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 بعجي  اليل مقوةني  ملييوة ليية  2222 حي ال  2102 معيوال مي  آب -الثيون فتية  ايون    في  إجمالي العجز  المزالي سجل
 ليبليغ الميز ا  اوللزي فيوض تقلي   ،بيولت ا   .(0)جيو ل ةليم  2100الفتة  مثيلتهو مي  العيوم  ف  لية  ةمليو 0240بلغ 

  السييبب  ةاذ كلييم ياميي  فييي  .2100الفتييية  مثيلتهييو ميي  العييوم  فيي مليييوة لييية   2222مقوةنيي  ميي  مليييوة لييية  ،  0014
 في  الموضيي  2البولغيي  اإلييةاوا  في   طغي  لليا ال يييوو  التيي   ،مليييوة ليية ( 0222) في  الموضي  02بنسييب   النفقيو  اةتفيو 

 .مليوة لية ( 212)
العامة المالية ملّخص: 1 جدول  

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2112 - 2111 
  -2ك

 آب
-2ك  

 آب
اإليرادات إجمالي 9,422 9,904 5.1%

1
 

اإلنفاق إجمالي 10,893 12,149 11.5%  

-8.0% 3,258 3,543  فوائد تسديد 
-12.1% 174 197  دين أقساط تسديد

2
 

21.9% 8,717 7,153  األولية النفقات
3

 

الفائض/العجز إجمالي 1,471- 2,245- 52.6%  

األولي الفائض/العجز ماليإج 2,269 1,187 47.7%-  
العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

االتصاالت قطاع فائض من المتوقعة التحويالت تتضمن. 1  
 مشاريع تمويل لتسديد الميسرة القروض من األساسية األقساط فقط تتضمن. 2
3 .

 (القروض أقساط وتسديد ئدفوا تسديد) بالدين المتعلقة المدفوعات تتضمن ال األولية النفقات

مي  ليوم   آب –الثيون ايون   خيلل لنو استثنوذ  فة م ا ن    اة  االتصوال  المت لي  تح يلي   أ  - ،م  منظار نقدي
وةاج   ،للا التي ال  0222 مليوة لية   0222 البولغ  ،2100  2102 مي   ملييوة ليية    ي  المحي ل فعلييو   212مبليغ  ا 

في  أ ل  ملييوة ليية  2422 العجي  الميول  يسيجل - 2102 آبإليا  اون   الثيون الممتو  م  الفتة    فة االتصوال  ف 
في  الفتية  مثيلتهيو المسيجل ملييوة ليية   2220العجي  البيولغ  لي  في  الموضي  2بونخفيو   ،2102ثموني  أشيهة مي  العيوم 

بييي  اييون   الثييون   فيي  الفتيية  وة لييية ملييي 224بلييغ فوضضييو   ، فقييو سييجلاأل ليي  أمييو فيمييو يتعلييي بييولمي ا  .2100ميي  العييوم 
  .2100م  العوم    كاتهوة الفت ف  مليوة لية  121 بلغ اابة فوض م   مقوةن  ،2102  آب
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 مرصد المالية العامة
 التقةية الشهة  لنتوضج المولي  العوم 
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في  الفتية  نفسيهو  مليوة لية  2222 مقوةن  بح ال  مليوة لية  2212 ح ال  2102 آب  -2م ف  إجمالي اإليرادات بلغ
إجميييول   بليييغ ،مييي  من يييوة نقيييو  فييي  الموضييي (. 2ملييييوة ليييية  )حييي ال   212اةه مقيييو تحسييينو   ، مسيييجل  2100مييي  العيييوم 
الفتيية  الممتييو  ميي   فيي  اإليييةاوا  المحصييل   ليي الموضيي فيي   01 ت مليييوة لييية   كلييم بوةتفييو  نسييب 2812 حيي ال اإليييةاوا  

 .مليوة لية  4248البولغ     الفوض  عومالم  إلا آب  اون   الثون 

ملييوة ليية   212مقيواةه  لي  السين  السيوبق  اةتفولومسجل    2102 آبحتا مليوة لية   4221 ةاإليرادات الضريبي بلغ 
"الضييةاضب الواخلييي  اإليييةاوا  النوتجيي  ليي  و  فيي  ةتفييا (أ): أ مهييو فضييو  للةتفييو  فيي  لييو   نتيجيي   كلييم ،فيي  الموضيي ( 1)

 اةتفييو ، )ب( القيميي  المضييوف لليا ضييةيب  لانتيجيي  تحسي  التحصيييل فيي   مليييوة لييية  021 قيمي بلليا السييل   الخييومو " 
إييييةاوا   . فييي  ال الييي ، اةتفعييي ملييييوة ليييية  021حييي ال  إييييةاوا  "الضيييةيب  لليييا اليييوخل  األةبيييو   ة    األمييي ال" ب فييي 

نتيجييي  اةتفيييو   2102مييي  العيييوم  األ ليييا ثمونيييي  ال األشيييهة ملييييوة ليييية  فييي  002الضيييةيب  لليييا القيمييي  المضيييوف  بمبليييغ 
االسيتهلم الييواخل ، بيولةنم مي  تبييوط   ب ييوو ، معيي    (في  الموضي  8)  ليو  الجمييوةم( فيي  الموضي  2ل  )التحصييل اليواخ

