
 

 

 

 2102كانون األول  –مرصد المالية العامة 

 

 

 5851 لصغغ  ىلغغ  بعجغغا ا غغ  مق لنغغ  مليغغ ل ليغغل  8105 حغغلال  2102 عغغ  ال فغغ  إجمااالا العجاام المااالا بلغغ 
 2102فغغ  ني يغغ  العغغ    المياامان األولااا حقغغ  ،بغغ لالاا  .(0)جغغلل  ل غغ   2100العغغ    مغغن ني يغغ  ليغغل  لمليغغ 

  غغل لغغج  الميغغاا  ا للغغ كغغ   فغغ  حغغي  ، 2111منغغا العغغ   لهغغل العجغغا ا ل  مليغغ ل ليغغل ،  011عجغغاا  غغلل  
النغ ا  القغلم  ىلغ  الافعغ  نلغب  العجغا المغ ل   لغال،، لفقغ    .2100فغ  العغ    مليغ ل ليغل   2818ف ئض   غلل  

لغغجل  ، فغغ  حغغي  2100فغغ  العغغ   فغغ  الم ئغغ   1مغغن مق لنغغ   2102فغغ  الم ئغغ  فغغ  العغغ    1،9ىلغغ   1المحلغغ 
فغغ   1،21فغغ  الم ئغغ  ىلغغ  عجغغا بلغغ    9،21فغغ ئب بلغغ  مغغ  احغغل   النغغ ا  المحلغغ   ىلغغ نلغغب  الحلغغ و ا للغغ  

 احلغغ  مق لنغغ  مغغن ،مليغغ ل ليغغل ( 2950) فغغ  الم ئغغ  09بنلغغب   النفقغغ   الافغغ  هغغاا ا لاه هغغل نايجغغ   الم ئغغ .
 .ملي ل ليل ( 15) ف  الم ئ  0    م بنلب  أاإليلالا  ف  طفيف 

    

 (2102-2101: ا لاه الم ل  )0اللل  البي ن  
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 .مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية،          

 مالحظة: تحتوي اإليرادات على المبلغ المحول فعليا من وفر موازنة وزارة االتصاالت.          
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  مليار ليرة. 22926هو 2102لعام  المقدر الذي تم اعتماده الناتج المحلي اإلجمالي االسمي 

 مرصد المالية العامة
 الاقليل الشيل  لنا ئ  الم لي  الع م 

 2102 ك نل  ا ل 
 



 

 

 

 2102كانون األول  –مرصد المالية العامة 

 2102 خال  الع   : ا لاه الم ل  الشيل 2اللل  البي ن  
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 . 2102والتي تتضمن التحويالت الفعلية من وفر وزارة االتصاالت في العام اإليرادات الفعلية  2مالحظة: يعكس الرسم البياني          
 

فغغ   0بلغغ   لغغنلي    احلغغن    ملغغجال   ،مليغغ ل ليغغل  09019 حغغلال  2102 المغغ ل  العغغ  فغغ   إجمااالا ارياارادا  بلغغ 
 .ملي ل ليل  09141حيث بلغ  اإليلالا  حلال   2100الم ئ  ع  الع   الم ل  

فغ   مليغ ل ليغل  01054لابلغ   فغ  الم ئغ ( 5مليغ ل ليغل  ) 515  غلل  لغنلي    الاف عغ  يبيةاريرادا  الضار  لغجل 
 .2102ني ي  الع   

 الافعغ  حيغثالايغ ل  مغ   ا كبل الحيا عل  "الضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال" الاحلا 
ل  الحل ا لنغ  لججغلل فغ  لال، نايج  اي  ،ملي ل ليل  2801ليص  مجملعي  ىل   ملي ل ليل  15 بقيم 

لا جغلل  والافعغ  ضغليب  الغلخ  علغ  الللااغ )أ( .2القط   الخغ   لايغ ل  ءغاله المعيشغ  للقطغ   العغ  
ضغغغليب  الغغغلخ  علغغغ  للل  ا مغغغلا    كمغغغ  الافعغغغ )و( مليغغغ ل ليغغغل . 825ل ليغغغل  لابلغغغ  مليغغغ  15حغغغلال  
لاال   مغغ   بغغغ  الميغغلان عمليغغ   الاغغل ي   فغغ  الم ئغغ ( لالغغ، نايجغغ  22مليغغ ل ليغغل  ) 85حغغلال   المنقللغغ 
قيمغ  ىيغلالا  الضغليب  علغ  ا لبغ   بفغ  المق بغ ، انخفضغ   . )ج(الشغلك   الا  ط ل  اص ليح الم لي 
فغغ   21امثغغ   الاغغ  – ضغغليب  الغغلخ  علغغ  الفلائغغلفغغ  الم ئغغ (، )ل( كمغغ  انخفضغغ   2،1مليغغ ل ليغغل  ) 21

 .ف  الم ئ ( 0ملي ل ليل  ) 8بقيم   -    لللل  ا ملا اللخ  لا لبالم ئ  م  مجم  الضليب  عل  

 ىلغغ  فغغ  الم ئغغ  ليصغغ  مجملعيغغ  2 بنلغغب  "الضاارا ا الداخليااة علااى اللاالا والخاادما "ىيغغلالا  عغغ  لافا
فغغغ  فغغغ  الم ئغغغ (  0مليغغغ ل ليغغغل  ) 29 بقيمغغغ  لالغغغ، بغغغ للء  مغغغ  ا نخفغغغ ب الطفيغغغف ،مليغغغ ل ليغغغل  5491

 كغغ  مغغ  هغغا  الايغغ ل  هغغ  نايجغغ  ا لافغغ   فغغ  .لغغ  القيمغغ  المضغغ ف اإليغغلالا  المحصغغل  مغغ  الضغغليب  ع
" لالللغغغغل  علغغغ  مغغغغغ لل  ا لاضغغغ  اللبن نيغغغغ . بلغغغغغ  ، الابغغغ  لالانبغغغغ حصغغغغل ىلال "مغغغ   المحللغغغغ اإليغغغلالا  

