
 

 

 

 2102تموز  –مرصد المالية العامة 

 

 

  صلااواإراا   رثاال ت  رفصاااة  رللصاااة لاان  اال ون  فاات إجمااالا العجااز المااالا وفقاال رقاماالت  رصاات ا ااااص ل وا اة  رللر اا     اا 
جااول امات ) 2100 رفصاة لث  ص ل لن  رعالت  فت ر اة ال  ل 0211      عجا  مل لقلا   ل  لا ر اة 0672 حو رت 2102

لقلا ا     2102لان  رعالت   رسا ع   ألورا  هشا ا ألل  لا ر اة فات  0111ل     فلئض   الميزان األولا سجل   لرصو اي .(0
% 00  سا     ر فقال   اصفال  عان  الص   ألا ء  ها  . رعلت  رسال   ل  لا ر اة فت 2022     ا ثا  اصفلعل اورت فلئضلع 
 .(ل  لا ر اة 181)% 7 ص لا لا  ر لرغ  إل ا ا    فت  اصفل  لللثل و رصت رت  قل   ل (ل  لا ر اة 0112)

 
العامة المالية ملّخص: 1 جدول  

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2112 - 2111 
  -2ك

 تموز
-2ك  

 تموز
اإليرادات إجمالي 8,536 9,019 5.7%

1
 

اإلنفاق إجمالي 9,740 10,781 10.7%  

-5.4% 3,006 3,177  فوائد تسديد 
-12.3% 159 182  دين أقساط تسديد

2
 

19.3% 7,616 6,381  األولية النفقات
3

 

الفائض/العجز إجمالي 1,203- 1,762- 46.4%  

األولي الفائض/العجز إجمالي 2,155 1,404 34.9%-  
العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

االتصاالت قطاع فائض من المتوقعة التحويالت تتضمن. 1  
 مشاريع تمويل لتسديد الميسرة ضالقرو من األساسية األقساط فقط تتضمن. 2
3 .

 (القروض أقساط وتسديد فوائد تسديد) بالدين المتعلقة المدفوعات تتضمن ال األولية النفقات

 

         ل  ااالا ر ااااة 0270وع اااا  ساااصث لء وفاااا لو ا ااا  وا اة  قص ااالق   رلصوماااع صحو  ااا  و ر ااالر  حاااو رت   ومااان مر اااار ر اااد 
اا جو   ع اا   رصااو رت 2100و  2102 تعاالل اول ساا ع  اهشاا ا لاانفاات  0221و ل  االا ر اااة وهااو  رلحااول  711ل  اا     

ة ا فاات  رفصاا 2لقل اال ق هشااتء 21021 عاالت رلاان  صلااوا - اال ون  رثاال ت رفصاااة  رللصاااة لاان  لاان وفااا  قص االق  فاات فع  اال  
ً   ا ر     الا ر ااةل 2121  رحالرت  رعالتلان صلاوا  - ل ون  رثل تفت   رعجا  رللرت       2100ت للث  ص ل لن  رع لساج

  فقاا  ألورات الال ف لال  صع ا   الرل ا ن .ل  لا ر ااة 2127ح ث      2100 رعلت  رفصاة  فس ل لن  لع صحس ل طف فل لقلا  
ل  الا  212   ا     اا فالئضلاع  لقلا ا  2102 لان  رعالت ألورا  سا ع   ألهشا ا  رفت ل  لا ر اة  617    فلئضل   سجل
  .2100ن  رعلت ل ة   ص لا  رفص فت ر اة

                                                 
1

كل بلغ  2.12 وآذار شباط يفي شهرتحويالن كان قد سبقه من فائض قطاع االتصاالت و 2.12 حزيرانمليار ليرة في  5.103تم تحويل مبلغ  

 0مليار ليرة 131 منهما
2

 2.110من عام  ىاألولاألشهر السبعة لم يتم تحويل أي مبلغ من فائض قطاع االتصاالت في  

 مرصد المالية العامة
  رهش اي ر صلئ   رللر    رعلل   رصقا ا
 2102 صلوا

 



 

 

 

 2102تموز  –مرصد المالية العامة 

 

ل  الا  8217 لقلا ا   حاو رت ل  الا ر ااة 2102 حاو رت 2102 عالت رلان  صلوا - ل ون  رثل ت فت إجمالا اإليرادات    
ً  2100فت  رفصاة  فس ل لن  رعلت  ر اة   لان ل االا  قااي (.فات  رللئا  7حاو رت )ل  الا ر ااة  181لقاا ا   صحس ل     لسج
  ال ون  رثال ت رفصااة  رللصااة لان  عانفات  رللئا   02 ص ل  لا ر اة و را   لاصفال   سا  8170 حو رتإجللرت  إل ا ا       
 .ل  لا ر اة 6281ح ث  ل   ما سج    2100 صلواإر  

