
 

 

 

 2102 أيار –مرصد المالية العامة 

 

مقرراا   مليارر ييارة 0221 حاالييتحساار  فيييار  مسا     2102  عار  ما  أيارر-2ك فترة  في إجمالي العجز المالي شهد
ار  الميجزا  اوللجي سجج  ،باريتالي  .(0) ادا  رما   ييارة رمليار 0311بلا  حيا   2100لييترة مثيلتهر م  ليعر  مع  فرئض 
ليعاار   ماا  لييتاارة مثيلتهاار ملياارر يياارة فااي 201بلاا   مشاارب  أايااي ع ااي مقررااا  مااعملياارر يياارة فااي فااة، لييتاارة،  240بلاا  

% 01ليايقار  باساب   مقربا  يياردة فاي مليارر ييارة( 318% )01لإليارلدل  باساب   ع  لرتيار  ارت   فة، لألرمر  .2100
 .مليرر ييرة( 686)

درلجا  ملياارر يياارة  381ليبااري  حاااليي اعاااد لسااتثارر افاار ماليااا  ايلرة للتتاارل  ليمتامااع تحايلاا  ا  ،اماا  ماراارر اقااد   ل 
ليع اي ليماريي سا   ي ،21021 م  عر  أيرر-2ك فترة م  افر للتترل  في مليرر ييرة افا ليمحا  فعلير   112مبل  

مليارر  0311 بلا حيا   2100لييتارة مثيلتهار ما  ليعار  عا  بيياردة  ،2102 ليعار  ما   فة، لييترةفي  مليرر ييرة 2101
 ليبااري  ياارئ مااع لي مقررااا  2102 أيااررحتاا  ملياارر يياارة  043بلاا   فرئضاار  أماا لألايااي    ليمياايل ساا   ييااك، مقرباا  ة .يياارة

 .2100م  ليعر   أيرر-2كفي  مليرر ييرة 201
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 مليارر ييارة 1161 مقرراا  بحااليي مليارر ييارة، 6022 حااليي 2102 ر ما  عا أيارر-2ك فتارة  فاي إجمالي اإليرادات بل 
 ،ما  مارارر اقااد  فاي ليمرئا (. 01مليارر ييارة )حااليي  318لرتيرعار مقادلر،  ، مسا    2100فاي لييتارة ايساهر ما  ليعار  

 .2100ل  م  عر  في ليمرئ  ع  لييترة ليممرث 4 ت مليرر ييرة اةيك بررتير  اسب 1128 حالييإ مريي لإليرلدل   بل 

                                                 
1
 مليار ليرة. 151بلغ  2112تحويل أول في شهر شباط كان قد سبقه من فائض قطاع االتصاالت و 2112مليار ليرة في آذار  151تم تحويل مبلغ  

 مرصد المالية العامة
 ليتقرير ليشهر  ياترئج ليمريي  ليعرم 

 2102 أيرر
 



 

 

 

 2102 أيار –مرصد المالية العامة 

عاا  ليسااا   لاخيرضاار  بساايفر  مساا ل    2102ماا  عاار   أياارر-2ملياارر يياارة فااي فتاارة ك 4422 اإليججرادات اليججري ية بلغاا 
إيرلدل  "ليضاريب  علا  ليادخ  الألربارؤ ار ا   ترل ع (أ): اتي   اةيك ،في ليمرئ ( 0.4مليرر ييرة ) 61مقدلر،  ليسربق 

بشاا   أسرسااي لاخياار  إياارلدل  ليضااريب  علاا  لألرباارؤ  ماا   اارلرفااي ليمرئاا (  21) ملياارر يياارة 111حاااليي لألمااال " ب
 رتيعا لفاي ليمقربا ، . 2مليرر ييارة 10ليبايي  بقيم   عل  رسا لي لاخير  )ب( في ليمرئ (؛ 10مليرر ييرة ) 412بقيم  

إضاارف  إياا   ،فااي ليمرئاا ( 04) ةملياارر يياار  216 بمبلاا "ليضاارلئب ليدلخلياا  علاا  ليساالع اليخاادمر " لإلياارلدل  ليارت اا  عاا  
 في ليمرئ (. 1مليرر ييرة ) 20بقيم   لإليرلدل  ليارت   ع  "ليضرلئب اليرسا  عل  ليت ررة اليمبردل  ليدايي "

مليارر  120مقرراا  بحااليي  2102عر  ليم   أيرر-2فترة كفي  مليرر ييرة 0418حاليي  اإليرادات غير اليري ية بلغ 
اار ملحار اار بلاا  2100عاار  ليماا   تهاارلييتاارة مثيل يياارة فااي ل  بااةيك لرتيرع  فااي ليمرئاا ( خاا    026) ملياارر يياارة 803، مساا ة