، مق لنغغغ  2102مليغغغ ل ليغغل  فغغغ  العغغ    011حغغلال   "لالانبغغ ، الابغغغ  حصغغل ىلال "المحللغغ  مغغغ  يغغلالا  اإل
 281علبغغ  اللغغج ئل اللاحغغل  بقيمغغغ   لغغعلالافغغ   لالغغ، نايجغغغ   ،2100يغغل  فغغ  العغغ   مليغغ ل ل 91بمبلغغ  

                                                 
2
الزيادة  ، غير أن2102ي شباط في الحد األدنى لألجور في القطاع الخاص باإلضافة إلى زيادة غالء المعيشة في القطاع العام ف ةتم إقرار الزياد 

 . 2102 أيلولبالنسبة للقطاع العام لم تدخل حيز التنفيذ إال في 



 

 

 

 2102كانون األول  –مرصد المالية العامة 

فغ  الم ئغ  لابلغ   04 بنلغب  الافع  اإليغلالا  المحصغل  مغ  للغل  مغغ لل  ا لاضغ  اللبن نيغ كال،  .3ليل 
بلغغبو ايغغ ل  الغغاخلا  مطغغ ل لفيغغ  الحليغغل    ، علغغ  ا ءلغغواللغغي ح الاجغغن مغغ   بغغ للء  ليغغل مليغغ ل  010

نايجغغ  ىيغغلالا  الضغغليب  علغغ  القيمغغ  المضغغ ف   انخفغغ بجغغ ه فغغ  المق بغغ ،  أحغغلاث لغغللي . نايجغغ الغغللل  
 بإلغغ هملي ل ليل ، لال، بلبو  لال مجلغ  النغلاو الغا   ضغ   11الاجن الاحصي  للى الجم ل، بقيم  

 ،أمغ  فغ  الغلاخ  ينغ .لخا لنلب  لب  كبيل  م  ألى ىل  خل ئل  ،4الضليب  عل  القيم  المض ف  ع  البناي 
 .2100من الع   ملي ل ليل  مق لن   11فقل الافع  الضليب  عل  القيم  المض ف  بحلال  

 لالغ، ،فغ  الم ئغ ( 5) مليغ ل ليغل  42حلال  ب "التجارة والمبادال  الدولية"ىيلالا  الضليب  عل    الافع
نخفغ ب طغغ  علغ  ا لالاغ   ،ليغل  لمليغ  000فغ  ىيغلالا  الللغل  علغ  الابغ  بقيمغ  من الاف   ملحغل  

فغ  اللا غن،  .مليغ ل ليغل ( 00لالللغل  علغ  اللغي لا  ) ملي ل ليغل ( 94ف  الللل  عل  البناي  )الح ص  
الغغايلال الابغغ   يمغغ  ايغغ ل   ىلغغ  لجغغني  الللغغل  علغغ  الابغغ فغغ  الم ئغغ  فغغ  ىيغغلالا   25نلغغب  ا لافغغ   بى  

 .فغغ  الم ئغغ ( 21)بنلغغب  مم ثلغغ  فغ  حجغغ  هغغاا ا لغغايلال   ايغغ ل  الع ئغغل  بغغللله  ىلغغفغغ  الم ئغغ ،  21بنلغب  
 5، بغ للء  مغ  ايغ ل  ا لغايلال بنلغب  الللغل  علغ  البنغاي ىيغلالا  الالاجن الملج  ف   ف  المق ب ، ج ه

( الق ضغغ  باخفغغيب الللغغل  2100شغغب ط  21 اغغ لي ) لقغغلال المجلغغ  ا علغغ  للجمغغ ل،فغ  الم ئغغ ، نايجغغ  
عغغ    اقغغلم   لصغغ لح بغغال، لياغغل(، معطيغغ  21ليغغل  علغغ  كغغ  صغغفيح  بنغغاي  ) 8111مغغ  علغغ  البنغغاي  بقي

 لالنخفغ ب أمغ  ب لنلغب خال  الشيلي  ا للي . أعل  نايج  اطبي  لل   ،2102ع   مق لن  من  2100
مغ  الغلاللا ،  نلغبي    يعكغ  ملغالى ملغاقليغل ف ،لللغل  علغ  اللغي لا ا ىيغلالا  فغ فغ  الم ئغ   2 الب ل 
      حيث القيم  أل الحج .ى  م

ني يغغ   فغغ  مليغغ ل ليغل  5251 ( لابلغ فغغ  الم ئغغ  8) مليغغ ل ليغل  052بقيمغ   غياار الضااريبية ارياارادا  انخفضغ 
إدارا  ومؤللاا  عاماة " ىل  ا نخف ب ف  اإليلالا  المحصل  م بشك  أل ل   لال، ع ئل، 2102 الع  

"لفغل ملاانغ  ا اصغ    اللغلكي  مغ   كغ مغ   الاحغليال  بغللله  نايجغ  انخفغ ب جغ ه  لالاغ  ،"وأمالك دولة
، كغغ اينل لبنغغ   لملفغغت بيغغلل ، بغغ للء  مغغ  الافغغ   الاحغغليال  مغغ  فغغ ئب الي نصغغيو لمطغغ ل لفيغغ  لالاللغغلكي "

 الحليل  الللل . 