الضييةيب  لليا الييوخل  األةبييو   ة     اةتفعي  .(فيي  الموضيي  42اسييتيةاو الينفط ) ليمي  فيي  اةتفييو االلتصيوو، إضييوف  إليا 
  كلييم يعيي و ، الف اضييوضييةيب  للييا ال  العوضييوا  ميي  مليييوة لييية ، بييولةنم ميي  االنخفييو  الطفييي  فيي 021بحيي ال   األميي ال

، بوإلضيييوف  إليييا لملييييو  2102القطيييو  الخيييو  ابتيييواذ مييي  شيييبوط  فييي الة اتيييب  التييي  طيييةأ  لليييا  ييييوو الأسوسيييو إليييا 
الضيةيب  لليا  لوضوا  م  نوحي  أخة ، اةتفع  .الشةاو  الت  طول   تصوةيح   اة  المولي  م  لبل الميوان  التوليي 
آب  -فييي  فتييية  ايييون   الثيييون  ملييييوة ليييية  440لتسيييجل مبليييغ ( فييي  الموضييي  00ملييييوة ليييية  ) 42م المبنيييي  بحييي ال  األميييل
في  القيمي  لليا األميلم المبولي ، بوإلضيوف  إليا إصيواة جيوا ل  في  الموضي  2 بنسيب  ةتفيو اال  يع و كلم إلا،  2102

    يوة لية .مل 081المقوة  بمبلغ  2112   2111التالي  بولضةاضب لعوم  

 و   تعيويل ييكاة مقوةني  مي  ،  2102 آب -ايون   الثيون ف   مليوة لية  2012ح ال   غير الضريبية اإليرادات بلغ 
مي  " فية المبليغ المقيوة تح يلي  اسيتثنوذ في  حيول أ  ،  مي  من يوة نقيو  )في  المقوبيل .الموضي عيوم الم   الفتة  مثيلتهو

اإليييةاوا  نييية الضييةيبي  إلييا  مجميي  يصييل  ،(المحيي ل فعليييو   المبلييغ  احتسييوب  "م ا نيي  االتصييوال  السييلاي   اللسييلاي
 ،2100في  الفتية  كاتهيو مي  العيوم  ملييوة ليية  484 بمبليغ مقوةني  2102 آب -فتية  ايون   الثيون مليوة لية  ف   0222
ميي    يل  الفعلييي حييالت إلييابشييال أسوسيي   ييكا الفييوةي يعيي و  (. فيي  الموضيي  022) مليييوة لييية  222 اةتفولييو لييوةه مسييجل  

ملييوة ليية  ، مقوةني   212البولغي   2102مي  العيوم  أشيهة ثموني أ ل خلل  " فة م ا ن  االتصوال  السلاي   اللسلاي "
 .   2100ش ذ ف  العوم  بل

 ةنيي مقو، 2102 آب –اييون   الثييون فيي   مليييوة لييية  221 مليييوة لييية  لتصييل إلييا 24بحيي ال   ت الخ ينززةاإيززراد انخفضيي 
   .مليوة لية  244 حيث بلغ   2100ولفتة  مثيلتهو م  العوم ب

 

ملييوة ليية  في  الفتية  نفسيهو  01128مقوةني  مي   2102 آب -اون   الثون ف  مليوة لية   02022 إجمالي اإلنفاق بلغ
   ف  الموض  خلل سن . 02نسبت   و  اةتفول مسجل   ،2100م  العوم 
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 آب -فتيية  اييون   الثييون فيي   مليييوة لييية  4242سييجل لتمليييوة لييية   0282 بقيميي  1لليززةالنفقززات الجاريززة او  لييو اةتفعيي  
فيي   22) مليييوة لييية  181بقيميي   إلييا شييةا  اهةبييوذ لبنييو   يييوو  المبييولغ المح ليي )أ(  إلييا  ييكا االةتفييو   يعيي و .2102
 تالفيي اةتفييو   )ب(  ،2102 عييومميي  ال ا ليياألشييهة الثمونييي  األخييلل  مليييوة لييية  2042  التيي  بلييغ مجم لهييو الموضيي (

للتقولييو  تع يضييو  نهويييي   المخصصييي   المييوف لو  يييوو  بشييال أسوسيي  نتيجييي   – "المخصصييو   الة اتييب  ملحقوتهيييو"
 االةتفيو  ا يك .الفتة  نفسيهوف   2مليوة لية  8212بلغ مجم لهو  الت   ف  الموض (  01.2)لية  مليوة  824 بقيم  الخوم 
 لوبل  انخفو  ف  البن و التولي : وي  المكا ةي  نالبف  

   ملييوة  21إليا  لتصيل للصينو ي الي طن  للضيمو  االجتميول  المح ل  مبولغال ف مليوة لية   41انخفو
 السوبق .نفسهو م  السن  مليوة لية  ف  الفتة   021مقوبل  ،2102 آب -اون   الثون ف   لية 

