائد)
ومنها إدارية، وعائدات رسوم 587 606 3.2%  

2.1% 492 482  ومنها إدارية، رسوم 
 العدل كتاب رسوم - 30 30 0.8%

 العام األمن رسوم - 120 140 16.8%

 السير رسوم - 245 235 3.9%-

 قضائية رسوم - 30 25 14.5%-

 القيادة رسوم - 19 19 1.0%

23.8% 32 26  إدارية عائدات 
-17.9% 3 4  (عمومية لوحة وثمن الرسمية الجريدة) مبيعات 
2.6% 65 63  (العمل إجازات خاصة) إجازات رسوم 

16.8% 14 12  أخرى ومبيعات إدارية وعائدات رسوم 
والمصادرات الغرامات 10 9 14.1%-  

مختلفة ضريبية غير إيرادات 159 136 14.0%-  
 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 

  



 

 

 

 3102كانون األول  –مرصد المالية العامة 

 

 
  

 العامالقسم الثاني: خالصة اإلنفاق 

 

 : اإلنفاق بحسب التوظيف االقتصادي5جدول 
التغير نسبة  2102 2102 

 .(ل.ل مليار)
2102/2102 0ك -2ك  0ك -2ك   

 الجارية النفقات .0 17,753 17,966 1.2%

 :ومنها وملحقاتها، والرواتب المخصصات 6,723 6,473 3.7%-

-3.0% 4,276 4,409  (12 بند) وأجور ورواتب مخصصات 
-4.5% 1,831 1,918  ومنها الخدمة، نهاية وتعويضات تقاعد معاشات 
 تقاعد معاش - 1,487 1,583 6.5%

 الخدمة نهاية تعويضات - 431 248 42.5%-

-7.6% 366 396  1 رواتب لتغطية عامة مؤسسات إلى تحويالت/ 
 /3: ومنها فوائد، تسديد 5,457 5,714 4.7%

0.2% 3,341 3,333  الداخلية القروض على فوائد 
11.7% 2,373 2,124  الخارجية القروض على فوائد 
خارجية ديون أقساط تسديد 295 287 2.8%-  

49.5% 455 305  ومنها استهالكية، مواد 
 تغذية نفقات - 62 75 21.5%

 محروقات - 40 13 67.2%-

 أدوية - 121 245 102.7%

 /2 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 38 33 13.9%-

25.2% 153 122  خارجية خدمات 
-2.0% 4,173 4,256  هاومن أخرى، تحويالت/ 

 /5 لبنان كهرباء شركة - 3,408 3,056 10.3%-

 االجتماعي للضمان الوطني الصندوق - 100 250 150.0%

 لإلغاثة العليا الهيئة - 195 108 44.8%-

 عام الغير القطاع إلى التحويالت - 221 290 31.0%

 المازوت لدعم خزينة سلفات - 19 0 

 9التحويالت إلى المديرية العامة للحبوب الشمندر السكري/ - 65 98 51.4%

 المياه لسلطات المساهمة - 18 12 33.1%-

 المحكمة الخصة بلبنان - 0 58 

 العمومية السيارات لسائقي البنزين دعم - 8 1 81.9%-

 /2الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 0 0 52.7%

 ومنها أخرى، جارية نفقات 404 502 24.3%

16.2% 388 334  مستشفيات 
 ( خارجية ومؤتمرات وفود نفقات ومصالحات، قضائية أحكام) أخرى - 67 111 66.4%

 /2 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 1 0 90.8%-

 احتياطي - 192 209 9.1%

9.1% 209 192  الفوائد دعم 
 النفقات االستثمارية.    2 760 987 29.9%

مائية وإنشاءات ومطارات ومرافئ طرق وأشغال إلنشاء وأبنية أراض استمالكات 18 14 22.6%-  

6.8% 75 70  تجهيزات 
17.5% 571 486  ومنها التنفيذ، قيد إنشاءات 

-100.0% 0 48  المهجرين صندوق 
 الجنوب مجلس - 63 37 40.4%-

 واإلعمار اإلنماء مجلس - 199 305 52.8%

 العام والنقل األشغال وزارة - 127 139 10.1%

 ومنها أخرى، - 40 77 92.0%

 لإلغاثة العليا الهيئة   - 4 15 282.9%

 صيانة 180 297 65.6%

771.6% 29 3  المادية الثابتة باألصول تتعلق أخرى نفقات 
 0 3  4 النواب مجلس في وصيانة تجهيزات/ 

