
 

 

 

 3122 تموز –مرصد المالية العامة 

 

 

مقارنو  بعزوز بموغ   ،مميوار ليورة 2314 حووالي 3122تموز من العام  –في فترة كانون الثاني  إجمالي العجز المالي بمغ
ل   .3121مميار ليرة في الفترة مثيمتها من العام  :289حوالي  مميوار ليورة  3266فائًضوا بموغ  الميززا  اوولزيكموا وجوز 

اإليوورانا  ارتفووا   وقوون نووتك للووك  وون ،3121مميووار ليوورة فووي العووام  28:4مقارنوو  مووئ فووائ  لولووي بمووغ فووي هوولف الفتوورة، 
بوالتواز  موئ ارتفوا  النفقوا  ( تحويمهوا متوقوئال إيورانا  وفور موازنو  وزارة ااتتواا  لحو بعون )في المائ   2103بحوالي 
 .في المائ  802بحوالي 

، يرتفووئ إزمووالي العزووز المووالي إلوو  حوووالي (مميووار ليوورة 2364) اتحويمهوو توقووئوزارة ااتتوواا  الم إيوورانا  و نوون اجووتثنا 
مميوار ليورة، وللوك بجوبخ انخفوا  إزموالي العائونا   13:إلو  حووالي ، بينما ينخف  الفوائ  اوولوي مميار ليرة 3568
 .في المائ  302في المائ  بالتواز  مئ ارتفا  النفقا  بحوالي  7بحوالي 

مميوار  8859، مقارنو  بحووالي مميوار ليورة 9647 الحوالي مون العوام تمووز –فوي فتورة كوانون الثواني  إجمالي اإليرادات بمغ
فووي المائوو ، ارتفووئ  306و موو  الوورنم موون انخفووا  اإليوورانا  الضووريبي  بحوووالي  .3121موون العووام  ليوورة فووي الفتوورة مثيمتهووا

المتراكمو   ون هولف  رة ااتتواا يورانا  وزاإل مبموغ تقونير  فوي المائو  وللوك بعون إنخوال 2103إزمالي اإليرانا  حوالي 
فوي  7تحويمهوا مون وزارة ااتتواا ، يجوزل إزموالي اإليورانا  انخفاضوا بحووالي  متوقوئو نن اجوتثنا  اإليورانا  ال. الفترة

فووي المائوو   306، وللووك بجووبخ انخفووا  اإليوورانا  الضووريبي  بحوووالي 3121المائوو  مقارنوو  مووئ الفتوورة مثيمتهووا موون العووام 
  .في المائ  4208مقارن  مئ انخفا  ممحو  في اإليرانا  الغير ضريبي  وقنرف 

مميوار  7281، إلو  مجوتو  3122المائو  فوي اوروهر الجوبع  اوولو  مون العوام ب 4 بنجوب  يرانا  الضريبي اإل نخفض ا
م   . 3121مميووار ليورة فووي  وام  7441ليورة مقارنو  مووئ حووالي  ارتفا ووا  "ضووريب  الونخل و اوربوواو ورألوس اومووال"جوز 

الضووريب   موو   إيوورانا  فوويمميووار ليوورة  299مقوونارف وللووك نتيزوو  ارتفووا  ( فووي المائوو  :2لو )مميووار ليوورة  411بحوووالي 
م   ،3121 اورباو المحقق  لعام انخفاًضوا  مو   كل الضرائخ اوخر  في هولف الفتورة إيرانا وباجتثنا  هلا اارتفا  جز 

 :الركل التالي

   النوليووو الرجوووم  موو  التزووارة والمبووانا  " إيوورانا فوووي ( فووي المائوو  34لو )مميووار ليوورة  492قوونرف انخفووا" ، 
الرجوووم  موو   إيوورانا  وخاتوو ، (فووي المائوو  42لو ) مميووار ليوورة 472الرجوووم بحوووالي تحتووي    بجووبخ ترازووئ

مميوار  31وكوللك انخفضو  الزموارك بحووالي  .(مميار ليرة 216بحوالي ) والجيارا  (مميار ليرة 378) البنزين
فوي هولف الفتورة مقارنو  موئ مثيمتهوا فوي العوام  الووارنا ،  مو  الورنم مون ارتفوا  (في المائ  5ليرة، ل  ما يعانل 

3121. 

   وللووووك بجووووبخ انخفووووا  "الضوووورائخ  موووو  العقووووارا " فووووي( فووووي المائوووو  8لو )مميووووار ليوووورة  58 قوووونرفانخفووووا ،
 .تحتي   رجوم التجزيل  م  العقارا 
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  حيووون لن  ، "الضووورائخ الناخميووو   مووو  الجووومئ والخووونما " فوووي( فوووي المائووو  2)مميوووار ليووورة  42انخفوووا  قووونرف
 26ار ليوورة ومميوو :2بحوووالي  انخفضوو  رجوووم تجووزيل الجوويارا  ورجوووم مغووانرة اوراضووي المبنانيوو تحتووي   

وللووك بجووبخ ، فووي حووين حاف وو  إيوورانا  الضووريب   موو  القيموو  المضوواف  مجووتو  مجووتقًرا،  مميووار ليوورة، بووالتواز 
التحتووي    ترازووئفووي الضووريب   موو  القيموو  المضوواف  موون الزمووارك ( مميووار ليوورة 55وقوونرف )معانلوو  اارتفووا  

 .(مميار ليرة 53وقنرف ) الناخمي  لهلف الضريب 

وفور موازنو  " مميوار ليورة يمث ول 2364مبموغ   نون إضواف  ، وللوكمميوار ليورة 2:37 حووالي ضوريبي الاإليرانا  نيور  بمغ 
رة مميووار ليوو 52:،  ضوومن اورقووام النقنيوو ، ل  مجووزم  ارتفا ووا مقوونارف المتوق ووئ تحويموو  "المواتوو   الجوومكي  وال جوومكي 

