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الفتـرة  فـي بعجـز اقـل مقارنـة مليـار ليـرة ١٧٠٨ حـوالي ٢٠١٢  عـام من النصف االول في إجمالي العجز المالي سجل
 ١١٦٤فائًضا بلغ  الميزان األولي سجل ،بالتوازي .)١جدول رقم ( ليرة رمليا ١٣٠٤بلغ حيث  ٢٠١١مثيلتها من العام 

العــام  مــن الفتــرة مثيلتهــا مليــار ليــرة فــي ١٧٠٦بلــغ  ثــر ارتفاعــا أك أولــي فــائضمقارنــة مــع مليــار ليــرة فــي هــذه الفتــرة، 
% ١٠النفقــات بنســبة  مقابــل زيــادة فــي )مليــار ليــرة ٤٥٦% (٦اإليــرادات بنســبة  عــن ارتفــاع ناتجــة هــذه األرقــام .٢٠١١

  .)مليار ليرة ٨٥٩(

و مليـــار ليـــرة  ١٠٦٦لغ حـــوالي وعنـــد اســـتثناء وفـــر موازنـــة وزارة االتصـــاالت المتوقـــع تحويلـــه والبـــا ،ومـــن منظـــار نقـــدي
 مليــار ليــرة وهـو المحــول فعليــاً  ٦٠٣مبلـغ  ٕادراجو  ,علــى التــوالي ٢٠١١و  ٢٠١٢ يفـي النصــف االول مــن عـام ١٠٦٢

سـجل ي ،٢٠١١م اة مثيلتهـا مـن العـر فـي الفتـ ٢مقابـل ال شـيء ٢٠١٢١ عـامالمـن  النصـف االول من وفر االتصاالت في
 .مليار ليـرة ٢٣٦٦ البالغ ٢٠١١العام عجز من  اقل ،٢٠١٢ العام من  هذه الفترةفي  مليار ليرة ٢١٧٠العجز المالي 
 البــالغ األقــل فــائضمــع ال مقارنــة ٢٠١٢ حزيــرانحتــى مليــار ليــرة  ٧٠٢بلــغ فائضــًا األولــي  ل الميــزانســجَ يمقابــل ذلــك، 

  .٢٠١١من العام  ة ذاتهار الفت في مليار ليرة ٦٤٥

  
 منظار نقدي – )٢٠١٢ حزيران-٢ك - ٢٠١٠ حزيران- ٢ك( إجمالي اإليرادات والنفقات: ١رسم 
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كل بلغ  ٢٠١٢ آذارو شباط يفي شھر ينتحويلكان قد سبقه من فائض قطاع االتصاالت و ٢٠١٢ حزيرانمليار ليرة في  ٣٠١٫٥تم تحويل مبلغ  ١

 .مليار ليرة ١٥١منھما
 .٢٠١١يتم تحويل أي مبلغ من فائض قطاع االتصاالت في النصف األول من عام لم  ٢

 مرصد المالية العامة
 التقرير الشهري لنتائج المالية العامة
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فـي  مليار ليرة ٧١٨٦ مقارنة بحوالي مليار ليرة ٧٦٤٢ حوالي ٢٠١٢ من عام النصف االول في إجمالي اإليرادات بلغ
 غبلــ ،مــن منظــار نقــدي ).فــي المائــة ٦حــوالي (مليــار ليــرة  ٤٥٦مقــداره  تحســناً  ، مســجالً ٢٠١١الفتــرة نفســها مــن العــام 

  .٢٠١١من عام  النصف االول في المائة عن  ١٧ تهمليار ليرة وذلك بارتفاع نسب ٧١٧٩ حواليإجمالي اإليرادات 

مقــداره  عــن الســنة الســابقة ارتفاعــامســجلًة  ٢٠١٢مــن عــام  حتــى حزيــرانمليــار ليــرة  ٥٦٤٦ اإليــرادات الضــريبية بلغــت
اإليــرادات الناتجــة عــن اع فــي رتفــا )أ(: أهمهــا فئــات عــدة  لالرتفــاع فــي نتيجــة وذلــك ،)فــي المائــة ٩(مليــار ليــرة  ٤٧٨

وهـــذا االرتفـــاع هـــو نتيجـــة تحســـن التحصـــيل فـــي   مليـــار ليـــرة ٢١٣بمبلـــغ " الضـــرائب الداخليـــة علـــى الســـلع والخـــدمات"
ى الضـريبة علـ"إيـرادات  فـي ارتفـاع) ب(، )االستهالك الـداخلي وفـي االسـتيراد والتصـدير(القيمة المضافة على ضريبة ال

الزيادة في كافة مكوناتها ماعدا الضريبة على دخل  من جراءمليار ليرة   ١٤٩حوالي ب" الدخل واألرباح ورؤوس األموال
الضـريبة " وعـن " الضـرائب والرسـوم علـى التجـارة والمبـادالت الدوليـة " الناتجـة عـن  اإليـراداتأمـا فيمـا خـص .  .الفوائـد

مليــار ليــرة علــى التــوالي فــي النصــف االول مــن العــام  ٢٦مليــار ليــرة و  ٦٩غ فقــد ارتفعتــا بمبلــ" علــى األمــالك المبنيــة
٢٠١٢.   

