
 

 

 

 2102تشرين الثاني  –مرصد المالية العامة 

 

بعجة   مقارنة  مليار ليرة 2222 حوالي 2102 عامال من الثانيتشرين  -الثانيفترة كانون  في إجمالي العجز المالي بلغ
الميزززان  فةةا  تقلة   ،بةالتوا   .(0)جةوو  رقةةم  2100الفتةرة مثيلتاةةا مةن العةةام  فةي ليةةرة رمليةا 2491 وصة  للةة  اقة 

 ارتفةةا هةة ا ااواه هةةو نتيجةة   .سةةاب الالفتةةرة مثيلتاةةا مةةن العةةام  ة فةةيمليةةار ليةةر  2102مقارنةة  مةة   مليةةار 49للةة   األولززي
 339) فةةي الما ةة  3البالغةة  اإليةةراوا  فةةي  علةة  ال يةةاوة  طغةةالةة    ،مليةةار ليةةرة( 2121) فةةي الما ةة  09بنسةةب   النفقةةا 

 .مليار ليرة(
العامة المالية ملّخص: 1 جدول  

التغير نسبة  2112 2111 

 .(ل.ل مليار)
2112 - 2111 

  -2ك
 تشرين

الثاني   

-2ك  
الثانيتشرين   

اإليرادات إجمالي 12,731 13,068 2.6%
1

 
اإلنفاق إجمالي 15,671 18,320 16.9%  

-3.1% 5,063 5,225  فوائد تسديد 

-12.9% 287 329  دين أقساط تسديد
2

 

28.2% 12,971 10,116  األولية النفقات
3

 

ضالفائ/العجز إجمالي 2,940- 5,252- 78.7%  

األولي الفائض/العجز إجمالي 2,615 97 96.3%-  
العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

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

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

ن يتشةةر  –الثةةانيكةةانون  فتةةرة خةة  اسةةتثناه وفةةر موا نةة  و ارة ا تصةةا   المتوقةة  تحويلةة   أ  عنةةو - مززن منرززار ن ززد 
وراجو  ،علةة  التةةواليمليةةار ليةةرة  0429ومليةةار ليةةرة  0442والبةةالغ  ،2102و 2100مةةن عةةامي  الثةةاني و  المحةةمبلةةغ ال ا 
مةةن  السةةنو  العجةة  المةةالي يرتفةة ، الفتةةرة الثانيةة عةةن مليةةار  0211الفتةةرة ااولةة  و عةةن  مليةةار ليةةرة 0122والبةةالغ فعليةةا  
ب يةةاوة سةةنوي  ، أ  2102 الثةةانيتشةةرين  -كةةانون الثةةاني خةة  مليةةار  1113للةة   2100فةةي العةةام  مليةةار ليةةرة 3791
تشةرين و بةين كةانون الثةاني  مليةار ليةرة 129بلةغ  عجة ا ، فقةو سةج اولةيا أما فيما يتعل  بالمي ان في الما  . 22 بلغ  
  . مليار ليرة 0194والبالغ  2100من العام  الفترة  اتاا فيالمحق   فا  الم  مقارن   ،2102 الثاني
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 مرصد المالية العامة
 التقرير الشار  لنتا ج المالي  العام 

 2102 تشرين الثاني
 



 

 

 

 2102تشرين الثاني  –مرصد المالية العامة 

 مليةار ليةرة 03117 حةوالي 2102 من العةام الثانين يتشر لل   الثانيكانون في الفترة الممتوة من  إجمالي اإليرادات بلغ
مةن  مليةار ليةرة. 339قةور   سةنويا   تحسةنا   ، مسةج   2100فةي الفتةرة نفسةاا مةن العةام  مليةار ليةرة 02930 مقارن  بحةوالي
 .مليار ليرة 02309لتص  لل   الما  في  9 حواليلجمالي اإليراوا   ارتف  ،منظار نقو 

مقةوار   سةنويا   ارتفاعةامسةجل    2102 الثةانيتشةرين  -انيفةي فتةرة كةانون الثةمليار ليةرة  4201 اإليرادات الضريبية بلغ 
ليةةةراوا    عةةةرتفا (أ) ضةةةريبي .ال ف ةةةا مجمةةة  الفةةةي  الحاصةةة  للتحسةةةن نتيجةةة  و لةةة  ،فةةةي الما ةةة ( 9مليةةةار ليةةةرة ) 374

 مناةا اإليةراوا  المحصةل  مةن الضةريب  علة  القيمة و  ،مليةار ليةرة 017 قيمة ب"الضرا ب الواخلية  علة  السةل  والخةوما " 
و لةة  بةةالرنم مةةن السياسةة  التةةي أقرهةةا  ،مليةةار ليةةرة 3144لتسةةج  فةةي الما ةة  خةة   سةةن   0بنسةةب  التةةي  او  المضةةاف  

