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 بعجر  الر  مقوةنر  مليروة ليرة  4013 حر الي 2102  عرو ال مر  أيلر   -الثرونيفترة  ارون    في إجمالي العجز المالي بلغ
 الميززا  اوللزي فروض تقلص  ،بولت ا ي .(0)جد   ةل   2100الفتة  مثيلتهو م  العو   في لية  ةمليو 2014 إلى ص  
هرذا اددا   .الفوضر الفترة  مثيلتهرو مر  العرو   مليوة لية  فري 2442مقوةن  مع ، في الفتة  المذا ة مليوة لية   979 مسجلا 

 4البولغرر  اإليرةادا  فرري  طغرر  ىلرى ال يرود  التري  ،مليرروة ليرة ( 0441) الموضر فرري  00بنسرب   النفقرو  اةتفررو هر  نتيجر  
 .مليوة لية ( 413) في الموض 

العامة المالية ملّخص: 1 جدول  

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2112 - 2111 
  -2ك

 أيلول
-2ك  

 أيلول
اإليرادات إجمالي 10,480 10,834 3%

1
 

اإلنفاق إجمالي 12,584 13,938 11%  

-8% 3,868 4,191  فوائد تسديد 
-13% 215 248  دين أقساط تسديد

2
 

21% 9,856 8,145  األولية النفقات
3

 

الفائض/العجز إجمالي 2,103- 3,104- 48%  

األولي الفائض/العجز إجمالي 2,336 979 58%-  
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 فوائد تسديد) بالدين المتعلقة المدفوعات تتضمن ال األولية النفقات

مر   أيلر   –الثرونيارون    فترة  خرل اسرتثنو   فرة م ا نر    اة  ااتصروا  المت لرع تح يلر   أي ىنرد - م  منظار نقدي
دةاج   ،ىلى الت اليمليوة لية   0242 مليوة لية   0217 البولغ  ،2100  2102ىومي  مليروة ليرة   هر   0212مبلغ  ا 

 4111 العجر  المرولي سرج  - 2102أيلر   إلرى  ارون   الثرونيالفتة  الممتد  مر   م   فة ااتصوا  في المح   فعليوا 
مليرروة ليررة   4741العجرر  البررولغ  ىرر  فرري الموضرر  2بونخفررو   ،2102مرر  العررو   الفصرر  الثولرر مررع نهويرر    مليرروة ليررة 
فري  مليروة ليرة  177بلرغ فوضضروا  ، فقرد سرج اد لري أمو فيمرو يتعلرب برولمي ا  .2100في الفتة  مثيلتهو م  العو  المسج  

 2100مرر  العررو   الفتررة  ذاتهررو فرريالمحقررب  فرروض ىرر  ال فرري الموضرر  01بتةاجررع  ،2102أيلرر     برري  اررون   الثرروني  الفتررة 
  . مليوة لية  713 البولغ 
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 التقةية الشهةي لنتوضج المولي  العوم 

 2102 أيل  
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 01311 مقوةنرر  بحرر الي مليرروة ليررة  01143 حرر الي 2102 الفصرر  الثولرر  مرر  العررو  مررع نهويرر  إجمززالي اريززرادا  بلررغ
مر   .ىر  العرو  السروبب فري الموضر ( 4مليوة ليرة  ) 413لدةه  تحسنوا  ، مسجلا 2100في الفتة  نفسهو م  العو   مليوة لية 

اإليرررةادا    ىررر الموضررر فررري  01 ت مليررروة ليرررة   ذلررر  بوةتفرررو  نسرررب 01344 حررر اليإجمرررولي اإليرررةادا   بلرررغ ،منظررروة نقررردي
 .مليوة لية  1139البولغ     2100أيل   إلى  اون   الثونيالفتة  الممتد  م   في المحصل 

فرري  2مليرروة ليررة  ) 301مقررداةه  سررن يوا  اةتفوىررومسررجل ا  2102أيلرر   حتررى مليرروة ليررة   7911 اريززرادا  اليززري ية بلغرر 
مقوةنر   أيلر  إلرى  ارون   الثرونيو فري الفترة  الممترد  مر  شرهد  تحسرن جميرع الفضرو  الضرةيبي  الةضيسري  حير  أ  ،الموض (

"الضرةاض  اإليرةادا  النوتجر  ىر  و  فري ةتفرا (أ): امرو يلري  هرذه ال يرودا  جرو  أهر  هو مر  العرو  السروبب.سرمع الفترة  نف
) (  ، القيمر  المضروف ىلرى ضةيب  النتيج  تحس  التحصي  في  مليوة لية  029 قيم بالداخلي  ىلى السلع  الخدمو " 

