
 

 

 

 2102 تشرين األول –مرصد المالية العامة 

 

بعجر   مقارنر  مليار ليررة 5104 حوالي 2102 عامال من تشرين األول -الثانيفترة كانون  في إجمالي العجز المالي بلغ
الميزززان  فررا  تقلر   ،برالتوا   .(0)جروول رقررم  2100الفتررة مثيلتاررا مرن العررام  فري ليرررة رمليرا 2222 وصرل للرر  اقرل

 .سرراب الالفترررة مثيلتاررا مررن العررام  مليررار ليرررة فرري 2542مقارنرر  مرر  ، رةفرري الفترررة المرر كو مليررار ليرررة  445 مسررج ا  األولززي
اإليررراوا  فري  علر  ال يراوة  طغرالر    ،مليرار ليررة( 2022) فري الما رر  04بنسرب   النفقرا  ارتفرا هر ا األوا  هرو نتيجر  

 .مليار ليرة( 043) في الما   0البالغ  
العامة المالية ملّخص: 1 جدول  

التغير نسبة  2112 2111 

 .(ل.ل مليار)
2112 - 2111 

  -2ك
 تشرين

األول   

-2ك  
تشرين 

 األول
اإليرادات إجمالي 11,838 12,207 3%

1
 

اإلنفاق إجمالي 14,119 16,242 15%  

-7% 4,440 4,752  فوائد تسديد 
-14% 249 288  دين أقساط تسديد

2
 

27% 11,553 9,079  األولية النفقات
3

 

الفائض/العجز يإجمال 2,282- 4,035- 77%  

األولي الفائض/العجز إجمالي 2,758 654 76%-  
العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

االتصاالت قطاع فائض من المتوقعة التحويالت تتضمن. 1  

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

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

ن يتشررر  –الثررانيكررانون  فترررة خرر لاسررتثنا  وفررر موا نرر  و ارة ا تصررا   المتوقرر  تحويلرر   أ  عنررو - مززن مارززار ا ززد 
وراجو  ،علررر  الترررواليمليرررار ليررررة  0212ومليرررار ليررررة  0202والبرررالغ  ،2102و 2100مرررن عرررامي  األول  0214مبلرررغ  ا 

 السررنو  العجرر  المررالي سررجل – 2102مررن عررام المرر كورة الفترررة  مررن وفررر ا تصررا   فرري مليررار ليرررة وهررو المحررول فعليرراا 
أمررا فيمررا يتعلرر   .2102تشرررين األول  -كررانون الثررانيمليررار ليرررة فرري ناايرر   5400ليبلررغ  فرري الما رر  02 ارتفاعررا قررور 

 فررا  المرر  مقارنرر   ،2102 تشرررين األولو بررين كررانون الثرراني  مليررار ليرررة 42بلررغ فا ضرراا  ، فقررو سررجلاألولرري بررالمي ان
  . مليار ليرة 320والبالغ  2100من العام  الفترة  اتاا فيالمحق  
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 مرصد المالية العامة
 التقرير الشار  لنتا ج المالي  العام 

 2102 األولتشرين 
 



 

 

 

 2102 تشرين األول –مرصد المالية العامة 

 مليررار ليرررة 02215 حروالي 2102 مررن العررامن األول يتشرر  –الثررانيكرانون فرري الفتررة الممترروة مررن  إجمززالي اريززرادا  بلرغ
فري  0مليرار ليررة ) 043قرور   سنوياا  تحسناا  ، مسج ا 2100في الفترة نفساا من العام  ليار ليرةم 00202 مقارن  بحوالي

 نعرر الما رر فرري  04 ت مليررار ليرررة و لررف بارتفررا  نسررب 00401 حررواليلجمررالي اإليررراوا   بلررغ ،مررن منرررار نقررو  الما رر (.
 .2100  اتاا من العامالفترة  في اإليراوا  المحصل 

 4مليرار ليررة ) 502مقوار   سنوياا  ارتفاعامسجل ا  2102 تشرين األولحت  مليار ليرة  2302 لضريبيةاريرادا  ا بلغ 
"الضررررا   اإليرررراوا  الناتجررر  عرررن ا  فررري رتفرررا (أ): فررري عررروة ف رررا  أهمارررا الحاصرررل للتحسرررن نتيجررر  و لرررف ،فررري الما ررر (

ليراوا  "الضريب  عل  الروخل واألربراو ورسو   يف ارتفا ، ) (  مليار ليرة 144 قيم بالواخلي  عل  السل  والخوما " 
)و( لضرراف  للرر  ، مليررار ليررة 55حرروالي بارتفررا  ليرراوا  الضررريب  علرر  األمر ف )ج(  ،مليرار ليرررة 132حرروالي األمروال" ب