"الضةةريب  علةة   يةةراوا ل ارتفعةة و )ب( .1مجلةةا النةةواب والتةةي قضةة  بضلغةةاه الضةةريب  علةة  القيمةة  المضةةاف  عةةن البنةة ين
نتيجةة   يةةاوة الحةةو ااونةة  جةةاه التحسةةن  اهةة  فةةي الما ةة (. 1) مليةةار ليةةرة 021حةةوالي الةةوخ  وااربةةاؤ وراوا اامةةوا " ب

، مةةا سةةاهم فةةةي  يةةاوة ضةةريب  الةةةوخ  علةة  الرواتةةةب 2لألجةةور فةةي القطةةةا  الخةةا  و يةةاوة نةةة ه المعيشةة  للقطةةا  العةةةام
 ضةريب  الةوخ  علة سةجل  كمةا . 2100مقارن  م  الفترة نفساا من عام  في الما  ( 21مليار ليرة ) 71وااجور بقيم  

 التةي و ارة المالية  مةن قبة  الميةوانيعمليا  التةوقي   مليار ليرة، و ل  نتيج  97ارتفاعا بحوالي  راوا ااموا  المنقول 
 مليةار ليةرة 90حةوالي بليةراوا  الضةريب  علة  التجةارة والمبةاو   الوولية    ارتفعة كة ل ، )ج( .الشةركا  تصاريحطال  

فةي الرسةوم علة  التبةةغ والتةي طغة  علة  ضةةع  نتيجة  تحسةن التحصةةي   بشةةك  أساسةي ،مليةار ليةرة 2114لتصة  للة  
الضةةريب  تحتةةو  علةة  والتةةي  -اامةة   ليةةراوا  الضةةريب  علةة  شةةاو   أخيةةرا  )و(  التحصةةي  فةةي الرسةةوم علةة  البنةة ين.

   .مليار ليرة 0122لتص  لل   مليار ليرة 19  ياوة قورها – رسوم تسجي  العقارا  و عل  اام   المبني 

تشةةرين  -كةةانون الثةةاني فتةةرة فةةي مليةةار ليةةرة 2497 لتبلةةغ فةةي الما ةة  سةةنويا 0 بنسةةب  غيززر الضززريبية اإليززرادات انخفضةة 
مةن "وفةر موا نة  ا تصةا   المبلةغ المقةور تحويلة  اسةتثناه في حا  أ  ، ومن منظار نقو  )في المقاب  .2102 الثاني

مليةةار ليةةرة  2049اإليةةراوا  نيةةر الضةةريبي  للةة   مجمةةو يصةة   ،(المحةةو  فعليةةا   المبلةةغ واحتسةةاب السةةلكي  وال سةةلكي "
 في الما   سنويا. 9،2بارتفا  قور  

 119 لتصةة  للةة مقارنةة  مةة  الفتةةرة نفسةةاا مةةن السةةن  السةةابق   سةةنويا مليةةار ليةةرة 21بحةةوالي  ت الخزينززةاإيززراد انخفضةة 
   .2102 الثانيتشرين  –كانون الثانيفي  مليار ليرة

 

مليةةار ليةةرة فةةي  02190مقارنةة  مةة   2102 الثةةانيتشةةرين  -كةةانون الثةةانيفةةي مليةةار ليةةرة  07321 ناززا إجمززالي اإل  بلةةغ
   في الما   خ   سن . 09نسبت   ا  ارتفاع مسج    ،2100الفترة نفساا من العام 

 مليةار ليةرة 01419سةج  لت فةي الما ة ( 29) مليةار ليةرة 2274 بقيمة خة   سةن   3النا ات الجارية األوليةوقو ارتفع  
 0294 بلغةة  فةةي النفقةةا  اكبةةر  يةةاوة "المخصصةةا  والرواتةةب وملحقاتاةةا"تكلفةة   بنةةوحقةة   .2102 الثةةانيلغايةة  تشةةرين 
باإلضةةاف  للةةة   لتقاعةةو وتعويضةةا  ناايةةة  الخومةة ا مةةوفوعا بشةةك  أساسةةي نتيجةة   يةةةاوة  –فةةي الما ةةة ( 29مليةةار ليةةرة )

                                                 
1

 .7007آذار  5تاريخ  702بناء للقانون  
2

الزيادة  ، غير أن7007في الحد األدنى لألجور في القطاع الخاص باإلضافة إلى زيادة غالء المعيشة في القطاع العام في شباط  ةالزياد تم إقرار 

 . 7007التنفيذ إال في تشرين األول بالنسبة للقطاع العام لم تدخل حيز 
3

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



 

 

 