إيرةادا   . في ال الع، اةتفعر مليوة لية  000ح الي إيةادا  "الضةيب  ىلى الدخ   ادةبوح  ةؤ س ادم ا " ب في اةتفو 
نتيجرر  اةتفررو  التحصرري   2102مرر  العررو   أ   ثلثرر  فصرر   مليرروة ليررة  فرري 13الضررةيب  ىلررى القيمرر  المضرروف  بمبلررغ 

 إيررةادا  بقيرر  فرري حرري  ااسررتهل  الررداخلي بررولةت  مرر  تبرروطؤ االتصررود، نمرر  نظررةاا اسررتمةاة (فرري الموضرر  7الررداخلي )
الضرةيب  ىلرى  اةتفعر  ،مر  نوحير  أخرة  . الفترة  المرذا ة  خرل  تقةيبو ااستيةاد ثوبت  ندالقيم  المضوف  ىىلى ضةيب  ال

ي العوضرردا  اانخفررو  الطفيرر  فرر، بررولةت  مرر  (فرري الموضرر  1) مليرروة ليررة  000بحرر الي  الردخ   ادةبرروح  ةؤ س ادمرر ا 
 14نتيجر  اةتفرو  إيرةادا  ضرةيب  الردخ  ىلرى الة اتر   ادجر ة بحر الي  ذل  ، (في الموض  2) الف اضدضةيب  ىلى الم  

القطرو  الخروص ابتردا  مر   فريالة اتر   التري طرةأ  ىلرى  يرود الم  جةا   2100( ى  العو  في الموض  02مليوة لية  )
 ي التر الشرةاو  التري طولر   تصروةي    اة  المولير  مر  لبر  الميرداني التردليببوإلضوف  إلرى ىمليرو  هذا  .2102شبوط 
ىلرى  .(في الموضر  27مليوة لية  ) 17بح الي  الدخ  ىلى أةبوح ةؤ س ادم ا  إيةادا  ضةيب  تحسي  إلى أد بد ةهو 

مقوةنر  مرع الفترة  نفسرهو مر   (فري الموضر  9مليروة ليرة  ) 70الضةيب  ىلى ادمرل  بحر الي  ىوضدا  ، اةتفع صعيد آخة
الضرررةيب  ىلرررى  إيرررةادا  ةتفرررو ا إلرررى  يعررر د ذلررر ، 2102 نهويررر  أيلررر  فررري  مليررروة ليرررة  172لتسرررج  مبلرررغ  العرررو  الفوضررر 

ادمرة  ،فري الموضر  3بنسرب   تسجي  ىلرى العقروةا الةس   بوإلضوف  إلى اةتفو  في  في الموض  42 بنسب ادمل  المبني  
 1 فري ىقر د البيرع سرجل  اةتفوىروا بنسرب ليمر  العقروةا  أ   ىلمروا العقروةا  المبوىر ،  يعاس اةتفوىروا سرن يوا فري ليمر الذي 

    .ى  السن  السوبق  في الموض 

 د   تعردي  يرذاة مقوةنر  مرع ،2102 أيلر   -ارون   الثرونيفي  مليوة لية  2341ح الي  غير اليري ية اريرادا  بلغ 
مر  " فرة المبلرغ المقردة تح يلر  اسرتثنو  فري حرو  أي ،  مر  منظروة نقردي )فري المقوبر  .الموضريعرو  الم   الفتة  مثيلتهو

اإليررةادا  تيررة الضررةيبي  إلررى  مجمرر  يصرر   ،(المحرر   فعليرروا  المبلررغ  احتسررو  م ا نرر  ااتصرروا  السررلاي   اللسررلاي "
 ،2100في الفترة  ذاتهرو مر  العرو   مليوة لية  121 بمبلغ مقوةن  2102 أيل   -فتة  اون   الثونيمليوة لية  في  2144
 مرر  خررل بشررا  أسوسرري هررذا الفرروةب   يمارر  تبةيررة(. فرري الموضرر  031) مليرروة ليررة  0204 لرردةهسررن يوا اةتفوىررو  مسررجلا 

مر  العرو   ى لرالتسرع  ادادشرهة خرل  إلرى الخ ينر   " فة م ا ن  ااتصوا  السرلاي   اللسرلاي "م    يل  الفعلي حالت
 .  2100شي  في العو   مليوة لية ، مقوةن  بل 0212البولغ     2102

 مقوةنر ، 2102 أيلر   –ارون   الثرونيفري  مليروة ليرة  391 مليوة لية  لتصر  إلرى 37بح الي    الخزينةاإيراد انخفض 
   .2100م  العو  نفسهو الفتة  خل   مليوة لية  132 مع
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مليرروة ليررة  فرري الفتررة   02113مقوةنرر  مررع  2102 أيلرر   -اررون   الثررونيفرري مليرروة ليررة   04941 ارنفززا إجمززالي  بلررغ
   في الموض  خل  سن . 00نسبت   وا اةتفوى مسجلا  ،2100نفسهو م  العو  