  مرن ضرمن بنرو "ضررا   علر  السرل .مليرار ليررة 40حوالي بالمباو   الوولي  التجارة و ارتفا  في ليراوا  الضريب  عل  
و لرررف نتيجررر  للسياسررر  التررري  مليرررار ليررررة 011بحررروالي  والتنبررراف ارتفعررر  اإليرررراوا  المحولررر  مرررن لوارة التبرررغوالخررروما "، 

 .1ليرررة لبنانيرر  241 يرراوة سررعر علبرر  السررجا ر بقيمرر   وقررو نصرر  علرر ، 2100تشرررين األول اعتمرروتاا و ارة الماليرر  فرري 
لتسررجل قيمرر  فرري الما رر   2 بنسررب  سررنوي  بلغرر  القيمرر  المضرراف  ارتفعرر  اإليررراوا  المحصررل  مررن الضررريب  علرر كرر لف 
وقضر  مجلر  النروا   أقرهرا السياسر  التريو لرف برالر م مرن  2102تشررين األول  -مليار ليرة في كانون الثراني 2324
 الضررريب  علرر  الرروخل واألربرراو ورسو ارتفعرر  مررن جارر  أخررر ،  .2البنرر ينعررن القيمرر  المضرراف  علرر  ضررريب  بإلغررا  ال
 يراوة  ر   و   ياوة الحو األونر  لججرور فري القطرا  الخرا  تماشياا م (، في الما   4مليار ليرة ) 002بحوالي  األموال

فري الما ر (  21مليرار ليررة ) 25ساهم في  يراوة ضرريب  الروخل علر  الرواتر  واألجرور بقيمر  ما  ،3المعيش  للقطا  العام
 التري طالر   تصراري  و ارة المالير  من قبل الميوانيف، ان عمليا  التوقي  ك ل. 2100عام م  الفترة نفساا من مقارن  
 مليار ليرة. 40ساعو  في تحسين ليراوا  ضريب  الوخل عل  أرباو رسو  األموال بحوالي  الشركا 

 األول تشررين -كرانون الثرانيفري   مليرار ليررة 2505 لتبلرغ فري الما ر  سرنويا 0 بنسب  غير الضريبية اريرادا  انخفض 
من "وفر موا ن  ا تصرا   السرلكي  المبلغ المقور تحويل  استثنا  في حال أ  ، ومن منرار نقو  )في المقابل ،2102

بارتفرا  قرور  مليرار ليررة  2002اإليرراوا   يرر الضرريبي  للر   مجمرو يصل  ،(المحول فعلياا  المبلغ واحتسا  وال سلكي "
 في الما   سنويا. 000

 مليرار ليررة 441 لتصرل للر مقارن  م  الفتررة نفسراا مرن السرن  السرابق   مليار ليرة 24بحوالي    الخزياةاإيراد انخفض 
   .2102 األولتشرين  –كانون الثانيفي 

مليررار ليرررة فرري  05003مقارنرر  مرر   2102 تشرررين األول -كررانون الثررانيفرري مليررار ليرررة  04252 إجمززالي اراقززا  بلررغ
   في الما   خ ل سن . 02نسبت   اا ارتفاع مسج ا  ،2100الفترة نفساا من العام 

 مليررار ليرررة 3420سرجل لت فرري الما رر ( 24) مليررار ليررة 0315 بقيمر خرر ل سررن   4الاق ززا  الجاريززة األوليزةوقرو ارتفعرر  
 0254بقيمرر  "المخصصررا  والرواترر  وملحقاتاررا" تكلفرر    يرراوة )أ( للرر  هرر ا ا رتفررا  ويعرروو .2102لغايرر  تشرررين األول 

 للتقاعرررو وتعويضرررا  ناايررر  الخومررر  المخصصررر   المررروفوعا بشررركل أساسررري نتيجررر   يررراوة  –فررري الما ررر ( 01مليررار ليررررة )
                                                 

1
  1100األول تشرين  0تاريخ  0101/0قرار رقم  
2

 .1101ذار آ 5، تاريخ 112بناء للقانون  
3

الزيادة  غير أن ، 1101الزيادة في الحد األدنى لألجور في القطاع الخاص باإلضافة إلى زيادة غالء المعيشة في القطاع العام في شباط إقرارتم  

  .1101لم تدخل حيز التنفيذ إال في تشرين األول  بالنسبة للقطاع العام
4

 ة باستثناء مدفوعات الفوائد وخدمة الدين. النفقات الجارية األولية تمثل النفقات الجاري 



 

 

 