-47.3% 0 0  2الخزينة لسلفات حسابية تعديالت/ 
 /6 موازنة سلفات .2 216 233 7.8%

 /7( واألجور الرواتب تتضمن ال) الجمارك إدارة .4 42 40 4.7%-



 

 

 

 3102كانون األول  –مرصد المالية العامة 

 

 
 
 
 
 

 
 

 األجورو الرواتب لتغطية العامة المؤسسات إلى التحويالت: 6 جدول

التغير نسبة  2102 2102 
 .(ل.ل مليار)

2102/2102 0ك -2ك  0ك -2ك   

الجنوب مجلس إلى تحويالت 13 9 33.6%-  

    واإلعمار اإلنماء مجلس إلى تحويالت 37 30 21.0%-

    المهجرين صندوق إلى تحويالت 7 6 1.8%-

اللبنانية الجامعة إلى تحويالت 327 304 7.0%-  

واإلنماء للبحوث التربوي المركز إلى تحويالت 12 17 40.6%  

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة   

 
 
 

 

 الدين خدمة عمليات تفاصيل: 7 جدول
التغير نسبة  2102 2102 

 .(ل.ل مليار)
2102/2102 0ك -2ك  0ك -2ك   

 فوائد تسديد 5,457 5,714 4.7%
 المحلية بالعملة الدين 3,333 3,341 0.2%

 ومنها األجنبية، بالعملة الدين 2,124 2,373 11.7%

 *اليوروبوند على فوائد - 2,004 2,246 12.1%

فوائد - 5 7 31.1%
 

 *خاصة قروض على

 ميّسرة قروض على فوائد - 115 120 4.5%

 ميّسرة قروض أقساط تسديدات 295 287 2.8%-
 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

 بالعملية متعّلقة عامة نفقات تتضمن*

    

 /8 الخزينة نفقات .5 1,304 1,331 2.0%
 بلديات 669 591 11.7%-

63.8% 93 57  أمانات 
50.0% 160 107  6 ودائع/ 
3.2% 487 472  ،ومنها أخرى 

26.0% 301 239  المضافة القيمة على الضريبة رديّات 
 مبّوب غير إنفاق .6 5 5 2.1%
 (واإلعمار اإلنماء لمجلس الخارجي التمويل يتضمن ال) اإلنفاق إجمالي .7 20,081 20,563 2.4%

، كشف حساب الصناديق، أرقام مديرية الدين العام، أرقام توقيفات البيان 29المصدر:كشف حساب    
 المالي

 (9/ للتفاصيل حول هذه التحويالت، الرجاء مراجعة جدول رقم )1
 (,/ للتفاصيل حول الفوائد، الرجاء مراجعة جدول رقم )3   

هذه التوقيفات موجودة تسديدات من مخّصصات الموازنة والتي قد ُدفعت مسبًقا كسلفات خزينة من حسابات الخزينة .   تتضمن ان ارقام النفقات المصدرة من وزارة المالية /2
 بالمحاسبة وال تعتبر انفاق فعلي وبالتالي ال تؤثر على العجز.على جانبي االيرادات والنفقات المور تتعلق 

(. علما أن بند كهرباء لبنان قد تمت إعادة تصنيفه من "نفقات خزينة مختلفة"إلى "تحويالت أخرى وفقًا 1للتفاصيل حول هذه التحويالت، الرجاء مراجعة جدول رقم ) /5
 جاما مع أداء المالية العامة.وذلك انس 3116للتصنيف المقترح في مشروع موازنة 

مليار ليرة في موازنة  31، والذي فتح اعتمادًا بقيمة 3111تموز  32بتاريخ  132يمثل هذا البند إعادة تصنيف للمدفوعات التي ُحررت من األمانات وفقًا لقانون رقم /4
سلفة طارئة ذات قيمة ومدة محددتين، بناءًا على قرار رئيس مجلس النواب. سوف يتم قوننة وذلك لتغطية كلفة تجهيز وصيانة البرلمان.  وقد سمح هذا القانون بإصدار  3111