مليارر ييارة افاي ليقيما  ليتقديريا  يلمبلا  ليمتامةاع تحايلا   381مبلا   لحتسارب ما . ايابع فةل للرتير  بشا   أسرساي سا 
إضارف  إيا  لرتيار   ،2100فاي لييتارة ةلتهار ما  ليعار   يرمقرراا  با  شا ل  ليسل ي  الي سل ي "رتت"افر ماليا  للم  

لسااتثارر ليمبلاا  ليمتامااع ي اا  عاااد  .3يساايراراارل  يييااردة فااي رسااا  ل ملياارر يياارة 44بقيماا  لإلدلرياا   اليعرئاادل  فااي ليرسااا 
ر ييارة مليار 346إيا  لإليارلدل  ييار ليضاريبي   يتا  مبلا ، ليمحاا  فعليار   ليمبلا  تحايل  ما  افار للتتارل  الحتسارب

 120 فااي ليمرئاا ( مقررااا  مااع 62ملياارر يياارة ) 121ماادرفر ييااردة  مساا     ،2102 أيااررإياا   2لييتاارة ليممتاادة ماا  كفااي 
 .2100لييترة ايسهر م  ليعر   مليرر ييرة خ  

فااي  01) ملياارر يياارة 44 ماادر، لاخيرضاار  مساا ل  ، 2102 أياارر-2فتاارة ك خاا   ملياارر يياارة 211 ت الخزينججةاإيججرادبلغاا  
 61مليارر ييارة ) 63ترل ع بقيما  إي   بش   أسرسيفةل للاخير  يعاد  .2100رييترة مثيلتهر م  ليعر  ب مقررا  مرئ (لي

اال  يتاااري   ساا ل  .4ليخييااا إياارلدل   إ ماارييضاام  ماا  " لألخاار  إياارلدل  ليخييااا "فااي ليمرئاا ( فااي  لإلياارلدل  ليمحتة
ملياارر يياارة  000بلغاا  حيا  لرتيرعاار فييياار  ،ماا  إياارلدل  ليخيياا  ليتاي تشاا    ليقساا  لأل بارا  ،ليتاادا  ليبلااد  ليمسااتق 

 .2100مس   خ   لييترة عياهر م  ليعر   مليرر ييرة 013 مبل بمقررا   2102م  ليعر   أيرر -2في فترة ك

 

ر ما  فاي لييتارة ايساه  مليارر ييارة 2086مقرراا  ماع  2102 أيارر-2فترة كخ   مليرر ييرة  2382 إجمالي اإلنفاق بل 
   في ليمرئ  خ   سا . 01اسبت   ر  لرتيرع مس     ،2100ليعر  

يا  إ 2فاي لييتارة ليممتادة ما  ك مليارر ييارة 4122سا   يتمليارر ييارة،  416 بقيم  5النفقات الجارية اولليةامد لرتيع  
 ملياارر يياارة 461بقيماا    إياا  شاار    هرباارر يبااار ييااردة ليمبااري  ليمحاياا  إياا  فااةل للرتياار  ايعاااد .2102ماا  ليعاار   أياارر

  ت لياا لرتياار  فااي إضاارف  إياا   ؛ 2102 أياارر-2كفتاارة خاا    ملياارر يياارة 0418 اليتااي بلاا  م ماعهاار فااي ليمرئاا ( 48)
فااي ملياارر يياارة  2410بلاا  م ماعهاار  ليتاايا فااي ليمرئاا (  6)يياارة ملياارر  011 بقيماا "ليمختتاار  اليرالتااب املحقرتهاار" 

 مربلهر لاخير  في ليبااد ليتريي :  دي  ليمة اري  سربقراليبي فة، ليييردة ف .2102 أيرراهري  

                                                 
2
مليار ليرة خالل الفترة عينها من السنة  222، مقابل 2112إلى أيار  2مليار ليرة خالل الفترة الممتدة من ك 191بلغت رسوم البنزين ما مجموعه  

 22في المائة(. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى القرار المتخذ من قبل المجلس األعلى للجمارك في  21مليار ليرة ) 51الماضية، مسجلة انخفاضا بقيمة 

 ليتر. 21ليرة عن كل  5111القاضي بتخفيض الرسم على البنزين بقيمة  2111شباط 
3
، وذلك بتحسن سنوي 2111الفترة نفسها من العام  لمليار ليرة خال 31، مقابل 2112أيار -2مليار ليرة خالل فترة ك 115بلغت رسوم السير مبلغ  

 في المائة. 13بلغ نسبة 
4
 وسلفات الخزينة المعطاة لإلدارات العامة. رديات" ال األخرى "إيرادات الخزينةتتضمن  
5
 ولية تملل النفقات الجارية باستلنا  مدفوعات الفوائد وخدمة الدين. النفقات الجارية األ 



 

 

 

 2102 أيار –مرصد المالية العامة 

 ماار ياا  ياات  دفااع أياا  مبااري  ياادع   ،عااد  تحاياا  أياا  مبااري  يتااري  ليتااادا  ليااافاي يلضاامر  لل تماارعي 
مليارر  021، فاي حاي  بلغا  فاة، ليتحااي   2102إيا  أيارر ما  ليعار   2في لييترة ليممتدة م  ك ليقم 
 .2100عر  ليم   ةلتهرلييترة ة عل  ليتاليي في مليرر يير  44ييرة 