 أيلر   -الثرونيفترة  ارون   فري  مليروة ليرة  1270سرج  لتمليروة ليرة   0431 بقيمر  1النفقا  الجارية اوللية لد اةتفع  
فرري  13) مليرروة ليررة  901بقيمرر   إلررى شررةا  اهةبررو  لبنررو   يررود  المبررولغ المح لرر )أ(  إلررى هررذا ااةتفررو   يعرر د .2102
"المخصصرو   تالفر اةتفرو   ) (  ،2102 م  العرو  الفص  الثول  لغوي  مليوة لية  2220  التي بلغ مجم ىهو الموض (

 المخصصررر   المررردف ىو  يرررود  بشرررا  أسوسررري نتيجررر   –فررري الموضررر ( 00مليررروة ليرررة  ) 331بقيمررر    الة اتررر   ملحقوتهرررو"
   .الفتة  نفسهوفي  2مليوة لية  3327بلغ مجم ىهو  التي   - للتقوىد  تع يضو  نهوي  الخدم 

ل  انخفوضرو بقيمر  2102 أيلر   -ارون   الثرونيفري  ليرة  مليروة 4121ح الي  تسديدا  الفلائد بلغ  مليروة  424، مسرجل
فري حري  سرجل   بولعمل  ادجنبي   بولعمل  المحلي . ي  تسديدا  الف اضد ىلى الد تةاجع،  ذل  بسب  في الموض ( 1) لية 

فرري الموضرر  ىرر   04بونخفررو  بلررغ  ،2102مليرروة ليررة  لغويرر  الفصرر  الثولرر  مرر   231ليمرر  تسررديدا  القررة   الميسررة  
 الفتة  نفسهو م  العو  السوبب.

 أيلرر   -اررون   الثررونيفرري مليرروة ليررة   331صرر  إلررى لت ،مليرروة ليررة  04 بحرر الي انخفوضرروا  النفقززا  اتسززتيمارية  لسررج
نفقرررو  أخرررة  تتعلرررب " ،نفقرررو  "الصررريون " اررر  مررر  د   بنررريعررر د إلرررى التةاجرررع فررري السرررب   ةا  هرررذا اانخفرررو     .2102

ىلررى  هررذه البنرر د لررد طغررى التةاجررع المسررج  فرري  ."نفقررو  صرريون   تجهيرر ا  مجلررس النرر ا " " بودصرر   الثوبترر  الموديرر 
مرر   .2102لغوير  نهوير  أيلر   مليرروة ليرة   211 الرذي سرج  "إنشرو ا  ليرد التنفيرذ"فري بنررد مليروة ليرة   21ال يرود  البولغر  

مجلررس اإلنمررو   ادىمرروة      اة  ادشررغو  العومرر   النقرر اةتفعرر  الرردفعو  لارر  مرر  صررند ب المهجررةي ،  ضررم  هررذا البنررد،
 الهيضرر  العليررومليرروة ليررة  ىلررى الترر الي، فرري حرري  انخفضرر  الرردفعو  لارر  مرر   7مليرروة ليررة    01مليرروة ليررة ،  21بقيمرر  

   مليوة لية  ىلى الت الي. 3مليوة لية    04لإلتوث   مجلس الجن   ب الع 

 ذلر  يعر د،   2102 أيل   -اون   الثونيفي  مليوة لية  971إلى لتص  مليوة لية   491 بقيم  3الخزينةنفقا   اةتفع 
 :إلى بشا  أسوسي

    خررل   مليرروة ليررة  129 بلغرر فرري المرردف ىو  العوضررد  إلررى البلررديو ،  الترري  فرري الموضرر  017بنسررب  اةتفررو
هرذا ااةتفرو   يعر د   .2100عرو  ال مر  أيلر   -ارون   الثروني في مليوة لية  271مقوةن  مع  ،العو  الحولي

 4لصرول  البلررديو  2101  المتةاامر  ىر  ىرو  االمةسر   المتعللرب بت  يررع اإليرةاد  ضرعبشرا  أسوسري إلرى 
 .ليد التنفيذ

                                                 
1

 النفقات الجارية األولية تمثل النفقات الجارية باستثناء مدفوعات الفوائد وخدمة الدين.  
2

 .2112 أيلول وملحقاتها"، عدداتب واألجور ور"التقرير  ضمنحول هذا الموضوع ستكون متوفرة لتفاصيل امزيد من  
3

، ستختلف فقرة نفقات الخزينة في التقارير المالية الشهرية والفصلية والسنوية من تلك المنشورة في نشرة األداء 2111بدءا بنشرة كانون األول  