   ملييوة  28لتصيل إليا  العوم  للحبي ب  الشيمنوة السياة  للمويةي  ف  المبولغ المح ل مليوة لية   82تةاج
 .2100عوم الم   أشهةثموني  خلل أ ل مليوة لية   21، ف  حي  بلغ   كه التح يل  لية  

  مليييوة 21تةاجيي  بقيميي    يي  نييوتج بشييال أسوسيي  ليي   ،"ميي او اسييتهلاي "مليييوة لييية  فيي  بنييو  82 انخفييو 
 . بوألو ي  المتعلقف  الموف لو   لية 

ل  انخفوضييو بقيميي  2102 آب -اييون   الثييون فيي   لييية  مليييوة 8221حيي ال   تسززديدات الفلا ززد بلغيي  مليييوة  212، مسييجة
 :ي   التولي تسويوا  الف اضو للا الو انخفو ،  كلم بسبب ف  الموض ( 1) لية 

  ملييوة  048قيمي  بمسيجل  انخفوضيو  ،مليوة ليية   2004 الدي  بالعملة المحليةتسويوا  الف اضو للا  بلغ
 .مقوةن  م  الفتة  نفسهو م  السن  السوبق  ف  الموض ( 1) ة لي

  خيلل في  الموضي   2 بونخفيو  بليغ ،ملييوة ليية  0020 الدي  بالعملزة اوجنبيزةتسويوا  الف اضو للا  بلغ
إضييوف   (في  الموضي  2) ملييوة ليية  012بحي ال   لليا الي ة ب نيو بسيبب تةاجي  ليمي  تسيويوا  الف اضيو ،سين 
 .(ف  الموض  01) مليوة لية  1بقيم   القة   الميسة للا ليم  تسويوا  الف اضو  تةاج إلا 

فيي  الموضيي   02نسييبت   انخفوضييو، مسييجل  خييلل الفتيية  المييكا ة مليييوة لييية   042 القيية   الميسيية تسززديدات  ليميي  بلغيي 
 .  2100 م  العوم الفتة  نفسهوم  مقوةن  

ميي   آب -اييون   الثييون فيي  مليييوة لييية   822صييل إلييا لت ،مليييوة لييية  41 بحيي ال  انخفوضييو   يةالنفقززات اتسززت مار   لسييج
يعي و إليا التةاجي  السيبب  ةاذ  يكا االنخفيو   .2100مليوة ف  الفتية  مثيلتهيو مي  العيوم  282، مقوةن  م  2102 عومال

لمييوف لو  إلييا مجليي  اإلنمييوذ اتةاجيي   اذميي  جية ) -مليييوة لييية  22بحيي ال   التي  انخفضيي  "إنشييوذا  ليييو التنفيييك"بنييو في  
نفقيو  أخية  تتعليي بوألصي ل " ،نفقو  "الصيون " ال م  ف  انخفو  إلا بوإلضوف  ،-مليوة لية ( 22 األلموة بح ال  

لليييا  ملييييوة ليييية  4  ملييييوة ليييية  1 ،ملييييوة ليييية  08 بقيمييي  "نفقيييو  صييييون   تجهيييي ا  مجلييي  النييي اب" " الثوبتييي  الموويييي 
 ميوف لو الفي   ملييوة ليية  01  في  ميوف لو  صينو ي المهجيةي  ملييوة ليية  22كا التةاج  لوبل  اةتفو  بقيمي    .الت ال 
   . النقل   اة  األشغول العوم إلا 
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 النفقات الجارية األولية تمثل النفقات الجارية باستثناء مدفوعات الفوائد وخدمة الدين.  
2

 .2212 آب وملحقاتها"، عدداتب واألجور ور"التقرير  مراجعةيرجى للتفاصيل  
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، 2102عييوم الميي   آب -اييون   الثييون فيي   مليييوة ليية  212إلييا لتصييل ملييوة لييية   212 بقيميي  3الخ ينززةنفقززات  اةتفعي 
 :لاإ يع و بشال أسوس  كلم 

    مليييوة  282مقوةني  مي   ، مليييوة ليية  220 بلغي اةتفيو  حيوو في  الميوف لو  العوضييو  إليا البليويو ،  التي
المةسييي م   ضييي  يييكا االةتفيييو  بشيييال أسوسييي  إليييا  يعييي و   .2100عيييوم ال مييي  آب -ايييون   الثيييون  فييي  ليييية 

 .نفيكليو الت 4لصولح البلويو  2101  المتةاام  ل  لوم االمتعلةي بت  ي  اإليةاو

  لييية مليييوة  022 التيي  بلغيي  ، 5و  الضييةيب  للييا القيميي  المضييوف "يييفيي  "ةوة مليييوة لييية   42بقيميي   اةتفييو 
 .  الموض  عومالم   تم   -اون   الثون  ف  لية  مليوة 11 مقوبل

 