  افا اارتج بشا   أسرساي عا  مقررا  مع ليعر  ليسرب   "ايقر   رري  أخر "مليرر ييرة في باد  12 لاخير
بااااد ملياارر يياارة فااي  02 ، إضاارف  إياا  لاخياار إياا  ليمستشاايير فااي ليماادفاعر   ملياارر 01ترل ااع بقيماا  

 . (، ليخايقر  افاد ام تمرل  خرر ي  )أح ر  مضرئي  امتريحر ، "أخر "
ل  لاخيرضار 2102 عار لي م  أيررحت  2ك لييترة ليممتدة م في  ييرة مليرر 2113حاليي  تسديدات الفلائد بلغ  ، مسا ة
 :يا  ليتريي تسديدل  لييالئد عل  ليد لاخير ، اةيك بسبب في ليمرئ ( 1) مليرر ييرة 31بقيم  

   مقررااا  مااع  فااي ليمرئاا ( 2) رةملياارر يياا 14بقيماا   الججدي   العم ججة الم  يججةتسااديدل  لييالئااد علاا  لاخياار
 .2102 أيرر-2في فترة ك مليرر ييرة 0412 بلغ  مد، ا لييترة ايسهر م  ليسا  ليسربق 

   816بلغا  اماد خا   ساا  فاي ليمرئا   1بحااليي  الجدي   العم جة اوجن يجةتساديدل  لييالئاد علا  لاخير 
ملياارر  41بحاااليي  علاا  لييارابااااد بساابب ترل ااع ميماا  تسااديدل  لييالئااد ،2102 أياارر-2ك ملياارر يياارة فااي

 مليارر ييارة 6بقيما   ليقارا  ليميسارةعلا  إضارف  إيا  لاخيار  ميما  تساديدل  لييالئاد  (في ليمرئ  1) ييرة
 .(في ليمرئ  00)

مقرراا  فاي ليمرئا   4اسابت   لاخيرضار، مسا ل  2102 أياررحتا  مليارر ييارة  021 ديجل  خارجيجةتسديدات أقسجا  بلغ  
 .  2100 م  ليعر  مع لييترة مثيلتهر

. يعااد 2102 عار ليما   أيارر-2ك مليارر ييارة فاي 280تا  إيا  يت ،مليرر ييرة 22 بحاليي النفقات االستثمارية لرتيع 
 متضام الي ييارةمليارر  21بحااليي  "إاشاررل  مياد ليتايياة"ليمختا  يبااد  ايار لإل لرتيار  فةل للرتير  بش   أسرساي إيا 

ياا  ايلرة لألشااغر  ا  م لاا  لي ااااب إياا  تعاااد ملياارر يياارة 02ا تااادا  ليمه ااري  ملياارر يياارة إياا  42بقيماا   ماادفاعر  ل 
ايقار   لاخيار  برإلضارف  إيا  مليارر ييارة 41بقيما   "ليتايرا " في ايقار  لاخير فة، ليييردل   مرب  مدا  .الياق  ليعرم 

 .مليرر ييرة 2  بقيم تيرا  ات هييل  م ل  لياالب

، اةياك 2102عار  ليما   أيارر-2فتارة كفاي  مليارر ييارة 662إيا  يتتا  مليارر ييارة  112 بقيم  6الخزينةنفقات  لرتيع 
 :بسبب

   ماا  ليعاار   أياارر-2فااي ك ملياارر يياارة 481 بلغاا لرتياار  حاارد فااي ليماادفاعر  ليعرئاادة إياا  ليبلاادير ، اليتااي
فاةل للرتيار  بشا   أسرساي  ااتجاي .2100عار  لي ما  ترة ةلتهرلييفي مليرر ييرة  012مقررا  مع  ، 2102

 .7يتري  ليبلدير  2101  ليمترل م  ع  عر  لليمرسا  ليمتعلة  بتاييع لإليرلد إي  اشر

  مقربا  ييارةمليرر  31اليتي بلغ  ، 8ر  ليضريب  عل  ليقيم  ليمضرف "يفي "ردة مليرر ييرة  24بقيم   لرتير 
 .  2100 رة ايسهر م  عر لييتييرة في  مليرر 18

                                                 
6
، ستختلف فقرة نفقات الخزينة في التقارير المالية الشهرية والفصلية والسنوية من تلك المنشورة في نشرة األدا  2111بد ا بنشرة كانون األول  

جة في األخيرة في بنود األمانات وسلفات الخزينة، والتي تصنف في نشرة األدا  المالي الشهرية وذلك بسبب إعادة تصنيف بعض المدفوعات المدر