 ١٦٦٧مقارنــة بحــوالي  ٢٠١٢عــام المــن  النصــف االولفــي  مليــار ليــرة ١٦٨٧حــوالي  غيــر الضــريبية اإليــرادات بلغــت
فـي حـال  .)فـي المائـة ١( ر ليـرةمليـا ١٩بلـغ  بسيطا، مسّجلة بذلك ارتفاًعا ٢٠١١عام المن  الفترة مثيلتها مليار ليرة في

يصــل ، المحــول فعليــاً  المبلــغ واحتســاب "وفــر موازنــة االتصــاالت الســلكية والالســلكية"مــن المبلــغ المقــدر تحويلــه اســتثناء 
مليـار  ٦٠٦ بمبلـغ مقارنـة ،٢٠١٢ حزيـران-فتـرة كـانون الثـانيمليار ليـرة فـي  ١٢٢٤مبلغ اإليرادات غير الضريبية إلى 

ويالت حـغيـاب الت منبشكل أساسي  ناتجاً   ،مليار ليرة ٦١٨ ارتفاعا قدره مسجالً  ،٢٠١١ذاتها من العام  في الفترة ليرة
  . ٢٠١١خالل النصف االول من العام  "وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية"من  الفعلية

 مليــار ليــرة ٤١ قــدره نخفاضــاً امســجلة ، ٢٠١٢ النصــف االول مــن العــام خــالل مليــار ليــرة ٣١٠ ت الخزينــةاإيــرادبلغــت 
   .٢٠١١الفترة مثيلتها من العام ب مقارنة )في المائة ١٢(

  

فــي الفتــرة   مليــار ليــرة ٨٤٩٠مقارنــة مــع  ٢٠١٢ فــي النصــف االول مــن العــاممليــار ليــرة  ٩٣٥٠ إجمــالي اإلنفــاق بلــغ
   .في المائة خالل سنة ١٠نسبته  اً ارتفاع مسجالً  ،٢٠١١نفسها من العام 

 حزيـران-فتـرة كـانون الثـانيفـي  مليـار ليـرة ٥٢٤٠سـجل لتمليار ليرة،  ٥٩٧ بقيمة ٣النفقات الجارية األوليةتفعت وقد ار 
فــي  ٤٣( مليــار ليــرة ٤٤٨بقيمــة  إلــى شــركة كهربــاء لبنــان زيــادة المبــالغ المحولــة) أ( إلــى هــذا االرتفــاع ويعــود .٢٠١٢
  تكلفـــــةارتفــــاع فــــي  )ب( ،٢٠١٢ نصــــف االول مــــن العــــامالخــــالل  مليــــار ليــــرة ١٤٧٩ والتــــي بلــــغ مجموعهــــا )المائــــة

فــي مليــار ليــرة  ٢٩٦٤بلــغ مجموعهــا  التــيو ) فــي المائــة ٨(ليــرة مليــار  ٢٢١ بقيمــة" المخصصــات والرواتــب وملحقاتهــا"
 : قابله انخفاض في البنود التاليةدين المذكورين نالبفي  االرتفاعهذه  .الفترة نفسها

  مليـار  ٥٠إلـى  لتصـل للصندوق الوطني للضمان االجتمـاعي المحولة بالغمال فيمليار ليرة  ٧٠انخفاض
 .السابقةنفسها من السنة مليار ليرة في الفترة  ١٢٠مقابل  ،٢٠١٢من العام  األولفي النصف  ليرة

                                                 
 . النفقات الجارية األولية تمثل النفقات الجارية باستثناء مدفوعات الفوائد وخدمة الدين ٣
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  األولالنصــف فــي  للمديريــة العامــة للحبــوب والشــمندر الســكري فــي المبــالغ المحولــةمليــار ليــرة  ٤٦تراجــع  
 ذاتهـاالفتـرة مليـار ليـرة  ٥٨، فـي حـين بلغـت هـذه التحـويالت مليار ليرة  ١٢لتصل إلى  ٢٠١٢من العام 

 .٢٠١١عام المن 

 ليـرة مليـار ٥٣تراجع بقيمة وهو ناتج بشكل أساسي عن  "مواد استهالكية"مليار ليرة في بند  ٢١ انخفاض 
 .باألدوية ةالمتعلقفي المدفوعات 

 ١٣٠، مســّجلة انخفاضــا بقيمــة ٢٠١٢ عــامال مــن النصــف االولفــي  ليــرة مليــار ٢٧٣٧حــوالي  تســديدات الفوائــد بلغــت
  :يون التاليةتسديدات الفوائد على الد انخفاض، وذلك بسبب )في المائة ٥( مليار ليرة

 ٢٠١٢ في النصف االول مـن العـاممليار ليرة  ٢٧٣٧ الدين بالعملة المحليةتسديدات الفوائد على  بلغت 
 .مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة )في المائة ٤( رةمليار لي ٧٥ة بقيممسجلة انخفاضًا 

 ٢٠١٢ النصف االول من العاممليار ليرة في  ١٠٢١ الدين بالعملة األجنبيةتسديدات الفوائد على  بلغت 
بحــوالي  علــى اليوروبونــد بســبب تراجــع قيمــة تســديدات الفوائــد ،خــالل ســنة فــي المائــة  ٥بحــوالي منخفضــة 

 ٦بقيمـة  القـروض الميسـرةعلـى إضافة إلى انخفـاض قيمـة تسـديدات الفوائـد  )في المائة ٥( مليار ليرة ٤٩
  .)في المائة ٩( مليار ليرة