 2102تشرين الثاني  –مرصد المالية العامة 

 1191 "المخصصةةا  والرواتةةب وملحقاتاةةا" بلةةغ مجمةةو  قةةوو  .4طةةا  العةةامغةة ه المعيشةة  فةةي رواتةةب القالمتعلقةة  ب يةةاوة ال
فةي الما ة  مةن مجمةو  ال يةاوة فةي لجمةالي  97مسةج  نسةب   ،2102تشةرين الثةاني  -فةي فتةرة كةانون الثةاني 5مليار ليرة
 ارتفعة كومة  حية  ثاني اكبر  ياوة سنوي  في لجمالي لنفا  الح شرك  كارباه لبنان شكل  التحوي   لل وقو  النفقا .
مليةةار ليةةرة  071للةة  انةة  تةةم تحويةة  مبلةةغ مةة  العلةةم ، مليةةار ليةةرة 3313 لتبلةةغ فةةي الما ةة ( 90) مليةةار ليةةرة 421بقيمةة  

من أصة  ث ثة  وفعةا  للحصةو  علة  الطاقة  مةن  الوفع  ااول وهو  لل  شرك  كارباه لبنانخ   شار تشرين الثاني 
مليةةار ليةةرة محولةة  لمسةةاعوة شةةرك  كاربةةاه لبنةةان التةةي تعةةاني مةةن الةةنق  فةةي  9لةة  باإلضةةاف  ل ،6بةةواخر لنتةةاج الكاربةةاه

      .  7السيول  في وف  مستحقاتاا من الضريب  عل  القيم  المضاف  عل  استيراو الوقوو

ل  انخفاضةا بقيمة   ليةرة مليةار 2113حةوالي  تسديدات الاوائزد بلغة  تسةويوا   تراجة و لة  بسةبب  مليةار ليةرة 013مسةجل
 بالعملة  ااجنبية سةجل  قيمة  تسةويوا  القةرو   بالعملة  المحلية .الةويون بالعملة  ااجنبية  و  يونالةوك  مةن الفوا و عل  

مقارنة  مة  الفتةرة نفسةاا مةن في الما    03بانخفا  بلغ  ،2102تشرين الثاني  -في فترة كانون الثاني مليار ليرة 279
 .2100العام 

و لةة  بسةةبب ، مليةةار ليةةرة 192صةة  للةة  لت فةةي الما ةة ( 1) مليةةار ليةةرة 39 بحةةوالي فاعةةاارت النا ززات اتسززتثمارية  لسةةج
ومجلةةةا الجنةةةوب،  ، و ارة ااشةةةغا  العامةةة  والنقةةة كةةة  مةةةن مجلةةةا اإلنمةةةاه واإلعمةةةار المخصصةةة  للةةة   يةةةاوة الةةةوفعا 
نفقةا  " وفةي العليا لإلناثة  الاي   التحوي   لل عل  التراج  في   طغ التينفقا  "الصيان " و"المعوا "  باإلضاف  لل 

   ."نفقا  صيان  وتجاي ا  مجلا النواب"و" أخرى تتعل  بااصو  الثابت  الماوي 

 خةة   مليةةار ليةةرة 194مةة   مقارنةة   2102 الثةةانيتشةةرين  -كةةانون الثةةانيفةةي  مليةةار ليةةرة 0041 8نا ززات الخزينززة بلغةة 
فةي المةوفوعا  العا ةوة للة   في الما ة  021بنسب   ال ياوة لل  بشك  أساسي  ل  يعووو  الفترة مثيلتاا من العام الماضي.

المرسةوم المتعللة  بتو ية  اإليةراوا  المتراكمة   خة   العةام الحةالي، و لة  بعةو وضة مليةار ليةرة  114 بلغة  قوو البلويا ، 
 .قيو التنفي  9لصالح البلويا  2101عن عام 

 مة  مقارنة  مليةار ليةرة 2772بارتفةا  قةور   ،2102 الثةانيتشةرين  مة  نااية  مليار ليةرة 71914 إجمالي الدين العام بلغ
 .مليار ليرة 71779حوالي  وال   بلغ 2100العام  نااي  الوين في

و لةة   ،مليةةار ليةةرة 20322صةة  للةة  لت فةةي الما ةة ( 9) مليةةار ليةةرة 0472بحةةوالي  قيمززة الززدين بالعملززة الم ليززة ارتفعةة 
 المصةار  التجارية فةي العملة  المحلية . ارتفعة  محفظة  مةن الةوين في السةو   ينالر يسي لفرقاها عا و لل   ياوة حص 

فةي  0 بنسةب  الةويون بالعملة  المحلية  مصر  لبنان مةن في حين ارتفع  محفظ  ،مليار ليرة 21117في الما   لتبلغ  1
 ،2102التةةي تمةة  فةةي ح يةةران و ارة الماليةة   مةة "اتفاقيةة  اسةةتبوا  القةةرو " بةةالرنم مةةن  مليةةار ليةةرة 01223الما ةة  لتبلةةغ 

 كةة ل  .بسةةنوا  يوروبونةةو. مةةن سةةنوا  الخ ينةة  التةةي يحملاةةا مليةةار و.أ 2 حيةة  قةةام مصةةر  لبنةةان باسةةتبوا  مةةا يعةةاو 