 2102 تشرين األول –مرصد المالية العامة 

، ) ( 6مليررار ليرررة 4442بلررغ مجموعاررا  قرروو  5غرر   المعيشرر  فرري رواترر  القطررا  العررامالمتعلقرر  ب يرراوة الباإلضرراف  للرر  
 والتري بلرغ مجموعارا فري الما ر ( 00) مليرار ليررة 451بقيمر   نرانلل  شرك  كاربا  لب المبالغ المحول لضاف  لل  ارتفا  

   .2102 من العام تشرين األول -في الفترة الممتوة بين كانون الثاني مليار ليرة 2220

ل  انخفاضرا بقيمر   ليررة مليرار 5551حروالي  تسديدا  القوائزد بلغر  تسرويوا   تراجر و لرف بسرب   مليرار ليررة 002مسرجل
فري حرين سرجل  قيمر  تسرويوا  القررو  الميسررة  بالعملر  المحلير .الرويون بالعمل  األجنبير  و  يونالومن كل الفوا و عل  

مقارنر  مر  الفتررة نفسراا مرن العرام  2102فري أول عشررة أشرار مرن العرام فري الما ر   05مليار ليرة بانخفا  بلرغ  253
2100. 

  فري و لرف بسرب   يراوة الروفعا ، مليار ليررة 445صل لل  لت ،مليار ليرة 54 بحوالي ارتفاعا الاق ا  االستثمارية  لسج
مليررار ليرررة علرر  الترروالي، فرري  24مليررار ليرررة و  22بقيمرر   كررل مررن مجلرر  اإلنمررا  واإلعمررار وصررنوو  الماجرررين نفقررا 

ول نفقرا  أخرر  تتعلر  باألصر" ،"الصريان " نفقرا  ،التحروي   للر  الاي ر  العليرا لة اثر كرل مرن  حين سجل انخفا  في
   ."نفقا  صيان  وتجاي ا  مجل  النوا "و" الثابت  الماوي 

 52)مليررار ليرررة  555وبارتفررا  قررور   ،2102 تشرررين األول -كررانون الثررانيفرري  مليررار ليرررة 0132 7نفقررا  الخ ينرر  بلغرر 
فرري  فرري الما رر  022بنسررب   ال يرراوة للرر  بشرركل أساسرري  لررف يعررووو  فرري الما رر ( مقارنرر  بررالفترة مثيلتاررا مررن العررام الماضرري.

المرسرروم المتعللرر   خرر ل العررام الحررالي، و لررف بعررو وضرر مليررار ليرررة  405 بلغرر المرروفوعا  العا رروة للرر  البلررويا ، والترري 
 .قيو التنفي  8لصال  البلويا  2101بتو ي  اإليراوا  المتراكم  عن عام 

مقابرل ، 2102 تشررين األولم  نااير   ليرةمليار  24512 مليار ليرة ليصل لل  5404 بقيم  إجمالي الدين العام ارتف 
 .2100 عامنااي  في مليار ليرة  21225حوالي 

 أن ، حير مليرار ليررة 41323صرل للر  لت في الما ر ( 0) مليار ليرة 0453بحوالي  قيمة الدين بالعملة المحلية ارتفع 
عوضرر   ي تملكاررا المسسسررا  العامرر والسررنوا  الترر سررنوا  فروقررا  المتعارروين  ،المصررارا التجاريرر فرري محفررر  ال يرراوة 

"اتفاقيررر  اسرررتبوال  نتيجررر هررر ا ا نخفرررا  جرررا   . العملررر  المحليرررب الررروين مصررررا لبنررران مرررنعرررن ا نخفرررا  فررري محفرررر  
 حير  قرام مصررا لبنران باسرتبوال مرا يعراول ،2102فري ح يرران تمر  ، التري القرو " بين و ارة المالي  ومصرا لبنران

التررالي: )أ( لصرروار سررنوا  خ ينرر  ألول  قابلارراوالترري  ،بسررنوا  يوروبونررونرر  الترري يحملاررا . مررن سررنوا  الخ يمليررار و.أ 2
، 2102أيلرول  21فري الما ر  اعتبراراا مرن  2.25مليار ليرة بنسب  فا وة  0040سنوا  بلغ  قيمتاا  01مرة تستح  بعو 

فري الما ر .  5.2ليررة بنسرب  فا روة  مليار 0304سنوا  بلغ  قيمتاا  2) ( لصوار سنوا  خ ين  ألول مرة تستح  بعو 
 الفترة نفساا. خ ل مليار ليرة 2024مليار ليرة لتصل لل   004ارتفع  محفر  المصارا التجاري  بحوالي 