فـي  ٦نسـبته  انخفاضـا، مسجلة ٢٠١٢ حزيرانحتى مليار ليرة  ١٣٥ القروض الميسرةعلى الفوائد تسديدات  قيمة بلغت
  . ٢٠١١ لعاممن ا مع الفترة مثيلتهامقارنة المائة 

. ٢٠١٢ عــامالمــن  النصــف االول مليــار ليــرة فــي ٣١٩صــل إلــى لت ،مليــار ليــرة ٥ بحــوالي النفقــات االســتثمارية ارتفعــت
 مليـــار ليـــرة ٥٤بحـــوالي  "إنشـــاءات قيـــد التنفيـــذ"المخصـــص لبنـــد  نفـــاقاإل ارتفـــاع يعـــود هـــذا االرتفـــاع بشـــكل أساســـي إلـــى

و  مليــار ليــرة ١٧ ارتفــاع بقيمــة إلــى باإلضــافة صــندوق المهجــرين مــدفوعاتفــي مليــار ليــرة  ٤٧بقيمــة  ارتفــاع متضــمنوال
هذه الزيادات  قابل قدو  .على التوالي والنقل ٕالى وزارة األشغال العامةو  مجلس الجنوبإلى  مدفوعاتالفي  مليار ليرة ١٤

علـــى  مليــار ليــرة  ٦و  مليــار ليــرة ٣٣بقيمـــة نفقـــات صــيانة وتجهيــزات مجلــس النــواب و  "الصــيانة" فــي نفقــات انخفــاض
  ..التوالي

، وذلـك ٢٠١٢عـام المـن  النصـف االولفـي  مليـار ليـرة ٧٨١إلـى لتصل مليار ليرة  ٤١١ بقيمة ٤الخزينةنفقات  ارتفعت
 :يعود بشكل أساسي

   مليـار  ١٥٠مقارنـة مـع  ، مليـار ليـرة ٥١٢ بلغـتارتفاع حاد في المـدفوعات العائـدة إلـى البلـديات، والتـي
المرســوم المتعّلــق  هــذا االرتفــاع بشــكل أساســي إلــى نشــر نــتجوي .٢٠١١عــام ال مــن األولف النصــفــي ليــرة 

 .٥لصالح البلديات ٢٠١٠ت المتراكمة عن عام ابتوزيع اإليراد

 ليــرةمليــار  ١٣٥والتــي بلغــت ، ٦"ات الضــريبة علــى القيمــة المضــافةيــردّ "فــي مليــار ليــرة  ٦٥بقيمــة  ارتفــاع 
  . ٢٠١١ عامالمن  االول النصفليرة في  مليار ٧٠ مقابل

                                                 
ة من تلك المنشورة في نشرة األداء ، ستختلف فقرة نفقات الخزينة في التقارير المالية الشھرية والفصلية والسنوي٢٠١١بدءا بنشرة كانون األول  ٤

داء المالي الشھرية وذلك بسبب إعادة تصنيف بعض المدفوعات المدرجة في األخيرة في بنود األمانات وسلفات الخزينة، والتي تصنف في نشرة األ
 . الشھري وفق تصنيفھا بحسب الموازنات

 .٢٠١٢كانون الثاني  ١٣تّم نشره بتاريخ  ٧٣٧٤مرسوم رقم  ٥
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 مليـار ليـرة  ٨٣٣١٣ ليصـل إلـى ٢٠١٢مـن العـام  النصـف االولفـي مليـار ليـرة  ٢٤٢٦ بقيمة إجمالي الدين العامإرتفع 
  .٢٠١١ عامنهاية في مليار ليرة  ٨٠٨٨٧حوالي مقابل 

 حزيـــراننهايـــة فـــي  مليـــار ليـــرة ٤٨٥٠٨صـــل إلـــى مليـــار ليـــرة لت ٨٣٢بحـــوالي  قيمـــة الـــدين بالعملـــة المحليـــة انخفضـــت
 مليار ليـرة، ١٥٥٦٩مليار ليرة لتصل إلى  ٨٠٥محفظة مصرف لبنان من العملة المحلية بقيمة  انخفضتوقد . ٢٠١٢
 ٢٠١١مـع نهايـة العـام مقارنـة مليـار ليـرة  ٣٣٧بقيمـة  مـن العملـة المحليـة المصـارف التجاريـةمحفظـة  تراجعت في حين

حفظــة ســندات فــي محفظــة الــديون تعــود إلــى إعـادة التقــويم الحاصــلة فــي مات هــذه التغيـر .مليــار ليــرة ٢٤٨٤٠لتصـل إلــى 
     . ٧ الخزينة

مـن  حزيـرانمليار ليرة في نهاية  ٣٤٨٠٥لتصل إلى  مليار ليرة ٣٢٥٨قدره  ارتفاعا الدين بالعملة األجنبيةشهدت قيمة 
باإلضـافة  ،٨قاسـو فـي األ المتداولـة وروبونـدالي سـنداتقيمـة فـي  مليار ليرة ٣٧٤٨قدره  ارتفاع ، وذلك نتيجة٢٠١٢ عامال

انخفاض ا ، قابلهمليار ليرة ٣٢ارتفاع في الديون الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص أجنبي بقيمة  إلى
 فـي المقابـل، .علـى التـوالي مليـار ليـرة ٢٥٩ومليـار ليـرة  ٣٠٦ بقيمة )يوروبوند وقروض" (٣باريس "و" ٢باريس " ديونب

 حزيـرانمليـار فـي نهايـة  ١٠٦مليـار ليـرة لتصـل إلـى  ٢٦خاصـة بالعملـة األجنبيـة ارتفاعـا قـدره الخزينـة الت سندات سجل
٢٠١٢ . 
  