 210لقاا ا   عان  رسا    رسال ق   اصفلعاللساج     2102لن علت  صلواحص  ل  لا ر اة  7761 اإليرادات الضريبية   غ 
 رضااا ئا  را ي  ا  ع اا   رساا ع "ل  فات اصفاا  (ا): اهل اال فئال  رًاصفاال  فات عاااة   ص جاا  و را   ( فات  رللئاا 8)ل  الا ر اااة 
 عان طا ا و  راا يل فات ) رق لا   رلضالف  ع ا  ضاا     ر ص جا  صحسان  رصح ا ل فات   ل  لا ر ااة 202 ل    " و ريالل 
 لان جاا ءل  الا ر ااة   018حاو رت  " لاو ل رضا    ع    رايل و ألا لح واؤوس  أل"إ ا ا    فت  اصفل ( ا)  ( رجللا 

علئا    رضا    ع    رق لا   رلضالف   جلء  قاصفل  فتوما .   ع   ايل  رفو ئا را لاة فت  لف  ل و لص ل للعا   رضا  
(. فات  رللئا  80)يًل  ألهشا ا  رسا ع   ألورا  لان  رسا    ص جا   را الاة  رل حواا  فات  ساص ا ا  را فط  (ل  لا ر اة 012)
ع اا   ألب ااا  ص جاا   اصفاال  هاات  " رضااا    ع اا   رااايل و ألا االح واؤوس  أللااو ل"فاات   رحل اا    را االاة إنت  رلقل اال  فاا

 . ألجوا فت  رقطل   ريلص إضلف  إر  عل  ل   رصام    رل ا  ت ع   ص لا ح  رلؤسسل   رصت مللا    ال وا اة  رللر ا 
فقاا  اصفعصال "   راساوت ع ا   رصجالاة و رل الاق   راور ا " وعان "لاً ع    أل   ضا " ر لصج  عن   إل ا ا  الل ف لل يص 

ف ااالرابت لااان  رصا جاااع  .2102لااان  رعااالت  اول سااا ع  اهشااا اياااًل ل  ااالا ر ااااة ع ااا   رصاااو رت  20ل  ااالا ر ااااة و 72 ل  ااا  
  ر ل  عاال   اصفاال   رق لاا   إلجللر اا( ا) ص جاا   رضااا ئا ع اا   أللااً   جاالء   را االاة فاات رحل اال فاات  رسااو   رعقاالاي  

وماااا هشااا ا لجلاااو  . 2112و 2118عااان  ألعاااو ت  لرضاااا    إ اااا ا جاااا ول  رص   ااا  ( ا)  و(فااات  رللئااا  7) رعقلا ااا  
فات  رللئا    الرابت لان   يفالض عااا  رعقالا    رل لعا    سا    2عل  ال   ر  اع ا الاة  سا ص ل  جا ء  راسوت  رلح    لن

الاال فاات لاال  صع اا   لرضااا    ع اا   (.فاات  رللئاا  02) عاااق   ألسااعلا ص جاا   را االاة  رلسااج   فاات ل و راا  فاات  رللئاا   6
و رفصاااة  رلللث اا  لاان  رعاالت  2102صلااوا  -فاات  رللئاا   اا ن  اال ون  رثاال ت 12.7 أللااً   رل   اا   فقااا هشاا ا  ا االاة   ساا   

 .ل  لا ر اة 011 ق ل  إجللر     غ   2112و 2118عن  رفلئ   ص ج  إ ا ا جا ول  رص     
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 2102تموز  –مرصد المالية العامة 

لقلا اا   حااو رت  2102عاالت  رلاان  صلااوا - اال ون  رثاال تفاات  ل  االا ر اااة 0212حااو رت  غياار الضااريبية يااراداتاإل   غاا 
ال 2100عالت  رلان   رفصااة لث  ص ال ل  لا ر اة فات 0227  .(فات  رللئا  0) ل  الا ر ااة 02  ا    سا طل  لساجل    ا ر   اصفلع 

   رلحاول فع  ال    رل  ا  و حصسالا " الق   رسا     و رًسا    وفاا لو ا ا   قص"لان  رل     رلقاا صحو     سصث لء فت حلل 
 761  ل  اا  لقلا ا   2102 صلااوا -فصااة  اال ون  رثال تل  االا ر ااة فاات  0286  ال ل  ا   إل ااا ا   ب اا  رضااا     إرا  

ً    2100فات  رفصااة   ص ال لان  رعالت  ل  لا ر اة  هشا ل  علئااو را    (فات  رللئا  20) ل  الا ر ااة 701  اصفلعال مااا  لساج
لان  رعالت  اول سا ع  اهشا اياًل  "وفا لو ا    قص الق   رسا     و رًسا    "لن  و ً   رفع   حب لا  رص إر ت اسلس

وفاااا  رصااات صهشااا ا اسلسااال  إرااا  صحاااو ً  " )حل اااً   إلا ا   و رلؤسسااال   رعللااا  والاااً   راورااا "إضااالف  إرااا  . 2100
ل  الا ر ااة  ص جا   را الاة فات  12 اصفلعال  مااا  " اساوت وعلئاا   إا ا ا "  اا    هشا ا(لو ا    قص لق   رسا     و رًسا    