 97:حيوون كانوو  قوون بمغوو  اإليوورانا  الغيوور ضووريبي   3121مقارنوو  بووالفترة مثيمتهووا موون العووام ( فووي المائوو  606:يووواز  )
فووي  4208بحوووالي  يوورانا  المقوونر تحويمهووا، توونخف  إزمووالي اإليوورانا  الغيوور ضووريبي و نوون اجووتثنا  هوولف اإل. مميووار ليوورة
مميووار ليوورة فووي الفتوورة  784إلوو   3121مميووار ليوورة فووي اورووهر الجووبع  اوولوو  موون العووام  97:موون حوووالي  المائوو ، ل 

 442حووالي  3121  فوي العوام وقن بمغ المبموغ الفعموي الول  قون توم  تحويمو  مون وزارة ااتتواا .3122نفجها من العام 
 .مميار ليرة، وهو ا يعكس المبالغ المتراكم   ن هلف الفترة

، 3121الفترة مثيمتهوا مون العوام بو مقارنو ليرة  مجزم  ارتفا ا قنرف جبع  مميارا مميار ليرة،   551   الخزين اإيرانبمغ  
 .مميار ليرة إل  التننوق البمن  المجتقل 293ومنها 

 

ل  مون  تمووز -فتورة كوانون الثواني فوي مميوار ليورة  851: تول إلو ليمميوار ليورة،  313 قونرفارتفاً وا  إجمالي اإلنفزا جز 
  .3121مميار ليرة في  649: مقارن  بحوالي 3122العام 

 :نمخ تها  م  الركل التالي ،تغي را  مميار ليرة، وللك بجبخ  ن ة  624 بقيم  النفقا  الزاري  اوولي وقن ارتفع  

  334  نفعووا  ، إضوواف  إلوو  زيووانة فووي 246بنوون  -المختتووا  والرواتووخ واوزووور رتفووا  فووي مميووار ليوورة  ا 
 .مميار ليرة 6:التقا ن وتعويضا  نهاي  الخنم  بحوالي

 75 مميار ليرة في التحوي   إل  ررك  كهربا  لبنان، بجبخ ارتفا  لجعار النفط  

 231  ليووورة ارتفووا  فوووي التحوووي   إلووو  تووننوق الضووومان اازتمووا ي لتغطيووو  المجوواهم  الجووونوي  لمنولووو  مميووار
 3121لتننوق اوموم  والمر  من مررو  موازن  العام 

 69 مميار ليرة لن م القمح 

مميووار ليوورة، وللووك  4288إلوو  لتتوول ليوورة  (حوووالي جووبع  فووي المائوو ) مميووار 336بقيموو   تجوونينا  الفوائوون انخفضوو 
 :،  م  الركل التالياوزنبي المحمي  و تجنينا  الفوائن  م  النين بالعمم   انخفا بجبخ 

   مميووار  3134 ، والتووي بمغوو تجوونينا  الفوائوون  موو  الوونين بالعمموو  المحميوو  مميووار ليوورة فووي :26انخفووا  بقيموو
وللوك بجوبخ ترازوئ قيمو  تجونينا  الفوائون  مو  القورو   ،3122تمووز مون العوام  –في فترة كانون الثواني  ليرة

 (مجتحقا  لنن  حزم بجبخ)الميجرة حوالي خمجين في المائ  
                                                 

6
 .، ٚاٌزٟ عزصذس لش٠جب    61ػٓ شٙش رّٛص  "  ثٕذ  -ٚارت، األجٛس ٍِٚذمبرٙباٌش"، رشلّت ٔششح ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌزفبص١ً 
 
 .  61رّٛصػٓ شٙش " ٌّذخ شٙش٠خ: اٌزذ٠ٛالد ئٌٝ ششوخ وٙشثبء ٌجٕبْ"ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌزفبص١ً، اٌشجبء ِشاجؼخ  



 

 

 

 3122 تموز –مرصد المالية العامة 

   فووي تجوونينا  الفوائوون  موو  الوونين بالعمموو  اوزنبيوو  والتووي ( لو خمجوو  فووي المائوو )مميووار ليوورة  77انخفووا  بقيموو
الفوائون المتراكمو   ترازوئ قيمو  تجونينا  الفوائون بجوبخ ،3122مميار ليرة فوي هولف الفتورة مون العوام  2265بمغ  

 .مميار ليرة 34القرو  الميجرة بقيم   مميارا  ليرة و م  47 م  اليوريوبونن بحوالي 

م  ارتفا و3122العوام  هولف الفتورة مون مميار ليرة في 293 تجنينا  لقجاط نيون خارزي بمغ   ا طفيًفوا نجوبت  ، مجوز 
 .3121نفجها من العام  ن الفترة واحن في المائ  

م   تمووز  –فتورة كوانون الثواني  مميوار ليورة فوي :51ليتل إلو   ،مميار ليرة 52قنرف ارتفاً ا  النفقا  ااجتثماري جز 
 38بحوووالي  "إنرووا ا  قيوون التنفيوول"إنفوواق وزارة النقوول واورووغال العاموو   موو  إرتفووا  ، وللووك بجووبخ3122العووام  موون

، إضووواف . اوكبووور منهوووا إلووو  تووويان  الطرقوووا  ، والتوووي لهوووخ القجوووطمميوووار ليووورة 54بحووووالي  "التووويان "و مميوووار ليووورة
بحووالي )الزامعو  المبنانيو   المنفو ا  إل  مختمف التنانيق والمألججا  العام   في هولف الفتورة، ومنهوا إلو  ارتفع 

 تتعمووق لخوور  نفقووا "انخفوو  بنوون فووي حووين  .(بحوووالي مميووارا  ليوورة 7)مزمووس اإلنمووا  واإل مووار  و( مميووار ليوورة 36
فووي هوولف الفتوورة، وللووك بجووبخ ( مميووار ليوورة 53حوووالي )فووي المائوو   93بتووورة ممفتوو  بمغوو   "المانيوو  الثابتوو  باوتووول

 .ترازئ التحوي   إل  برنامك لكجبور  بمس في مألجج  إينال

مميوار ليورة، وللوك بجوبخ ترازوئ ممحوو   589إلو  لتتول مميوار ليورة  249  بقيمو  الخزينو  اوخور  نفقوا   انخفض
مميوار  329مميار ليرة خ ل هولف الفتورة مقارنو  بحووالي  92والتي بمغ  ، "رني ا  الضريب   م  القيم  المضاف "في 