 الشهري وفق تصنيفها بحسب الموازنات. 
7
 .2112كانون اللاني  11تّم نشره بتاريخ  3132مرسوم رقم  
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 ييتاا  إياا  2102ماا  ليعاار   أيااررإياا   2فااي لييتاارة ليممتاادة ماا  كملياارر يياارة  2201 بقيماا  إجمججالي الججدي  العججا إرتيااع 
 .2100 عر اهري  في مليرر ييرة  31332، مقررا  بحاليي مليرر ييرة  31011

 10081تا  إيا  يت 2100مقرراا  ماع اهريا  عار   مليارر ييارة 0311بحااليي  قيمجة الجدي   العم جة الم  يجة لرتيعا امد 
مليارر ييارة  2011. فاي حاي  لرتيعا  محيرا  متارا يباار  ما  ليعملا  ليمحليا  بقيما  2102 أيارراهريا  فاي  مليرر ييارة

ملياارر يياارة عاا   440بقيماا   ماا  ليعملاا  ليمحلياا  ليمتااررا ليت ررياا محيراا   لاخيضاا  ملياارر يياارة، 03428يتتاا  إياا  
أخر ، أتدر  ليداي  ليلبارايا  فاي  م   ه  مليرر ييرة. 24216يتت  إي   2100لغت  مع اهري  ليعر  مستا  لية  بلي
بريمرئا  تساتح   6بمعد  فرئدة  ييرة يباراي  18.116.800.331سادل  فرامر  يلمتعهدي  بمر م ماع   2102أيرر  1

ايساار   21تاارريخ  68بااارر يلقااراا  رماا   -21009فااا لإلتاادلر ليثااراي ماا  ااعاا  ماااة تشااري  ليثااراي  فااةل .2102عاار  
      . 2118حييرل   03ترريخ  86اأيضر يقرلر م ل  ليايرلر رم   2118

ماا   أيااررملياارر يياارة فااي اهرياا   10812يتتاا  إياا   ملياارر يياارة 161ماادر،  لرتيرعاار الججدي   العم ججة اوجن يججةشااهد  ميماا  
 برإلضارف  إيا   ،لساا فاي لأل ليمتدلايا  لييارابااد سادل ميم   في مليرر ييرة 210مدر،  لرتير  ، اةيك اتي  2102 عر لي

 بريمقربا  لاخيضا  مليارر ييارة. 00لرتير  في ليديا  ليثارئي  اليمتعددة لألفرلا امرا  م  مفر  خار  أ اباي بقيما  
 ي ليمقرباا ،فاا .علاا  ليتاااليي ملياارر يياارة 214ملياارر يياارة  008 بقيماا  " )يارابااااد اماارا (1"باارري  ا" 2"باارري   ديااا 

 أيااررملياارر فااي اهرياا   012ملياارر يياارة يتتاا  إياا   22خرتاا  بريعملاا  لأل ابياا  لرتيرعاار ماادر، ليخييااا  ليساا ل  سااادل  
2102 . 
 

 
 

العامة المالية ملّخص: 1 جدول  

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

أيار -2ك 2111 - 2112 أيار-2ك   

اإليرادات إجمالي 5,363 6,172 15.1%
1

 
اإلنفاق إجمالي 7,196 7,892 9.7%  

-3.3% 2,338 2,418  فوائد تسديد 
-3.7% 123 127  دين أقساط تسديد

2
 

16.8% 5,431 4,650  األولية النفقات
3

 

الفائض/العجز إجمالي 1,833- 1,720- 6.1%-  

األولي الفائض/العجز إجمالي 713 741 3.9%  
عامةال 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 فوائد تسديد) بالدين المتعلقة المدفوعات تتضمن ال األولية النفقات

 

                                                                                                                                                         
8
بسبب إيقاف الرديات للتحقيق في قضية ، وذلك  2111العام من  األولىاألشهر الخمسة في  بشكل ملحوظ انخفضت الرديات على القيمة المضافة 

 غش، يتم متابعتها من قبل المدعي العام.
9
هذه تشرين اللاني.  23بالمائة في  2سنوات بمعدل  5مليار ليرة لبنانية تستحق بعد  21.2فروقات للمتعهدين بقيمة  تإصدار سندا 2111شهد العام  

 .عادة  بالدوالر األميركي( يتم إصدارها اللبنانية ) ةصدرت ألول مرة باللير - بنا التي تهدف إلى تسوية زيادة تكلفة مواد ال - العملية
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 القسم األول: خالصة اإليرادات العامة
 

 : إجمالي اإليرادات2جدول 

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2111-2112 أيار -2ك  أيار -2ك   

 ومنها الموازنة، إيرادات إجمالي 5,063 5,917 16.9%

-1.4% 4,477 4,542  الضريبية اإليرادات   
176.1% 1,439 521  الضريبية غير اإليرادات    

 الخزينة إيرادات إجمالي 300 255 14.8%-

 العامة اإليرادات إجمالي 5,363 6,172 15.1%
مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية،   

 

 

 

 