ناايرر  عررام  بررينمليررار ليرررة  05500لتصررل للرر   مليررار ليرررة 2244قررور   ارتفاعررا الززدين بالعملززة األجابيززةشرراو  قيمرر  
 اليوروبونررو سررنوا قيمرر  فرري  مليررار ليرررة 0505 بلررغ ارتفررا  ، و لررف نتيجرر 2102 ن العرراممرر وناايرر  تشرررين األول 2100
"اتفاقير  اسرتبوال ح يرران بموجر   02. ترم لصروارها بتراري  مليرار و.أ 2من ضرمناا سرنوا  بقيمر    ،اسو في األ المتواول 

                                                 
5

 .1101أيلول  2تاريخ  1150بناء للمرسوم  
6

 .1101 أيلول وملحقاتها"، عدداتب واألجور ور"التقرير التفاصيل حول هذا الموضوع ستكون متوفرة ضمن مزيد من  
7

الية الشهرية والفصلية والسنوية من تلك المنشورة في نشرة ألداء ، ستختلف فقرة نفقات الخزينة في التقارير الم1100بدءا بنشرة كانون األول  

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

 الشهري وفق تصنيفها بحسب الموازنات.
8

 .1101كانون الثاني  07تم نشره بتاريخ  2727مرسوم رقم  
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. 2102نيسران  02فري ترم والر    .أمليرون و. 341لصروار برالغ  لضاف  لل  ،القرو " بين و ارة المالي  ومصرا لبنان
علر   مليرار ليررة 032مليرار ليررة  025 بقيمر  " )يوروبونرو وقررو (0"براري  و" 2"براري   ويرونفي المقابرل، انخفضر  

 تعروو للر  قرر  مليرون و.أ 04 قيمتااخ ل شار تشرين األول  أقساط وين تم تسويو .أقساط الويننتيج  تسويو  ،التوالي
المررتبط بقرر   0لجر   الثراني مرن ويرون براري  ا كمرا ترم تسرويو، 0براري   والمتعل  برويونالمتحوة ي  العرب اإلمارا  من

الثنا ي  والمتعووة األطرراا وقررو  مرن قطرا   قرو أما بالنسب  لل مليون يورو. 01البالغ و من الوكال  الفرنسي  للتنمي  
 24بحروالي  خاص  بالعملر  األجنبير الخ ين  السنوا  ارتفع  محفر  . مليار ليرة 42بحوالي  ، فقو ارتفع خا  أجنبي

خ ينررر  خاصررر  لتسرررويو ويرررون سرررنوا  مليرررار فررري ناايررر  تشررررين األول و لرررف نتيجررر  لصررروار  014مليرررار ليررررة لتصرررل للررر  
 .2102 كانون الثانيفي  ا ستم كا 
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 القسم األول: خالصة اإليرادات العامة
 

 : إجمالي اإليرادات2جدول 

التغير نسبة  2112 2111 

 .(ل.ل مليار)
2111-2112  

-2ك  
تشرين   

األول   

-2ك  
تشرين  

 األول
 ومنها الموازنة، إيرادات إجمالي 11,253 11,646 3.5%

5.1% 8,932 8,500  الضريبية اإليرادات   
-1.4% 2,714 2,753  الضريبية غير اإليرادات    

 الخزينة إيرادات إجمالي 585 560 4.2%-

 العامة اإليرادات إجمالي 11,838 12,207 3.1%
مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية،   

 

 

 

 

 : اإليرادات الضريبية3جدول 

التغير نسبة  2112 2111 

 .(ل.ل مليار)
2111-2112  

-2ك  
 تشرين 

 األول

-2ك  
تشرين  

 األول
الضريبية اإليرادات 8,500 8,932 5.1%  

   ومنها األموال، ورؤوس األرباح و الدخل على ضريبة 2,207 2,339 6.0%

-0.1% 979 980  األرباح على الدخل ضريبة 
19.7% 509 425  واألجور الرواتب على الدخل ضريبة 
22.6% 276 225  المنقولة الاألمو رؤوس على الدخل ضريبة 
-1.7% 539 548  (5) الفوائد على الدخل ضريبة% 
22.7% 35 28  (الدخل على ضريبة) غرامات 
  ومنها ، األمالك على ضريبة 900 974 8.2%

32.2% 151 114  المبنية األمالك على ضريبة 
4.0% 696 669  العقارات على تسجيل رسوم 
ومنها والخدمات، لعالس على الداخلية الضرائب 3,185 3,328 4.5%  
1.5% 2,926 2,882  المضافة القيمة على الضريبة 
7.4% 294 274  ومنها والخدمات، السلع على أخرى ضرائب 
 السيارات على تسجيل رسوم - 167 166 0.4%-