إدارا  لهغ  البنغل ا كبغل ضغم  اإليغلالا  المحصغل  مغ  "، التحويال  من وفار موامناة االتصااال بلغ  
عغ  احغغليال  ب نخفغغ ب ، 2102مليغ ل ليغل  فغغ  العغ    2081حغغلال   "،ا  عامااة وأماالك دولااةومؤللا
مليغ ل ليغل  ع ئغل  512مبلغ  أ  مغن العلغ  مليغ ل ليغل ،  2210حغلال  ك نغ   غل لغجل   الاغ  2100العغ   

 (. فغ  هغاا اإلطغ ل،2100لعغ   ا لصغ لح) 2102ف  كغ نل  الثغ ن   ه فعلي   ا  احليل ل   2100ىل  ع   
خغغاي  بعغغي  ا عابغغ ل ال يغغ  آ) 2102احغغليال  عغغ   مغغ  ضغغم   المغغاكلل اغغ  احالغغ و المبلغغ فيمغغ  لغغل 
 2100عغغ م  خغغال  اصغغبح  غغي  الاحغغليال   هغغاا الاحليغغ (،ىلييغغ  اللغغن  الاغغ  يعغغلل   لماجغغ هليالاحليغغ  

نمغغغلا  2102مليغغغ ل ليغغغل  علغغغ  الاغغغلال ، لبيغغغاا يلغغغج  عغغغ    2984مليغغغ ل ليغغغل  ل 0111 حغغغلال  2102ل
 .2100مق لن  بع   

                                                 
3
 .2100تشرين االول 0تاريخ  0101/0قرار رقم  
4
 .2102آذار  5تاريخ  212بناء للقانون  



 

 

 

 2102كانون األول  –مرصد المالية العامة 

ليعغلل الغ، . مليغ ل ليغل  051مليغ ل ليغل  لابلغ   52بقيمغ   كاامينو لبناانيغلالا  المحللغ  مغ  اإلانخفضغ  
مليغ ل ليغل  )امثغ  اللفعغ  اللابعغ  لا خيغل   09بقيمغ  ااضم  ملغاحق    2100جائي  ىل  حقيق  أ  أل    

فغغ  الالاجغغن النلغغب  (، ب إلضغغ ف  ىلغغ  اللللغغ ينل ل الغغلي  النغغاا  بغغي  ىلال  الكغغ ا المبغغ ل  المالابغغ  عغغ  مغغ  
فغ  ىلغ  لبنغ   ف  الم ئ  ف  علل اللي   اللافلي   04 بنلب  نخف با  الا  ي يل ف النش ط اللي ح  

 .2101بل  اللاه ف  الع    ك    لبعل أ    -2102ع   

مليغ ل ليغل  فغ  العغ    95 مق لنغ  بمبلغ  ،2102أخيلا، ل  يا  احليغ  أ  مبلغ  مغ  ملفغت بيغلل  فغ  العغ   
جاه م  ىيلالاايغ  اللغنلي  لاللغاثم ل  ف  ب لئ ا مل ىل  اخصي  ىلال  الملفتالجت . ف  اللا ن، 2100

. 5ىلغغغ  لاال  الم ليغغغ المبلغغغ  المابقغغغ  نفق ايغغغ ،  بغغغ  احليغغغ  احلغغغ  فغغغ  ىعغغغ ل  ا عمغغغ ل لالانميغغغ ، لمغغغ  ثغغغ  
ءيغغ و  ى ، اإلطغغ لملفغغت فغغ  اللغغن  اللغغ بق . فغغ  هغغاا نشغغ ط الب ملابطغغ  الاحغغليال  فغغ  لغغن  ى  ، ب لاغغ ل 

نشغغغ ط الملفغغغت، لن حيغغغ  انخفغغغ ب عغغغلل اللغغغف   الالاجغغغن النلغغغب  فغغغ  يعكغغغ  2102  العغغغ   فغغغالاحغغغليال  
 .المنشلل  المعللم   بحلو، 2101ع   مق لن  من  2100لب لا ل  اإليلالا  ف  ع    -لالح لي  

مق لنغغ  مغغن  مليغغ ل ليغغل  110حغغلال   فغغ   يمايغغ  حيغغث بلغغغ  عغغ   الاج 2102العغغ    فغغ    الخمينااةاإيااراد لغغجل 
  .2100ملي ل ليل  ف  الع    405مبل  

 

 09مليغ ل ليغل  ) 2950لالغ، ب لافغ    يماغه مليغ ل ليغل   21150حلال   2102 الع  ف   إجمالا ارنفاق بل 
   .ملي ل ليل  04111 الا  لج  م  مجملعه 2100ف  الم ئ ( ع  الع   

مليغ ل  02110لغج  لا ف  الم ئغ ( 22) ملي ل ليل  2042 بقيم خال  لن   6النفقا  الجارية األوليةالافع  
 ليعلل ال، بشك  أل ل  للاغيلا  الا لي :  .ليل 

فغغ   22مليغغ ل ليغغل  ) 0011بقيمغغ   7 لملحق ايغغ لالللااغغو مخصصغغ  ال اكلفغغ  المغغلفلع   فغغ  بنغغل الافعغغ 
 الا لي :نايج  الاي لا   ،2102ف  ملي ل  1425ليبل  مجملعي   الم ئ (

 .8ف  للااو القط   الع   بغاله المعيش الاي ل  الماعلق   -

الافعغغ  بشغغك  أل لغغ  بلغغبو ، لالاغغ  لاق عغغل لاعليضغغ   ني يغغ  الخلمغغ ا مغغلفلع  الايغغ ل  فغغ   -
فغغغغ   50111ىلغغغغ   2100فغغغغ   45258مغغغغ   9عغغغغلل الماق عغغغغلي فغغغغ  الم ئغغغغ  فغغغغ   9بلغغغغغ  ايغغغ ل  
 .10ىض في  من فنعل    حصلل يالاي  ل، الماعلق  بنفق   العلكليي  ، لخ ص  ا2102

 لالغغ، نايجغغ  الافغغ   بلغغ  ،الاحغغليال  ىلغ  الملللغغ   الع مغغ فغغ  مليغغ ل ليغغل   010بقيمغغ  الايغ ل   -
  الللااغو الجليغل لللغل  ىل  الج مع  اللبن نيغ  بعغل لخغل  المخصص  ملي ل ليل  ف  اللفع    51