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

 الشهري وفق تصنيفها بحسب الموازنات. 
4

 .2112كانون الثاني  13تّم نشره بتاريخ  3337مرسوم رقم  
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  ليرة مليروة  012 التي بلغر  ، 5و  الضةيب  ىلى القيم  المضوف "يفي "ةدل لية   في الموض  74 بنسب  اةتفو 
بعمليررر  البررر   ،  التررري يمارر  تفسررريةهو2100 عرررو المرر   أيلررر   -ارررون   الثررروني فرري ليرررة  مليررروة 011 مقوبرر 

   .2102العوضد  لعو  بولت ام  مع تل   2100 م  ىو ولطلبو  المؤجل  ب

 

حر الي مقوبر  ، 2102مرع نهوير  أيلر    مليوة لية  13120 مليوة لية  ليص  إلى 4243 بقيم  إجمالي الدي  العام اةتفع
 .2100 ىو نهوي  في مليوة لية   11117

 ، حير مليروة ليرة  11191صر  إلرى لت فري الموضر ( 0.1) مليروة ليرة  711بحر الي  قيمزة الزدي   العم زة المة يزة اةتفع 
ى ضر    السندا  التي تملاهرو المؤسسرو  العومر  سندا  فة لو  المتعهدي   ،المصوة  التجوةي في محفظ  ال يود   أ 

انخفضر  محفظر  سرندا  الخ ينر  التري يملاهرو  فقرد . ولعمل  المحليرب الدي  مصة  لبنو  م ى  اانخفو  في محفظ  
 نتيجرر مليرروة ليررة  ،  ذلرر   02179لتصرر  إلررى  2100مقوةنرر  مررع نهويرر  العررو  مليرروة ليررة   291مصررة  لبنررو  بحرر الي 

حيرر  لررو  مصررة  لبنررو   ،2102فرري ح يررةا  تمرر  ، الترري "اتفوليرر  اسررتبدا  القررة  " برري    اة  الموليرر   مصررة  لبنررو 
اةتفعررر  بسرررندا  ي ة ب نرررد. فررري المقوبررر ، . مررر  سرررندا  الخ ينررر  التررري يحملهرررو مليررروة د.أ 2 بوسرررتبدا  مرررو يعرررود  بم جبهرررو

اانخفررو  إ  الفتررة  نفسررهو. خررل  مليرروة ليررة  21944مليرروة ليررة  لتصرر  إلررى  712محفظرر  المصرروة  التجوةيرر  بحرر الي 
د   إصرداة سرندا  خ ينر   المرذا ة  لوبلر  "اتفولير  اسرتبدا  القرة  "الحوص  في محفظر  الردي  بولعملر  المحلير  نتيجر  

فري الموضر   لرد تر  طةحهرو فري ادسر اب  1.23مليروة ليرة  بنسرب  فوضرد   0010 تهروليم، بلغر  سرن ا  01تستحب بعرد مة  
 .2102أيل    21اىتبوةاا م  

أ   ثلثر  فصر   مليوة ليرة  فري  43322لتص  إلى  مليوة لية  2179لدةه  اةتفوىو الدي   العم ة اوجن يةشهد  ليم  
مرر   ب،اسرر  فرري اد المتدا لرر  الي ة ب نررد سررندا ليمرر  فرري  مليرروة ليررة  4304 بلررغ اةتفررو  ،  ذلرر  نتيجرر 2102 مرر  العررو 

"اتفولير  اسرتبدا  القرة  " بري    اة  المولير  ح يرةا  بم جر   02. تر  إصرداةهو بتروةي  مليروة د.أ 2ضمنهو سندا  بقيمر  
الردي  بررولعمل   ب نسر  يررود سروهم  فري إا أنهررو  ،لردي اأ  هرذه العملير  لر  تررؤثة فري ليمر   برولةت  مرر .  مصرة  لبنرو 

إلررى حررد ابيررة فرري هررذا ااةتفررو .  2102فرري نيسررو  ترر   الررذي  .مليرر   د.أ 911سرروه  اإلصررداة البررولغ ادجنبيرر . اررذل ، 
" 4"بررروةيس  " 2"بررروةيس  دي  انخفرررو  بررر وفررري ادسررر اب لوبلهرررالمتررردا   بولعملررر  ادجنبيررر  فررري ليمررر  الررردي   هرررذه ال يرررود 

 ،مر  جهر  أخرة  .ألسروط الردي نتيجر  تسرديد  ،ىلرى التر الي مليروة ليرة  329مليروة ليرة   411 بقيمر  )ي ة ب نرد  لرة  (
، أيلرر  مليرروة فرري نهويرر   012مليرروة ليررة  لتصرر  إلررى  22خوصرر  بولعملرر  ادجنبيرر  اةتفوىررو لرردةه الخ ينرر  السررجل  سررندا  