 .3121ليرة في الفترة مثيمتها من العام 

 

ل نهايوو  مميووار ليوورة موون مجووتو   411 بقيموو  إجمززالي الززدي  العززا  إرتفووئ   8:6:9 ، ليتوول إلوو 3121كووانون اوو 
 .3122 تموزفي نهاي  مميار ليرة 

 :مميار ليرة، نتيز  59415تل إل  مميار ليرة، لت :5بحوالي  قيم  النين بالعمم  المحمي  ارتفع  وقن

    من العمم  المحمي  المتارف التزاري محف   مميار ليرة في  47:4انخفا  بقيم 

 من العمم  المحمي  مترف لبنان محف  مميار ليرة في  4795  ارتفا  بقيم 

 :ويأخل هلا اانخفا  في  ين اا تبار تأثير العمميا  التالي 

  3122النين بين وزارة المالي  ومترف لبنان في كانون الثاني  اجتبنال اتفاقي  

  31220آلار  35بالمائ  في  :80جنوا  بفائنة  8إتنار جنن لمنة 

  31222نيجان  32بالمائ  في  :80 جنوا  بفائنة 8إتنار جنن لمنة 

اليوروبونوون  ارتفووا  قيموو  جووننا مميووار ليوورة، وللووك نتيزوو   362وقوونرف  ارتفا وواً  الوونين بالعمموو  اوزنبيوو رووهن  قيموو  
لثنائيو  ا"مميوار ليورة فوي الونيون  254، إضواف  إلو  ارتفوا  قونرف يوار ليورةمم 582  بمغو بحيون اوجواق، المتناول  في

                                                 
 
  www.finance.gov.lb ٚإٌّشٛس ػٍٝ ِٛلغ اٌٛصاسح االٌىزشٟٚٔ" ارفبل١خ اعزجذاي اٌذ٠ٓ"، اٌشجبء ِشاجؼخ اٌزمش٠ش دٛي ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌزفبص١ً 
0
 "ِشصذ اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ"ِٓ    61، اٌشجبء ِشاجؼخ رمش٠ش شٙش آراس ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌزفبص١ً 
2
 "ِشصذ اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ"ِٓ    61، اٌشجبء ِشاجؼخ رمش٠ش شٙش ١ٔغبْ ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌزفبص١ً 
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.  ليووورة لبنانيووو  463بحووووالي " 3نيوووون بووواريس "وانخفوووا    "اف وقووورو  مووون قطوووا  خوووا  لزنبووويوالمتعوووننة اوطووور 
 :إل  قيم  جننا  اليوروبونن المتناول  في اوجواق غير فييرزئ التو 

   اجووتبنال اتفاقيوو  موون خوو ل، 3122كووانون الثوواني  29مميووون نوار لميركووي فووي  376يوروبونوون بقيموو  إتوونار 
ميوروبونوون الوول  يجووتحق فووي لإ ووانة فووتح ويمثوول هوولا اإلتوونار . بووين وزارة الماليوو  ومتوورف لبنووان برموو ل موونينل

ل  . بالمائ  7021بفائنة  3133 من العام تررين اوو 

 3122ر نوار في العررين من ليار إتنار يوروبونن بقيم  مميا  

 
 

 

 

 

هلّخص الوالُح العاهح: 1جذول   
 1111 1111 1111 1111 ًطثح التغُر

 (.ل.ل هلُار)
1111-1111 توىز-1ن  توىز -1ن   توىز توىز 

 إجوالٍ اإلَراداخ 1,202 1,350 7,748 8,536 10%
 إجوالٍ اإلًفاق 1,621 1,249 9,538 9,740 2%

-7% 3,177 3,402 310 521  رغذ٠ذ فٛائذ 
1% 182 180 38 40  ٓرغذ٠ذ ألغبغ د٠  
7% 6,381 5,955 901 1,061   6األ١ٌٚخإٌفمبد 

الفائط/إجوالٍ العجس 419- 101 1,789- 1,203- 33%-  

الفائط األولٍ/إجوالٍ العجس 141 449 1,793 2,155 20%  

ِذ٠ش٠خ اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ ،ٚصاسح اٌّب١ٌخ: اٌّصذس  
 ر٠ًّٛ ِشبس٠غٌزغذ٠ذ رزعّٓ فمػ األلغبغ األعبع١خ ِٓ اٌمشٚض ا١ٌّغشح :  
 (رغذ٠ذ فٛائذ ٚرغذ٠ذ ألغبغ اٌمشٚض)اٌّذفٛػبد اٌّزؼٍمخ ثبٌذ٠ٓ إٌفمبد األ١ٌٚخ ال رزعّٓ : 6
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 خالصح اإلَراداخ العاهح: المطن األول

إجوالٍ اإلَراداخ: 1جذول   
 1111 1111 1111 1111 ًطثح التغُر

 (.ل.ل هلُار)
1111-1111 توىز -1ن  توىز -1ن   توىز توىز 

 الوىازًح، وهٌها إَراداخإجوالٍ  1,105 1,261 7,315 8,096 11%

-3% 6,170 6,330 1,002 1,026  اإل٠شاداد ظش٠ج١خ
1

    
95% 1,926 986 259 79     اإل٠شاداد غ١ش اٌعش٠ج١خ 

 إَراداخ الخسٌَحإجوالٍ  97 90 433 440 2%

 اإلَراداخ العاهحإجوالٍ  1,202 1,350 7,748 8,536 10%

ِذ٠ش٠خ اٌّب١ٌخ اٌؼبِخٚصاسح اٌّب١ٌخ، : اٌّصذس  
ِٓ  ١ٍِبس ١ٌشح اٌّزٛلغ رذ٠ٍٛٗ  60 جٍغ ، رزعّٓ ِ  61ظش٠ج١خ، ٚثبٌزبٌٟ ئ٠شاداد اٌّٛاصٔخ ٚ ئجّبٌٟ اإل٠شاداد اٌؼبِخ ٌؼبَ  ئْ اإل٠شاداد اٌغ١ش