 .اسوت  رس ا

 ل  الا ر ااة 16 مااا    يفلضال  لسج     2102 لن  رعلت صلوا - ل ون  رثل تفت  ل  لا ر اة 111 ت الخزيرةاإيراد  غ  
  .2100لرفصاة لث  ص ل لن  رعلت   لقلا   (فت  رللئ  8)

 

فات   ل  الا ر ااة 2611لقلا ا  لاع  2102 لان  رعالت صلاوا - ال ون  رثال تفات ل  الا ر ااة  01680 اإلرفاقإجمالا    ا 
ً    2100 رفصاة  فس ل لن  رعلت    .فت  رللئ  يًل س   00 س ص   ل   اصفلع لسج

 صلااوا -ون  رثاال تفصاااة  اال فاات  ل  االا ر اااة 7111   اا رصل  االا ر اااة   278  ق لاا  3الرف ااات الجاريااة األوليااةومااا  اصفعاا  
فاات  71) ل  االا ر اااة 620 ق لاا   إراا  هشااا     ا االء ر  االن ا االاة  رل االر   رلحوراا ( ا) إراا  هاا    قاصفاال  و عااوا .2102
  ص  فاااا  اصفااال  فاااات  (ا)  2102 لااان  رعاااالت اول سااا ع  اهشاااا ايااااًل  ل  ااالا ر اااااة 0877 و رصاااات   ااا  لجلوع اااال ( رللئااا 

فاات ل  االا ر اااة  1171  اا  لجلوع اال   رصااتو ( فاات  رللئاا  6)ر اااة ل  االا  217  ق لاا "  رلي  اال  و راو صااا ول حقلص اال"
 : مل      يفلض فت  ر  وا  رصلر  ا ن  رل  وا ن   ر فت   قاصفل   ه  . رفصاة  فس ل

  ل  الا  21إرا   رص ال ر  ا او   راوط ت ر ضاللن  قجصلالعت  رلحور  ل لر  ر فتل  لا ر اة  61  يفلض
 فساا ل لاان  رساا   ل  االا ر اااة فاات  رفصاااة  021لقل اال   2102لاان  رعاالت  صلااوا -ثاال ت اال ون  رفصاااة فاات  ر اااة

 . رسل ق 

  ل  الا  21رص ال إرا   ر لا ا    رعلل  ر ح اوا و رهشال اا  رسا اي فت  رل لر   رلحور ل  لا ر اة  12صا جع
 .2100علت  رلن  يًل اول س ع  اهش ال  لا ر اة  28 لقل ل  2102حص  صلوا ر اة 

 ر ااة ل  الا 17صا جاع  ق لا  وهو  لص   هش ل اسلست عان  "لو ا  سص ً   "ل  لا ر اة فت   ا  02 ض  يفل 
 . لألاو     رلصع قفت  رلافوعل  

 060 ق لاا   ل يفضاا     2102 عاالت ر لاان صلااوا - اال ون  رثاال ت فاات  ر اااة ل  االا 1117حااو رت  تسااديدات الفوا ااد   غاا 
 : ون  رصلر  صسا ا    رفو ئا ع    را   يفلض  و ر   س ا (فت  رللئ  2) ل  لا ر اة

  ل  الا  001 ق لا  لساج     يفلضال    ل  لا ر ااة 0212 الدين بالعملة المحليةصسا ا    رفو ئا ع      غ
 .لقلا   لع  رفصاة  فس ل لن  رس    رسل ق  (فت  رللئ  7) اةر 
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 0 النفقات الجارية باستثناء مدفوعات الفوائد وخدمة الدين النفقات الجارية األولية تمثل 



 

 

 

 2102تموز  –مرصد المالية العامة 

  ياًل فات  رللئا   2 ل يفالض   ا    ر ااة ل  الا 0128 الدين بالعملاة األجربياةصسا ا    رفو ئا ع      غ
 (فاات  رللئاا  2) ل  االا ر اااة 21 حااو رت  ع اا   ر واو و ااا  ساا ا صا جااع م لاا  صسااا ا    رفو ئااا و راا   ساا  

 .(فت  رللئ  6) ل  لا ر اة 2 ق ل    رقاوض  رل ساةع   إضلف  إر    يفلض م ل  صسا ا    رفو ئا 

لاع لقلا ا  فات  رللئا   02 سا ص     يفلضال  لساج   ل  الا ر ااة 022  رل سااة رقااوض ع ا   رفو ئاا تساديدات  م لا    غ 
 . 2100 لن  رعلت اول س ع  اهش ا

 

 عالت رلان  صلاوا - ال ون  رثال ت فات ل  الا ر ااة  121 ال إرا  رص  ل  لا ر ااة 22  حو رت الرف ات االستثمارية   يفض 
ل  الا  02 حاو رت  "إ هشلء   م اا  رص ف ا "  ا   يفض  .2100ل  لا فت  رفصاة لث  ص ل لن  رعلت  112  لقلا   لع 2102

   يفالض إرا   لإلضالف   لج س  إل لالء و ألعلالا فت لافوعل ل  لا ر اة  11 ق ل   صا جع إر    و ر   عوا اسلسل ر اة
هاا    . رتع اا   رصااو  ل  االا ر اااة 6و ل  االا ر اااة 21  ق لاا   فقاال   اا ل   وصج  ااا   لج ااس  ر ااو او "  ر اا ل  "فاات  فقاال  