                                                 
4

 .7007أيلول  2تاريخ  5550بناء للمرسوم رقم  
5

 .7007 شرين الثانيت وملحقاتها"، عدداتب واألجور ور"التقرير التفاصيل حول هذا الموضوع ستكون متوفرة ضمن مزيد من  
6

 .7007تشرين األول  05تاريخ  0005بناء للمرسوم رقم  
7

 05تاريخ  0000مليار ليرة لشركة كهرباء لبنان  لتسديد مستحقاتها من الضريبة على القيمة المضافة، بناء للمرسوم رقم  00تم تخصيص مبلغ  

 .7007تشرين األول 
8

داء ألاة نفقات الخزينة في التقارير المالية الشهرية والفصلية والسنوية من تلك المنشورة في نشرة ، تختلف فقر7000بدءا بنشرة كانون األول  

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

 الشهري وفق تصنيفها بحسب الموازنات.
9

 .7007كانون الثاني  07تم نشره بتاريخ  2720مرسوم رقم  



 

 

 

 2102تشرين الثاني  –مرصد المالية العامة 

مليةةار  43مليةةار ليةةرة و 099بقيمةة   سةةنوا  فروقةةا  المتعاةةوينو  التةةي تملكاةةا الماسسةةا  العامةة  الخ ينةة  سةةنوا ارتفعةة  
بشةةك   2102الثةةاني تشةةرين  –خةة   كةةانون الثةةاني  الطلةةب علةة  الةةويون بالعملةة  المحليةة  ووقةةو ا وا ليةةرة علةة  التةةوالي.

مليةار ليةرة بنسةب  فا ةوة  0020سةنوا  بلغة  قيمتاةا  01)أ( لصوار سنوا  خ ينة  او  مةرة تسةتح  بعةو  :أساسي نتيج 
سةةةنوا  بلغةةة  قيمتاةةةا  7، )ب( لصةةةوار سةةةنوا  خ ينةةة  او  مةةةرة تسةةةتح  بعةةةو 2102أيلةةةو   21فةةةيفةةةي الما ةةة   7.29
 9)ج( لصةوار سةنوا  خ ينة  تسةتح  بعةو  ،2102تشةرين ااو   07فةي  فةي الما ة  9.7مليار ليرة بنسب  فا وة  0401

   .2102تشرين الثاني  02فيفي الما    9.2مليار ليرة بنسب  فا وة  0142سنوا  بقيم  

 2102ونااية  تشةرين الثةاني  2100نااية  عةام  بةين رةمليةار لية 3749قةور   ارتفاعةا الدين بالعملة األجنبيةشاو  قيم  
 9127 قيمةة ب قيمةة  سةةنوا  اليوروبونةةو المتواولةة  فةةي ااسةةوا  ارتفةةا   لةة  نتيجةة جةةاه و  .مليةةار ليةةرة  32999لتصةة  للةة  
 "اتفاقية  اسةتبوا  القةرو "ح يةران بموجةب  02. تةم لصةوارها بتةاري  مليةار و.أ 2مةن ضةمناا سةنوا  بقيمة   ، مليار ليرة

وآخةةر بقيمةة  ، 2102نيسةةان  02فةةي تةةم  .مليةةون و.أ 421بقيمةة  لصةةوار  لضةةاف  للةة  ،بةةين و ارة الماليةة  ومصةةر  لبنةةان
مليةةةون و.أ  729تشةةرين الثةةاني فةةةي اتفاقيةة  "التبةةاو  الطةةوعي" مةةةن ضةةمناا مبلةةغ  24فةةةي تةةم لصةةوار  مليةةون و.أ  0222
 2،02سةنوا  يوروبونةو بنسةب  فا ةوة مليةون و.أ  222 مةنجويوة. تتأل  المجموع  ااولة  مةن لجمةالي اإلصةوار  سنوا 

مليةون و.أ  211فتتكةون مةن سةنوا  يوروبونةو بقيمة  ، أمةا المجموعة  الثانية  2107في الما ة  تسةتح  فةي تشةرين الثةاني 
 211، في حين تتأل  المجموع  الثالث  مةن سةنوا  يوروبونةو بقيمة  2123في كانون الثاني   في الما   تستح 1بنسب  

فةي الما ة .  91فةي عملية  التبةاو    نسةب  المشةارك  بلغة وقةو .2129تستح  في تشةرين الثةاني  1،92بنسب  ليون و.أ م
 ه   اإلصوارا  في عمليا  لعاوة التموي .العا و من وقو استخوم 

 ،واليعل  الت مليار ليرة 911ومليار ليرة  913 بقيم  " )يوروبونو وقرو (3"باريا و" 2"باريا  ويونانخفض  
أحو ويون  من أص  مليون و.أ 01  قيمبأقساط  تم تسويو ،خ   شار تشرين الثاني .أقساط الويننتيج  تسويو 