 .2102اون   الثوني في  و ااستملاخ ين  خوص  لتسديد دي   سندا   ذل  نتيج  إصداة 
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، وذلك بسبب اكتشاف قضية غش يتم متابعتها من 2111األولى من العام  التسعةبشكل ملحوظ في األشهر  انخفضت الرديات على القيمة المضافة 

 قبل النيابة العام.
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 القسم األول: خالصة اإليرادات العامة
 

 : إجمالي اإليرادات2جدول 

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2111-2112  
-2ك  

أيلول   
-2ك  

أيلول   
 ومنها الموازنة، إيرادات إجمالي 9,939 10,340 4.03%

5.58% 7,905 7,487  الضريبية اإليرادات   
-0.70% 2,435 2,452  الضريبية غير اإليرادات    

 الخزينة إيرادات إجمالي 542 495 8.67%-

 العامة اإليرادات إجمالي 10,480 10,834 3.38%
مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية،   

 

 

 

 

 : اإليرادات الضريبية3جدول 

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2111-2112  
-2ك  

أيلول   
-2ك  

أيلول   
الضريبية اإليرادات 7,487 7,905 5.6%  

   ومنها األموال، ورؤوس األرباح و الدخل على ضريبة 2,043 2,154 5.4%

0.1% 975 973  األرباح على الدخل ضريبة 
16.0% 389 335  واألجور الرواتب على الدخل ضريبة 
26.8% 268 212  المنقولة األموال رؤوس على الدخل ضريبة 
-1.7% 488 496  (5) الفوائد على الدخل ضريبة% 

23.7% 33 27  (الدخل على ضريبة) غرامات 
  ومنها ، األمالك على ضريبة 805 876 8.8%

32.1% 144 109  المبنية األمالك على ضريبة 
4.0% 616 592  العقارات على تسجيل رسوم 
ومنها والخدمات، السلع على الداخلية الضرائب 2,674 2,842 6.3%  

2.2% 2,477 2,423  المضافة القيمة على الضريبة 
6.4% 258 242  ومنها والخدمات، السلع على أخرى ضرائب 
 السيارات على تسجيل رسوم - 150 151 0.2%

 اللبنانية األراضي مغادرة رسوم - 90 105 16.8%

ومنها الدولية، والمبادالت التجارة على الرسوم 1,631 1,677 2.8%  

1.8% 592 582   الجمارك 
3.4% 1,085 1,049  ،ومنها رسوم 

 البنزين على رسوم - 419 372 11.3%-

 التبغ على رسوم - 293 375 28.0%

 السيارات على رسوم - 330 332 0.4%

(المالي الطابع رسوم خاصة) أخرى ضريبية إيرادات 334 356 6.4%  
مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية،   
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 : اإليرادات الغير ضريبية4جدول 

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2111-2112  
  -2ك

 أيلول
  -2ك

 أيلول
الضريبية غير اإليرادات 2,452 2,435 0.7%-  

 ومنها دولة، وأمالك عامة ومؤسسات إدارات حاصالت 1,970 1,908 3.1%-

-3.9% 1,769 1,841  مالية غير ومؤسسات إدارات من حاصالت 
 لبنان كازينو إيرادات - 130 109 16.3%-

 بيروت مرفأ إيرادات - 48 0 100.0%-

 الوطني اليانصيب مديرية موازنة وفر من إيرادات - 30 51 72.7%

-1.5% 1,607 1,632 
 السلكية االتصاالت موازنة وقر من إيرادات -

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

20.1% 75 62 
 مطار إيرادات) الخاصة الدولة أمالك من حاصالت 

 (الدولي الحريري رفيق

-26.5% 4 6 
 عامة ومؤسسات إدارات من أخرى حاصالت 

 (فوائد)
ومنها إدارية، وعائدات رسوم 381 419 9.9%  

11.3% 345 310  ومنها إدارية، رسوم 
 العدل كتاب رسوم - 22 22 2.2%

 العام األمن رسوم - 96 91 4.4%-

 السير رسوم - 135 167 23.8%

 قضائية رسوم - 18 21 17.8%

 القيادة رسوم - 12 14 18.8%

3.7% 16 15  إدارية عائدات 
1.9% 3 2  (عمومية لوحة وثمن الرسمية الجريدة) مبيعات 

5.0% 47 45  (العمل إجازات خاصة) إجازات رسوم 
-1.7% 9 9  أخرى ومبيعات إدارية وعائدات رسوم 
والمصادرات الغرامات 7 8 5.9%  
مختلفة ضريبية غير إيرادات 94 100 6.7%  

المالية، مديرية المالية العامةوزارة : المصدر  
.1111أيلول  -كانون الثاني مليار ليرة متوقع تحويلها من وفر موازنة وزارة االتصاالت في 1361تحويل أي مبلغ من أصل فعلياً لم يتم  /1  