 : اإليرادات الضريبية3جدول 

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2111-2112 أيار -2ك  أيار-2ك   

الضريبية اإليرادات 4,542 4,477 1.4%-  

   ومنها األموال، ورؤوس األرباح و الدخل على بةضري 1,540 1,185 23.0%-

-50.9% 440 897  األرباح على الدخل ضريبة 
16.1% 263 227  واألجور الرواتب على الدخل ضريبة 
45.2% 180 124  المنقولة األموال رؤوس على الدخل ضريبة 
-0.9% 277 279  (5) الفوائد على الدخل ضريبة% 
83.6% 23 13  (الدخل على ضريبة) غرامات 
  ومنها ، األمالك على ضريبة 453 496 9.4%

25.6% 106 84  المبنية األمالك على ضريبة 
5.0% 331 315  العقارات على تسجيل رسوم 

ومنها والخدمات، السلع على الداخلية الضرائب 1,480 1,686 13.9%  

10.1% 1,489 1,352  المضافة القيمة على الضريبة 
18.7% 147 124  ومنها والخدمات، السلع على أخرى ائبضر 
 السيارات على تسجيل رسوم - 80 82 2.8%

 اللبنانية األراضي مغادرة رسوم - 43 64 49.0%

ومنها الدولية، والمبادالت التجارة على الرسوم 878 899 2.4%  

5.5% 327 310   الجمارك 
0.8% 572 568  ،ومنها رسوم 

 البنزين على رسوم - 244 193 20.9%-

 التبغ على رسوم - 146 194 33.2%

 السيارات على رسوم - 174 181 4.0%

(المالي الطابع رسوم خاصة) أخرى ضريبية إيرادات 191 211 10.6%  
مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية،   
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 : اإليرادات الغير ضريبية4جدول 

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2111-2112 أيار -2ك  أيار -2ك   

الضريبية غير اإليرادات 521 1,439 176.1%  

 ومنها دولة، وأمالك عامة ومؤسسات إدارات حاصالت 251 1,110 342.3%

583.6% 993 145  مالية غير ومؤسسات إدارات من حاصالت 
 لبنان كازينو إيرادات - 77 62 19.3%-

 بيروت مرفأ إيرادات - 48 0 100.0%-

 الوطني اليانصيب مديرية موازنة وفر من إيرادات - 20 36 82.9%

- 895 0 
 السلكية االتصاالت موازنة وقر من إيرادات -

 /1 والالسلكي
-0.7% 60 60  مالية عامة مؤسسات من حاصالت 

33.3% 54 40 
 مطار إيرادات) الخاصة الدولة أمالك من حاصالت 

 (الدولي الحريري رفيق

-51.8% 2 5 
 عامة ومؤسسات راتإدا من أخرى حاصالت 

 (فوائد)
ومنها إدارية، وعائدات رسوم 217 260 20.1%  

22.5% 216 176  ومنها إدارية، رسوم 
 العدل كتاب رسوم - 11 12 8.6%

 العام األمن رسوم - 48 48 0.6%

 السير رسوم - 83 115 37.5%

 قضائية رسوم - 10 14 44.2%

 القيادة رسوم - 6 8 25.3%

-0.9% 12 12  يةإدار عائدات 
8.6% 1 1  (عمومية لوحة وثمن الرسمية الجريدة) مبيعات 

14.4% 25 22  (العمل إجازات خاصة) إجازات رسوم 
12.6% 6 5  أخرى ومبيعات إدارية وعائدات رسوم 
والمصادرات الغرامات 4 5 28.1%  

مختلفة ضريبية غير إيرادات 50 65 29.0%  
امةوزارة المالية، مديرية المالية الع: المصدر  

من وفر موازنة االتصاالت 3013من األولى الخمسة األشهر مليار ليرة متوقعة خالل  595مليار ليرة فعلياً من أصل  203تم تحويل مبلغ  /1  
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 القسم الثاني: خالصة اإلنفاق العام

 

 االقتصادي: اإلنفاق بحسب التوظيف 5جدول 

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2111-2112 أيار -2ك  أيار -2ك   

 الجارية النفقات .1 6,517 6,838 4.9%

 :ومنها وملحقاتها، والرواتب المخصصات 2,316 2,451 5.8%

1.6% 1,599 1,574  (12 بند) وأجور ورواتب مخصصات 
16.4% 720 619  ومنها الخدمة، نهاية وتعويضات تقاعد معاشات 
 تقاعد معاش - 499 516 3.5%

 الخدمة نهاية يضاتتعو - 120 204 70.2%

6.9% 132 124  1 رواتب لتغطية عامة مؤسسات إلى تحويالت/ 
 /3: ومنها فوائد، تسديد 2,418 2,338 3.3%-
-2.3% 1,432 1,466  الداخلية القروض على فوائد 
-4.9% 906 953  الخارجية القروض على فوائد 
خارجية ديون أقساط تسديد 127 123 3.7%-  