   .هذه السلفة بناءًا على فواتير مصدقة من قبل سكريتاريا البرلمان ومقدمة إلى وزارة المالية
بويبها بشكل مستقل بسبب نمّوها الملحوظ في اآلونة األخيرة. وبحسب القانون، يجب سلفات الموازنة" كانت مصنفة سابقًا تحت البند "غيره"، إال أن وزارة المالية ارتأت ت //9

 .قوننة هذه المدفوعات الحقًا، وحينها فقط يمكن إعادة تصنيفها وفقًا للتصنيف االقتصادي في نظام الموازنة
الجمارك، ويمكن تصنيفها فقط عندما تستلم المديرية العامة للمالية المستندات /يتضمن هذا البند )باستثناء الرواتب واألجور(، كل المدفوعات إلى الجمارك من صندوق ,

 المرفقة.
ة ، تختلف فقرة  نفقات الخزينة في التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن الفقرة التي تحمل االسم نفسه في تقارير أداء المالية العام3111/ اعتبارا من كانون األول 1

ي نظام المالية نظرًا إلعادة تصنيف بعض المدفوعات من حسابات األمانات وسلفات الخزينة والتي يتم إعادة  تصنيفها وفقًا للتصنيف االقتصادي فالصادرة عن وزارة 
 الموازنة.

 لحهم/ان الوداع هي مبالغ تدفعهاالخزينة  لإل دارات العامة،المؤسسات ، و البلديات، الصناديق المالية، من ايرادات محصلت لصا6

 
 



 

 

 

 3102كانون األول  –مرصد المالية العامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 
 
 
 
 
 

لبنان كهرباء شركة إلى التحويالت: 8 جدول
1

 

 التغير نسبة

2102/2102 

2013 

0ك -2ك  

2012 

0ك -2ك  
 (ل.ل. مليار)

 :ومنها لبنان، كهرباء شركة 3,408 3,056 10.3%-
 :ومنها الدين، خدمة     112 65 41.5%-
 وفيول غاز شراء  3,076 2,990 2.8%-

  *سلفات خزينة 220 0 100.0%-
 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

مليار ليرة ) الدفعة األولى من العقد مع  111النفط( و  مليار ليرة )الضريبة على القيمة المضافة على 51بقيمة  13/11/3113تاريخ  6164و  6165بموجب قانوني *
 شركة كارباورشيب المتعلق ببواخر إنتاج الطاقة.

 



 

 

 

 3102كانون األول  –مرصد المالية العامة 

 

 

 

 الثالث: الدين العامالقسم 

 
(ليرة مليار) 7112 أيلول شهر نهاية في الدائن حسب األداء المستحق العام الدين: 9 جدول   

التغير نسبة التغير    7113 7112 7111 7110 
-2102 0ك .(ل.ل مليار)  

2102 1ك  
  -2102 0ك
   2102  1ك

0ك 0ك  0ك  0ك   

العام الدين إجمالي 79,298 80,887 86,959 95,669 8,710 10.0%  
 المحلية بالعملة الدين 48,255 49,340 50,198 56,303 6,105 12.2%

14.1% 2,122 17,171 15,049 16,374 13,130  لبنان مصرف (يتضمنREPOs  وقروض EDL) 
9.6% 2,629 29,896 27,267 25,177 27,214  التجارية المصارف 

17.2% 1,354 9,236 7,882 7,789 7,911  ومنها ،(خزينة سندات) المحلية بالعملة  أخرى ديون 
 عامة مؤسسات - 6,268 6,538 6,479 7,117 638 9.8%

المتعهدين فروقات سندات - - 41 134 134 0 0.0%
1

 
  الدين من  متراكمة فوائد*  867 788 789 877 88 11.2%
ةاألجنبي بالعملة دين 31,043 31,547 36,761 39,366 2,605 7.1%

7
 

-0.4% -11 2,574 2,584 2,566 2,624 
 خاص قطاع من وقروض األطراف والمتعددة الثنائية 

 أجنبي
-20.1% -587 2,338 2,925 3,512 4,137  (وقروض يوروبوند) 2 باريس ديون

3
 

-9.6% -127 1,187 1,313 1,723 1,855  (وقروض يوروبوند) 3 باريس ديون
4

 
11.1% 3,261 32,688 29,427 23,259 21,870  السوق في يوروبوند إصدارات 
11.0% 44 444 400 407 483  اليوروبوند على متراكمة فوائد 
21.4% 24 136 112 80 74  األجنبية بالعملة خاصة خزينة سندات