.1111في الفترة مثيلتها من العام  من وفر موازنة االتصاالت  مليار ليرة متوقعة 1311مليار ليرة فعلياً من أصل  1113تم 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  

أيلول   
  -2ك

 أيلول
 الجارية النفقات .1 11,361 12,353 8.7%

 :ومنها وملحقاتها، والرواتب المخصصات 4,022 4,467 11.1%

13.5% 3,044 2,683  (16 بند) وأجور ورواتب مخصصات 
8.0% 1,186 1,099  ومنها الخدمة، نهاية وتعويضات تقاعد معاشات 
 تقاعد معاش - 891 837 6.1%-

 الخدمة نهاية تعويضات - 207 349 68.5%

-1.6% 237 241  1 رواتب لتغطية عامة مؤسسات إلى تحويالت/ 
 /1: ومنها فوائد، تسديد 4,191 3,868 7.7%-
-5.8% 2,470 2,622  الداخلية القروض على فوائد 

-10.9% 1,397 1,569  الخارجية القروض على فوائد 
خارجية ديون أقساط تسديد 248 215 13.3%-  

-20.7% 200 252  ومنها استهالكية، مواد 
 تغذية نفقات - 41 44 7.2%

 محروقات - 9 37 313.3%

 أدوية - 133 68 48.7%-

 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 32 26 20.0%-
-4.5% 88 92  خارجية خدمات 
42.2% 3,122 2,195  ومنها أخرى، تحويالت 
 /4 لبنان كهرباء شركة - 1,703 2,621 53.9%
 االجتماعي للضمان الوطني الصندوق - 120 50 58.3%-

 العليا لإلغاثةالهيئة  - 4 74 -

 عام الغير القطاع إلى التحويالت - 149 176 18.1%

 المازوت لدعم خزينة سلفات - 0 19 -

 القمح دعم - 58 23 60.1%-

 بلبنان الخاصة المحكمة - 0 0 -

 العمومية السيارات لسائقي البنزين دعم - 0 5 -

 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 18 0 99.7%-
2.6% 262 256  ومنها أخرى، جارية نفقات 
 مستشفيات - 197 215 8.9%

 ( خارجية ومؤتمرات وفود نفقات ومصالحات، قضائية أحكام) أخرى - 50 46 9.0%-
 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 7 1 82.5%-
24.4% 131 106  احتياطي 
 الفوائد دعم - 106 131 24.4%

 استثمارية نفقات .2 453 440 3.0%-

-74.6% 
0 1 

 وإنشاءات ومطارات ومرافئ طرق وأشغال إلنشاء وأبنية أراض استمالكات 
 مائية

-6.7% 37 39  تجهيزات 
7.7% 280 260  ومنها التنفيذ، قيد إنشاءات 

 المهجرين صندوق - 23 48 -

 الجنوب مجلس - 34 30 12.7%-

 واإلعمار اإلنماء مجلس - 99 106 7.1%

 العام والنقل األشغال وزارة - 74 83 12.9%

 ومنها أخرى، - 30 14 55.1%-

 لإلغاثة العليا الهيئة   13 0 100.0%-

-11.5% 117 133  صيانة 
-75.0% 3 11  المادية الثابتة باألصول تتعلق أخرى نفقات 
-71.7% 3 9  5النواب مجلس في وصيانة تجهيزات/ 

- 0 0  الخزينة لسلفات حسابية تعديالت 
 /6 موازنة سلفات .3 162 140 13.7%-
 /7( واألجور الرواتب تتضمن ال) الجمارك إدارة .4 29 30 5.3%

 /8 الخزينة نفقات .5 578 975 68.8%
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107.1% 569 275  بلديات 
-16.3% 37 44  ضمانات 
26.7% 74 59  9 ودائع/ 
66.4% 294 177  ،ومنها أخرى 
72.6% 182 105  المضافة القيمة على الضريبة رديّات 
-34.7% 28 43  أخرى ضريبية رديات 

-100.0% 0 23  المياه لسلطات خزينة سلفات 
 مبّوب غير إنفاق .6 1 0 52.4%-
 (واإلعمار اإلنماء لمجلس الخارجي التمويل يتضمن ال) اإلنفاق إجمالي .7 12,584 13,938 10.8%

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

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

 وألسباب ،واإلنفاق اإليرادات جهة في تسجل التسديدات وهذه ،الخزينة حسابات من خزينة كسلفات مسبقًا ُدفعت قد والتي موازنةال مخّصصات من تسديدات تتضمن /6
 . 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 1119 موازنة مشروع في حالمقتر لتصنيفل

 1111 موازنة في ليرة مليار 11 بقيمة اعتماداً  فتح والذي ،1111 تموز 16 بتاريخ 116 رقم لقانون وفقاً  األمانات من ُحررت التي للمدفوعات تصنيف إعادة البند هذا يمثل/ 5
 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"/ 3
 .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/1
 .المرفقة