مقوبيل  ة ملييوة ليي 18224 ليصيل إليا 2102 آب -ايون   الثيون ف  مليوة لية   8001 بقيم  إجمالي الدي  العامإةتف  
 .2100 لومنهوي  ف  مليوة لية   11114ح ال  

. 2102 آبنهويي  في   ملييوة ليية  22024صيل إليا ملييوة ليية  لت 208بحي ال   قيمزة الزدي  بالعملزة المحليزة انخفض 
   نتيجي  ملييوة ليية ، 02241ملييوة ليية  لتصيل إليا  212محف ي  مصية  لبنيو  مي  العملي  المحليي  بقيمي   انخفضي  لو 
حيييث لييوم مصيية  لبنييو   ،2102فيي  ح يييةا  تميي  ، التيي  فولييي  اسييتبوال القيية  " بييي    اة  المولييي   مصيية  لبنييو  "ات

اةتفعيي  بسيينوا  ي ة ب نييو.  فيي  المقوبييل، . ميي  سيينوا  الخ ينيي  التيي  يحملهييو مليييوة و.أ 2 بوسييتبوال مييو يعييوول بم جبهييو
 ييكا بوإلضييوف  الفتيية  نفسيهو.  خيلل ملييوة لييية  22222 ملييوة لييية  لتصيل إلييا 222محف ي  المصييوة  التجوةيي  بحيي ال  

بقيمييي  إجموليييي   المتعهيييوي خ ينييي  خوصييي  لتسيييويو فة ليييو  ، سييينوا  2102آب  2، فييي  الجمه ةيييي  اللبنونيييي  إليييا إصيييواة
       .    2104لية ، تستحي ف  آب  88622261206002

 آبملييييوة ليييية  فييي  نهويييي   82141لتصيييل إليييا  ة ملييييوة ليييي 8828ليييوةه  اةتفوليييو الزززدي  بالعملزززة اوجنبيزززةشيييهو  ليمييي  
و لوبلهيي   التيي  ،6ياسيي  فيي  األ المتوا ليي  الي ة ب نييو سيينوا ليميي  فيي   مليييوة لييية  8422لييوةه  اةتفييو  ،  كلييم نتيجيي 2102

نتيجي   للا التي ال  مليوة لية  221 مليوة لية   822 بقيم  " )ي ة ب نو  لة  (8"بوةي   " 2"بوةي   وي  انخفو  ب
ملييوة  22خوصي  بولعملي  األجنبيي  اةتفوليو ليوةه الخ يني  السيجل  سينوا    ،في  المقوبيل .ويو ليم  السينوا  المسيتهلا تس

فيي   و االسييتملاخ ينيي  خوصيي  لتسييويو وييي   سيينوا  آب،  كلييم نتيجيي  إصييواة مليييوة فيي  نهوييي   012لييية  لتصييل إلييا 
 .2102اون   الثون  
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، ستختلف فقرة نفقات الخزينة في التقارير المالية الشهرية والفصلية والسنوية من تلك المنشورة في نشرة األداء 2211بدءا بنشرة كانون األول  

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

 الشهري وفق تصنيفها بحسب الموازنات. 
4

 .2212كانون الثاني  17تّم نشره بتاريخ  3737مرسوم رقم  
5

، وذلك بسبب اكتشاف قضية غش يتم متابعتها  2211بشكل ملحوظ في األشهر الثمانية  األولى من العام  انخفضت الرديات على القيمة المضافة 

 من قبل النيابة العام.
6

حزيران ، عبر " اتفاقية استبدال 12مليار د.أ في  2هو نتيجة عملية إصدار  قيمة سندات اليوروبوند المتداولة في األسواقن االرتفاع الحاد في إ 

من . لمزيد مليون د.أ. 052نيسان  بقيمة  12القروض" بين وزارة المالية و مصرف لبنان، هذه العملية قد سبقتها عملية إصدار أخرى بتاريخ 

 www.finance.gov.lb،الرجاء زيارة موقع وزارة المالية: تينالعمليهاتين المعلومات عن 

http://www.finance.gov.lb/
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دات العامةالقسم األول: خالصة اإليرا  
 

 : إجمالي اإليرادات2جدول 

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2111-2112  
-2ك  
آب   

-2ك  
آب   

 ومنها الموازنة، إيرادات إجمالي 8,944 9,454 5.7%
7.5% 7,268 6,758  الضريبية اإليرادات   
0.0% 2,186 2,186  الضريبية غير اإليرادات    

 الخزينة يراداتإ إجمالي 477 450 5.7%-

 العامة اإليرادات إجمالي 9,422 9,904 5.1%
مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية،   

 

 

 

 

 : اإليرادات الضريبية3جدول 

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2111-2112  
-2ك  
آب   

-2ك  
آب   

الضريبية اإليرادات 6,758 7,268 7.5%  

   ومنها األموال، ورؤوس األرباح و الدخل على يبةضر 1,936 2,084 7.6%
1.4% 963 950  األرباح على الدخل ضريبة 
16.8% 386 330  واألجور الرواتب على الدخل ضريبة 
38.9% 262 189  المنقولة األموال رؤوس على الدخل ضريبة 