، ٚصاسح اٌّبي ٠ّغزذّك رذ٠ٍٛٙب ئٌٝٚ   61رّٛص ٌغب٠خ ٚ   61وبْٔٛ اٌضبٟٔ  ٓاٌّّزذح ِِزشاوّخ ػٓ اٌفزشح  ٚصاسح االرصبالد، ٚاٌزٟ رّّضً ئ٠شاداد
ٌٚغب٠خ  1 61ٌٍٚز٠ٕٛٗ، فاْ اإل٠شاداد اٌغ١ش ظش٠ج١خ ػٓ اٌفزشح اٌّّزذح ِٓ وبْٔٛ اٌضبٟٔ . ٟٚ٘ ِٛدػخ فٟ دغبة ٚصاسح االرصبالد فٟ ِصشف ٌجٕبْ

ّ ب أْ ٘زا     ، لذ رعّٕذ ِجٍغ 1 61رّٛص  ُّ رذ٠ٍٛٗ فؼ١ٍب ِٓ لجً ٚصاسح االرصبالد ئٌٝ ٚصاسح اٌّبي، ػٍ اٌّجٍغ ال ٠ؼىظ ئجّبٌٟ ١ٍِبس ١ٌشح ر
   .  1 61اإل٠شاداد اٌّزشاوّخ ػٓ ٘زٖ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ 

 

 

اإلَراداخ العرَثُح: 3جذول   
 1111 1111 1111 1111 ًطثح التغُر

 (.ل.ل هلُار)
1111-1111 توىز -1ن  توىز -1ن   توىز توىز 

 اإلَراداخ العرَثُح 1,026 1,002 6,330 6,170 3%-

   ، وهٌهاظرَثح علً الذخل و األرتاح ورؤوش األهىال  168 213 1,557 1,858 19%
25% 939 751 10 6  ظش٠جخ اٌذخً ػٍٝ األسثبح 
18% 327 278 97 82  جٛسظش٠جخ اٌذخً ػٍٝ اٌشٚارت ٚاأل 
25% 180 145 35 17  ظش٠جخ اٌذخً ػٍٝ سؤٚط األِٛاي إٌّمٌٛخ 
6% 394 372 68 62   (0)ظش٠جخ اٌذخً ػٍٝ اٌفٛائذ% 

42% 16 11 2 1   (ظش٠جخ ػٍٝ اٌذخً)غشاِبد 

  ، وهٌها ألهالنظرَثح علً ا 95 78 662 615 7%-

-15% 93 109 5 9  ظش٠جخ ػٍٝ األِالن اٌّج١ٕخ 

-10% 455 504 67 79  سعَٛ رغج١ً ػٍٝ اٌؼمبساد 

 العرائة الذاخلُح علً الطلع والخذهاخ، وهٌها 451 466 2,196 2,165 1%-

 1,979 1,981 434 424  اٌعش٠جخ ػٍٝ اٌم١ّخ اٌّعبفخ 

-14% 180 209 30 25  ظشائت أخشٜ ػٍٝ اٌغٍغ ٚاٌخذِبد، ِٕٚٙب 

 سعَٛ رغج١ً ػٍٝ اٌغ١بساد - 23 18 141 116 17%-

 سعَٛ ِغبدسح األساظٟ اٌٍجٕب١ٔخ - 2 12 67 62 7%-

 الرضىم علً التجارج والوثادالخ الذولُح، وهٌها 264 190 1,639 1,258 23%-

-4% 448 468 69 73   اٌجّبسن 

-31% 810 1,171 121 191  سعَٛ، ِٕٚٙب 

 سعَٛ ػٍٝ اٌجٕض٠ٓ - 96 48 600 334 44%-

 سعَٛ ػٍٝ اٌزجغ - 33 35 206 215 4%

 سعَٛ ػٍٝ اٌغ١بساد - 61 38 360 256 29%-

(خاصح رضىم الطاتع الوالٍ)إَراداخ ظرَثُح أخري  49 54 275 274 0%  

ِذ٠ش٠خ اٌّب١ٌخ اٌؼبِخٚصاسح اٌّب١ٌخ، : اٌّصذس  
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 العرَثُح غُراإلَراداخ : 4جذول 
 1111 1111 1111 1111 ًطثح التغُر

 (.ل.ل هلُار)
1111-1111 توىز -1ن  توىز -1ن   توىز توىز 

اإلَراداخ غُر العرَثُح 79 259 986 1,926 95%
1  

 وهؤضطاخ عاهح وأهالن دولح، وهٌهاحاصالخ إداراخ  29 208 623 1,544 148%
171% 1,429 527 205 22  دبصالد ِٓ ئداساد ِٚإعغبد غ١ش ِب١ٌخ 