 الصادرة العامة المالية أداء تقارير في نفسه االسم تحمل التي الفقرة عن والسنوية والفصلية الشهرية التقارير في الخزينة نفقات  فقرة تختلف ،1111 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 تمثّل/ 9

 
 
 

 

 األجورو الرواتب لتغطية العامة المؤسسات إلى التحويالت: 6 جدول

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2111-2112 أيلول -2ك  أيلول -2ك   

الجنوب مجلس إلى تحويالت 9 5 47.9%-  

    واإلعمار اإلنماء مجلس إلى تحويالت 22 23 6.9%

    المهجرين صندوق إلى تحويالت 5 5 7.7%-

اللبنانية الجامعة إلى تحويالت 196 197 0.2%  

واإلنماء للبحوث التربوي المركز إلى تحويالت 9 8 12.8%-  

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة   

 
 
 
 

 

 الدين خدمة عمليات تفاصيل: 7 جدول

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2111-2112  
  -2ك

 أيلول
-2ك  

أيلول   
 فوائد تسديد 4,191 3,868 8%-
 المحلية بالعملة الدين 2,622 2,470 6%-

 ومنها األجنبية، بالعملة الدين 1,569 1,397 11%-

 *اليوروبوند على فوائد - 1,473 1,311 11%-

فوائد - 3 4 35%
 

 *خاصة قروض على

 ميّسرة قروض على فوائد - 93 83 11%-

 ميّسرة قروض أقساط تسديدات 248 215 13%-
 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 

 -2ك

 أيلول    

2111 

  -2ك

 أيلول

 ( لبنانية ليرة مليار)

 ومنها لبنان، كهرباء شركة 1,703 2,621 54%
 :ومنها الدين، خدمة     75 77 2%

-27% 40 55  ومنها ميسرة، قروض: 

 أقساط تسديد - 45 33 27%-

 فوائد تسديد - 9 7 25%-
80% 36 20  لبنان مصرف  من مكفولة قروض 
 وفيول غاز شراء  1,628 2,545 56%
62% 2,545 1,574   وسوناطراك الكويتية البترول مؤسسة 

-100% - 55  الطبيعي للغاز القابضة المصرية الشركة 
 العامة المالية مديرية المالية، 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 1115 عام قبل (1)
 حتى ظلت التحويالت هذه. الدعم خانة في لتصبح التحويالت هذه تصنيف إعادة تمت 1119 عام. قروض أنها على الموازنة في تصنف التحويالت هذه أصبحت 1115 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 1111 آب

 1111 الثاني كانون من ابتداء. نفسه العام من األرقام مع المقارنة إمكانية على للمحافظة كما الجداول في  خلل أي لتفادي العامة المالية مرصد من 1111 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 المستحق العام الدين: 9 جدول   

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

2111 1ك  
 -2112 أيلول

   2111 1ك
1ك أيلول 1ك  1ك   

العام الدين إجمالي 77,112 79,298 80,887 84,521 3,634 4.5%  
 المحلية بالعملة الدين 44,973 48,255 49,340 50,095 755 1.5%

-1.8% -295 16,079 16,374 13,130 10,334  لبنان مصرف (يتضمن REPOs  وقروض EDL)
1

 
3.0% 756 25,933 25,177 27,214 27,286  التجارية المصارف 
3.8% 294 8,083 7,789 7,911 7,353  ومنها ،(خزينة سندات) المحلية بالعملة  أخرى ديون 
 عامة مؤسسات - 6,078 6,268 6,538 6,734 196 3.0%

المتعهدين فروقات سندات - - - 41 134 93 226.8%
1

 
  الدين من  متراكمة فوائد*  999 867 788 764 24- 3.0%-
ةاألجنبي بالعملة دين 32,139 31,043 31,547 34,426 2,879 9.1%

3
 

2.4% 61 2,627 2,566 2,624 2,713 
 خاص قطاع من وقروض األطراف والمتعددة الثنائية 

 أجنبي
-11.1% -388 3,124 3,512 4,137 4,819  (وقروض يوروبوند) 1 باريس ديون

4
 

-24.9% -429 1,294 1,723 1,855 1,963  (وقروض يوروبوند) 6 باريس ديون
5

 
14.7% 3,413 26,672 23,259 21,870 21,736  السوق في يوروبوند إصدارات 
48.2% 196 603 407 483 460  اليوروبوند على متراكمة فوائد 
32.5% 26 106 80 74 447  األجنبية بالعملة خاصة خزينة سندات

6
 

العام القطاع ودائع 10,522 11,419 10,984 12,383 1,399 12.7%  

العام الدين صافي 66,590 67,879 69,903 72,138 2,235 3.2%  

للدين السوقية القيمة إجمالي 51,231 51,308 50,192 54,678 4,486 8.9%
7

 