 اللبنانية األراضي مغادرة رسوم - 105 126 19.8%

ومنها الدولية، والمبادالت التجارة على الرسوم 1,821 1,882 3.3%  

1.6% 658 648   الجمارك 
4.3% 1,223 1,173  ،ومنها رسوم 

 البنزين على رسوم - 462 416 10.1%-

 التبغ على رسوم - 334 436 30.4%

 السيارات على رسوم - 368 364 1.0%-

(المالي الطابع رسوم خاصة) أخرى ضريبية إيرادات 387 410 5.8%  
عامةمديرية المالية الالمصدر: وزارة المالية،   
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 : اإليرادات الغير ضريبية4جدول 

التغير نسبة  2112 2111 

 .(ل.ل مليار)
2111-2112  

  -2ك
 تشرين

األول   

  -2ك
 تشرين

األول   
الضريبية غير اإليرادات 2,753 2,714 1.4%-  

 ومنها دولة، وأمالك عامة ومؤسسات إدارات حاصالت 2,212 2,116 4.3%-
-4.6% 1,974 2,070  مالية غير ومؤسسات إدارات من حاصالت 

 لبنان كازينو إيرادات - 143 118 17.1%-

 بيروت مرفأ إيرادات - 48 0 100.0%-

 الوطني اليانصيب مديرية موازنة وفر من إيرادات - 40 51 29.1%

-1.9% 1,802 1,838 
 السلكية االتصاالت موازنة وقر من إيرادات -

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

3.2% 78 75 
 مطار إيرادات) الخاصة الدولة أمالك من حاصالت 

 (الدولي الحريري رفيق

-23.4% 5 6 
 عامة ومؤسسات إدارات من أخرى حاصالت 

 (فوائد)
ومنها إدارية، وعائدات رسوم 428 462 8.0%  

10.0% 380 346  ومنها إدارية، رسوم 
 العدل كتاب رسوم - 25 25 1.3%

 العام األمن رسوم - 106 101 4.6%-

 السير رسوم - 150 182 20.8%

 قضائية رسوم - 20 25 25.9%

 القيادة رسوم - 14 16 17.2%

-8.7% 17 18  إدارية عائدات 
0.9% 3 3  (عمومية لوحة وثمن الرسمية الجريدة) مبيعات 
4.3% 53 51  (العمل إجازات خاصة) إجازات رسوم 
-7.5% 10 10  أخرى ومبيعات إدارية وعائدات رسوم 
والمصادرات الغرامات 9 9 0.9%-  

مختلفة ضريبية غير إيرادات 104 127 22.0%  
وزارة المالية، مديرية المالية العامة: المصدر  

رين األول تش -كانون الثاني مليار ليرة متوقع تحويلها من وفر موازنة وزارة االتصاالت في 1181تحويل أي مبلغ من أصل فعلياً لم يتم  /1

في الفترة مثيلتها  من وفر موازنة االتصاالت  تحويلها مليار ليرة متوقع 1111مليار ليرة فعلياً من أصل  1111تم تحويل مبلغ في حين   .1111

.1111من العام   
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 القسم الثاني: خالصة اإلنفاق العام

 

 االقتصادي: اإلنفاق بحسب التوظيف 5جدول 

التغير نسبة  2112 2111 

 .(ل.ل مليار)
2111-2112  

-2ك  
تشرين   

األول   

  -2ك
 تشرين 

 األول
 الجارية النفقات .1 12,814 14,370 12.3%

 :ومنها وملحقاتها، والرواتب المخصصات 4,287 5,562 29.7%

24.0% 3,622 2,921  (18 بند) وأجور ورواتب مخصصات 
44.0% 1,582 1,099  ومنها دمة،الخ نهاية وتعويضات تقاعد معاشات 
 تقاعد معاش - 891 1,223 37.2%

 الخدمة نهاية تعويضات - 207 359 73.4%

34.0% 358 267  1 رواتب لتغطية عامة مؤسسات إلى تحويالت/ 
 /1: ومنها فوائد، تسديد 4,752 4,440 6.6%-
-5.4% 2,835 2,998  الداخلية القروض على فوائد 
-8.5% 1,605 1,754  ارجيةالخ القروض على فوائد 

خارجية ديون أقساط تسديد 288 249 13.6%-  

-20.5% 229 288  ومنها استهالكية، مواد 
 تغذية نفقات - 49 48 2.2%-

 محروقات - 19 37 90.6%

 أدوية - 140 84 39.8%-

 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 38 29 23.1%-
-4.8% 97 102  خارجية خدمات 
26.3% 3,361 2,683  ومنها أخرى، تحويالت 
 /4 لبنان كهرباء شركة - 2,151 2,821 31.2%
 االجتماعي للضمان الوطني الصندوق - 120 50 58.3%-