وا اة إراا   لااافوعل فاات   ل  االا ر اااة 06و فاات لااافوعل   اا او   رل جااا ن ل  االا ر اااة 22 رصا جااع مل  اا   اصفاال   ق لاا  
  .و ر قل  ألهشغلل  رعلل 

  2102عالت  رلان  صلاوا - ال ون  رثال تفات  ل  الا ر ااة 822إرا  رص ال ل  لا ر اة  111  ق ل  4الخزيرةرف ات   اصفع 
 :اسلست عوا  هش ل و ر  

   ل  االا  211لقلا اا  لااع   ل  االا ر اااة 216   غاا  اصفاال  حاالا فاات  رلااافوعل   رعلئاااة إراا   ر  ااا ل   و رصاات
 رلاسااوت  وضااعهاا    قاصفاال   هشاا ل اسلساات إراا    عااواو  .2100عاالت  ر لاان صلااوا - اال ون  رثاال ت فاات ر اااة

 . رص ف   م ا 5ر لرح  ر  ا ل  2101   رلصا  ل  عن علت   رلصع ل   صوا ع  إل ا ا

  ر اااةل  االا  016و رصاات   غاا    6"ل   رضااا    ع اا   رق لاا   رلضاالف  اااال "فاات ل  االا ر اااة  27 ق لاا    اصفاال 
وه    قاصفل   لص  عان  ر ا  . 2100 علت رلن   رفصاة  رلللث   فت ر اة ل  لا 80 لقل ل 2102حص  صلوا 

 . رعلت  رحلرت إضلف  إر  ص    رعلئاة إر  2100 لرهش لوى  رلع ق  ل    رعلت 

 

 ل  الا ر ااة  81286   ا ر  2102لان  رعالت  صلاوا - ال ون  رثال تفات ل  الا ر ااة  2611  ق ل  إجمالا الدين العامإاصفع 
 .2100 علت  ل   فت ل  لا ر اة  81886حو رت لقل ل 

. 2102 صلاوا  ل ا  فات  ل  الا ر ااة 18202 ال إرا  ل  لا ر ااة رص 128 حو رت  قيمة الدين بالعملة المحلية   يفض 
 فات حا ن ل  الا ر ااة  02112ل  لا ر اة رص ل إر   222لحفا  ل ا  ر  لن لن  رعل    رلح     ق ل     يفض وما 

رص ال إرا   2100لاع   ل ا   رعالت لقلا ا  ل  الا ر ااة  006 ق لا   لن  رعل    رلح     رل لا   رصجلا  لحفا    اصفع 
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، ستختلف فقرة نفقات الخزينة في التقارير المالية الشهرية والفصلية والسنوية من تلك المنشورة في نشرة األداء 2.11بدءا بنشرة كانون األول  

يرة في بنود األمانات وسلفات الخزينة، والتي تصنف في نشرة األداء المالي الشهرية وذلك بسبب إعادة تصنيف بعض المدفوعات المدرجة في األخ

 0 الشهري وفق تصنيفها بحسب الموازنات
5

 2.120كانون الثاني  15تّم نشره بتاريخ  3537مرسوم رقم  
6

ف قضية غش يتم متابعتها من ، وذلك بسبب اكتشا 2.11بشكل ملحوظ في األشهر السبعة األولى من العام  انخفضت الرديات على القيمة المضافة 

 0ةقبل النيابة العام



 

 

 

 2102تموز  –مرصد المالية العامة 

 ل لن ل اا  ر  الن و رل الا   رصجلا ا   را ون  لرعل    رلح    را   فت لحفا  وصعوا ه    رصغ  .ل  لا ر اة 22221
     . 7إر   رصغ لا فت لل صحل   لن س ا   يا   

  2102 عالت رلان  صلوال  لا ر اة فت   ل    11762رص ل إر   ل  لا ر اة 1028 الدين بالعملة األجربيةم ل    اصفع 
  يفاالض ل مل   اا  و رصاات  8  سااو فاات  أل  رلصا وراا   ر واو و ااا ساا ا  م لاا  فاات  ا ر اااةل  اال 1626ماااا    اصفاال  و راا   ص جاا 

 فات  رلقل اال  .ع ا   رصااو رت ل  الا ر اااة 111ول  االا ر ااة  101  ق لا  ( واو و اا وماااوض" )1 االا س "و" 2 الا س " ا اون
 صلااوال  االا فاات   ل اا   017إراا  ل  االا ر اااة رص اال  27يل اا   لرعل اا   ألج   اا   اصفلعاال ماااا   ريا  اا   رسااج   ساا ا   

2102 . 
 