الدين إجمالي من%  67% 65% 62% 65% 3% 4.3%  
العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر   

، 1114مليار ليرة في تموز  151و 1116مليار ليرة في تشرين الثاني  611، وقد بلغت هذه القروض الكهرباء من سورياشراء  لتمويل كهرباء لبنانيتضمن قروض مصرف لبنان لشركة : 1

 .، وهي تصنف كجزء من الدين العام ألنّها مكفولة من الدولة1116ينتهي تسديدها عام 
 تحت بند سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبيةأألمريكي تندرج سندات المتعهدين بالدوالر .سندات فروقات المتعهدين بالعمة المحلية: 1
 . DMFAS نظام عن الصادرة األطراف والمتعددة الثنائية ضالمتعلقة بالقرو المعلومات تحديثل نظراً  اقً بسا المنشورة تلك عن تختلف  أن يمكن 1111 نيسان -1113 األول كانون أرقام: 6

  .1 باريس مؤتمر ضمن دوالر مليار 17811 بقيمة والً أ صدر يوروبوند تتضمن( واليوروبوند القروض) 1 باريس ديون: 4 
 النقد صندوق قرض ،1118 شباط في الفرنسي للقرض أولى شريحة المتحدة، العربية لإلمارات قرض والتنمية، اإلعمار إلعادة الدولي للبنك قرض ،6 باريس مساهمة من كجزء لماليزيا صادر: 5

 1119 حزيران في العربي النقد لصندوق وقرض األوروبي، االتحاد لقرض أولى شريحة الدولي،
 (. سندات استمالك ومقاول)سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية  :3
 .6و 1 باريس وديون األطراف ومتعددة ثنائية قروض  االجتماعي، الضمان الصندوق لبنان، مصرف يحمله ما باستثناء العام الدين إجمالي هي للدين السوقية القيمة إجمالي: 1
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 منشلرا  لزارة المالية
 

2102 
 19-11نشة  تنسيب المسوىدا ، أىداد 

 2102 ح يةا – اون   الثوني ،مةصد المولي  العوم 
 2100 نتوضج المولي  العوم  في العو 

 2102  ح يةا -التح يل  إلى شةا  اهةبو  لبنو : لمح  شهةي ، اون   الثوني
 2102م  العو    الثوني تقةية الدي   أس اب الدي  الفصلي، ىدد الفص  اد  

 2100تقةية الدي   أس اب الدي  الفصلي، ىدد الفص  الةابع م  العو  
 2102  أيوة–، اون   الثوني 04بند  -الة ات ، ادج ة  ملحقوتهو
 2100د   ، ىدد اون   ا04بند  -الة ات ، ادج ة  ملحقوتهو

 
2100 

 12-41، أىداد نشة  تنسيب المسوىدا 
يةادا  الد ل  )  2100(، آذاة 2101-0997 اةدا  السيوةا   ا 

 2100آذاة ، 2101-2101إطوة إداة  الدي  
 2100، شبوط 2101م ا ن  الم اط  لعو  
 2100اون   اد    –نشة  شهةي ، اون   الثوني  –مةصد المولي  العوم  
 2100م  العو    الثوني  الثول  اد   الفص  –نتوضج المولي  العوم  

 2100اون   اد    –التح يل  إلى شةا  اهةبو  لبنو : لمح  شهةي ، اون   الثوني 
 2100اد    الثوني  الثول  م  العو   الفص تقةية الدي   أس اب الدي  الفصلي، 

 2100 تشةي  الثوني –، شبوط نشة  شهةي  04بند  -الة ات ، ادج ة  ملحقوتهو
 

2101 
 47-22، أىداد نشة  تنسيب المسوىدا 

م  العو   ةابعال -اد   الفص ، 2119الةابع م  العو   الفص ، الفصلي الدي   أس اب الدي تقةية 
2101 

 2101لبنو : م  منظوة المولي  العوم ، نيسو  شةا  اهةبو  
 2101تقةية لبنو  لعو  

 2101اون   اد    –اون   الثوني  ،نشة  شهةي  –مةصد المولي  العوم  
 2101م  العو   الثول  -اد   الفص عوم  الفصلي، تقةية المولي  ال
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 2101 نتوضج المولي  العوم  في
 2101اون   اد    –التح يل  إلى شةا  اهةبو  لبنو : لمح  شهةي ، اون   الثوني 

 2101تقةية مفصل ، تشةي  اد    – 2101مشة   م ا ن  
 
 
 

www.finance.gov.lbيةجى مةاجع  الم لع التولي:  ،منش ةا    اة  المولي ب  للحص   ىلى 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

 

 infocenter@finance.gov.lb: الكتروني بريد

 www.finance.gov.lb: يلكتروناالالموقع 
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