 ئ٠شاداد وبص٠ٕٛ ٌجٕبْ - 12 13 98 102 4%

 ئ٠شاداد ِشفأ ث١شٚد - 0 0 65 48 26%-

 ئ٠شاداد ِٓ ٚفش ِٛاصٔخ ِذ٠ش٠خ ا١ٌبٔص١ت اٌٛغٕٟ - 10 0 31 25 20%-

279% 1,253 331 192 0 
اٌغٍى١خ  ِٓ ٚلش ِٛاصٔخ االرصبالدئ٠شاداد  -

 ٚاٌالعٍى١خ

1% 60 60 0 0  دبصالد ِٓ ِإعغبد ػبِخ ِب١ٌخ 

44% 49 34 2 6 
  ئ٠شاداد ِطبس )دبصالد ِٓ أِالن اٌذٌٚخ اٌخبصخ

 (سف١ك اٌذش٠شٞ اٌذٌٟٚ

94% 5 3 0 1   (فٛائذ)دبصالد أخشٜ ِٓ ئداساد ِٚإعغبد ػبِخ 

إدارَح، وهٌهارضىم وعائذاخ  40 40 297 301 1%  

1% 245 243 33 34  سعَٛ ئداس٠خ، ِٕٚٙب 

 سعَٛ وزبة اٌؼذي - 2 3 17 17 2%-

 سعَٛ األِٓ اٌؼبَ - 13 13 68 74 8%

 سعَٛ اٌغ١ش - 12 11 106 108 2%

 سعَٛ لعبئ١خ - 2 2 14 15 7%

 سعَٛ اٌم١بدح - 2 1 14 9 36%-

-7% 14 15 1 1  ػبئذاد ئداس٠خ 

-47% 2 4 0 0   (اٌشع١ّخ ٚصّٓ ٌٛدخ ػ١ِّٛخ اٌجش٠ذح)ِج١ؼبد 

9% 32 29 5 5   (خبصخ ئجبصاد اٌؼًّ)سعَٛ ئجبصاد 

20% 8 6 1 1  ٜسعَٛ ٚػبئذاد ئداس٠خ ِٚج١ؼبد أخش 

 الغراهاخ والوصادراخ 1 1 4 6 42%

 إَراداخ غُر ظرَثُح هختلفح 9 10 61 76 25%

ِذ٠ش٠خ اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ ،ٚصاسح اٌّب١ٌخ: اٌّصذس  
١ٍِبس ١ٌشح اٌّزٛلغ رذ٠ٍٛٗ ِٓ   60 ، رزعّٓ ِجٍغ   61اإل٠شاداد اٌغ١ش ظش٠ج١خ، ٚثبٌزبٌٟ ئ٠شاداد اٌّٛاصٔخ ٚ ئجّبٌٟ اإل٠شاداد اٌؼبِخ ٌؼبَ ئْ /:  

اسح اٌّبي، ٠ّٚغزذّك رذ٠ٍٛٙب ئٌٝ ٚص   61ٌٚغب٠خ رّٛص    61وبْٔٛ اٌضبٟٔ  ٓٚصاسح االرصبالد، ٚاٌزٟ رّّضً ئ٠شاداد ِزشاوّخ ػٓ اٌفزشح اٌّّزذح ِ
ٌٚغب٠خ  1 61ٌٍٚز٠ٕٛٗ، فاْ اإل٠شاداد اٌغ١ش ظش٠ج١خ ػٓ اٌفزشح اٌّّزذح ِٓ وبْٔٛ اٌضبٟٔ . ٟٚ٘ ِٛدػخ فٟ دغبة ٚصاسح االرصبالد فٟ ِصشف ٌجٕبْ

ّ ب أْ ٘زا اٌّ    ، لذ رعّٕذ ِجٍغ 1 61رّٛص  ُّ رذ٠ٍٛٗ فؼ١ٍب ِٓ لجً ٚصاسح االرصبالد ئٌٝ ٚصاسح اٌّبي، ػٍ جٍغ ال ٠ؼىظ ئجّبٌٟ ١ٍِبس ١ٌشح ر
.    1 61اإل٠شاداد اٌّزشاوّخ ػٓ ٘زٖ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ   
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 خالصح اإلًفاق العام: الثاًٍالمطن 

 

 االلتصادٌاإلًفاق تحطة التىظُف : 5جذول 
 1111 1111 ًطثح التغُر

 .(ل.هلُار ل)
1111-1111 توىز -1ن  توىز -1ن   

 الٌفماخ الجارَح .1 8,401 8,690 3.4%

 :ِٕٚٙب ٍِٚذمبرٙب، ٚاٌشٚارت اٌّخصصبد 2,879 3,224 12%

11.5% 2,156 1,933  (   ثٕذ) ٚأجٛس ٚسٚارت ِخصصبد 
12% 875 780  ِٕٚٙب اٌخذِخ، ٔٙب٠خ ٚرؼ٠ٛعبد رمبػذ ِؼبشبد 
 رمبػذ ِؼبػ - 622 694 12%

 اٌخذِخ ٔٙب٠خ رؼ٠ٛعبد - 158 181 14%

17% 193 166  سٚارت ٌزغط١خ ػبِخ ِإعغبد ئٌٝ رذ٠ٛالد  / 

 /6: ِٕٚٙب فٛائذ، رغذ٠ذ 3,402 3,177 7%-

-7% 2,023 2,182  اٌذاخ١ٍخ اٌمشٚض ػٍٝ فٛائذ 

-5% 1,154 1,221  اٌخبسج١خ اٌمشٚض ػٍٝ فٛائذ 

خبسج١خ د٠ْٛ ألغبغ رغذ٠ذ 180 182 1%  

12% 182 163  ِٕٚٙب اعزٙالو١خ، ِٛاد 

 رغز٠خ ٔفمبد - 34 33 3%-

 ِذشٚلبد - 5 5 4%

 أد٠ٚخ - 83 91 9%

 /  اٌخض٠ٕخ عٍف ٌزغذ٠ذ رٛل١فبد - 21 25 19%

8% 72 67  خبسج١خ خذِبد 

11% 1,564 1,407  ِٕٚٙب أخشٜ، رذ٠ٛالد 

 /  ٌجٕبْ وٙشثبء ششوخ - 1,080 1,144 6%

 االجزّبػٟ ٌٍعّبْ اٌٛغٕٟ اٌصٕذٚق - 0 120 

 اٌّبصٚد ٌذػُ خض٠ٕخ عٍفبد - 61 0 100%-

 اٌمّخ دػُ - 0 58 

 ثٍجٕبْ اٌخبصخ اٌّذىّخ - 41 0 100%-

 /  اٌخض٠ٕخ عٍف ٌزغذ٠ذ رٛل١فبد - 2 18 1074%

-9% 216 237  ِٕٚٙب أخشٜ، جبس٠خ ٔفمبد 

 ِغزشف١بد - 197 166 15.5%-

21.5% 41 34 
 ِٚإرّشاد ٚفٛد ٔفمبد ِٚصبٌذبد، لعبئ١خ أدىبَ) أخشٜ -

 ( خبسج١خ

 /  اٌخض٠ٕخ عٍف ٌزغذ٠ذ رٛل١فبد - 5 7 27%

10% 73 66  ٟادز١بغ 

 اٌفٛائذ دػُ - 66 73 10%

 ًفماخ اضتثوارَح .1 368 409 11%

62% 1 1 
 ِٚطبساد ِٚشافئ غشق ٚأشغبي إلٔشبء ٚأث١ٕخ أساض اعزّالوبد 

 ِبئ١خ ٚئٔشبءاد

18% 29 25  رج١ٙضاد 

12% 240 214  ِٕٚٙب اٌزٕف١ز، ل١ذ ئٔشبءاد 
 اٌّٙجش٠ٓ صٕذٚق - 30 23 25%-

 اٌجٕٛة ِجٍظ - 20 34 72%

 ٚاإلػّبس اإلّٔبء ِجٍظ - 107 99 8%-

 اٌؼبَ ٚإٌمً األشغبي ٚصاسح - 44 61 38%

 ، ِٕٚٙبأخشٜ - 12 23 96%

 ا١ٌٙئخ اٌؼ١ٍب ٌإلغبصخ   0 13 

55% 119 77  ص١بٔخ 

-82% 10 52  اٌّبد٠خ اٌضبثزخ ثبألصٛي رزؼٍك أخشٜ ٔفمبد 
 9 0  0إٌٛاة ِجٍظ فٟ ٚص١بٔخ رج١ٙضاد/ 