الثنا ي  والمتعووة ااطرا   قرو أما بالنسب  لل .مليون و.أ 211يبلغ مجمل  ال    2لل  باريا  اليوروبونو العا وة
خاص  الخ ين  السنوا  ارتفع  محفظ   ك ل ، .مليار ليرة 21بحوالي  ، فقو ارتفع وقرو  من قطا  خا  أجنبي

سنوا  و ل  نتيج  لصوار  ،الثانينااي  تشرين م  مليار  011مليار ليرة لتص  لل   21بحوالي  بالعمل  ااجنبي 
 .2102كانون الثاني في  خ ين  خاص  لتسويو ويون ا ستم كا 

 

 
 

 



 

 

 

 2102تشرين الثاني  –مرصد المالية العامة 

 

 القسم األول: خالصة اإليرادات العامة
 

 : إجمالي اإليرادات2جدول 

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2111-2112  
-2ك  
2ت   

-2ك  
2ت   

 ومنها الموازنة، إيرادات إجمالي 12,107 12,464 2.9%

4.3% 9,516 9,127  الضريبية اإليرادات   
-1.1% 2,948 2,980  الضريبية غير اإليرادات    

 لخزينةا إيرادات إجمالي 624 604 3.2%-

 العامة اإليرادات إجمالي 12,731 13,068 2.6%
مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية،   

 

 

 

 

 : اإليرادات الضريبية3جدول 

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2111-2112  
-2ك  
2ت  

-2ك  
2ت  

الضريبية اإليرادات 9,127 9,516 4.3%  

   ومنها األموال، ورؤوس األرباح و الدخل على ضريبة 2,300 2,426 5.5%

-1.1% 993 1004  األرباح على الدخل ضريبة 
20.0% 513 428  واألجور الرواتب على الدخل ضريبة 
20.5% 282 234  المنقولة األموال رؤوس على الدخل ضريبة 
-0.9% 599 604  (5) الفوائد على الدخل ضريبة% 
24.5% 37 29  (دخلال على ضريبة) غرامات 
  ومنها ، األمالك على ضريبة 989 1052 6.4%

32.7% 158 119  المبنية األمالك على ضريبة 
3.7% 760 733  العقارات على تسجيل رسوم 
ومنها والخدمات، السلع على الداخلية الضرائب 3,424 3,531 3.1%  
0.7% 3,099 3,077  المضافة القيمة على الضريبة 
4.9% 323 308  ومنها والخدمات، السلع على أخرى ضرائب 
 السيارات على تسجيل رسوم - 182 182 0.3%

 اللبنانية األراضي مغادرة رسوم - 124 139 11.6%

ومنها الدولية، والمبادالت التجارة على الرسوم 1,998 2,069 3.6%  

1.7% 723 710   الجمارك 
4.6% 1,346 1,287  ،ومنها رسوم 
 نالبنزي على رسوم - 501 455 9.1%-

 التبغ على رسوم - 373 484 29.8%

 السيارات على رسوم - 404 398 1.4%-

(المالي الطابع رسوم خاصة) أخرى ضريبية إيرادات 417 438 4.9%  
مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية،   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2102تشرين الثاني  –مرصد المالية العامة 

 

 

 : اإليرادات الغير ضريبية4جدول 

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2111-2112  
  -2ك

2ت  
  -2ك

2ت  

الضريبية غير اإليرادات 2,980 2,948 1.1%-  

 ومنها دولة، وأمالك عامة ومؤسسات إدارات حاصالت 2,381 2,287 4.0%-

-4.5% 2,138 2,238  مالية غير ومؤسسات إدارات من حاصالت 
 لبنان كازينو إيرادات - 155 128 17.8%-

 بيروت مرفأ إيرادات - 48 0 100.0%-

 الوطني اليانصيب مديرية موازنة وفر من إيرادات - 40 51 29.4%

-1.8% 1,957 1,992 
 السلكية االتصاالت موازنة وقر من إيرادات -

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

5.5% 81 77 
 مطار إيرادات) الخاصة الدولة أمالك من حاصالت 

 (الدولي الحريري رفيق

21.3% 8 7 
 عامة ومؤسسات إدارات من أخرى صالتحا 

 (فوائد)
ومنها إدارية، وعائدات رسوم 475 510 7.5%  
9.5% 419 383  ومنها إدارية، رسوم 
 العدل كتاب رسوم - 27 27 1.0%

 العام األمن رسوم - 114 110 4.1%-

 السير رسوم - 170 203 19.0%

 قضائية رسوم - 23 27 18.6%

 القيادة رسوم - 15 18 17.1%

-13.1% 19 22  إدارية عائدات 
3.3% 3 3  (عمومية لوحة وثمن الرسمية الجريدة) مبيعات 

3.8% 58 56  (العمل إجازات خاصة) إجازات رسوم 
-1.4% 11 11  أخرى ومبيعات إدارية وعائدات رسوم 
والمصادرات الغرامات 9 9 0.4%  

مختلفة ضريبية غير إيرادات 114 141 23.6%  
لية، مديرية المالية العامةوزارة الما: المصدر  