-1.7% 442 449  (5) الفوائد على الدخل ضريبة% 

65.8% 30 18  (الدخل على ضريبة) غرامات 
  ومنها ، األمالك على ضريبة 697 771 10.7%

35.4% 133 98  المبنية األمالك على ضريبة 
2.7% 538 524  العقارات على تسجيل رسوم 
ومنها والخدمات، السلع على الداخلية الضرائب 2,397 2,595 8.2%  

5.3% 2,299 2,184  المضافة القيمة على الضريبة 
10.4% 228 207  ومنها والخدمات، السلع على أخرى بضرائ 
 السيارات على تسجيل رسوم - 132 135 2.6%

 اللبنانية األراضي مغادرة رسوم - 74 92 24.6%

ومنها الدولية، والمبادالت التجارة على الرسوم 1,427 1,490 4.4%  

3.8% 532 512   الجمارك 
4.8% 958 914  ،ومنها رسوم 
 ينالبنز على رسوم - 373 334 10.4%-

 التبغ على رسوم - 248 327 32.0%

 السيارات على رسوم - 288 292 1.1%

(المالي الطابع رسوم خاصة) أخرى ضريبية إيرادات 301 327 8.9%  
مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية،   
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 : اإليرادات الغير ضريبية4جدول 

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2111-2112  
  -2ك

 آب
  -2ك

 آب
الضريبية غير اإليرادات 2,186 2,186 0.0%  

 ومنها دولة، وأمالك عامة ومؤسسات إدارات حاصالت 1,758 1,703 3.2%-

-4.3% 1,569 1,639  مالية غير ومؤسسات إدارات من حاصالت 
 لبنان كازينو إيرادات - 116 96 17.1%-

 بيروت مرفأ إيرادات - 48 0 100.0%-

 الوطني اليانصيب مديرية موازنة وفر من إيرادات - 25 46 87.4%

-1.7% 
1,425 1,449 

 السلكية االتصاالت موازنة وقر من إيرادات -
 /1 والالسلكي

-0.7% 60 60  مالية عامة مؤسسات من حاصالت 

32.6% 
70 53 

 مطار إيرادات) الخاصة الدولة أمالك من حاصالت 
 (الدولي الحريري رفيق

-32.9% 
4 6 

 عامة ومؤسسات إدارات من أخرى صالتحا 
 (فوائد)

ومنها إدارية، وعائدات رسوم 337 379 12.5%  

14.2% 313 274  ومنها إدارية، رسوم 
 العدل كتاب رسوم - 19 20 2.7%

 العام األمن رسوم - 85 81 4.1%-

 السير رسوم - 119 153 29.0%

 قضائية رسوم - 16 19 19.8%

 القيادة رسوم - 10 13 23.3%

2.5% 15 14  إدارية عائدات 

4.8% 2 2  (عمومية لوحة وثمن الرسمية الجريدة) مبيعات 

7.7% 41 38  (العمل إجازات خاصة) إجازات رسوم 
-2.6% 8 8  أخرى ومبيعات إدارية وعائدات رسوم 
والمصادرات الغرامات 7 7 10.2%  
مختلفة ضريبية غير إيرادات 85 97 15.1%  

مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر  
.4111عام ال آب من -كانون الثاني مليار ليرة متوقع تحويلها من وفر موازنة وزارة االتصاالت في 1245لم يتم تحويل أي مبلغ من أصل  /1  

.4114ة مثيلتها من العام في الفتر  من وفر موازنة االتصاالت  مليار ليرة متوقعة 1225مليار ليرة فعلياً من أصل  515تم تحويل مبلغ في حين    
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 القسم الثاني: خالصة اإلنفاق العام

 

 االقتصادي: اإلنفاق بحسب التوظيف 5جدول 

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2111-2112  
-2ك  
آب   

  -2ك
 آب

 الجارية النفقات .1 9,784 10,707 9.5%

 :منهاو وملحقاتها، والرواتب المخصصات 3,617 3,984 10.2%

7.0% 2,576 2,408  (11 بند) وأجور ورواتب مخصصات 
17.9% 1,177 999  ومنها الخدمة، نهاية وتعويضات تقاعد معاشات 
 تقاعد معاش - 792 837 5.7%

 الخدمة نهاية تعويضات - 207 340 64.5%

9.8% 231 210  1 رواتب لتغطية عامة مؤسسات إلى تحويالت/ 
 /4: ومنها د،فوائ تسديد 3,543 3,258 8.0%-
-7.5% 2,117 2,290  الداخلية القروض على فوائد 
-8.9% 1,141 1,253  الخارجية القروض على فوائد 

خارجية ديون أقساط تسديد 197 174 12.1%-  

-15.6% 184 219  ومنها استهالكية، مواد 
 تغذية نفقات - 40 42 5.7%

 محروقات - 6 36 502.8%

 أدوية - 111 61 44.9%-

 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 28 21 24.7%-
3.7% 79 81  خارجية خدمات 

47.3% 2,644 1,796  ومنها أخرى، تحويالت 
 /4 لبنان كهرباء شركة - 1,342 2,172 61.9%
 االجتماعي للضمان الوطني الصندوق - 120 50 58.3%-