  
 

العامة المالية ملّخص: ١ جدول
التغيرنسبة 2012 2011

 .)ل.ل مليار(
2012 ‐ 2011 

‐2ك
حزيران

‐2ك
حزيران

6.3% 7,642 7,186 1اإليراداتإجمالي

10.1% 9,350 8,490 اإلنفاقإجمالي
‐4.5% 2,737 2,867  فوائد تسديد 
‐6.1%  135  144   2دين أقساط تسديد 
18.2%  6,477  5,480   3األولية النفقات 

30.9%  ‐1,708  ‐1,304  الفائض/العجزإجمالي

‐31.8% 1,164 1,706 األولي الفائض/العجزإجمالي
امةالع المالية مديرية المالية، وزارة:المصدر

االتصاالت قطاع فائض من المتوقعة التحويالت تتضمن. 1  
 مشاريعتمويللتسديدالميسرةالقروض من األساسية األقساط فقطتتضمن.2
3
 )القروضأقساطوتسديدفوائدتسديد(بالدينالمتعلقة المدفوعات تتضمن ال األوليةالنفقات.

 

                                                                                                                                                         
غش يتم متابعتھا من اكتشاف قضية ، وذلك بسبب  ٢٠١١العام من  األولى الستةاألشھر في  بشكل ملحوظ نخفضت الرديات على القيمة المضافةا ٦

 .النيابة العامقبل 
ة السنة ، في مليار ليرة منذ بداي ٧٦٣ بقيمة مليار ليرة منخفضة ١٥٤٧٢من سندات الخزينة  محفظة مصرف لبنانبلغت  ٢٠١٢بنھاية حزيران  ٧

 .مليار ليرة ٢٤٧٣١، لتصل إلى ٢٠١٢مليار خالل النصف االول من العام  ٣٤٠ محفظة المصارف التجاريةحين انخفضت 
استبدال اتفاقية " حزيران ، عبر ١٢في  أ.دمليار  ٢ عملية إصدار ھو نتيجة قيمة سندات اليوروبوند المتداولة في األسواقاالرتفاع الحاد في  إن ٨

للمزيد من . مليار ليرة ٩٥٠نيسان  بقيمة  ١٢بتاريخ  عملية إصدار أخرى، ھذه العملية قد سبقتھا مصرف لبنانبين وزارة المالية و " ضالقرو
 www.finance.gov.lb: المعلومات عن ھذه العمليات،الرجاء زيارة موقع وزارة المالية 
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خالصة اإليرادات العامة: القسم األول  
 

 إجمالي اإليرادات: ٢جدول 

التغير نسبة   2012 2011
 .)ل.ل مليار(

2011‐2012  
‐2ك

حزيران
‐2ك

حزيران
7.3%  7,332 6,835 ومنھا الموازنة، إيراداتإجمالي
9.2%  5,646 5,168  الضريبية اإليرادات   
1.2%  1,687 1,667  الضريبية غير اإليرادات  

‐11.8%  310  351   الخزينة اتإيرادإجمالي

6.3%  7,642 7,186  العامة اإليراداتإجمالي
مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر

 

 

 

 

  اإليرادات الضريبية: ٣جدول 
التغير نسبة   2012 2011

 .)ل.ل مليار(
2011‐2012  

‐2ك
حزيران

‐2ك
حزيران

9.2%  5,646 5,168 الضريبيةاإليرادات
9.1%  1,794 1,645  ومنھااألموال،ورؤوس األرباح و الدخل علىريبةض
2.4%  951 929  األرباح على الدخل ضريبة
16.7%  269 230  واألجورالرواتب على الدخل ضريبة
52.5%  221 145  المنقولةاألموالرؤوس على الدخل ضريبة
‐0.3%  325  326   5( الفوائد على الدخل ضريبة(%  
84.9%  26  14   الدخل على ضريبة( غرامات(  
12.9%  606 537  ومنھا ، األمالك علىضريبة
34.1%  118 88  المبنية األمالك على ضريبة 
6.2%  412 388  العقارات على تسجيل رسوم 
12.5%  1,912 1,699 ومنھاوالخدمات، السلع على الداخليةالضرائب
8.5%  1,676 1,544  المضافة القيمة على الضريبة 
13.4%  170 150  ومنھاوالخدمات،السلع على أخرى ائبضر 
1.5%  100 98  السيارات على تسجيل رسوم - 

37.3%  69 50  اللبنانيةاألراضي مغادرة رسوم - 
2.4%  1,093 1,068 ومنھاالدولية، والمبادالت التجارة علىالرسوم
4.7%  397 379  الجمارك  
1.1%  696 688  ،ومنھا رسوم  
‐17.7%  235 286   زينالبن على رسوم - 
30.7%  236 181   التبغ على رسوم - 

1.4%  221 218   السيارات على رسوم - 
9.7%  241 220 )الماليالطابعرسوم خاصة( أخرى ضريبيةإيرادات

مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر
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  اإليرادات الغير ضريبية: ٤جدول 

التغير نسبة   2012 2011
 .)ل.ل مليار(

2011‐2012  
‐2ك

حزيران
‐2ك

حزيران
1.2%  1,687 1,667 الضريبية غيراإليرادات
‐2.5%  1,302 1,336 ومنھادولة،وأمالكعامة ومؤسسات إداراتحاصالت
‐3.5%  1,181 1,224  ماليةغيرومؤسسات إدارات من حاصالت
‐17.8%  73 89  لبنان كازينو إيرادات - 
‐100.0%  0 48  بيروت مرفأ إيرادات - 

66.1%  41 25  الوطنياليانصيبمديريةموازنة وفر من إيرادات - 

0.4%  1,066  1,062 
السلكيةاالتصاالتموازنة وقر من إيرادات - 

  /1 والالسلكي
‐0.7%  60 60  ماليةعامة مؤسسات من حاصالت 

25.4%  58  46 
 مطار إيرادات( الخاصة الدولة أمالك من حاصالت 

  )الدولي الحريري رفيق

‐39.2%  3  5 
 عامة ومؤسسات إدارات من أخرى حاصالت 

  )فوائد(
16.0%  303 261 ومنھا إدارية، وعائداترسوم
18.2%  251 212  ومنھا إدارية، رسوم  
5.3%  15 14   العدل كتاب رسوم - 
‐4.1%  58 61   العام األمن رسوم - 

35.8%  131 97   السير رسوم - 
31.6%  16 13   قضائية رسوم - 

21.7%  9 8   القيادة رسوم - 
1.0%  13 13  إدارية عائدات  
8.2%  2  2   عمومية لوحة وثمن الرسمية الجريدة( مبيعات(  
11.5%  30  27   العمل إجازات خاصة( إجازات رسوم(  
‐2.8%  7 7  أخرىومبيعات إدارية وعائدات رسوم 
16.8%  6 5 والمصادراتالغرامات
16.2%  76 66 مختلفة ضريبية غيرإيرادات

لية، مديرية المالية العامةوزارة الما:المصدر
٢٠١١مليار ليرة متوقع تحويلھا من وفر موازنة وزارة االتصاالت في عام  ١٠٦٢لم يتم تحويل أي مبلغ من أصل  /1  

من وفر موازنة االتصاالت عام  2012من  النصف األولمليار ليرة متوقعة خالل  1066مليار ليرة فعلياً من أصل  604تم تحويل مبلغ   
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  خالصة اإلنفاق العام: القسم الثاني

  
االقتصادياإلنفاق بحسب التوظيف : ٥جدول 

التغير نسبة   2012  2011 
 .)ل.ل مليار(

2011‐2012  
 ‐2ك

 حزيران
 ‐2ك  

 حزيران
6.0%  8,113  7,654   الجارية النفقات .١

8.1%  2,964  2,743  :ومنھاوملحقاتھا، والرواتب المخصصات
4.7%  1,915  1,829   13 بند( وأجور ورواتب صاتمخص( 
18.3%  885  748   ومنھاالخدمة،نھايةوتعويضات تقاعد معاشات
4.4%  622  596   تقاعد معاش - 

73.5%  262  151   الخدمة نھاية تعويضات - 

‐0.9%  164  166   1 رواتب لتغطية عامة مؤسسات إلى تحويالت/  
‐4.5%  2,737  2,867    /2: ومنھا فوائد، تسديد
‐4.2%  1,716  1,791   الداخلية القروض على فوائد 
‐5.1%  1,021  1,076   الخارجية القروض على فوائد 
‐6.1%  135  144  خارجية ديون أقساط تسديد
‐13.4%  132  153   ومنھا استھالكية، مواد 
43.4%  36  25    تغذية نفقات - 

684.1%  35  4    محروقات - 
‐66.8%  26  79    أدوية - 

‐25.4%  16  22   /3نةالخزيسلف لتسديد توقيفات - 
‐6.9%  59  64   خارجية خدمات  
27.5%  1,806  1,416   ومنھا أخرى، تحويالت 
43.4%  1,479  1,031   /4لبنان كھرباء شركة - 
‐58.3%  50  120   االجتماعيللضمانالوطني الصندوق - 

‐  38  0    الھيئة العليا لإلغاثة - 
‐0.4%  99  99   عامالغيرالقطاع إلى التحويالت - 

‐  0  0   المازوتلدعم خزينة سلفات - 

‐79.5%  12  58    القمح دعم - 
‐  0  0   بلبنانالخاصة المحكمة - 
‐  4  0   العموميةالسياراتلسائقي البنزين دعم - 

‐99.8%  0  18   /3الخزينةسلف لتسديد توقيفات - 
‐3.8%  189  196   ومنھا أخرى، جارية نفقات 
5.9%  159  150    مستشفيات - 
‐26.3%  28  38   )خارجيةومؤتمراتوفوداتنفقومصالحات،قضائية أحكام( أخرى - 
‐82.5%  1  7   /3الخزينةسلف لتسديد توقيفات - 
26.2%  90  72   احتياطي  
26.2%  90  72    الفوائد دعم - 
1.6%  319  314    استثمارية نفقات .٢