 
 

 

                                                 
7

مليار ليرة منذ بداية السنة، في  131بقيمة مسجلة انخفاضاً مليار ليرة  13557من سندات الخزينة  محفظة مصرف لبنانبلغت  2.12بنهاية تموز  

 0مليار ليرة 23117، لتصل إلى 2.12مليار خالل أول سبعة أشهر من العام  115 بقيمة محفظة المصارف التجاريةحين ارتفعت 
8

اتفاقية " حزيران ، عبر 12أ في 0مليار د 2 بقيمة هو نتيجة عملية إصدار قيمة سندات اليوروبوند المتداولة في األسواقإن االرتفاع الحاد في  

0 مليار ليرة .03نيسان  بقيمة  12بتاريخ هذه العملية عملية إصدار أخرى  وكانت قد سبقت بين وزارة المالية و مصرف لبنان،" استبدال القروض

 www.finance.gov.lb: الرجاء زيارة موقع وزارة المالية  للمزيد من المعلومات عن هذه العمليات،

http://www.finance.gov.lb/


 

 

 

 2102تموز  –مرصد المالية العامة 

 
 

 

خالصة اإليرادات العامة: القسم األول  
 

 إجمالي اإليرادات: 2جدول 

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2111-2112  
-2ك  

تموز   
-2ك  

تموز   
 ومنها الموازنة، إيرادات إجمالي 8,096 8,616 6.4%
8.1% 6,670 6,170  يةالضريب اإليرادات   
1.0% 1,945 1,926  الضريبية غير اإليرادات    

 الخزينة إيرادات إجمالي 440 403 8.4%-

 العامة اإليرادات إجمالي 8,536 9,019 5.7%
مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر  

 

 

 

 

 اإليرادات الضريبية: 3جدول 

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2111-2112  
-2ك  

تموز   
-2ك  

تموز   
الضريبية اإليرادات 6,170 6,670 8.1%  

   ومنها األموال، ورؤوس األرباح و الدخل على ضريبة 1,858 1,996 7.5%
1.8% 956 939  األرباح على الدخل ضريبة 

16.8% 382 327  واألجور الرواتب على الدخل ضريبة 
34.0% 242 180  قولةالمن األموال رؤوس على الدخل ضريبة 
-1.9% 387 394  (5) الفوائد على الدخل ضريبة% 
68.0% 27 16  (الدخل على ضريبة) غرامات 
  ومنها ، األمالك على ضريبة 615 684 11.2%

32.6% 124 93  المبنية األمالك على ضريبة 
4.5% 475 455  العقارات على تسجيل رسوم 

ومنها خدمات،وال السلع على الداخلية الضرائب 2,165 2,384 10.1%  

7.0% 2,118 1,979  المضافة القيمة على الضريبة 
10.8% 199 180  ومنها والخدمات، السلع على أخرى ضرائب 
 السيارات على تسجيل رسوم - 116 117 0.8%

 اللبنانية األراضي مغادرة رسوم - 62 81 29.7%

ومنها الدولية، والمبادالت التجارة على الرسوم 1,258 1,309 4.1%  

4.3% 468 448   الجمارك 
4.0% 842 810  ،ومنها رسوم 

 البنزين على رسوم - 334 285 14.5%-

 التبغ على رسوم - 215 289 34.6%

 السيارات على رسوم - 256 261 2.3%

(المالي الطابع رسوم خاصة) أخرى ضريبية إيرادات 274 297 8.6%  
مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر  
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 ضريبيةالاإليرادات غير : 4جدول 

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2111-2112  
  -2ك

 تموز
  -2ك

 تموز
الضريبية غير اإليرادات 1,926 1,945 1.0%  

 ومنها دولة، وأمالك عامة ومؤسسات إدارات حاصالت 1,544 1,512 2.1%-

-3.0% 1,387 1,429  اليةم غير ومؤسسات إدارات من حاصالت 
 لبنان كازينو إيرادات - 102 84 18.0%-

 بيروت مرفأ إيرادات - 48 0 100.0%-

 الوطني اليانصيب مديرية موازنة وفر من إيرادات - 25 41 66.1%

0.6% 1,261 1,253 
 السلكية االتصاالت موازنة وقر من إيرادات -

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

27.0% 62 49 
 مطار إيرادات) الخاصة الدولة أمالك من حاصالت 

 (الدولي الحريري رفيق

-34.3% 4 5 
 عامة ومؤسسات إدارات من أخرى حاصالت 

 (فوائد)
ومنها إدارية، وعائدات رسوم 301 340 13.0%  

14.7% 281 245  ومنها إدارية، رسوم 
 العدل كتاب رسوم - 17 17 3.5%

 العام األمن رسوم - 74 69 6.2%-

 السير رسوم - 108 143 32.3%

 قضائية رسوم - 15 18 21.3%

 القيادة رسوم - 9 11 22.1%

1.2% 14 14  إدارية عائدات 
6.0% 2 2  (عمومية لوحة وثمن الرسمية الجريدة) مبيعات 

9.7% 35 32  (العمل إجازات خاصة) إجازات رسوم 
-3.4% 8 8  أخرى ومبيعات إدارية وعائدات رسوم 
والمصادرات اماتالغر 6 7 11.1%  
مختلفة ضريبية غير إيرادات 76 87 14.5%  

وزارة المالية، مديرية المالية العامة: المصدر  
51110عام ال تموز -كانون الثاني مليار ليرة متوقع تحويلها من وفر موازنة وزارة االتصاالت في 1551لم يتم تحويل أي مبلغ من أصل  /1  