 /6 ضلفاخ هىازًح .3 126 139 10%

 /7 (ال تتعوي الرواتة واألجىر)إدارج الجوارن  .4 24 23 2%-

 الخسٌَح األخريًفماخ  .5 616 478 22%-
-15% 234 274  ثٍذ٠بد 

-36% 31 49  ظّبٔبد 

36% 53 39  8 ٚدائغ/ 

-46% 137 254  ،ِٜٕٚٙب أخش 

-63% 81 218  اٌّعبفخ اٌم١ّخ ػٍٝ اٌعش٠جخ سد٠ّبد 
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 0 0  ٌإلغبصخ اٌؼ١ٍب ا١ٌٙئخ 

 23 0  ا١ٌّبٖ ٌغٍطبد خض٠ٕخ عٍفبد 

 إًفاق غُر هثّىب .6 3 1 76%-
 (ال َتعوي التوىَل الخارجٍ لوجلص اإلًواء واإلعوار)إجوالٍ اإلًفاق  .7 9,538 9,740 2%

 ٚصاسح اٌّب١ٌخ، ِذ٠ش٠خ اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ: اٌّصذس   
 (2)ٌٍزفبص١ً دٛي ٘زٖ اٌزذ٠ٛالد، اٌشجبء ِشاجؼخ جذٚي سلُ /     
 (7)دٛي اٌفٛائذ، اٌشجبء ِشاجؼخ جذٚي سلُ ٌٍزفبص١ً / 6   

، ٚ٘زٖ اٌزغذ٠ذاد ِغجم ب وغٍفبد خض٠ٕخ ِٓ دغبثبد اٌخض٠ٕخ لذ ُدفؼذ ٚاٌزٟ ّٛاصٔخاٌِخّصصبد رزعّٓ رغذ٠ذاد ِٓ  / 
 . ، ٚألعجبة ِذبعجبر١خ، ٚثبٌزبٌٟ ال رإصش أسلبَ اٌؼجض اٌّبٌٟٚاإلٔفبق رغجً فٟ جٙخ اإل٠شاداد

 (8)اٌزذ٠ٛالد، اٌشجبء ِشاجؼخ جذٚي سلُ  ٌٍزفبص١ً دٛي ٘زٖ / 
، ٚاٌزٞ 1 61رّٛص   6ثزبس٠خ   6 ٠ّضً ٘زا اٌجٕذ ئػبدح رص١ٕف ٌٍّذفٛػبد اٌزٟ ُدشسد ِٓ األِبٔبد ٚفمب  ٌمبْٔٛ سلُ / 0

ْٔٛ ثاصذاس ٚلذ عّخ ٘زا اٌمب  .ٚرٌه ٌزغط١خ وٍفخ رج١ٙض ٚص١بٔخ اٌجشٌّبْ 1 ١ٍِ61بس ١ٌشح فٟ ِٛاصٔخ  61فزخ اػزّبدا  ثم١ّخ 
عٛف ٠زُ لٕٛٔخ ٘زٖ اٌغٍفخ ثٕبءا  ػٍٝ فٛار١ش  .عٍفخ غبسئخ راد ل١ّخ ِٚذح ِذذدر١ٓ، ثٕبءا  ػٍٝ لشاس سئ١ظ ِجٍظ إٌٛاة

   .ِصذلخ ِٓ لجً عىش٠زبس٠ب اٌجشٌّبْ ِٚمذِخ ئٌٝ ٚصاسح اٌّب١ٌخ
٘ب ١ٌخ اسرأد رج٠ٛجٙب ثشىً ِغزمً ، ئال أْ ٚصاسح اٌّب"غ١شٖ"وبٔذ ِصٕفخ عبثمب  رذذ اٌجٕذ " عٍفبد اٌّٛاصٔخ"/ 2 ّٛ ثغجت ّٔ

ٚثذغت اٌمبْٔٛ، ٠جت لٕٛٔخ ٘زٖ اٌّذفٛػبد الدمب ، ٚد١ٕٙب فمػ ٠ّىٓ ئػبدح رص١ٕفٙب ٚفمب  . ا٢ٚٔخ األخ١شح اٌٍّذٛظ فٟ
 .ٌٍزص١ٕف االلزصبدٞ فٟ ٔظبَ اٌّٛاصٔخ

اٌجّبسن ِٓ صٕذٚق اٌجّبسن، ٠ّٚىٓ رص١ٕفٙب فمػ ، وً اٌّذفٛػبد ئٌٝ (ثبعزضٕبء اٌشٚارت ٚاألجٛس)٠زعّٓ ٘زا اٌجٕذ /7
 .ػٕذِب رغزٍُ اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌٍّب١ٌخ اٌّغزٕذاد اٌّشفمخ 

ٚرٌه ِٓ ئ٠شاداد  رّّضً دفؼبد اٌٛدائغ وً اٌذفؼبد ِٓ لجً اٌخض٠ٕخ ئٌٝ اإلداساد ٚاٌّإعغبد اٌؼبِخ، اٌجٍذ٠بد ٚاٌصٕبد٠ك/ 8
ُّ رذص١ٍٗ ثب١ٌٕبثخ ػُٕٙ  .ِب ر

 

 

  

 التحىَالخ إلً الوؤضطاخ العاهح لتغطُح األجىر والرواتة: 6جذول 

 1111 1111 ًطثح التغُر
 (.ل.ل هلُار)