 .210011   الث ن اشلي 0حيا الانفيا ف  

                                                 
5
 .2100ر نيسان شه عن "مرصد المالية العامة" مراجعةللمزيد من التفاصيل حول تحويالت مرفأ بيروت، الرجاء  
6
 النفقات الجارية األولية تمثل النفقات الجارية باستثناء مدفوعات الفوائد وخدمة الدين.  
7
 .2102 كانون األول وملحقاتها"، عدداتب واألجور ور"التقرير التفاصيل حول هذا الموضوع ستكون متوفرة ضمن مزيد من  
8
 .2102أيلول  2تاريخ  1150بناء للمرسوم رقم  
9
 .حصريا   نهاية الخدمة تعويض يستفيدون منألرقام ال تشمل أولئك الذين ا 
10
 .ستثنائيةالا لدرجاتالعسكريين حوافز إضافية للتقاعد المبكر مثل ل يقدم، والذي 2100آب   29تاريخ  029بناء للقانون رقم  



 

 

 

 2102كانون األول  –مرصد المالية العامة 

 5915فغغغ  الم ئغغغ ( لابلغغغ   51مليغغغ ل ليغغغل  ) 455بقيمغغغ   12كيلبغغغ ه لبنغغغ  الافعغغغ  الاحغغغليال  ىلغغغ  شغغغلك  
ألغغع ل الغغنفط لالبنغغاي  فغغ  اغغ لي  فغغاح ا عامغغ ل الماعلغغ  بيغغ ، ب إلضغغ ف  ىلغغ  ، لالغغ، نايجغغ  الافغغ   مليغغ ل

مغ  أصغ  ثغالث لفعغ   ع ئغل  للعقغل بغي  ملي ل ليل  لاغطي   يم  اللفعغ  ا للغ   051للف  خاين   يماي  
  لغلفكغال، ل   ،لف  ىناغ ج الكيلبغ هالشلك  الالكي ، "ك لب للشيو"، الا  امل، شلك  كيلب ه لبن   ل بي  

الضغغليب  علغغ  مغغ   علييغغ  ملغغاحق  المليغغ ل ليغغل  لشغغلك  كيلبغغ ه لبنغغ   لاغطيغغ   91خاينغغ  أخغغلى بقيمغغ  
 .13القيم  المض ف 

مليغ ل ليغل  اغ   048مليغ ل ليغل ، منيغ  مبلغ   058ىل  الييئغ  العليغ  لاء ثغ  بقيمغ  كم  الافع  الاحليال  
  .    211114 حلو املاخال  لفعه كاعليض   ع  الممالك   الا  لمل  

الغغغليلا   الاجغغغن نايجغغغ  ،مليغغغ ل ليغغغل  8984لاصغغغ  ىلغغغ   مليغغغ ل ليغغغل  015بقيمغغغ   تلاااديدا  الفوا اااد انخفضغغغ 
مليغغ ل ليغغل ، فغغ  حغغي  الافعغغ  الغغليلا  الفلائغغل علغغ  الغغليل   201بقيمغغ   لمحليغغ ب لعملغغ  االغغليل  الفلائغغل علغغ  

 .2100ملي ل ليل  ع  الع    20ب لعمل  ا جنبي  بقيم  

فغغ  الم ئغغ  عغغ  العغغ    22 ب نخفغغ ب نلغغباهمليغغ ل ليغغل ،  218حغغلال   أقلاااد ديااون خارجيااة ا الغغليلبلغغغ  
2100. 

، مليغغ ل ليغغل  411صغغ  ىلغغ  لا فغغ  الم ئغغ ( 05) مليغغ ل ليغغل  59 بحغغلال  الاف عغغ  النفقااا  االلااتيمارية  للغغج
 ، لاال  ا شغغغ   الع مغغ  لالنقغغ كغغ  مغغ  مجلغغ  اإلنمغغ ه لاإلعمغغ ل المخصصغغ  ىلغغ  لالغغ، بلغغبو ايغغ ل  الغغلفع  

كغغ   نفقغغ   انخفضغغ  مليغغ ل ليغغل  علغغ  الاغغلال . 05مليغغ ل ليغغل  ل 58مليغغ ل ليغغل ،  89بقيمغغ   لمجلغغ  الجنغغلو،
 1مليغ ل ليغل ،  28" بقيمغ  نفق   صي ن  لاجيياا  مجل  النغلاول""الصي ن "  لي "، نفق  م  "صنلل  الميج

   .ملي ل ليل  عل  الالال  01ملي ل ليل  ل

فغ   89مليغ ل ليغل  ) 911  غلل  ب لافغ   أ  ،2102 ف  ني ي  العغ   ملي ل ليل  0519 15نفقا  الخمينة بلغ 
، الاغ  فغ  المغلفلع   الع ئغل  ىلغ  البلغلي   ف  الم ئغ  52بنلب    الاي ل ىل  بشك  أل ل  ال، يعللل  .الم ئ (

المللغغغل  الماعلبغغغغ  بالايغغغن اإليغغغغلالا   خغغغال  العغغغغ   الحغغغ ل ، لالغغغ، بعغغغغل لضغغغنمليغغغغ ل ليغغغل   111لصغغغل  ىلغغغ  
 . يل الانفيا 16لص لح البللي   2101المالاكم  ع  ع   

 

 العغ  مغن ني يغ   مليغ ل ليغل  51181الم ئغ ( ليبلغ   فغ  5ملي ل ليغل  ) 1142بحلال   إجمالا الدين العام الافن
ل  النغ ا  المحلغ  الافع  نلب  اللي  الع   ىب لا ل ، . 2111اكبل الاف   لنل  له منا الع    ملجال   ،2102

 .2100ف  الم ئ  ف  الع    137,4 من ف  الم ئ  مق لن  138,1 لابل اإلجم ل  
                                                                                                                                                         

11
 .2102 آذار 5 تاريخ 212رقم للقانون بناء  
12
شهر كانون عن "التحويالت الشهرية إلى شركة كهرباء لبنان" إلى شركة كهرباء لبنان سوف تتوفر في تقرير  مزيد من التفاصيل عن التحويالت  

 .  2102األول 
13
 .2102 تشرين األول 01 تاريخ 9195والمرسوم رقم  9199بناء للمرسوم  رقم  
14
 .2102شباط  2تاريخ  2929بناء للمرسوم  رقم  
15
تختلف فقرة نفقات الخزينة في التقارير المالية الشهرية والفصلية والسنوية من تلك المنشورة في نشرة األداء ، 2100بدءا 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