 الهيئة العليا لإلغاثة - 4 74 

 عام الغير القطاع إلى التحويالت - 134 167 24.8%

 المازوت لدعم خزينة سلفات - 0 19 

 القمح دعم - 58 23 60.1%-

 بلبنان الخاصة المحكمة - 0 0 

 العمومية السيارات لسائقي البنزين دعم - 0 4 

 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 18 0 99.8%-
7.1% 253 236  ومنها أخرى، جارية نفقات 

 مستشفيات - 182 212 16.4%

 ( خارجية ومؤتمرات وفود نفقات ومصالحات، قضائية أحكام) أخرى - 46 39 14.7%-
 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 7 1 82.5%-
39.9% 131 94  احتياطي 
 الفوائد دعم - 94 131 39.9%

 استثمارية نفقات .2 435 366 16.0%-

-74.7% 0 1 
 وإنشاءات ومطارات ومرافئ طرق وأشغال إلنشاء وأبنية أراض استمالكات 

 مائية
-35.6% 24 37  تجهيزات 
-11.3% 227 256  ومنها التنفيذ، قيد إنشاءات 

 المهجرين صندوق - 23 48 

 الجنوب مجلس - 34 30 12.7%-

 واإلعمار اإلنماء مجلس - 99 55 44.2%-

 العام والنقل األشغال وزارة - 71 81 14.0%

 ومنها أخرى، - 29 13 54.0%-

 لإلغاثة العليا الهيئة   13 0 100.0%-

-10.4% 110 122  صيانة 
-77.5% 2 10  المادية الثابتة باألصول تتعلق أخرى نفقات 
-71.7% 3 9  5النواب مجلس في وصيانة تجهيزات/ 

 0 0  الخزينة لسلفات حسابية تعديالت 
 /6 موازنة سلفات .3 147 136 7.6%-
 /7( واألجور الرواتب تتضمن ال) الجمارك إدارة .4 26 28 7.5%

 /8 الخزينة نفقات .5 500 906 79.9%
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135.5% 551 234  بلديات 
-2.9% 34 35  ضمانات 
25.4% 70 55  5 ودائع/ 
60.0% 251 153  ،ومنها أخرى 
84.8% 162 88  المضافة القيمة على الضريبة رديّات 
-34.5% 27 41  أخرى ضريبية رديات 

-100.0% 0 23  المياه لسلطات خزينة سلفات 
 بمبوّ  غير إنفاق .6 1 5 549.8%
 (واإلعمار اإلنماء لمجلس الخارجي التمويل يتضمن ال) اإلنفاق إجمالي .7 10,893 12,149 11.5%

 المالي توقيفات البيانأرقام  أرقام مديرية الدين العام، ق،يداالصنكشف حساب  ،33كشف حساب المصدر:

 (3) رقم جدول مراجعة الرجاء التحويالت، هذه حول للتفاصيل/ 1   
 (7) رقم جدول مراجعة الرجاء الفوائد، حول صيلللتفا/ 2   

 وألسباب ،واإلنفاق اإليرادات جهة في تسجل التسديدات وهذه ،الخزينة حسابات من خزينة كسلفات مسبًقا ُدفعت قد والتي موازنةال مخّصصات من تسديدات تتضمن /3
 . المالي العجز أرقام تؤثر ال وبالتالي محاسباتية،

 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 /4
 .العامة ماليةال أداء مع انسجاما وذلك 2220 موازنة مشروع في حالمقتر لتصنيفل

 2212 موازنة في ليرة مليار 22 بقيمة اعتماداً  فتح والذي ،2212 تموز 23 بتاريخ 123 رقم لقانون وفقاً  األمانات من ُحررت التي للمدفوعات تصنيف إعادة البند هذا يمثل/ 5
 هذه قوننة ميت 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

 بيج القانون، وبحسب. األخيرة اآلونة في الملحوظ نمّوها بسبب مستقل بشكل تبويبها ارتأت المالية وزارة أن إال ،"غيره" البند تحت سابقاً  مصنفة كانت" الموازنة سلفات"/ 3
 .الموازنة نظام في االقتصادي للتصنيف وفقاً  تصنيفها إعادة يمكن فقط وحينها الحقًا، 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/7
 .المرفقة

 الصادرة العامة المالية أداء تقارير في نفسه االسم تحمل التي الفقرة عن والسنوية والفصلية الشهرية التقارير في الخزينة نفقات  فقرة تختلف ،2211 األول كانون من اعتبارا/ 8
 .الموازنة نظام في اإلقتصادي للتصنيف وفقاً  تصنيفها  إعادة يتم والتي ةالخزين 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 تمّثل/ 0

 
 
 

 

 األجورو الرواتب لتغطية العامة المؤسسات إلى التحويالت: 6 جدول

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2111-2112 آب -2ك  آب -2ك   

الجنوب مجلس إلى تحويالت 6 5 29.1%-  

    واإلعمار اإلنماء مجلس إلى تحويالت 22 18 16.3%-

    المهجرين صندوق إلى تحويالت 3 5 38.5%

يةاللبنان الجامعة إلى تحويالت 171 197 15.2%  

واإلنماء للبحوث التربوي المركز إلى تحويالت 8 7 14.3%-  

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة   

 
 