51150في الفترة مثيلتها من العام  من وفر موازنة االتصاالت مليار ليرة متوقعة 1531ر ليرة فعلياً من أصل مليا 311تم تحويل مبلغ في حين    
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 خالصة اإلنفاق العام: القسم الثاني

 

 االقتصادياإلنفاق بحسب التوظيف : 5جدول 

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2111-2112  
-2ك  

تموز   
  -2ك

 تموز
 الجارية النفقات .1 8,690 9,465 8.9%

 :ومنها وملحقاتها، والرواتب المخصصات 3,224 3,460 7.3%

2.5% 2,209 2,156  (11 بند) وأجور ورواتب مخصصات 
21.4% 1,062 875  ومنها الخدمة، نهاية وتعويضات تقاعد معاشات 
 تقاعد معاش - 694 730 5.2%

 الخدمة نهاية تعويضات - 181 332 83.8%

-2.5% 188 193  1 رواتب لتغطية عامة مؤسسات إلى تحويالت/ 
 /5: ومنها فوائد، تسديد 3,177 3,006 5.4%-
-5.6% 1,909 2,023  الداخلية القروض على فوائد 
-4.9% 1,098 1,154  الخارجية القروض على فوائد 

خارجية ديون أقساط تسديد 182 159 12.3%-  

-8.5% 167 182  اومنه استهالكية، مواد 
 تغذية نفقات - 33 39 18.5%

 محروقات - 5 36 590.4%

 أدوية - 91 54 40.2%-

 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 25 18 25.9%-
-5.0% 69 72  خارجية خدمات 
45.1% 2,269 1,564  ومنها أخرى، تحويالت 
 /4 لبنان كهرباء شركة - 1,144 1,866 63.0%
 جتماعياال للضمان الوطني الصندوق - 120 50 58.3%-

 الهيئة العليا لإلغاثة - 4 56 1,454.9%

 لعاما غير القطاع إلى التحويالت - 118 134 13.6%

 المازوت لدعم خزينة سلفات - 0 0 -

 القمح دعم - 58 23 60.1%-

 بلبنان الخاصة المحكمة - 0 0 -

 العمومية السيارات لسائقي البنزين دعم - 0 4 -

 /3 ينةالخز سلف لتسديد توقيفات - 18 0 99.8%-
5.1% 227 216  ومنها أخرى، جارية نفقات 

 مستشفيات - 166 190 14.6%

 ( خارجية ومؤتمرات وفود نفقات ومصالحات، قضائية أحكام) أخرى - 41 35 16.8%-
 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 7 1 82.5%-
47.9% 108 73  احتياطي 
 الفوائد دعم - 73 108 47.9%

 ثماريةاست نفقات .2 409 350 14.4%-

-74.7% 0 1 
 وإنشاءات ومطارات ومرافئ طرق وأشغال إلنشاء وأبنية أراض استمالكات 

 مائية
-28.0% 21 29  تجهيزات 
-6.4% 225 240  ومنها التنفيذ، قيد إنشاءات 

 المهجرين صندوق - 23 48 111.1%

 الجنوب مجلس - 34 30 12.7%-

 واإلعمار اإلنماء مجلس - 99 55 44.2%-

 العام والنقل األشغال وزارة - 61 79 28.4%

 ومنها أخرى، - 23 13 41.9%-

 لإلغاثة العليا الهيئة   13 0 100.0%-

-17.1% 99 119  صيانة 
-79.1% 2 10  المادية الثابتة باألصول تتعلق أخرى نفقات 
-71.7% 3 9  5النواب مجلس في وصيانة تجهيزات/ 

- 0 0  الخزينة لسلفات حسابية تعديالت 
 /6 موازنة سلفات .3 139 118 15.1%-
 /7( واألجور الرواتب تتضمن ال) الجمارك إدارة .4 23 25 8.2%

 /8 الخزينة نفقات .5 478 822 72.1%
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134.1% 547 234  بلديات 
1.5% 32 31  ضمانات 
-8.9% 48 53  9 ودائع/ 
41.9% 195 137  ،ومنها أخرى 
 رديّات الضريبة على القيمة المضافة - 81 137 69.5%

 رديات ضريبية أخرى - 36 23 36.9%-

-100.0% 0 23  المياه لسلطات خزينة سلفات 
 مبّوب غير إنفاق .6 1 1 21.8%-
 (واإلعمار اإلنماء لمجلس الخارجي التمويل يتضمن ال) اإلنفاق إجمالي .7 9,739.701 10,781.226 10.7%

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

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

 وألسباب ،واإلنفاق اإليرادات جهة في تسجل التسديدات وهذه ،الخزينة حسابات من خزينة كسلفات مسبًقا ُدفعت قد والتي موازنةال مخّصصات من تسديدات تتضمن /3
 . المالي العجز أرقام تؤثر ال وبالتالي محاسباتية،

 وفقاً  أخرى تحويالت" إلى"مختلفة خزينة نفقات" من تصنيفه إعادة تمت قد لبنان كهرباء بند أن علما. (8) رقم جدول مراجعة الرجاء التحويالت، هذه حول للتفاصيل /4
 .العامة ماليةال أداء مع انسجاما وذلك 2220 موازنة شروعم في حالمقتر لتصنيفل