-18.9% 98 121  ومنها استهالكية، ادمو 
 تغذية نفقات - 19 26 37.3%

 محروقات - 4 20 420.8%

 أدوية - 66 24 62.8%-

 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 15 12 21.7%-
-8.1% 50 54  خارجية خدمات 
24.9% 1,572 1,259  ومنها أخرى، تحويالت 
 /4 لبنان كهربا  شركة - 947 1,409 48.9%

 االجتماعي للضمان الوطني الصندوق - 120 0 100.0%-

 الهيئة العليا لإلغاثة - 0 38 -

 عام الغير القطاع إلى التحويالت - 56 42 25.8%-

 المازوت لدعم خزينة سلفات - 0 0 -

 القمح دعم - 44 0 100.0%-

 بلبنان الخاصة المحكمة - 0 0 -

 العمومية السيارات لسائقي البنزين دعم - 0 3 -

 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 18 0 99.8%-
-19.6% 129 161  ومنها أخرى، جارية نفقات 
 مستشفيات - 118 105 11.3%-

 ( خارجية ومؤتمرات وفود نفقات ومصالحات، قضائية أحكام) أخرى - 35 23 33.7%-
 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 7 1 82.5%-
26.6% 77 61  احتياطي 
 الفوائد دعم - 61 77 26.6%

 استثمارية قاتنف .2 269 291 8.2%

-74.7% 0 1 
 وإنشا ات ومطارات ومرافئ طرق وأشغال إلنشا  وأبنية أراض استمالكات 

 مائية
-22.6% 16 21  تجهيزات 
62.9% 196 120  ومنها التنفيذ، قيد إنشا ات 

 المهجرين صندوق - 0 48 -

 الجنوب مجلس - 13 30 133.9%

 واإلعمار اإلنما  مجلس - 29 37 27.8%

 العام والنقل األشغال وزارة - 57 73 29.6%

 ومنها أخرى، - 21 7 65.6%-

 لإلغاثة العليا الهيئة   13 0 100.0%-

-34.6% 75 115  صيانة 
-51.5% 2 3  المادية اللابتة باألصول تتعلق أخرى نفقات 
-75.2% 2 9  5النواب مجلس في وصيانة تجهيزات/ 

- 0 0  الخزينة لسلفات حسابية تعديالت 
 /6 موازنة سلفات .3 81 77 5.4%-
 /7( واألجور الرواتب تتضمن ال) الجمارك إدارة .4 18 19 7.7%

 /8 الخزينة نفقات .5 311 667 114.9%
256.2% 490 137  بلديات 
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-10.3% 22 25  ضمانات 
-17.5% 30 37  9 ودائع/ 
20.3% 125 104  ،ومنها أخرى 
40.9% 83 59  المضافة القيمة على الضريبة رديّات 
-70.8% 9 31  أخرى ضريبية رديات 

-100.0 % 0 8  المياه لسلطات خزينة سلفات 
 مبّوب غير إنفاق .6 0 0 65.5%-
 (واإلعمار اإلنماء لمجلس الخارجي التمويل يتضمن ال) اإلنفاق إجمالي .7 7,196 7,892 9.7%

 المالي لبيانتوقيفات اأرقام  أرقام مديرية الدين العام، ق،يداالصنكشف حساب  ،33كشف حساب المصدر:

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

 وألسباب ،واإلنفاق داتاإليرا 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 كهربا  بند أن علما. (8) رقم جدول مراجعة الرجا  التحويالت، هذه حول للتفاصيل /4
 .العامة ماليةال أدا  مع انسجاما وذلك 2000 موازنة مشروع في حالمقتر لتصنيفل

 2010 موازنة في ليرة مليار 20 بقيمة اعتماداً  فتح والذي ،2010 تموز 23 بتاريخ 123 رقم لقانون وفقاً  األمانات من ُحررت التي للمدفوعات تصنيف إعادة البند هذا يملل/ 5
 هذه قوننة يتم سوف .النواب مجلس رئيس قرار على بنا اً  محددتين، ومدة قيمة ذات طارئة سلفة بإصدار قانونال هذا سمح وقد  .البرلمان وصيانة تجهيز كلفة لتغطية وذلك
   .المالية وزارة إلى ومقدمة البرلمان سكريتاريا قبل من مصدقة فواتير على بنا اً  السلفة

 يجب القانون، وبحسب. األخيرة اآلونة في الملحوظ نمّوها بسبب مستقل بشكل تبويبها ارتأت ماليةال 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 ماركالج إلى المدفوعات كل ،(واألجور الرواتب باستلنا ) البند هذا يتضمن/7
 .المرفقة

 ادرةالص العامة المالية أدا  تقارير في نفسه االسم تحمل التي الفقرة عن والسنوية والفصلية الشهرية التقارير في الخزينة نفقات  فقرة تختلف ،2011 األول كانون من اعتبارا/ 8
 .الموازنة نظام في اإلقتصادي 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 تمّلل/ 0

 
 
 

 