5
 

العام القطاع ودائع 11,419 10,984 12,916 15,397 2,481 19.2%  

العام الدين صافي 67,879 69,903 74,043 80,272 6,229 8.4%  

للدين السوقية القيمة إجمالي 51,308 50,192 58,623 65,377 6,754 11.5%
2

 

الدين إجمالي من%  65% 62% 67% 68% 0 1.4%  
العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر   

 تندرج سندات المتعهدين بالدوالر أألمريكي تحت بند سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية.سندات فروقات المتعهدين بالعمة المحلية: 1
 . DMFAS نظام عن الصادرة األطراف والمتعددة ض الثنائيةالمتعلقة بالقرو المعلومات تحديثل نظراً  سابًقا المنشورة تلك عن تختلف  أن يمكن 6811كانون األول -6818 األول كانون أرقام: 2

  .2مليار دوالر ضمن مؤتمر باريس  178,1)القروض واليوروبوند( تتضمن يوروبوند صدر أواًل بقيمة  2ديون باريس : 3 

وقسم من شريحة  6887 شباط في الفرنسي للقرض أولى شريحة المتحدة، العربية لإلمارات قرض والتنمية، اإلعمار إلعادة الدولي للبنك قرض ،2 باريس مساهمة من كجزء لماليزيا صادر: 4
 6887 حزيران في العربي النقد لصندوق وقرض األوروبي، االتحاد لقرض أولى شريحة الدولي، النقد صندوق قرض ،2112ثانية في تشرين األول 

 (. سندات استمالك ومقاول)سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية  :5
 .2و 6 باريس وديون األطراف ومتعددة ثنائية قروض  االجتماعي، الضمان الصندوق لبنان، مصرف يحمله ما باستثناء العام الدين إجمالي هي للدين السوقية القيمة إجمالي: 6

 
  



 

 

 

 3102كانون األول  –مرصد المالية العامة 

 منشورات وزارة المالية
3102 

 14-62نشرة تنسيق المساعدات، أعداد 
 1023 الثانيتشرين –كانون الثاني ،مرصد المالية العامة
 1021كانون األول –الثاني  تشرين ،مرصد المالية العامة
 1021 العام عن نتائج المالية العامة

 1023 الفصل األول من العامنتائج المالية العامة في 
 1021 الثالث من العامالثاني و  ينالفصلنتائج المالية العامة في 

 تشرين األول-، كانون الثاني1021كانون األول -الثاني تشرينالتحويالت إلى شركة كهرباء لبنان: لمحة شهرية، 
1023  

 1023 تشرين األول-وكانون الثاني 1021كانون األول  – تشرين األول، 23بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها
من  والرابع والثاني والثالث األولوالفصل  1021الرابع من العام تقرير الدين وأسواق الدين الفصلي، عدد الفصل 

 1023العام 
3103 

 60-50نشرة تنسيق المساعدات، أعداد 
 1021تشرين األول –كانون الثاني  ،مرصد المالية العامة

 1022 نتائج المالية العامة في العام
 1021 الفصل األول من العامنتائج المالية العامة في 

 1021 تشرين األول -التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان: لمحة شهرية، كانون الثاني
 1021من العام  والثاني والثالث تقرير الدين وأسواق الدين الفصلي، عدد الفصل األول
 1022من العام تقرير الدين وأسواق الدين الفصلي، عدد الفصل الرابع 

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

3100 
 48-38نشرة تنسيق المساعدات، أعداد 

يرادات الدولة )  1022(، آذار 1020-2881واردات السيارات وا 
 1022، آذار 1025-1020إطار 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  –التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان: لمحة شهرية، كانون الثاني 



 

 

 

 3102كانون األول  –مرصد المالية العامة 

 1022لدين وأسواق الدين الفصلي، الفصل األول والثاني والثالث من العام تقرير ا
 1022تشرين الثاني  –نشرة شهرية، شباط  23بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها

 
www.finance.gov.lbيرجى 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
 

 1/,61114 1 691: تلفون

 611146 1 691: فاكس

 

 infocenter@finance.gov.lb: الكتروني بريد

 www.finance.gov.lb: يلكتروناالالموقع 
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