 الثانيتشرين  -كانون الثاني مليار ليرة متوقع تحويلها من وفر موازنة وزارة االتصاالت في 1991أصل مليار ليرة من  1555تم تحويل  مبلغ /1

فترة كانون في  زنة االتصاالتمن وفر موا  تحويلها مليار ليرة متوقع 1951مليار ليرة فعلياً من أصل  1151تم تحويل مبلغ في حين   .1511

 .1511من العام تشرين الثاني  -الثاني

 



 

 

 

 2102تشرين الثاني  –مرصد المالية العامة 

 

 

 
  

 القسم الثاني: خالصة اإلنفاق العام

 

 االقتصادي: اإلنفاق بحسب التوظيف 5جدول 

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2111-2112  
-2ك  
2ت   

  -2ك
2ت  

 الجارية النفقات .1 14,170 16,254 14.7%

 :ومنها وملحقاتها، والرواتب المخصصات 4,791 6,070 26.7%

22.0% 3,922 3,214  (11 بند) وأجور ورواتب مخصصات 
37.0% 1,777 1,297  ومنها الخدمة، نهاية وتعويضات تقاعد معاشات 
 تقاعد معاش - 1,090 1,360 24.7%

 الخدمة نهاية تعويضات - 207 417 101.4%

32.8% 371 279  1 رواتب لتغطية عامة مؤسسات إلى تحويالت/ 
 /1: ومنها فوائد، تسديد 5,225 5,063 3.1%-
-4.5% 3,090 3,236  الداخلية القروض على فوائد 
-0.8% 1,973 1,989  الخارجية القروض على فوائد 

خارجية ديون أقساط تسديد 329 287 12.9%-  

-12.7% 274 314  ومنها استهالكية، مواد 
 تغذية نفقات - 49 52 6.9%

 محروقات - 19 39 101.2%

 أدوية - 140 111 20.8%-

 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 38 34 9.5%-
-11.3% 113 127  خارجية خدمات 
36.1% 3,984 2,927  ومنها أخرى، تحويالت 
 /4 لبنان كهرباء شركة - 2,348 3,303 40.7%
 االجتماعي للضمان الوطني الصندوق - 120 100 16.7%-

 الهيئة العليا لإلغاثة - 5 90 1859.1%

 عام الغير القطاع إلى التحويالت - 166 189 13.9%

 المازوت لدعم خزينة سلفات - 0 19 

 القمح دعم - 58 65 12.9%

 بلبنان الخاصة المحكمة - 0 0 

 العمومية السيارات لسائقي البنزين دعم - 26 8 70.2%-

 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 18 0 99.7%-
-5.8% 297 316  ومنها أخرى، جارية نفقات 
 مستشفيات - 244 239 2.2%-

 ( خارجية ومؤتمرات وفود نفقات ومصالحات، قضائية أحكام) أخرى - 62 56 10.2%-
 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 7 1 80.3%-
18.0% 166 141  احتياطي 
 الفوائد دعم - 141 166 18.0%

 استثمارية نفقات .2 609 645 6.0%

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

 مائية
21.7% 59 49  تجهيزات 
11.2% 418 375  ومنها التنفيذ، قيد إنشاءات 
 المهجرين صندوق - 73 48 34.5%-

 الجنوب مجلس - 34 45 31.0%

 واإلعمار اإلنماء مجلس - 145 186 28.2%

 العام نقلوال األشغال وزارة - 84 103 22.4%

 ومنها أخرى، - 38 32 15.4%-

 لإلغاثة العليا الهيئة   13 4 68.0%-

0.6% 162 161  صيانة 
-73.6% 3 13  المادية الثابتة باألصول تتعلق أخرى نفقات 
-71.7% 3 9  5النواب مجلس في وصيانة تجهيزات/ 

 0 0 
 الخزينة لسلفات حسابية تعديالت 



 

 

 

 2102تشرين الثاني  –مرصد المالية العامة 

4.9% 186 178 
 /6 موازنة سلفات .3

14.3% 39 34 
 /7( واألجور الرواتب تتضمن ال) الجمارك إدارة .4

 /8 الخزينة نفقات .5 679 1,196 76.1%

125.6% 669 296  بلديات 
-1.1% 50 50  ضمانات 
17.7% 101 85  9 ودائع/ 
52.4% 377 247  ،ومنها أخرى 
30.0% 206 158  المضافة القيمة على الضريبة رديّات 
-35.6% 31 48  أخرى يبيةضر رديات 
 مبّوب غير إنفاق .6 1 1 53.9%-
 (واإلعمار اإلنماء لمجلس الخارجي التمويل يتضمن ال) اإلنفاق إجمالي .7 15,671 18,320 16.9%

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

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

 .  الخزينة حسابات من خزينة كسلفات مسبقًا ُدفعت قد والتي موازنةال مخّصصات من تسديدات تتضمن /1
، وبدء تحويالت مختلفة بند وتصنيفها تحت 1511في عام  نفقات الخزينةمن ليار م 11" والبالغة قيمتها سلفات خزينة لسلطات المياهتجدر اإلشارة إلى أنه تمت إزالة " /4