 الهيئة العليا لإلغاثة - 4 87 2318.5%

 عام الغير القطاع إلى التحويالت - 157 180 14.9%

 المازوت لدعم خزينة سلفات - 0 19 

 القمح دعم - 58 23 60.1%-

 انبلبن الخاصة المحكمة - 0 0 

 العمومية السيارات لسائقي البنزين دعم - 0 7 

 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 18 0 99.7%-
-6.5% 281 301  ومنها أخرى، جارية نفقات 
 مستشفيات - 236 228 3.4%-

 ( خارجية ومؤتمرات وفود نفقات ومصالحات، قضائية أحكام) أخرى - 56 51 8.6%-
 /3 خزينةال سلف لتسديد توقيفات - 7 1 82.4%-
33.5% 150 113  احتياطي 
 الفوائد دعم - 113 150 33.5%

 استثمارية نفقات .2 488 564 15.4%

-78.2% 0 1 
 وإنشاءات ومطارات ومرافئ طرق وأشغال إلنشاء وأبنية أراض استمالكات 

 مائية
15.6% 51 44  تجهيزات 
38.8% 377 272  ومنها التنفيذ، قيد إنشاءات 

 لمهجرينا صندوق - 23 48 111.1%

 الجنوب مجلس - 34 30 12.7%-

 واإلعمار اإلنماء مجلس - 104 186 79.5%

 العام والنقل األشغال وزارة - 78 89 14.5%

 ومنها أخرى، - 32 23 29.0%-

 لإلغاثة العليا الهيئة   13 3 80.0%-

-13.4% 130 150  صيانة 
-76.3% 3 12  المادية الثابتة باألصول تتعلق أخرى نفقات 
-71.7% 3 9  5النواب مجلس في وصيانة تجهيزات/ 

 0 0  الخزينة لسلفات حسابية تعديالت 
 /6 موازنة سلفات .3 168 179 6.3%

 /7( واألجور الرواتب تتضمن ال) الجمارك إدارة .4 32 36 12.1%
 /8 الخزينة نفقات .5 615 1,092 71.2%
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122.1% 617 278  بلديات 
0.3% 47 47  ضمانات 
-0.2% 82 82  9 ودائع/ 
65.9% 347 209  ،ومنها أخرى 
46.6% 192 131  المضافة القيمة على الضريبة رديّات 
-35.8% 30 46  أخرى ضريبية رديات 
 مبّوب غير إنفاق .6 1 0 51.7%-
 (واإلعمار اإلنماء لمجلس الخارجي التمويل يتضمن ال) اإلنفاق إجمالي .7 14,119 16,242 15.0%

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

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

 .  الخزينة حسابات من خزينة كسلفات مسبقًا ُدفعت قد والتي موازنةال مخّصصات من تسديدات تتضمن /8
، وبدء تحويالت مختلفة بند وتصنيفها تحت 1111في عام  نفقات الخزينةمن مليار  18" والبالغة قيمتها سلفات خزينة لسلطات المياهتجدر اإلشارة إلى أنه تمت إزالة " /4

 .14 البندأصبحت تحويالت إلى سلطات المياه ضمن  1111من العام 

 وفقاً  أخرى تحويالت" إلى"مختلفة خزينة نفقات" من تصنيفه إعادة تمت قد لبنان كهرباء بند أن علما. (1) رقم جدول مراجعة الرجاء حويالت،الت هذه حول للتفاصيل /5
 .العامة ماليةال أداء مع انسجاما وذلك 1119 موازنة مشروع في حالمقتر لتصنيفل

 1111 موازنة في ليرة مليار 11 بقيمة اعتماداً  فتح والذي ،1111 تموز 18 بتاريخ 118 رقم لقانون وفقاً  األمانات من ُحررت التي للمدفوعات تصنيف إعادة البند هذا يمثل/ 1
 هذه قوننة يتم سوف .النواب مجلس رئيس قرار على بناءاً  محددتين، ومدة قيمة ذات طارئة سلفة بإصدار القانون هذا سمح وقد  .البرلمان وصيانة تجهيز كلفة لتغطية وذلك
   .المالية وزارة إلى ومقدمة البرلمان سكريتاريا قبل من مصدقة فواتير على بناءاً  السلفة

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

 المستندات للمالية العامة المديرية تستلم عندما فقط تصنيفها ويمكن الجمارك، صندوق من الجمارك إلى المدفوعات كل ،(واألجور الرواتب باستثناء) البند هذا يتضمن/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/ 9
 .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/ 11

 
 
 

 