 2212 موازنة في ليرة مليار 22 بقيمة اعتماداً  فتح والذي ،2212 تموز 23 بتاريخ 123 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 قدو  .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 الحقًا، المدفوعات هذه قوننة

 المستندات للمالية العامة المديرية تستلم عندما فقط تصنيفها ويمكن الجمارك، صندوق من الجمارك إلى فوعاتالمد كل ،(واألجور الرواتب باستثناء) البند هذا يتضمن/7
 .المرفقة

 الصادرة العامة يةالمال أداء تقارير في نفسه االسم تحمل التي الفقرة عن والسنوية والفصلية الشهرية التقارير في الخزينة نفقات  فقرة تختلف ،2211 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 اتالبلدي العامة، والمؤسسات اإلدارات إلى الخزينة قبل من الدفعات كل الودائع دفعات تمّثل/ 0

 
 
 

 

 األجورو الرواتب لتغطية العامة المؤسسات إلى التحويالت: 6 جدول

التغير نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2111-2112 تموز -2ك  تموز -2ك   

الجنوب مجلس إلى تحويالت 6 5 29.1%-  

    واإلعمار اإلنماء مجلس إلى تحويالت 22 14 37.2%-

    المهجرين صندوق إلى تحويالت 3 5 38.5%

اللبنانية الجامعة إلى تحويالت 155 159 2.6%  

واإلنماء للبحوث التربوي المركز إلى تحويالت 7 7 2.8%-  

وزارة المالية، مديرية المالية العامة: المصدر     

 
 
 
 

 

 الدين خدمة عمليات تفاصيل: 7 جدول

تغيرال نسبة  2112 2111 
 .(ل.ل مليار)

2111-2112  
  -2ك

 تموز
-2ك  

تموز   
 فوائد تسديد 3,177 3,006 5%-
 المحلية بالعملة الدين 2,023 1,909 6%-

 ومنها األجنبية، بالعملة الدين 1,154 1,098 5%-

 *اليوروبوند على فوائد - 1,082 1,030 5%-

فوائد - 2 3 33%
 

 *خاصة قروض على

 ميّسرة قروض على وائدف - 70 65 7%-

 ميّسرة قروض أقساط تسديدات 182 159 12%-
 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

 تموز  

2111 

  -2ك

 تموز

 ( لبنانية ليرة ليارم)

 ومنها لبنان، كهرباء شركة 1,144 1,866 63%
 :ومنها الدين، خدمة     60 63.3 5%

-33% 27 40  ومنها ميسرة، قروض: 

 أقساط تسديد - 33 22 34%-

 فوائد تسديد - 7 5 24%-
80% 36 20  لبنان مصرف  من مكفولة قروض 
 وفيول غاز شراء  1,084 1,802 66%
75% 1,802 1,029   وسوناطراك الكويتية البترول مؤسسة 

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

 اعتبارا. الوزراء مجلس عن سيمبمرا صادرة خزينة سلفات طريق عن تدفع كانت إذ" الخزينة نفقات" بند تحت تسجل لبنان كهرباء إلى التحويالت كانت 2225 عام قبل (1)
 حتى ظلت التحويالت هذه. الدعم خانة في لتصبح التحويالت هذه تصنيف إعادة تمت 2220 عام. قروض أنها على الموازنة في تصنف التحويالت هذه أصبحت 2225 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 2212 آب

 2211 الثاني كانون من ابتداء. نفسه العام من األرقام مع المقارنة إمكانية على للمحافظة كما الجداول في  خلل أي لتفادي العامة المالية مرصد من 2212 لعام الصادرة
 ".الموازنة نفقات" خانة في تندرج بنانل كهرباء شركة إلى التحويالت أصبحت
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 الدين العام: الثالثالقسم 

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

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

2111 1ك  
 -2112 تموز

   2111 1ك
1ك تموز 1ك  1ك   

العام الدين إجمالي 77,112 79,298 80,887 83,587 2,700 3.34%  
 المحلية بالعملة الدين 44,973 48,255 49,340 48,912 428- 0.87%-

-5.65% -925 15,449 16,374 13,130 10,334 
 يتضمن) لبنان مصرف REPOs  إلى شركة  وقروض

(لتمويل شراء الفيول كهرباء لبنان
1

 
0.46% 117 25,294 25,177 27,214 27,286  التجارية المصارف 
4.88% 380 8,169 7,789 7,911 7,353  ومنها ،(خزينة سندات) المحلية بالعملة  أخرى ديون 
 عامة مؤسسات - 6,078 6,268 6,538 6,884 346 5.29%

المتعهدين فروقات سندات - - - 41 100 59 143.90%
5

 
  الدين من  متراكمة فوائد*  999 867 788 805 17 2.16%
ةاألجنبي بالعملة دين 32,139 31,043 31,547 34,675 3,128 9.92%