1111-1111 توىز -1ن  توىز -1ن   

 رذ٠ٛالد ئٌٝ ِجٍظ اٌجٕٛة 9 6 26%-

    رذ٠ٛالد ئٌٝ ِجٍظ اإلّٔبء ٚاإلػّبس 15 22 41%

    رذ٠ٛالد ئٌٝ صٕذٚق اٌّٙجش٠ٓ 3 3 8%

 رذ٠ٛالد ئٌٝ اٌجبِؼخ اٌٍجٕب١ٔخ 130 155 19%

 رذ٠ٛالد ئٌٝ اٌّشوض اٌزشثٛٞ ٌٍجذٛس ٚاإلّٔبء 9 7 19%-

ِذ٠ش٠خ اٌّب١ٌخ اٌؼبِخٚصاسح اٌّب١ٌخ، : اٌّصذس     
 

 

 

 تفاصُل عولُاخ خذهح الذَي :7جذول 
 1111 1111 1111 1111 ًطثح التغُر

 (.ل.ل هلُار)
1111-1111 توىز -1ن  توىز -1ن   توىز توىز 

 تطذَذ فىائذ 521 310 3,402 3,177 7%-
 ثبٌؼٍّخ اٌّذ١ٍخ اٌذ٠ٓ 394 232 2,182 2,023 7%-
 اٌذ٠ٓ ثبٌؼٍّخ األجٕج١خ، ِٕٚٙب 127 79 1,220 1,154 5%-

فٛائذ ػٍٝ ا١ٌٛسٚثٛٔذ - 118 72 1,118 1,082 3%-
  

فٛائذ  - 0 0 9 2 74%-
 
 

 فٛائذ ػٍٝ لشٚض ١ِّغشح - 9 6 93 70 25%-

تطذَذاخ ألطاغ لروض هُّطرج 40 38 180 182 1%
1 

ِذ٠ش٠خ اٌّب١ٌخ اٌؼبِخ ٚصاسح اٌّب١ٌخ،: اٌّصذس  
مخ ثبٌؼ١ٍّخرزعّٓ ٔفمبد ػبِخ :   ٍّ  ِزؼ
  6118ٌٍز١ّٕخ اٌذ١ٌٚخ ػبَ اٌٛوبٌخ األ١ِشو١خ  ٘جخ اإلػّبس ٚاٌز١ّٕخ، ٚلذ عذدد ِٓ لشض اٌجٕه اٌذٌٟٚ إلػبدح ١ٍِبس ١ٌشح ٌزغذ٠ذ    رزعّٓ : 6
6119 ١ٍِبس ١ٌشح ٌزغذ٠ذ لشض اٌجٕه اٌذٌٟٚ إلػبدح اإلػّبس ٚاٌز١ّٕخ، ٚلذ عذدد ِٓ ٘جخ اٌٛوبٌخ األ١ِشو١خ ٌٍز١ّٕخ اٌذ١ٌٚخ ػبَ 70رزعّٓ : 6  
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 التحىَالخ إلً شركح كهرتاء لثٌاى :8جذول    

% 
1111 

 توىز -1ن

1111 

 توىز -1ن
 (هلُار لُرج لثٌاًُح )

 كهرتاء لثٌاى، وهٌها شركح 1,080 1,144 6%

 :خذهح الذَي، وهٌها     61 60 1%-

-11% 40 45  ِٕٚٙبلشٚض ١ِغشح ،: 

 رغذ٠ذ ألغبغ - 38 33 12%-

 رغذ٠ذ فٛائذ - 7 7 4%-

25% 20 16  ْلشٚض ِىفٌٛخ ِٓ  ِصشف ٌجٕب 

 شراء غاز وفُىل  1,020 1,084 6%

1% 1,029 1,020   ٚ عٛٔبغشانِإعغخ اٌجزشٚي اٌى٠ٛز١خ 

 - 55  -  ٟاٌششوخ اٌّصش٠خ اٌمبثعخ ٌٍغبص اٌطج١ؼ 
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 الذَي العام: الثالثالمطن 

 
(هلُار لُرج) 1111 زشهر توىًهاَح  الذائي فٍحطة  الوطتحك األداءالذَي العام : 9جذول    

التغُر  ًطثح التغُر  1111 1111 1119 
111

8 
 (.ل.ل هلُار)

 -1111 1ن

1111 ًوىز  
 -1111 1ن

1111 توىز  
1ن توىز 1ن  1ن   

الذَي العامإجوالٍ  70,941 77,112 79,298 79,598 300 0.38%  
 الذَي تالعولح الوحلُح 39,007 44,973 48,255 48,304 49 0.10%

28.06% 3,684 16,814 13,130 10,334 8,781  ِْصشف ٌجٕب ( ّٓ٠زعREPOs   ٚلشٚضEDL)
  

-13.57% -3,693 23,521 27,214 27,286 24,320  اٌّصبسف اٌزجبس٠خ 
0.73% 58 7,969 7,911 7,353 5,906   ِٜٕٚٙب(عٕذاد خض٠ٕخ)ثبٌؼٍّخ اٌّذ١ٍخ  د٠ْٛ أخش ، 
 ِإعغبد ػبِخ - 5,062 6,078 6,268 6,686 418 6.67%
 ِٓ اٌذ٠ٓ  ِزشاوّخ فٛائذ *  1,029 999 867 847 20- 2.31%-
دَي تالعولح األجٌثُح 31,934 32,139 31,043 31,294 251 0.81%

1
 

5.47% 143 2,767 2,624 2,713 2,855 
  اٌضٕبئ١خ ٚاٌّزؼذدح األغشاف ٚلشٚض ِٓ لطبع خبص

 أجٕجٟ

-8.50% -352 3,785 4,137 4,819 5,456   (٠ٛسٚثٛٔذ ٚلشٚض) 6د٠ْٛ ثبس٠ظ
 
 

-3.51% -65 1,790 1,855 1,963 1,849   (٠ٛسٚثٛٔذ ٚلشٚض)  د٠ْٛ ثبس٠ظ
 
 