 .14 البندأصبحت تحويالت إلى سلطات المياه ضمن  1511من العام 

 وفقاً  أخرى تحويالت" إلى"فةمختل خزينة نفقات" من تصنيفه إعادة تمت قد لبنان كهرباء بند أن علما. (8) رقم جدول مراجعة الرجاء التحويالت، هذه حول للتفاصيل /5
 .العامة ماليةال أداء مع انسجاما وذلك 1559 موازنة مشروع في حالمقتر لتصنيفل

 1515 موازنة في ليرة مليار 15 بقيمة اعتماداً  فتح والذي ،1515 تموز 11 بتاريخ 111 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" لموازنةا سلفات"/ 1
 .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 نيتضم/8
 .المرفقة

 الصادرة العامة المالية أداء تقارير في نفسه االسم تحمل التي لفقرةا عن والسنوية والفصلية الشهرية التقارير في الخزينة نفقات  فقرة تختلف ،1511 األول كانون من اعتبارا/ 9
 .الموازنة نظام في االقتصادي 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 بلق من الدفعات كل الودائع دفعات تمثّل/ 15

 
 
 

 

 األجورو الرواتب لتغطية العامة المؤسسات إلى التحويالت: 6 جدول

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2111-2112 2ت -2ك  2ت -2ك   

الجنوب مجلس ىإل تحويالت 9 10 13.2%  

    واإلعمار اإلنماء مجلس إلى تحويالت 27 32 18.9%

    المهجرين صندوق إلى تحويالت 5 6 23.1%

اللبنانية الجامعة إلى تحويالت 226 313 38.1%  

واإلنماء للبحوث التربوي المركز إلى تحويالت 12 10 17.7%-  

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة   

 
 
 
 

 

 الدين خدمة عمليات تفاصيل: 7 جدول

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2111-2112  
  -2ك

2ت  
-2ك  
2ت   

 فوائد تسديد 5,225 5,063 3.1%-
 المحلية بالعملة الدين 3,236 3,090 4.5%-
 ومنها األجنبية، بالعملة الدين 1,989 1,973 0.8%-

 *وروبوندالي على فوائد - 1,861 1,854 0.3%-

فوائد - 4 5 25.0%
 

 *خاصة قروض على

 ميّسرة قروض على فوائد - 125 114 8.8%-

 ميّسرة قروض أقساط تسديدات 329 287 12.9%-
 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

 بالعملية متعّلقة عامة نفقات تتضمن*

    



 

 

 

 2102تشرين الثاني  –مرصد المالية العامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

لبنان كهرباء شركة إلى التحويالت: 8 جدول
1

 

 التغير بةنس

2111-2112 

2112 

-2ك  
 2ت     

2111 

  -2ك

 2ت

 ( لبنانية ليرة مليار)

 ومنها لبنان، كهرباء شركة 2,348 3,303 41%
 :ومنها الدين، خدمة     97 107 10%

-28% 42 57  ومنها ميسرة، قروض: 

 أقساط تسديد - 48 34 28%-

 فوائد تسديد - 10 7 26%-
64% 65 40  لبنان رفمص  من مكفولة قروض 
 وفيول غاز شراء  2,251 2,996 33%
36% 2,996 2,196   وسوناطراك الكويتية البترول مؤسسة 

-100% 0 55  الطبيعي للغاز القابضة المصرية الشركة 
 2سلفات خزينة لتسديد دفعات القيمة المضافة/ 0 201 100%

100% 21 0  ضريبة القيمة المضافة الستيراد الوقود 

100% 180 0  دفعات شركة كهرباء لبنان العائدة إلى كاربورشيب 
 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

 مجلس عن بمراسيم صادرة 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 نقلها 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 كهرباء 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  2024وم رقم بناء للمرس (7)
  .على المحروقات



 

 

 

 2102تشرين الثاني  –مرصد المالية العامة 

 

 الثالث: الدين العامالقسم 

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

التغير نسبة التغير    2112 2111 2111 2119 
 -2112 2ت .(ل.ل مليار)

2111 1ك  
 -2112 2ت
   2111 1ك

2ت 1ك  1ك  1ك   

العام الدين إجمالي 77,112 79,298 80,887 86,769 5,882 7.3%  
 المحلية بالعملة الدين 44,973 48,255 49,340 51,325 1,985 4.0%

0.9% 149 16,523 16,374 13,130 10,334  لبنان مصرف (يتضمن REPOs  وقروض EDL)
1

 
5.9% 1,491 26,668 25,177 27,214 27,286  التجارية المصارف 
4.4% 345 8,134 7,789 7,911 7,353  ومنها ،(خزينة سندات) المحلية بالعملة  أخرى ديون 
 عامة مؤسسات - 6,078 6,268 6,538 6,685 147 2.2%