 األجورو الرواتب لتغطية العامة المؤسسات إلى التحويالت: 6 جدول

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2111-2112 أيار -2ك  أيار-2ك   

الجنوب مجلس إلى تحويالت 4 2 60.7%-  

    ارواإلعم اإلنما  مجلس إلى تحويالت 13 9 30.8%-

    المهجرين صندوق إلى تحويالت 2 2 7.7%-

اللبنانية الجامعة إلى تحويالت 100 115 14.9%  

واإلنما  للبحوث التربوي المركز إلى تحويالت 5 5 0.8%  

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة   

 
 
 
 

 

 الدين خدمة عمليات تفاصيل: 7 جدول

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2111-2112 أيار -2ك  أيار -2ك   

 فوائد تسديد 2,418 2,338 3%-
 المحلية بالعملة الدين 1,466 1,432 2%-
 ومنها األجنبية، بالعملة الدين 953 906 5%-

 *اليوروبوند على فوائد - 895 855 5%-

فوائد - 2 2 10%
 

 *خاصة قروض على

 ميّسرة قروض على فوائد - 55 49 11%-

 ميّسرة قروض أقساط تسديدات 127 123 4%-
 العامة 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 

 أيار -2ك

2111 

 أيار -2ك
 ( لبنانية ليرة مليار)

 ومنها لبنان، كهرباء شركة 947 1,409 49%
 :ومنها الدين، خدمة     38 43 12%

-11% 17 19  ومنها ميسرة، قروض: 

 أقساط تسديد - 15 14 9%-

 فوائد تسديد - 4 3 21%-
37% 26 19  لبنان مصرف  من مكفولة قروض 
 وفيول غاز شراء  908 1,366 50%
60% 1,366 853   راكوسوناط الكويتية البترول مؤسسة 

-100% 0 55  الطبيعي للغاز القابضة المصرية الشركة 
 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

 اعتبارا. الوزرا  مجلس عن بمراسيم صادرة خزينة سلفات طريق عن تدفع كانت إذ" الخزينة نفقات" بند تحت تسجل لبنان كهربا  إلى التحويالت كانت 2005 عام قبل (1)
 حتى ظلت التحويالت هذه. الدعم خانة في لتصبح التحويالت هذه تصنيف إعادة تمت 2000 عام. قروض أنها على الموازنة في تصنف التحويالت هذه أصبحت 2005 من
 األعداد في تنعكس لم هذه التصنيف إعادة أن إال". الموازنة نفقات" خانة إلى نقلها تم تم أن إلى الضريبي األدا  تقارير في" الخزينة نفقات" خانة في تدخل 2010 آب

 2011 اللاني كانون من ابتدا . نفسه العام من األرقام مع المقارنة إمكانية على للمحافظة كما الجداول في  خلل أي لتفادي العامة المالية مرصد من 2010 لعام الصادرة
 ".الموازنة نفقات" خانة في تندرج لبنان كهربا  شركة إلى التحويالت أصبحت
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 الثالث: الدين العامالقسم 

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

التغير نسبة التغير    2112 2111 2111 2119 
 -2112 أيار .(ل.ل مليار)

2111 1ك  
 -2112 أيار
2111 1ك  

1ك أيار 1ك  1ك   

العام الدين إجمالي 77,112 79,298 80,887 83,100 2,213 2.74%  
 المحلية بالعملة الدين 44,973 48,255 49,340 51,193 1,853 3.76%

12.86% 2,105 18,479 16,374 13,130 10,334  لبنان مصرف (يتضمن REPOs  وقروض EDL)
1

 
-1.75% -441 24,736 25,177 27,214 27,286  التجارية المصارف 
2.43% 189 7,978 7,789 7,911 7,353  ومنها ،(خزينة سندات) المحلية بالعملة  أخرى ديون 
 عامة مؤسسات - 6,078 6,268 6,538 6,681 143 2.19%

 المتعهدين فروقات سندات - - - 41 100 59 143.90%

  الدين من  متراكمة فوائد*  999 867 788 777 11- 1.40%-
األجنبية بالعملة دين 32,139 31,043 31,547 31,907 360 1.14%

2
 

0.43% 11 2,577 2,566 2,624 2,713 
 خاص قطاع من وقروض األطراف والمتعددة اللنائية 

 أجنبي
-3.38% -119 3,393 3,512 4,137 4,819  (وقروض يوروبوند) 3 باريس ديون

2
 

-14.74% -254 1,469 1,723 1,855 1,963  (وقروض يوروبوند) 2 باريس ديون
4

 
3.14% 731 23,990 23,259 21,870 21,736  السوق في يوروبوند إصدارات 
-8.85% -36 371 407 483 460  اليوروبوند على متراكمة فوائد 
33.75% 27 107 80 74 447  األجنبية بالعملة خاصة خزينة سندات

5
 

العام القطاع ودائع 10,522 11,419 10,984 11,984 1,000 9.10%  
العام الدين صافي 66,590 67,879 69,903 71,116 1,213 1.74%  

للدين السوقية القيمة إجمالي 51,231 51,308 50,192 50,518 326 0.65%
6

 

الدين إجمالي من%  67% 65% 62% 61% - 2.03%-  
العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر   