 
 

 

 الدين خدمة عمليات تفاصيل: 7 جدول

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2111-2112  
  -2ك

 آب
-2ك  
آب   

 فوائد تسديد 3,543 3,258 8%-
 المحلية بالعملة الدين 2,290 2,117 8%-
 ومنها األجنبية، بالعملة الدين 1,253 1,141 9%-

 *اليوروبوند على فوائد - 1,166 1,062 9%-

فوائد - 2 3 33%
 

 *خاصة قروض على

 ميّسرة قروض على فوائد - 85 76 10%-

 ميّسرة قروض أقساط تسديدات 197 174 12%-
 ةالعام المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

 بالعملية متعّلقة عامة نفقات تتضمن*
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لبنان كهرباء شركة إلى التحويالت: 8 جدول
1

 

 التغير نسبة

2111-2112 

2112 

 -2ك

 آب   

2111 

  -2ك

 آب

 ( لبنانية ليرة مليار)

 ومنها لبنان، كهرباء شركة 1,342 2,172 62%
 :ومنها الدين، خدمة     75 77 3%

-26% 40 54  ومنها ميسرة، قروض: 

 أقساط تسديد - 45 33 26%-

 فوائد تسديد - 9 7 24%-
80% 36 20  لبنان مصرف  من مكفولة قروض 
 وفيول غاز شراء  1,267 2,095 65%
73% 2,095 1,212   وسوناطراك الكويتية البترول مؤسسة 

-100% - 55  الطبيعي للغاز القابضة المصرية الشركة 
 العامة المالية مديرية ية،المال وزارة: المصدر

 اعتبارا. الوزراء مجلس عن بمراسيم صادرة خزينة سلفات طريق عن تدفع كانت إذ" الخزينة نفقات" بند تحت تسجل لبنان كهرباء إلى التحويالت كانت 2225 عام قبل (1)
 حتى ظلت التحويالت هذه. الدعم خانة في لتصبح التحويالت هذه صنيفت إعادة تمت 2220 عام. قروض أنها على الموازنة في تصنف التحويالت هذه أصبحت 2225 من
 األعداد في تنعكس لم هذه التصنيف إعادة أن إال". الموازنة نفقات" خانة إلى نقلها تم تم أن إلى الضريبي األداء تقارير في" الخزينة نفقات" خانة في تدخل 2212 آب

 2211 الثاني كانون من ابتداء. نفسه العام من األرقام مع المقارنة إمكانية على للمحافظة كما الجداول في  خلل أي لتفادي العامة المالية مرصد من 2212 لعام الصادرة
 ".الموازنة نفقات" خانة في تندرج لبنان كهرباء شركة إلى التحويالت أصبحت
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 الثالث: الدين العامالقسم 

 
(ليرة مليار) 2112 نيسان شهر نهاية في الدائن حسب األداء حقالمست العام الدين: 9 جدول   

التغير نسبة التغير    2112 2111 2111 2119 
 1ك -2112 آب .(ل.ل مليار)

2111 
 1ك -2112 آب

2111   
1ك آب 1ك  1ك   

العام الدين إجمالي 77,112 79,298 80,887 83,997 3,110 3.84%  
 المحلية بالعملة الدين 44,973 48,255 49,340 49,127 213- 0.43%-

-5.52% -904 15,470 16,374 13,130 10,334  لبنان مصرف (يتضمن REPOs  وقروض EDL)
1

 
1.00% 252 25,429 25,177 27,214 27,286  التجارية المصارف 
5.64% 439 8,228 7,789 7,911 7,353  ومنها ،(خزينة سندات) المحلية بالعملة  أخرى ديون 
 عامة مؤسسات - 6,078 6,268 6,538 6,915 377 5.77%

المتعهدين فروقات سندات - - - 41 134 93 226.83%
4

 
  الدين من  متراكمة فوائد*  999 867 788 879 91 11.55%
ةاألجنبي بالعملة دين 32,139 31,043 31,547 34,870 3,323 10.53%

3
 

2.51% 64 2,630 2,566 2,624 2,713 
 خاص قطاع من وقروض ألطرافا والمتعددة الثنائية 

 أجنبي
-9.79% -344 3,168 3,512 4,137 4,819  (وقروض يوروبوند) 4 باريس ديون

4
 

-25.53% -440 1,283 1,723 1,855 1,963  (وقروض يوروبوند) 1 باريس ديون
5

 
16.10% 3,745 27,004 23,259 21,870 21,736  السوق في يوروبوند إصدارات 
66.58% 271 678 407 483 460  اليوروبوند على متراكمة فوائد 
32.50% 26 106 80 74 447  األجنبية بالعملة خاصة خزينة سندات

6
 

العام القطاع ودائع 10,522 11,419 10,984 11,873 889 8.09%  
العام الدين صافي 66,590 67,879 69,903 72,124 2,221 3.18%  