 لموازنات.الشهري وفق تصنيفها بحسب ا
16
 .2102كانون الثاني  06تم نشره بتاريخ  2629مرسوم رقم  



 

 

 

 2102كانون األول  –مرصد المالية العامة 

مليغغ ل  81015صغغ  ىلغغ  لا فغغ  الم ئغغ ( 0،4) مليغغ ل ليغغل  585ال  بحغغل  قيمااة الاادين بالعملااة المحليااة الافعغغ 
ىلغ  محف ايغ  ملي ل ليغل   2111، مضيف  مبل   ف  اي ل  حصصي المص لف الاج لي  ف  حي  الامل  .ليل 

 ىل  الغابلا  كميغ  كبيغل  مغ  لغنلا  الخاينغ  ب لعملغ  المحليغ  مصلف لبن  ب لعمل  المحلي ، لع  م  الليل  
فغغغ  لاال  الم ليغغ   مغغغنلغغغابلا  القغغللب"   اي اافغغ  ي" ىنجغغغ ا لالغغ، عغغغ  طليغغ بلغغنلا  يلللبلنغغغل   الاغغ  يملكيغغغ

لبغغغغال، انخفضغغغغ  محف غغغغ   .مليغغغغ ل ل.أ علغغغغ  الاغغغغلال  0ل مليغغغغ ل ل.أ 2 بقيمغغغغ  2102لكغغغغ نل  ا ل   حايغغغغلا 
 لغنلا  انخفضغ  .مليغ ل ليغل  14994ىلغ    ملي ل ليل  لاصغ 0290بقيم  م  لنلا  الخاين   مصلف لبن  

 لغغنلا  فلل غغ   الماعيغغلي  فغغ  حغغي  الافعغغ  ،مليغغ ل ليغغل  81بقيمغغ   الاغغ  املكيغغ  الملللغغ   الع مغغ  الخاينغغ 
اباغغلاه مغغ  ، خ صغغ  2102 العغغ  خغغال   الطلغغو علغغ  الغغليل  ب لعملغغ  المحليغغ  ل غغل االال مليغغ ل ليغغل . 15بقيمغغ  

مليغغ ل  0080لغغنلا  بلغغغ   يمايغغ   01ىصغغلال لغغنلا  خاينغغ   ل  مغغل  الغغاح  بعغغل  )أ( نايجغغ شغغيل أيلغغل ، 
 5)و( ىصلال لنلا  خاين   ل  مل  الغاح  بعغل ل، 2102أيلل   21ف ف  الم ئ   5،29ليل  بنلب  ف ئل  

ىضغ ف  ىلغ   ،2102اشغلي  ا ل   05فغ   ف  الم ئغ  4،5ملي ل ليل  بنلب  ف ئل   0101لنلا  بلغ   يماي  
 08فغ فغ  الم ئغ   4،8ملي ل ليل  بنلغب  ف ئغل   0112  بقيم  لنلا 4)ج( ىصلال لنلا  خاين  الاح  بعل 

   .2102اشلي  الث ن  

 2100ني يغ  عغ    بغي  فغ  الم ئغ ( 04) مليغ ل ليغل  8209 غلل   الاف عغ  الادين بالعملاة األجنبياةشيل   يمغ  
لنغغغغل  يمغغغغ  لغغغغنلا  اليلللب الافغغغغ   الغغغغ، نايجغغغغ جغغغغ ه ل  .مليغغغغ ل ليغغغغل  51410لاصغغغغ  ىلغغغغ   2102 العغغغغ  لني يغغغغ  

. اغغ  ىصغغلاله  باغغ لي  مليغغ ل ل.أ 2مغغ  ضغغمني  لغغنلا  بقيمغغ   مليغغ ل ليغغل ، 1015 قيمغغ ب المالاللغغ  فغغ  ا لغغلا 
بقيمغغ  ىصغغلال  ىضغغ ف  ىلغغ  ،"ااف  يغغ  الغغابلا  القغغللب" بغغي  لاال  الم ليغغ  لمصغغلف لبنغغ  حايغغلا  بملجغغو  02

اشغلي  الثغ ن   21فغ  اغ  ىصغلال  مليغل  ل.أ  0828لآخل بقيمغ  ، 2102نيل    02ف  ا   .مليل  ل.أ 181
مليغ ل  0لأخيلا ىصغلال بقيمغ  ، جليل  لنلا مليل  ل.أ  529اف  ي  "الاب ل  الطلع " م  ضمني  مبل  بن ه   

لالاغ   بغي  لاال  الم ليغ  لمصغلف لبنغ   جليغل  "ااف  يغ  الغابلا  القغللب"ك نل  ا ل  بملجو  21ل.أ ا  ف  
 8،9ف ئغل   بنلغب لغنلا  بلغنلا  يلللبلنغل  5ا  لنلا  خاينغ  الغاح  بعغل     بملجبي  مصلف لبن   ب لابل

 588 بقيمغغغ  " )يلللبلنغغل ل غغغللب(5"بغغغ لي  ل" 2"بغغ لي   ليغغغل انخفضغغ   .2101 عغغغ   فغغ  الم ئغغغ  الغغاح 
الثن ئيغ  لالماعغلل   قغللبلا كمغ  الافعغ  .أ لغ ط الغلي نايجغ  الغليل  ،علغ  الاغلال  مليغ ل ليغل  901ملي ل ليغل  

خ صغ  الخاينغ  اللغنلا  لغجل   كغال،، .مليغ ل ليغل  18بحغلال   لاف ل غللب مغ   طغ   خغ   أجنبغ ا طغ
لالغغ،  ،كغغ نل  ا ل ني يغغ  مغغن ليغغل  مليغغ ل  002مليغغ ل ليغغل  لاصغغ  ىلغغ   52بحغغلال   الاف عغغ    ب لعملغغ  ا جنبيغغ 
 .2102 ا ل لك نل   ك نل  الث ن ف   خاين  خ ص  لالليل ليل  ا لامالك  لنلا  نايج  ىصلال 