 األجورو الرواتب لتغطية العامة المؤسسات إلى التحويالت: 6 جدول

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2111-2112  
تشرين -2ك  

األول   
تشرين  -2ك

 األول

الجنوب مجلس إلى تحويالت 9 6 30.6%-  

    واإلعمار اإلنماء مجلس إلى تحويالت 27 32 16.8%

    المهجرين صندوق إلى تحويالت 5 5 7.7%-

اللبنانية معةالجا إلى تحويالت 216 307 41.9%  

واإلنماء للبحوث التربوي المركز إلى تحويالت 10 9 11.5%-  

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة   

 
 
 
 

 

 الدين خدمة عمليات تفاصيل: 7 جدول

التغير نسبة  2112 2111 

 .(ل.ل مليار)
2111-2112  

  -2ك
 تشرين

األول   

-2ك  
تشرين  

 األول
 فوائد تسديد 4,752 4,440 6.6%-
 المحلية بالعملة الدين 2,998 2,835 5.4%-
 ومنها األجنبية، بالعملة الدين 1,754 1,605 8.5%-

 *اليوروبوند على فوائد - 1,641 1,501 8.5%-

فوائد - 4 5 28.2%
 

 *خاصة قروض على

 ميّسرة قروض على فوائد - 109 99 9.4%-

 ميّسرة قروض أقساط تسديدات 288 249 13.6%-
 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

تشرين      

 األول

2111 

  -2ك

 تشرين 

 األول

 ( لبنانية ليرة مليار)

 ومنها لبنان، رباءكه شركة 2,821 670 31%
 :ومنها الدين، خدمة     107 11 12%

-25% -14 42  ومنها ميسرة، قروض: 

 أقساط تسديد - 34 12- 26%-

 فوائد تسديد - 7 2- 24%-
64% 26 65  لبنان مصرف  من مكفولة قروض 
 وفيول غاز شراء  2,700 645 31%
35% 700 2,700   وسوناطراك الكويتية البترول مؤسسة 

-100% -55 0  الطبيعي للغاز القابضة المصرية الشركة 
 2سلفات خزينة لتسديد دفعات القيمة المضافة/ 14 14 100%

 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر
 مجلس عن بمراسيم ةصادر خزينة سلفات طريق عن تدفع كانت إذ" الخزينة نفقات" بند تحت تسجل لبنان كهرباء إلى التحويالت كانت 2002 عام قبل (1)

 خانة في لتصبح التحويالت هذه تصنيف إعادة تمت 2002 عام. قروض أنها على الموازنة في تصنف التحويالت هذه أصبحت 2002 من اعتبارا. الوزراء
 أن إال". الموازنة نفقات" خانة إلى انقله تم تم أن إلى الضريبي األداء تقارير في" الخزينة نفقات" خانة في تدخل 2010 آب حتى ظلت التحويالت هذه. الدعم
 مع المقارنة إمكانية على للمحافظة كما الجداول في  خلل أي لتفادي العامة المالية مرصد من 2010 لعام الصادرة األعداد في تنعكس لم هذه التصنيف إعادة

 ".الموازنة نفقات" خانة في تندرج لبنان رباءكه شركة إلى التحويالت أصبحت 2011 الثاني كانون من ابتداء. نفسه العام من األرقام

مليار ليرة وذلك لتسديد دفعات القيمة المضافة  40تم إعطاء شركة كهرباء لبنان سلفة خزينة قيمتها  2012تاريخ تشرين األول  2024بناء للمرسوم رقم  (1)

   .2012المحروقات. وقد تم تامين أول جزء من السلفة في تشرين األول على 
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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 

 .(ل.ل مليار)
 تشرين األول

 1ك -2112
2111 

 تشرين األول
 1ك -2112

2111   

تشرين 

 األول
1ك 1ك  1ك   

العام الدين إجمالي 77,112 79,298 80,887 85,402 4,515 5.6%  
 المحلية بالعملة الدين 44,973 48,255 49,340 50,989 1,649 3.3%

-0.8% -124 16,250 16,374 13,130 10,334  لبنان مصرف (يتضمن REPOs  وقروض EDL)
1

 
5.7% 1,437 26,614 25,177 27,214 27,286  التجارية المصارف 
4.3% 336 8,125 7,789 7,911 7,353  ومنها ،(خزينة سندات) المحلية بالعملة  أخرى ديون 
 عامة مؤسسات - 6,078 6,268 6,538 6,669 131 2.0%

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

 
  الدين من  متراكمة فوائد*  999 867 788 751 37- 4.7%-
ةاألجنبي بالعملة دين 32,139 31,043 31,547 34,413 2,866 9.1%