‐74.6%  0  1 
 وإنشاءات ومطارات ومرافئ طرق وأشغال إلنشاء وأبنية أراض استمالكات 

  مائية
‐29.1%  17  24   تجھيزات  
33.5%  213  160   ومنھا التنفيذ، قيد إنشاءات 

‐  48  0   المھجرين صندوق - 

133.9%  30  13    الجنوب مجلس - 
‐15.6%  55  65   واإلعمار اإلنماء مجلس - 

23.9%  73  59   العاموالنقل األشغال وزارة - 
‐67.2%  7  22    ومنھا أخرى، - 

‐100.0%  0  13   لإلغاثة العليا الھيئة  
‐28.1%  84  117   صيانة  
‐53.5%  2  4   الماديةالثابتةباألصول تتعلق أخرى فقاتن 
‐69.8%  3  9   5النواب مجلس في وصيانة تجھيزات/  

‐  0  0   الخزينةلسلفات حسابية تعديالت 
‐12.5%  115  131    /6 موازنة سلفات .٣
8.0%  22  21   /7)واألجورالرواتبتتضمن ال( الجمارك إدارة .٤
111.1%  781  370    /8 الخزينة نفقات .٥
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241.3%  512  150   بلديات  
6.6%  28  29   ضمانات  
‐8.7%  44  48   9 ودائع/  
61.0%  197  121   ،ومنھا أخرى  
93.5%  135  70   المضافةالقيمةعلى الضريبة رديّات 
‐44.0%  19  34   أخرى ضريبية رديات 
‐100.0%  0  23   المياهلسلطات خزينة سلفات 
‐60.0%  0  0    مبّوب غير إنفاق .٦
10.1%  9,350  8,490   )واإلعماراإلنماءلمجلسالخارجيالتمويليتضمن ال( اقاإلنف إجمالي .٧

  المالي توقيفات البيانأرقام  أرقام مديرية الدين العام، ق،يداالصنكشف حساب  ،٣٦كشف حساب :المصدر
     )6(رقمجدولمراجعةالرجاء التحويالت، ھذه حول للتفاصيل/1
     )7(رقمجدولمراجعة الرجاء الفوائد، حول للتفاصيل/2

 وألسباب ،واإلنفاق اإليراداتجھة في تسجل التسديدات وھذه،الخزينةحساباتمنخزينةكسلفاتمسبقًاُدفعتقدوالتيموازنةالمخّصصات من تسديدات تتضمن/3
  . المالي العجز أرقام تؤثر ال وبالتالي محاسباتية،

ً  أخرى تحويالت" إلى"مختلفةخزينة نفقات" من تصنيفهإعادةتمتقدلبنانكھرباءبندأنعلما.)8(رقمجدولمراجعةالرجاء التحويالت، ھذه حول للتفاصيل/4  وفقا
  .العامة ماليةال أداء مع انسجاما وذلك 2009 موازنة مشروع في حالمقتر لتصنيفل
 2010 موازنة في ليرة مليار 20 بقيمةاعتماداً فتح والذي ،2010 تموز23بتاريخ123رقملقانونوفقاًاألماناتمنُحررتالتيللمدفوعات تصنيف إعادة البند ھذا يمثل/5

 ھذه قوننة يتم سوف .النواب مجلس رئيس قرار على بناءاً  محددتين، ومدة قيمة ذات طارئة سلفة بإصدار القانون ھذا سمح وقد  .البرلمان وصيانة تجھيز كلفة لتغطية وذلك
    .المالية وزارة إلى ومقدمة البرلمان سكريتاريا قبل من مصدقة رفواتي على بناءاً  السلفة

 يجب القانون، وبحسب. األخيرة اآلونةفي الملحوظ نمّوھا بسبب مستقلبشكلتبويبھاارتأتالماليةوزارةأنإال،"غيره"البندتحتسابقاًمصنفة كانت" الموازنة سلفات"/6
ً  تصنيفھا إعادة يمكن فقط اوحينھ الحقاً، المدفوعات ھذه قوننة   .الموازنة نظام في االقتصادي للتصنيف وفقا

 المستندات للمالية العامة المديريةتستلم عندما فقط تصنيفھا ويمكنالجمارك،صندوقمنالجماركإلىالمدفوعاتكل،)واألجورالرواتب باستثناء( البند ھذا يتضمن/7
 .المرفقة  

 الصادرة العامة المالية أداء تقارير في نفسه االسم تحمل التي الفقرة عن والسنوية والفصلية الشھرية التقارير في الخزينة نفقات  فقرة تختلف ،2011 األول كانون من اعتبارا/ 8
ً  تصنيفھا  إعادة يتم والتي الخزينة وسلفات األمانات حسابات من المدفوعات بعض تصنيف إلعادة نظراً  المالية وزارة عن   .الموازنة نظام في اإلقتصادي تصنيفلل وفقا
  .عنھم بالنيابة تحصيله تمّ  ما إيرادات من وذلكوالصناديقالبلدياتالعامة،والمؤسساتاإلداراتإلىالخزينةقبلمن الدفعات كل الودائع دفعات تمثّل/9

 
 
 
 

  األجورو الرواتب لتغطية العامة المؤسسات إلى التحويالت: ٦ جدول

رالتغي نسبة   2012 2011
 .)ل.ل مليار(

2011‐2012   حزيران ‐2ك   حزيران‐2ك  

‐52.8%  3 6 الجنوب مجلس إلى تحويالت
‐15.6%  14 16   واإلعمار اإلنماء مجلس إلىتحويالت