 ينتهي ،2004 تموز في ليرة مليار 150و 2003 اللاني تشرين في ليرة مليار300 القروض هذه بلغت وقد ،سوريا من  الكهربا شرا  لتمويل لبنان كهربا  لشركة لبنان مصرف قروض يتضمن: 1
 .الدولة من مكفولة ألّنها العام الدين من كجز  تصنف وهي ،2013 عام تسديدها

 . DMFAS نظام عن الصادرة األطراف والمتعددة اللنائية ضالمتعلقة بالقرو المعلومات تحديثل نظراً  اقً بسا المنشورة تلك عن تختلف  أن يمكن 2012 نيسان -2003 األول كانون أرقام: 2
  .2 باريس مؤتمر ضمن دوالر مليار 17870 بقيمة والً أ صدر يوروبوند تتضمن( واليوروبوند القروض) 2 باريس ديون: 3 

 النقد صندوق قرض ،2008 شباط في الفرنسي للقرض أولى شريحة المتحدة، العربية لإلمارات قرض والتنمية، اإلعمار عادةإل الدولي للبنك قرض ،3 باريس مساهمة من كجز  لماليزيا صادر: 4
 2000 حزيران في العربي النقد لصندوق وقرض األوروبي، االتحاد لقرض أولى شريحة الدولي،

  (.سندات استمالك ومقاول)سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية  :5
 .3و 2 باريس وديون األطراف ومتعددة ثنائية قروض  االجتماعي، الضمان الصندوق لبنان، مصرف يحمله ما باستلنا  العام الدين إجمالي هي للدين السوقية القيمة إجمالي: 3

 



 

 

 

 2102 أيار –مرصد المالية العامة 

 

 

 

 منشلرات لزارة المالية
 

2102 
  12-11اشرة تاسي  ليمسرعدل ، أعدلد 
  2102 ايسر  -  راا  ليثراي ،مرتد ليمريي  ليعرم 
  2101 اترئج ليمريي  ليعرم  في ليعر 
 2102 ايسر  -ليتحاي   إي  شر    هربرر يبار : يمح  شهري ،  راا  ليثراي 
   2102تقرير ليدي  اأسال  ليدي  لييتلي، عدد لييت  لألا  م  ليعر 
   2100تقرير ليدي  اأسال  ليدي  لييتلي، عدد لييت  ليرلبع م  ليعر 
 2102 آةلر -،  راا  ليثراي 01باد  - ار املحقرتهرليرالتب، لأل 
 2100ألا  ، عدد  راا  ل01باد  -ليرالتب، لأل ار املحقرتهر 

 
2100 

  12-13، أعدلد اشرة تاسي  ليمسرعدل 
 (  يرلدل  ليداي  2100(، آةلر 2101-0882الردل  ليسيررل  ال 
   2100آةلر ، 2101-2101إفرر إدلرة ليدي 
  2100، شبرف 2101 ماليا  ليمالف  يعر 
   2100م  ليعر   اليثراي اليثري  لألا  لييت  –اترئج ليمريي  ليعرم 
  ،2100لألا  اليثراي اليثري  م  ليعر   لييت تقرير ليدي  اأسال  ليدي  لييتلي 
   2100  راا  لألا  –اشرة شهري ،  راا  ليثراي  –مرتد ليمريي  ليعرم 
 2100 تشري  ليثراي –، شبرف اشرة شهري  01باد  -ليرالتب، لأل ار املحقرتهر 
  2100  راا  لألا  –ليتحاي   إي  شر    هربرر يبار : يمح  شهري ،  راا  ليثراي 

 
2101 

  12-26، أعدلد اشرة تاسي  ليمسرعدل 
  م  ليعر   رلبعلي -لألا  لييت ، 2118ليرلبع م  ليعر   لييت ، لييتلي ليدي  اأسال  ليدي تقرير

2101 
     2101هربرر يبار : م  ماررر ليمريي  ليعرم ، ايسر  شر 
   2101تقرير يبار  يعر 
 2101 اترئج ليمريي  ليعرم  في 



 

 

 

 2102 أيار –مرصد المالية العامة 

   2101 راا  لألا   – راا  ليثراي  ،اشرة شهري  –مرتد ليمريي  ليعرم 
 2101م  ليعر   ليثري  -لألا  لييت عرم  لييتلي، تقرير ليمريي  لي 
 2101 راا  لألا   –بار : يمح  شهري ،  راا  ليثراي ليتحاي   إي  شر    هربرر ي 
   2101تقرير ميتة ، تشري  لألا   – 2101مشرا  ماليا 
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 :على بنا االتصال الرجا  المعلومات، من يدلمز

 

 المالية وزارة

 (UNDP)  اإلنمائي المتحدة األمم مشروع
 

 199189 9 169: تلفون

 199181 9 169: فاكس

 

 infocenter@finance.gov.lb: الكتروني بريد

 www.finance.gov.lb: يلكتروناالالموقع 
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