 

 
 

 



 

 

 

 2102كانون األول  –مرصد المالية العامة 

 
 

 القسم األول: خالصة اإليرادات العامة
 

 : إجمالي اإليرادات1جدول 

التغير نسبة  1021 1022 
-1022 .(ل.ل مليار)

1021 
-1ك  
2ك   

-1ك  
2ك  

 ومنها الموازنة، إيرادات إجمالي 13,353 13,473 0.9%

3.1% 10,187 9,885  الضريبية اإليرادات   
-5.3% 3,286 3,468  الضريبية غير يراداتاإل    

 الخزينة إيرادات إجمالي 718 691 3.8%-

 العامة اإليرادات إجمالي 14,070 14,164 0.7%
مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية،   

 

 

 : اإليرادات الضريبية2جدول 

التغير نسبة  1021 1022 
-1022 .(ل.ل مليار)

1021 
-1ك  
2ك  

-1ك  
2ك  

الضريبية اإليرادات 9,885 10,187 3.1%  

3.9% 2,516 2,423 
 ورؤوس األرباح و الدخل على ضريبة

   ومنها األموال،
-2.6% 1006 1032  األرباح على الدخل ضريبة 

14.8% 523 455 
 الرواتب على الدخل ضريبة 

 واألجور

21.9% 296 243 
 األموال رؤوس على الدخل ضريبة 

 المنقولة
-0.7% 647 652  (5) الفوائد على لدخلا ضريبة% 

5.9% 42 40  (الدخل على ضريبة) غرامات 
  ومنها ، األمالك على ضريبة 1,144 1,193 4.2%

23.2% 171 139  المبنية األمالك على ضريبة 
3.2% 870 844  العقارات على تسجيل رسوم 

1.8% 3,749 3,685 
 السلع على الداخلية الضرائب

ومنها والخدمات،  
-0.7% 3,276 3,300  المضافة القيمة على الضريبة 

8.3% 364 336 
 السلع على أخرى ضرائب 

 ومنها والخدمات،
 السيارات على تسجيل رسوم - 197 201 2.0%

 اللبنانية األراضي مغادرة رسوم - 137 161 17.4%

3.3% 2,251 2,179 
 والمبادالت التجارة على الرسوم
ومنها الدولية،  

2.5% 796 777   الجمارك 
3.8% 1,455 1,402  ،ومنها رسوم 
 البنزين على رسوم - 542 495 8.6%-

 التبغ على رسوم - 404 516 27.5%

 السيارات على رسوم - 446 435 2.4%-

5.2% 478 454 
 رسوم خاصة) أخرى ضريبية إيرادات
(المالي الطابع  

مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية،   

 

 

 

 



 

 

 

 2102كانون األول  –مرصد المالية العامة 

 

 

 غير ضريبية: اإليرادات ال3جدول 

التغير نسبة  1021 1022 
-1022 .(ل.ل مليار)

1021 
  -1ك

2ك  
  -1ك

2ك  

الضريبية غير اإليرادات 3,468 3,286 5.3%-  

-5.6% 2,530 2,679 
 دولة، وأمالك عامة ومؤسسات إدارات حاصالت

 ومنها
-6.9% 2,355 2,529  مالية غير ومؤسسات إدارات من حاصالت 

 لبنان كازينو داتإيرا - 168 136 19.0%-

 بيروت مرفأ إيرادات - 48 0 100.0%-

23.5% 61 50 
 اليانصيب مديرية موازنة وفر من إيرادات -

 الوطني

-4.7% 2,156 2,261 
 السلكية االتصاالت موازنة وقر من إيرادات -

  والالسلكي
-0.7% 60 60  مالية عامة مؤسسات من حاصالت 

28.8% 106 82 
 إيرادات) الخاصة الدولة أمالك من حاصالت 

 (الدولي الحريري رفيق مطار

21.1% 9 7 
 ومؤسسات إدارات من أخرى حاصالت 

 (فوائد) عامة
ومنها إدارية، وعائدات رسوم 570 587 2.9%  

3.2% 482 467  ومنها إدارية، رسوم 
 العدل كتاب رسوم - 29 30 2.2%

 العام األمن رسوم - 123 120 2.8%-

 السير رسوم - 236 245 3.7%

 قضائية رسوم - 25 30 19.7%

 القيادة رسوم - 17 19 16.7%

-0.9% 26 26  إدارية عائدات 

-0.1% 4 4 
 لوحة وثمن الرسمية الجريدة) مبيعات 

 (عمومية
4.0% 63 61  (العمل إجازات خاصة) إجازات رسوم 
-2.7% 12 13  أخرى ومبيعات إدارية وعائدات رسوم 
والمصادرات الغرامات 10 10 2.9%  

مختلفة ضريبية غير إيرادات 208 159 23.8%-  
وزارة المالية، مديرية المالية العامة: المصدر  

 

 



 

 

 

 2102كانون األول  –مرصد المالية العامة 

 

 

 
  

 القسم الثاني: خالصة اإلنفاق العام

 

 االقتصادي: اإلنفاق بحسب التوظيف 4جدول 

 نسبة
 التغير

1021 1022 
 .(ل.ل مليار)

1022-
1021 

-1ك  
2ك  

  -1ك
2ك  

 الجارية اتالنفق .2 15,841 17,753 12.1%

 :ومنها وملحقاتها، والرواتب المخصصات 5,533 6,723 21.5%

15.5% 4,409 3,818  (31 بند) وأجور ورواتب مخصصات 
35.0% 1,918 1,420  ومنها الخدمة، نهاية وتعويضات تقاعد معاشات 
 تقاعد معاش - 1,189 1,487 25.1%

 الخدمة نهاية تعويضات - 232 431 86.0%

34.4% 396 295  3 رواتب لتغطية عامة مؤسسات إلى تحويالت/ 
 /2: ومنها فوائد، تسديد 5,655 5,457 3.5%-
-6.2% 3,333 3,552  الداخلية القروض على فوائد 
1.0% 2,124 2,103  الخارجية القروض على فوائد 