‐7.7%  3 3   المھجرين صندوق إلىتحويالت

3.5%  139  134  اللبنانية الجامعة إلى تحويالت

0.7%  6 6 واإلنماءللبحوث التربوي كزالمر إلى تحويالت
  وزارة المالية، مديرية المالية العامة: المصدر  

 
 
 
 
 

 الدين خدمة عمليات تفاصيل: ٧ جدول
التغير نسبة   2012 2011

 .)ل.ل مليار(
2011‐2012  

‐2ك
حزيران

‐2ك
حزيران

‐5%  2,737 2,867   فوائدتسديد
‐4%  1,716 1,791  المحلية بالعملة الدين
‐5%  1,021 1,076  ومنھا األجنبية، بالعملةالدين

‐5%  961  1,010   *اليوروبوند على فوائد - 

9%  2  2    *خاصة قروض على فوائد - 

‐9%  58  64    ميّسرة قروض على فوائد - 

‐6%  135 144  ميّسرة قروض أقساطتسديدات
 العامة المالية مديرية المالية، وزارة:المصدر

  العمليةب متعلّقة عامة نفقات تتضمن*
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 1لبنان كھرباء شركة إلى التحويالت: ٨ جدول

 التغير نسبة

2011‐2012 

2012  

 ‐2ك

 حزيران

2011  

  ‐2ك  

 حزيران

 ) لبنانية ليرة مليار(

43%  1,479  1,031   ومنھا لبنان، كھرباءشركة
6%  45  42   :ومنھا الدين، خدمة   
‐19%  19  23   ومنھا ميسرة، قروض: 

‐19%  15  19   أقساط تسديد - 

‐20%  3  4   فوائد تسديد - 
37%  26  19   لبنانمصرف  من مكفولة قروض
45%  1,434  989   وفيول غازشراء
54%  1,434  934   وسوناطراكالكويتية البترول مؤسسة
‐100%  0  55   الطبيعيللغازالقابضة المصرية الشركة

 العامة المالية مديرية المالية، وزارة:المصدر
 اعتبارا. الوزراء مجلس عن بمراسيم صادرة خزينة سلفات طريق عن تدفع كانت إذ" الخزينة نفقات" بند تحت تسجل لبنان كھرباء إلى التحويالت كانت 2005 عام قبل )1(

 حتى ظلت التحويالت ھذه. الدعم انةخ في لتصبح التحويالت ھذه تصنيف إعادة تمت 2009 عام. قروض أنھا على الموازنة في تصنف التحويالت ھذه أصبحت 2005 من
 األعداد في تنعكس لم ھذه التصنيف إعادة أن إال". الموازنة نفقات" خانة إلى نقلھا تم تم أن إلى الضريبي األداء تقارير في" الخزينة نفقات" خانة في تدخل 2010 آب

 2011 الثاني كانون من ابتداء. نفسه العام من األرقام مع المقارنة إمكانية على للمحافظة كما الجداول في  خلل أي لتفادي العامة المالية مرصد من 2010 لعام الصادرة
  ".الموازنة نفقات" خانة في تندرج لبنان كھرباء شركة إلى التحويالت أصبحت
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  الدين العام: الثالثالقسم 

 
  )ليرةمليار(2012 نيسانشھرنھايةفيالدائن حسب األداء المستحقالعامالدين:٩جدول

التغير نسبة   التغير    2012  2011 2010 2009

 .)ل.ل مليار(
حزيران       

      2012‐ 
1 2011ك  

حزيران      
     2012‐ 
  1 2011ك  

 حزيران 1ك   1ك   1ك  

3.00%  2,426 83,313  80,887 79,298 77,112 العامالدينإجمالي
‐1.69%  ‐832  48,508  49,340 48,255 44,973  المحليةبالعملةالدين

‐4.92%  ‐805  15,569  16,374  13,130  10,334   يتضمن( لبنان مصرف REPOs  وقروض EDL(1 
‐1.34%  ‐337  24,840  25,177 27,214 27,286  التجاريةالمصارف 
3.98%  310  8,099  7,789  7,911  7,353   اومنھ ،)خزينة سندات( المحلية بالعملة  أخرى ديون 
4.27%  279  6,817  6,538 6,268 6,078   عامة مؤسسات - 
143.90%  59  100  41 ‐ ‐   2المتعھدين فروقاتسندات - 
‐7.36%  ‐58  730  788 867 999    الدين من  متراكمةفوائد*
10.33%  3,258 34,805  31,547 31,043 32,139   3ةاألجنبيبالعملةدين

1.24%  32  2,598  2,566  2,624  2,713 
 خاص قطاع من وقروض األطراف والمتعددة ةالثنائي 

 أجنبي
‐8.71%  ‐306  3,206  3,512  4,137  4,819   4)وقروض يوروبوند( 2 باريس ديون  
‐15.02%  ‐259  1,464  1,723  1,855  1,963   5)وقروض يوروبوند( 3 باريس ديون  
16.11%  3,748 27,007  23,259 21,870 21,736  السوق في يوروبوندإصدارات  
4.18%  17  424  407 483 460  اليوروبوند علىمتراكمةفوائد  
32.50%  26  106  80  74  447   6األجنبية بالعملة خاصة خزينة سندات  
11.74%  1,290 12,274  10,984 11,419 10,522 العامالقطاعودائع
1.63%  1,136 71,039  69,903 67,879 66,590 العامالدينصافي
6.94%  3,484 53,676  50,192 51,308 51,231 7للدين السوقيةالقيمةإجمالي