2.16% 471 22,342 21,870 21,736 20,925  ئصذاساد ٠ٛسٚثٛٔذ فٟ اٌغٛق 

10.97% 53 536 483 460 430  فٛائذ ِزشاوّخ ػٍٝ ا١ٌٛسٚثٛٔذ 

0.00% 0 74 74 447 419  عٕذاد خض٠ٕخ خبصخ ثبٌؼٍّخ األجٕج١خ
0
 

 ودائع المطاع العام 8,326 10,522 11,419 11,012 407- 3.56%-
 صافٍ الذَي العام 62,615 66,590 67,879 68,586 707 1.04%
إجوالٍ المُوح الطىلُح للذَي 46,992 51,231 51,308 47,782 3,527- 6.87%-

6
 

هي إجوالٍ الذَي%  66% 67% 65% 60% 0 0.00%  

ِذ٠ش٠خ اٌّب١ٌخ اٌؼبِخٚصاسح اٌّب١ٌخ، : اٌّصذس   
ّٔٙب  11 ثٍغذ ٘زٖ اٌمشٚض ٠زعّٓ لشٚض ِصشف ٌجٕبْ ٌششوخ وٙشثبء ٌجٕبْ ششاء اٌف١ٛي، ٚلذ :   ١ٍِْٛ دٚالس، ٟٚ٘ رصٕف وجضء ِٓ اٌذ٠ٓ اٌؼبَ أل

.ِىفٌٛخ ِٓ اٌذٌٚخ  
ب ثغجت رذذ٠ش اٌّؼٍِٛبد ثبٌٕغجخ ٌٍمشٚض اٌضٕبئ١خ ٚاٌّزؼذدح األغشاف اٌصبدسح ػٓ م  ثرخزٍف ػٓ رٍه إٌّشٛسح عب 1 61-6110أسلبَ وبْٔٛ اٌضبٟٔ : 6

 . DMFASَ بٔظ

  .١ٍِ6بس دٚالس ظّٓ ِإرّش ثبس٠ظ  871،  ثم١ّخ ٚال  أ رزعّٓ ٠ٛسٚثٛٔذ صذس( اٌمشٚض ٚا١ٌٛسٚثٛٔذ) 6د٠ْٛ ثبس٠ظ :   
، لشض ٌٍجٕه اٌذٌٟٚ إلػبدح اإلػّبس ٚاٌز١ّٕخ، لشض ٌإلِبساد اٌؼشث١خ اٌّزذذح، شش٠ذخ أٌٚٝ ٌٍمشض  صبدس ٌّب١ٌض٠ب وجضء ِٓ ِغبّ٘خ ثبس٠ظ :  

6119، لشض صٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ، شش٠ذخ أٌٚٝ ٌمشض االرذبد األٚسٚثٟ، ٚلشض ٌصٕذٚق إٌمذ اٌؼشثٟ فٟ دض٠شاْ 6118اٌفشٔغٟ فٟ شجبغ   

عٕذاد خض٠ٕخ خبصخ ثبٌؼٍّخ األجٕج١خ :0
 
  (.عٕذاد اعزّالن ِٚمبٚي)

ِب ٠ذٍّٗ ِصشف ٌجٕبْ، اٌصٕذٚق اٌعّبْ االجزّبػٟ،  لشٚض صٕبئ١خ ِٚزؼذدح األغشاف  ثبعزضٕبءئجّبٌٟ اٌم١ّخ اٌغٛل١خ ٌٍذ٠ٓ ٟ٘ ئجّبٌٟ اٌذ٠ٓ اٌؼبَ : 2
. ٚ 6ٚد٠ْٛ ثبس٠ظ   
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 منشورات وزارة المالية
 

2011 
  58-49، ل نان نررة تنجيق المجا نا 
   يرانا  النول  3122، آلار (3121-8::2)وارنا  الجيارا  وا 
  3122آلار ، 3126-3121إطار إنارة النين 
  3122، رباط 3121موازن  المواطن لعام 
 3122، نيجان 3121 نتائك المالي  العام  في 
   3122اوول من العام ربئ ال –نتائك المالي  العام 
   كانون الثاني 3121كانون اوول  –، تررين الثاني نررة رهري  –مرتن المالي  العام ،– 

 3122 حزيران
 3122 حزيران -، رباط 24بنن  -الرواتخ، اوزور وممحقاتها 
 كانون 3121كانون اوول  –، تررين الثاني لمح  رهري : التحوي   إل  ررك  كهربا  لبنان ،

 3122 تموز–الثاني 
 

3121 
  48-37، ل نان نررة تنجيق المجا نا 
  الثالن من العام -، الربئ اوول:311، الربئ الرابئ من العام الفتمي النين ولجواق النينتقرير

3121 
 3121من من ار المالي  العام ، نيجان : ررك  كهربا  لبنان 
  3121تقرير لبنان لعام 
 311 نتائك المالي  العام  في: 
   كانون الثاني :311،  تررين الثاني وكانون اوول نررة رهري  –مرتن المالي  العام ،– 

 3121وول  تررين
 3121العام  تقرير المالي  العام  الفتمي، الربئ اوول والثاني من 
 3121تررين الثاني  –، كانون الثاني لمح  رهري : التحوي   إل  ررك  كهربا  لبنان 
   ل، تررين اوول  – 3121مررو  موازن  3121تقرير مفت 
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3110 
  36-25، ل نان نررة تنجيق المجا نا 
 311، الربئ اوول والثالن من العام تقرير النين ولجواق النين الفتمي: 
  باريس  –المألتمر النولي لمجاننة لبنانIII 22-:، التقرير الفتمي،  ل نان 
 311تقرير لبنان لعام:  
   311تررين اوول  –،  كانون الثاني نررة رهري  –مرتن المالي  العام: 
  311الثالن –تقرير المالي  العام  الفتمي، الربئ اوول: 
 3119 نتائك المالي  العام  في 
   ل، آخ  – :311مررو  موازن  :311تقرير مفت 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :ػٍٝ ثٕب االرصبي اٌشجبء اٌّؼٍِٛبد، ِٓ ٌّض٠ذ

 

 الوالُح وزارج

 (UNDP)  اإلّٔبئٟ اٌّزذذح األُِ ِششٚع
 

 108 98    92: رٍفْٛ

 109 98    92: فبوظ

 

 infocenter@finance.gov.lb: اٌىزشٟٚٔ ثش٠ذ

 www.finance.gov.lb: ٌٟىزشٚٔاالاٌّٛلغ 
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