خارجية ديون أقساط تسديد 379 295 22.3%-  

-7.4% 305 329  ومنها استهالكية، مواد 
 تغذية نفقات - 61 62 2.2%

 محروقات - 20 40 95.1%

 أدوية - 156 121 22.6%-

 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 40 38 4.2%-
-9.5% 122 135  خارجية خدمات 
29.9% 4,256 3,278  ومنها أخرى، تحويالت 
 /4 لبنان كهرباء شركة - 2,626 3,408 29.8%
 االجتماعي للضمان الوطني الصندوق - 120 100 16.7%-

 الهيئة العليا لإلغاثة - 11 195 1708.6%

 عام الغير القطاع إلى التحويالت - 220 221 0.5%

 المازوت لدعم خزينة سلفات - 0 19 

 القمح دعم - 58 65 12.9%

 بلبنان الخاصة المحكمة - 0 0 

 العمومية السيارات لسائقي البنزين دعم - 41 8 80.0%-

 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 18 0 99.7%-
6.9% 404 378  ومنها أخرى، جارية نفقات 

 مستشفيات - 301 334 11.0%

-0.3% 67 67 
 ومؤتمرات وفود نفقات ومصالحات، قضائية أحكام) أخرى -

 ( خارجية
 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 7 1 80.0%-
24.0% 192 155  احتياطي 
 الفوائد دعم - 155 192 24.0%

 ريةاستثما نفقات .1 676 760 12.5%

1388.1% 18 1 
 ومطارات ومرافئ طرق وأشغال إلنشاء وأبنية أراض استمالكات 

 مائية وإنشاءات
34.7% 70 52  تجهيزات 
21.0% 486 402  ومنها التنفيذ، قيد إنشاءات 
 المهجرين صندوق - 73 48 34.5%-

 الجنوب مجلس - 49 63 26.6%

 واإلعمار اإلنماء مجلس - 145 199 37.4%

 العام والنقل األشغال وزارة - 92 127 38.1%

 ومنها أخرى، - 41 40 3.2%-

 لإلغاثة العليا الهيئة   13 4 68.0%-

-3.6% 180 186  صيانة 
-73.5% 3 13  المادية الثابتة باألصول تتعلق أخرى نفقات 
-88.0% 3 22  5النواب مجلس في وصيانة تجهيزات/ 

 0 0  الخزينة لسلفات حسابية تعديالت 
 /6 موازنة سلفات .3 179 216 20.6%



 

 

 

 2102كانون األول  –مرصد المالية العامة 

 /7( واألجور الرواتب تتضمن ال) الجمارك إدارة .4 36 42 17.9%
 /8 الخزينة نفقات .5 867 1,304 50.4%
81.7% 669 368  بلديات 
4.2% 57 54  ضمانات 

10.2% 107 97  9 ودائع/ 
45.1% 472 325  ،ومنها أخرى 
22.3% 239 195  المضافة القيمة على الضريبة رديّات 
-32.8% 35 52  أخرى ضريبية رديات 

 مبّوب غير إنفاق .6 23 0 100.0%-

14.1% 20,081 17,600 
 اإلنماء لمجلس الخارجي التمويل يتضمن ال) اإلنفاق إجمالي .7

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

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

 .  الخزينة حسابات من خزينة كسلفات مسبق ا ُدفعت قد والتي موازنةال مخّصصات من تسديدات تتضمن /1
تح  الت  بند  تصن فه  تحت 2133ف  ع م  نفق ت   خ  نة    ل  ر  21  ب  غة ق  ته  "  سلف ت خ  نة  سلط ت      هت در  إلش رة إ ى أنه ت ت إ   ة " /4

 .34   بندأصبحت تح  الت إ ى سلط ت      ه ض    2132،  بدء      ع م  ختلفة

 أخرى تحويالت" إلى"مختلفة خزينة نفقات" نم 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 2119 موازنة مشروع في حالمقتر لتصنيفل وفقا  

 في ليرة يارمل 21 بقيمة اعتمادا   فتح والذي ،2131 تموز 21 بتاريخ 321 رقم لقانون وفقا   األمانات من ُحررت التي للمدفوعات تصنيف إعادة البند هذا يمثل/ 6
 .النواب مجلس رئيس قرار على بناءا   محددتين، ومدة قيمة ذات طارئة سلفة بإصدار القانون هذا سمح وقد  .البرلمان وصيانة تجهيز كلفة لتغطية وذلك 2131 موازنة
   .يةالمال وزارة إلى ومقدمة البرلمان أمانة سر قبل من مصدقة فواتير على بناءا   السلفة هذه قوننة يتم سوف

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

 للمالية العامة المديرية تستلم عندما فقط تصنيفها ويمكن الجمارك، صندوق من الجمارك إلى المدفوعات كل ،(واألجور الرواتب باستثناء) البند هذا يتضمن/8
 .المرفقة المستندات

 العامة المالية أداء تقارير في نفسه االسم تحمل التي الفقرة عن والسنوية صليةوالف الشهرية التقارير في الخزينة نفقات  فقرة تختلف ،2133 األول كانون من اعتبارا/ 9
 نظام في االقتصادي للتصنيف وفقا   تصنيفها  إعادة يتم والتي الخزينة وسلفات األمانات حسابات من المدفوعات بعض تصنيف إلعادة نظرا   المالية وزارة عن الصادرة
 .الموازنة

 .عنهم بالنيابة تحصيله تمّ  ما إيرادات من وذلك والصناديق البلديات العامة، والمؤسسات اإلدارات إلى الخزينة قبل من الدفعات كل ئعالودا دفعات تمثّل/ 31

 
 
 

 

 األجورو الرواتب لتغطية العامة المؤسسات إلى التحويالت: 5 جدول

التغير نسبة  1021 1022 
 .(ل.ل مليار)