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

 
  الدين من  متراكمة فوائد*  999 867 788 760 28- 3.6%-
ةاألجنبي بالعملة دين 32,139 31,043 31,547 35,444 3,897 12.4%

3
 

1.0% 26 2,592 2,566 2,624 2,713 
 خاص قطاع من وقروض األطراف والمتعددة الثنائية 

 أجنبي
-11.5% -403 3,110 3,512 4,137 4,819  (وقروض يوروبوند) 1 باريس ديون

4
 

-23.6% -406 1,317 1,723 1,855 1,963  (وقروض يوروبوند) 1 باريس ديون
5

 
20.0% 4,658 27,917 23,259 21,870 21,736  السوق في يوروبوند إصدارات 
-1.0% -4 403 407 483 460  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 13,095 2,111 19.2%  
العام الدين صافي 66,590 67,879 69,903 73,677 3,774 5.4%  

للدين السوقية القيمة إجمالي 51,231 51,308 50,192 56,557 6,365 12.7%
7

 

الدين إجمالي من%  67% 65% 62% 65% 3% 5.1%  
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 الكهرباء 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 أألمريكي بالدوالر المتعهدين سندات تندرج.المحلية بالعمة المتعهدين فروقات سندات: 1
 . 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: 1

  .1مليار دولر ضمن مؤتمر باريس  17815 بقيمة ولا أ )القروض واليوروبوند( تتضمن يوروبوند صدر 1: ديون باريس 4 

 النقد صندوق قرض ،2002 شباط في الفرنسي للقرض أولى شريحة المتحدة، العربية لإلمارات قرض والتنمية، اإلعمار ادةإلع الدولي للبنك قرض ،3 باريس مساهمة من كجزء لماليزيا صادر: 5
 2002 حزيران في العربي النقد لصندوق وقرض األوروبي، االتحاد لقرض أولى شريحة الدولي،

 (. سندات استمالك ومقاول)سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية  :1
 .3و 2 باريس وديون األطراف ومتعددة ثنائية قروض  االجتماعي، الضمان الصندوق لبنان، مصرف يحمله ما باستثناء العام الدين إجمالي هي للدين السوقية القيمة جماليإ: 1

 



 

 

 

 2102تشرين الثاني  –مرصد المالية العامة 

 

 منشورات وزارة المالية
 

2102 
 24-21نشرة تنسي  المساعوا ، أعواو 

 2102 رانح ي– كانون الثاني ،مرصو المالي  العام 
 2100 نتا ج المالي  العام  في العام

 2102  ح يران-التحوي   لل  شرك  كارباه لبنان: لمح  شاري ، كانون الثاني
 2102من العام  والثاني تقرير الوين وأسوا  الوين الفصلي، عوو الفص  ااو 

 2100تقرير الوين وأسوا  الوين الفصلي، عوو الفص  الراب  من العام 
 2102  أيار–، كانون الثاني 03بنو  -ب، ااجور وملحقاتااالروات

 2100او  ، عوو كانون ا03بنو  -الرواتب، ااجور وملحقاتاا
 

2100 
 22-37، أعواو نشرة تنسي  المساعوا 

يراوا  الوول  )  2100(، آ ار 2101-0449واروا  السيارا  وا 
 2100آ ار ، 2102-2101لطار لوارة الوين 

 2100، شباط 2101ن لعام موا ن  المواط
 2100كانون ااو   –نشرة شاري ، كانون الثاني  –مرصو المالي  العام  
 2100من العام  والثاني والثال  ااو  الفص  –نتا ج المالي  العام  

 2100كانون ااو   –التحوي   لل  شرك  كارباه لبنان: لمح  شاري ، كانون الثاني 
 2100ااو  والثاني والثال  من العام  الفص الفصلي، تقرير الوين وأسوا  الوين 
 2100 تشرين الثاني –، شباط نشرة شاري  03بنو  -الرواتب، ااجور وملحقاتاا

 
2101 

 39-21، أعواو نشرة تنسي  المساعوا 
من العام  راب ال -ااو  الفص ، 2114الراب  من العام  الفص ، الفصلي الوين وأسوا  الوينتقرير 
2101 

 2101شرك  كارباه لبنان: من منظار المالي  العام ، نيسان 
 2101تقرير لبنان لعام 

 2101كانون ااو   –كانون الثاني  ،نشرة شاري  –مرصو المالي  العام  
 2101من العام  الثال  -ااو  الفص عام  الفصلي، تقرير المالي  ال

 2101 نتا ج المالي  العام  في



 

 

 

 2102تشرين الثاني  –مرصد المالية العامة 

 2101كانون ااو   –رباه لبنان: لمح  شاري ، كانون الثاني التحوي   لل  شرك  كا
 2101تقرير مفصل ، تشرين ااو   – 2101مشرو  موا ن  

 
 
 

www.finance.gov.lbيرج  مراجع  الموق  التالي:  ،منشورا  و ارة المالي ب  للحصو  عل  قا م  كامل
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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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