3
 

2.0% 52 2,618 2,566 2,624 2,713 
 خاص قطاع من وقروض األطراف والمتعددة الثنائية 

 أجنبي
-11.0% -387 3,125 3,512 4,137 4,819  (وقروض يوروبوند) 1 باريس ديون

4
 

-23.1% -398 1,325 1,723 1,855 1,963  (وقروض يوروبوند) 8 باريس ديون
5

 
14.7% 3,417 26,676 23,259 21,870 21,736  السوق في يوروبوند إصدارات 
38.6% 157 564 407 483 460  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 12,446 1,462 13.3%  

العام الدين صافي 66,590 67,879 69,903 72,956 3,053 4.4%  

للدين السوقية القيمة إجمالي 51,231 51,308 50,192 55,431 5,239 10.4%
7

 

الدين إجمالي من%  67% 65% 62% 65% 3% 4.7%  
العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر   

 ،2004 تموز في ليرة مليار 120و 2003 الثاني تشرين في ليرة مليار 300 القروض هذه بلغت وقد ،سوريا من لكهرباءا شراء لتمويل لبنان كهرباء لشركة لبنان مصرف قروض يتضمن: 1
 .الدولة من مكفولة ألّنها العام الدين من كجزء تصنف وهي ،2013 عام تسديدها ينتهي

 األجنبية بالعملة خاصة خزينة سندات بند تحت مريكيأأل 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 2012 نيسان -2003 األول كانون أرقام: 3

  .2 باريس مؤتمر ضمن دوالر مليار 178,0 بقيمة والً أ صدر يوروبوند تتضمن( واليوروبوند القروض) 2 باريس ديون: 4 
 النقد صندوق قرض ،2008 شباط في الفرنسي للقرض أولى شريحة المتحدة، العربية لإلمارات قرض والتنمية، اإلعمار إلعادة الدولي للبنك قرض ،3 باريس مساهمة من كجزء لماليزيا صادر: 2

 2002 حزيران في العربي النقد لصندوق وقرض األوروبي، االتحاد لقرض أولى شريحة الدولي،
 (. سندات استمالك ومقاول)سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية  :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: ,

 
  



 

 

 

 2102 تشرين األول –مرصد المالية العامة 

 

 ماشورا  وزارة المالية
 

2102 
 43-41نشرة تنسي  المساعوا ، أعواو 

 2102 ح يران– كانون الثاني ،مرصو المالي  العام 
 2100 نتا ج المالي  العام  في العام

 2102  ح يران-التحوي   لل  شرك  كاربا  لبنان: لمح  شاري ، كانون الثاني
 2102من العام  والثاني ين وأسوا  الوين الفصلي، عوو الفصل األولتقرير الو

 2100تقرير الوين وأسوا  الوين الفصلي، عوو الفصل الراب  من العام 
 2102  أيار–، كانون الثاني 00بنو  -الروات ، األجور وملحقاتاا
 2100ألول ، عوو كانون ا00بنو  -الروات ، األجور وملحقاتاا

 
2100 
 42-02، أعواو ي  المساعوا نشرة تنس

يراوا  الوول  )  2100(، آ ار 2101-0335واروا  السيارا  وا 
 2100آ ار ، 2104-2101لطار لوارة الوين 

 2100، شباط 2101موا ن  المواطن لعام 
 2100كانون األول  –نشرة شاري ، كانون الثاني  –مرصو المالي  العام  
 2100من العام  والثاني والثال  األول الفصل –نتا ج المالي  العام  

 2100كانون األول  –التحوي   لل  شرك  كاربا  لبنان: لمح  شاري ، كانون الثاني 
 2100األول والثاني والثال  من العام  الفصلتقرير الوين وأسوا  الوين الفصلي، 

 2100 تشرين الثاني –، شباط نشرة شاري  00بنو  -الروات ، األجور وملحقاتاا
 

2101 
 05-24، أعواو نشرة تنسي  المساعوا 

من العام  راب ال -األول الفصل، 2113الراب  من العام  الفصل، الفصلي الوين وأسوا  الوينتقرير 
2101 

 2101شرك  كاربا  لبنان: من منرار المالي  العام ، نيسان 
 2101تقرير لبنان لعام 

 2101كانون األول  –كانون الثاني  ،نشرة شاري  –مرصو المالي  العام  
 2101من العام  الثال  -األول الفصلعام  الفصلي، تقرير المالي  ال



 

 

 

 2102 تشرين األول –مرصد المالية العامة 

 2101 نتا ج المالي  العام  في
 2101كانون األول  –التحوي   لل  شرك  كاربا  لبنان: لمح  شاري ، كانون الثاني 

 2101تقرير مفصلل، تشرين األول  – 2101مشرو  موا ن  
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 :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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