3
 

-0.05% -1 2,565 2,566 2,624 2,713 
 خاص قطاع من وقروض األطراف والمتعددة الثنائية 

 أجنبي
-8.93% -314 3,198 3,512 4,137 4,819  (وقروض يوروبوند) 5 باريس ديون

4
 

-25.55% -440 1,283 1,723 1,855 1,963  (وقروض يوروبوند) 1 باريس ديون
5

 
16.02% 3,727 26,986 23,259 21,870 21,736  السوق في يوروبوند إصدارات 
31.94% 130 537 407 483 460  اليوروبوند على متراكمة فوائد 
32.50% 26 106 80 74 447  األجنبية بالعملة خاصة خزينة سندات

6
 

العام القطاع ودائع 10,522 11,419 10,984 12,308 1,324 12.05%  

العام الدين صافي 66,590 67,879 69,903 71,279 1,376 1.97%  

للدين السوقية القيمة إجمالي 51,231 51,308 50,192 54,223 4,031 8.03%
7

 

الدين إجمالي من%  67% 65% 62% 65% 3% 4.54%  
العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر   

 ،2224 تموز في ليرة مليار 152و 2223 الثاني تشرين في ليرة مليار 322 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 ،2213 عام تسديدها ينتهي

 األجنبية بالعملة خاصة خزينة سندات بند تحت أألمريكي 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 2212 تموز-2223 األول كانون أرقام: 3

  .2 باريس مؤتمر ضمن دوالر مليار 17872 بقيمة والً أ صدر يوروبوند تتضمن( واليوروبوند القروض) 2 باريس ديون: 4 
 النقد صندوق قرض ،2228 شباط في الفرنسي للقرض أولى ريحةش المتحدة، العربية لإلمارات قرض والتنمية، اإلعمار إلعادة الدولي للبنك قرض ،3 باريس مساهمة من كجزء لماليزيا صادر: 5

 2220 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 ثناءباست العام الدين إجمالي هي للدين السوقية القيمة إجمالي: 7

 



 

 

 

 2102تموز  –مرصد المالية العامة 

 

 

 

 مرشورات وزارة المالية
 

2102 
  22-21 هشاة ص س    رلسلعا    اعا ا 
  2102 حا ا ن–  ل ون  رثل ت  لا ا  رللر    رعلل 
 2100  صلئ   رللر    رعلل  فت  رعلت 
 ً 2102 حا ا ن-رلح  هش ا     ل ون  رثل ت:   إر  هشا     ا لء ر  لن رصحو 
 2102لن  رعلت  و رثل ت صقا ا  را ن واسو    را ن  رف  ت  عاا  رف ل  ألول 
  2100صقا ا  را ن واسو    را ن  رف  ت  عاا  رف ل  را  ع لن  رعلت 
 2102 ا لا–   ل ون  رثل ت 01  ا  - راو صا   ألجوا ول حقلص ل 
 2100ألول   عاا  ل ون  01  ا  - راو صا   ألجوا ول حقلص ل 

 
2100 

   22-18  اعا ا  هشاة ص س    رلسلعا 
   2100  آ  ا (2101-0226)و اا    رس لا   و   ا ا    راور 
  2100آ  ا   2102-2101إطلا إا اة  را ن 
  2100  هش لط 2101لو ا    رلو طن رعلت 
   2100 ل ون  ألول  –     ل ون  رثل ت  هشاة هش ا  –لا ا  رللر    رعلل 
   2100لن  رعلت  و رثل ت و رثلرث  ألول  رف ل – صلئ   رللر    رعلل 
 2100 ل ون  ألول  –رلح  هش ا     ل ون  رثل ت :  رصحو ً  إر  هشا     ا لء ر  لن 
   2100 ألول و رثل ت و رثلرث لن  رعلت   رف لصقا ا  را ن واسو    را ن  رف  ت 
  2100 صهشا ن  رثل ت –  هش لط  هشاة هش ا   01  ا  -و صا   ألجوا ول حقلص ل را 

 
2101 

   16-27  اعا ا  هشاة ص س    رلسلعا 
  لن  رعلت  ا  ع ر - ألول  رف ل  2112 را  ع لن  رعلت   رف ل   رف  ت  را ن واسو    را نصقا ا

2101 
 2101لن ل الا  رللر    رعلل     سلن : هشا     ا لء ر  لن 
  2101صقا ا ر  لن رعلت 
   2101 ل ون  ألول  – ل ون  رثل ت    هشاة هش ا   –لا ا  رللر    رعلل 



 

 

 

 2102تموز  –مرصد المالية العامة 

 2101لن  رعلت   رثلرث - ألول  رف لعلل   رف  ت  صقا ا  رللر    ر 
 2101  صلئ   رللر    رعلل  فت 
 2101 ل ون  ألول  –رلح  هش ا     ل ون  رثل ت :  رصحو ً  إر  هشا     ا لء ر  لن 
    2101صقا ا لف لل  صهشا ن  ألول  – 2101لهشاو  لو ا 

 
 
 

www.finance.gov.lb:  اج  لا جع   رلومع  رصلرت  ل هشوا   وا اة  رللر     ر ح ول ع   ملئل   لل 

http://www.finance.gov.lb/
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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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