3.83%  0  64%  62% 65% 67% الدينإجماليمن%
  العامة المالية مديريةالمالية،وزارة:المصدر

 ،2004 تموز في ليرة مليار 150و2003 يالثان تشرين في ليرةمليار300القروضھذهبلغتوقد،سوريامنالكھرباءشراءلتمويل لبنان كھرباء لشركة لبنان مصرفقروضيتضمن:1
 .الدولة من مكفولة ألنّھا العام الدين من كجزء تصنف وھي ،2013 عام تسديدھا ينتھي

  األجنبية بالعملة خاصة خزينة سندات بند تحت أألمريكي بالدوالر المتعھدين سندات تندرج.المحلية بالعمة المتعھدين فروقات سندات: 2
  . DMFAS نظام عن الصادرةاألطراف والمتعددة الثنائية ضالمتعلقة بالقروالمعلوماتتحديثل نظراًاقًبساالمنشورةتلكعنتختلف  أن يمكن 2012 نيسان ‐2006ولاألكانونأرقام:3

    .2باريسمؤتمرضمندوالرمليار1,870بقيمةوالًأصدريوروبوند تتضمن) واليوروبوند القروض(2باريسديون:4
 النقد صندوق قرض ،2008 شباط في الفرنسي للقرض أولى شريحةالمتحدة،العربيةلإلماراتقرضوالتنمية،اإلعمارإلعادةالدوليللبنك قرض ،3 باريس مساھمة منكجزءلماليزياصادر:5

 2009 حزيران في العربي النقد لصندوق وقرض األوروبي، االتحاد لقرض أولى شريحة الدولي،  
   ).سندات استمالك ومقاول(سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية  :6
  .3و 2 باريس وديون األطراف ومتعددة ثنائيةقروض االجتماعي،الضمانالصندوقلبنان،مصرفيحملهماباستثناء العام الدين إجمالي ھي للدينالسوقيةالقيمةإجمالي:7
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  منشورات وزارة المالية
 

٢٠١٢ 
 ٥٨-٥٠نسيق المساعدات، أعداد نشرة ت 
 ٢٠١٢ أيار – كانون الثاني ،مرصد المالية العامة 
 ٢٠١١ نتائج المالية العامة في العام 
 ٢٠١٢ أيار -لمحة شهرية، كانون الثاني: التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان 
  ٢٠١٢تقرير الدين وأسواق الدين الفصلي، عدد الفصل األول من العام  
 ٢٠١١واق الدين الفصلي، عدد الفصل الرابع من العام تقرير الدين وأس 
 ٢٠١٢ نيسان –، كانون الثاني ١٣بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها  
 ٢٠١١ألول ، عدد كانون ا١٣بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها 

 
٢٠١١ 

 ٥٢-٣٨، أعداد نشرة تنسيق المساعدات 
  ٢٠١١، آذار )٢٠١٠-١٩٩٧(واردات السيارات وٕايرادات الدولة 
  ٢٠١١آذار ، ٢٠١٥-٢٠١٠إطار إدارة الدين 
  ٢٠١١، شباط ٢٠١٠موازنة المواطن لعام 
  ٢٠١١كانون األول  –نشرة شهرية، كانون الثاني  –مرصد المالية العامة 
  ٢٠١١من العام  والثاني والثالث األول الفصل –نتائج المالية العامة 
 ٢٠١١كانون األول  –انون الثاني لمحة شهرية، ك: التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان  
  ،٢٠١١األول والثاني والثالث من العام  الفصلتقرير الدين وأسواق الدين الفصلي 
 ٢٠١١ تشرين الثاني –، شباط نشرة شهرية ١٣بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها 

  
٢٠١٠  

 ٣٧-٢٦، أعداد نشرة تنسيق المساعدات 
  من العام  رابعال -األول الفصل، ٢٠٠٩الرابع من العام  الفصل، الفصلي الدين وأسواق الدينتقرير

٢٠١٠ 
 ٢٠١٠من منظار المالية العامة، نيسان : شركة كهرباء لبنان 
  ٢٠١٠تقرير لبنان لعام 
  ٢٠١٠كانون األول  –كانون الثاني  ،نشرة شهرية –مرصد المالية العامة 
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 ٢٠١٠ من العام الثالث -األول الفصلعامة الفصلي، تقرير المالية ال 
 ٢٠١٠ نتائج المالية العامة في 
 ٢٠١٠كانون األول  –لمحة شهرية، كانون الثاني : التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان 
  ٢٠١٠تقرير مفّصل، تشرين األول  – ٢٠١٠مشروع موازنة  

  
 
  

www.finance.gov.lb: يرجى مراجعة الموقع التالي ،منشورات وزارة الماليةب ةللحصول على قائمة كامل



  
  
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  :على بنا االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
  
  المالية وزارة

 )UNDP(  اإلنمائي المتحدة األمم مشروع
  

  ٩٨١٠٥٨ ١ ٩٦١: تلفون
  ٩٨١٠٥٩ ١ ٩٦١: فاكس

  
  infocenter@finance.gov.lb: الكتروني بريد

 www.finance.gov.lb: يلكتروناالالموقع 

 