للدين السوقية القيمة ماليإج 51,231 51,308 50,192 54,545 4,353 8.67%
7

 

الدين إجمالي من%  67% 65% 62% 65% 0 4.65%  
العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر   

 ،2224 تموز في ليرة يارمل 152و 2223 الثاني تشرين في ليرة مليار 322 القروض هذه بلغت وقد ،سوريا من الكهرباء شراء لتمويل لبنان كهرباء لشركة لبنان مصرف قروض يتضمن: 1
 .الدولة من مكفولة ألّنها العام الدين من كجزء تصنف وهي ،2213 عام تسديدها ينتهي

 األجنبية بالعملة خاصة خزينة سندات بند تحت أألمريكي بالدوالر المتعهدين سندات تندرج.المحلية بالعمة المتعهدين فروقات سندات: 2
 . DMFAS نظام عن الصادرة األطراف والمتعددة الثنائية ضالمتعلقة بالقرو المعلومات تحديثل نظراً  اقً بسا المنشورة تلك عن تختلف  أن يمكن 2212 ننيسا -2223 األول كانون أرقام: 3

  .2 باريس مؤتمر ضمن دوالر مليار 17872 بقيمة والً أ صدر يوروبوند تتضمن( واليوروبوند القروض) 2 باريس ديون: 4 
 النقد صندوق قرض ،2228 شباط في الفرنسي للقرض أولى شريحة المتحدة، العربية لإلمارات قرض والتنمية، اإلعمار إلعادة الدولي للبنك قرض ،3 باريس مساهمة من كجزء ليزيالما صادر: 5

 2220 حزيران في العربي النقد لصندوق وقرض األوروبي، االتحاد لقرض أولى شريحة الدولي،
  (.سندات استمالك ومقاول)صة بالعملة األجنبية سندات خزينة خا :3
 .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

 



 

 

 

 2102 آب –مرصد المالية العامة 

 

 منشلرات ل ارة المالية
 

2102 
  22-21، ألواو نشة  تنسيي المسولوا 
  2102  ح يةا – اون   الثون  ،مةصو المولي  العوم 
 2100 نتوضج المولي  العوم  ف  العوم 
  2102  ح يةا -التح يل  إلا شةا  اهةبوذ لبنو : لمح  شهةي ، اون   الثون 
 2102م  العوم   الثون  تقةية الوي   أس اي الوي  الفصل ، لوو الفصل األ ل 
 2100ي الوي  الفصل ، لوو الفصل الةاب  م  العوم تقةية الوي   أس ا 
 2102  أيوة–، اون   الثون  08بنو  -الة اتب، األج ة  ملحقوتهو 
 2100أل ل ، لوو اون   ا08بنو  -الة اتب، األج ة  ملحقوتهو 

 
2100 

  22-81، ألواو نشة  تنسيي المسولوا 
 (  يةاوا  الو ل  2100(، آكاة 2101-0224 اةوا  السيوةا   ا 
   2100آكاة ، 2102-2101إطوة إواة  الوي 
  2100، شبوط 2101م ا ن  الم اط  لعوم 
   2100اون   األ ل  –نشة  شهةي ، اون   الثون   –مةصو المولي  العوم 
   2100م  العوم   الثون   الثولث األ ل الفصل –نتوضج المولي  العوم 
   2100اون   األ ل  –  الثون  التح يل  إلا شةا  اهةبوذ لبنو : لمح  شهةي ، اون 
  ، 2100األ ل  الثون   الثولث م  العوم  الفصلتقةية الوي   أس اي الوي  الفصل 
 2100 تشةي  الثون  –، شبوط نشة  شهةي  08بنو  -الة اتب، األج ة  ملحقوتهو 

 
2101 

  84-22، ألواو نشة  تنسيي المسولوا 
  م  العوم  ةاب ال -األ ل الفصل، 2112اب  م  العوم الة  الفصل، الفصل  الوي   أس اي الوي تقةية

2101 
   2101شةا  اهةبوذ لبنو : م  من وة المولي  العوم ، نيسو 
  2101تقةية لبنو  لعوم 
   2101اون   األ ل  –اون   الثون   ،نشة  شهةي  –مةصو المولي  العوم 
 2101م  العوم  الثولث -األ ل الفصلعوم  الفصل ، تقةية المولي  ال 
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  2101 نتوضج المولي  العوم  ف 
   2101اون   األ ل  –التح يل  إلا شةا  اهةبوذ لبنو : لمح  شهةي ، اون   الثون 
   2101تقةية مفصةل، تشةي  األ ل  – 2101مشة   م ا ن 

 
 
 

www.finance.gov.lbيةجا مةاجع  الم ل  التول :  ،منش ةا    اة  المولي ب  للحص ل للا لوضم  اومل

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


 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :على بنا االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد

 

 المالية وزارة

 (UNDP)  اإلنمائي المتحدة األمم مشروع
 

 199189 9 169: تلفون

 199181 9 169: فاكس

 

 focenter@finance.gov.lbin: الكتروني بريد

 www.finance.gov.lb: يلكتروناالالموقع 
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