1022-1021  
-1ك  
2ك   

-1ك
2ك  

الجنوب مجلس إلى تحويالت 9 13 47.5%  

    واإلعمار اإلنماء مجلس إلى تحويالت 27 37 38.3%

    المهجرين صندوق إلى تحويالت 6 7 10.0%

اللبنانية الجامعة إلى تحويالت 240 327 36.0%  

-3.0% 12 12 
 للبحوث التربوي المركز إلى تحويالت
 واإلنماء

ة المالية العامةالمصدر: وزارة المالية، مديري     

 
 

 

 

 الدين خدمة عمليات تفاصيل: 6 جدول

التغير نسبة  1021 1022 
-1022 .(ل.ل مليار)

1021 
  -1ك

2ك  
-1ك  
2ك   

 فوائد تسديد 5,655 5,457 3.5%-
 المحلية بالعملة الدين 3,552 3,333 6.2%-
 ومنها األجنبية، بالعملة الدين 2,103 2,124 1.0%

 *اليوروبوند على فوائد - 1,971 2,004 1.6%

فوائد - 4 5 23.4%
 

 *خاصة قروض على

 ميّسرة قروض على فوائد - 127 115 9.4%-

 ميّسرة قروض أقساط تسديدات 379 295 22.3%-
 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

 بالعملية متعّلقة عامة نفقات تتضمن*

    



 

 

 

 2102كانون األول  –مرصد المالية العامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 

 

لبنان كهرباء ركةش إلى التحويالت: 7 جدول
2

 

 نسبة

 التغير

1022-

1021 

1021 

  -1ك

2ك  

1022 

  -1ك

2ك  

 ( لبنانية ليرة مليار)

 ومنها لبنان، كهرباء شركة 2,626 3,408 30%
 :ومنها الدين، خدمة     101 112 11%

-23% 46 61  ومنها ميسرة، قروض: 

 أقساط تسديد - 51 39 23%-

 فوائد تسديد - 10 8 24%-
64% 65 40  لبنان مصرف  من مكفولة قروض 
 وفيول غاز شراء  2,525 3,076 22%
25% 3,076 2,470   وسوناطراك الكويتية البترول مؤسسة 

-100% 0 55  الطبيعي للغاز القابضة المصرية الشركة 
 1سلفات خزينة لتسديد دفعات القيمة المضافة/ 0 220 100%

100% 40 0  لوقودضريبة القيمة المضافة الستيراد ا 

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 2112 عام قبل (0)
. الدعم خانة في لتصبح التحويالت هذه تصنيف إعادة تمت 2112 عام. قروض أنها على الموازنة في تصنف التحويالت هذه أصبحت 2112 من اعتبارا. الوزراء

 إعادة أن إال". الموازنة نفقات" خانة إلى نقلها تم تم أن إلى الضريبي األداء تقارير في" الخزينة نفقات" خانة في تدخل 2101 آب حتى ظلت التحويالت هذه
 من األرقام مع المقارنة إمكانية على للمحافظة كما الجداول في  خلل أي لتفادي العامة المالية مرصد من 2101 لعام الصادرة األعداد في تنعكس لم هذه التصنيف

 ".وازنةالم نفقات" خانة في تندرج لبنان كهرباء شركة إلى التحويالت أصبحت 2100 الثاني كانون من ابتداء. نفسه العام

مليار ليرة وذلك لتسديد دفعات القيمة المضافة  41تم إعطاء شركة كهرباء لبنان سلفة خزينة قيمتها  2102تاريخ تشرين األول  2124بناء للمرسوم رقم  (2)
  .على المحروقات



 

 

 

 2102كانون األول  –مرصد المالية العامة 

 

 

 

 

 الثالث: الدين العامالقسم 

 
 جدول 8 (ليرة مليار) 1021         ث    شهر نهاية في الدائن حسب األداء المستحق العام الدين:  

التغير نسبة التغير    1021 1022 1020 1002 
 -1021 2ك .(ل.ل مليار)

1022 2ك  
 -1021 2ك
   1022 2ك

2ك 2ك  2ك  2ك   

العام الدين إجمالي 77,112 79,298 80,887 86,959 6,072 7.5%  
 المحلية ةبالعمل الدين 44,973 48,255 49,340 50,198 858 1.7%

-8.1% -1,325 15,049 16,374 13,130 10,334  لبنان مصرف (يتضمن REPOs  وقروض EDL)
3

 
8.3% 2,090 27,267 25,177 27,214 27,286  التجارية المصارف 
1.2% 93 7,882 7,789 7,911 7,353  ومنها ،(خزينة سندات) المحلية بالعملة  أخرى ديون 
 عامة مؤسسات - 6,078 6,268 6,538 6,479 59- 0.9%-

المتعهدين فروقات سندات - - - 41 134 93 226.8%
2

 
  الدين من  متراكمة فوائد*  999 867 788 789 1 0.1%

ةاألجنبي بالعملة دين 32,139 31,043 31,547 36,761 5,214 16.5%
3

 

0.7% 18 2,584 2,566 2,624 2,713 
 خاص قطاع من وقروض األطراف والمتعددة الثنائية 

 أجنبي
-16.7% -588 2,925 3,512 4,137 4,819  (وقروض يوروبوند) 2 باريس ديون

4
 

-23.8% -410 1,313 1,723 1,855 1,963  (وقروض يوروبوند) 1 باريس ديون
5

 
26.5% 6,168 29,427 23,259 21,870 21,736  السوق في يوروبوند إصدارات 
-1.7% -7 400 407 483 460  وروبوندالي على متراكمة فوائد 
40.0% 32 112 80 74 447  األجنبية بالعملة خاصة خزينة سندات

6
 

العام القطاع ودائع 10,522 11,419 10,984 12,916 1,932 17.6%  

العام الدين صافي 66,590 67,879 69,903 74,043 4,140 5.9%  

للدين السوقية القيمة إجمالي 51,231 51,308 50,192 58,623 8,431 16.8%
7

 

الدين إجمالي من%  67% 65% 62% 67% 5% 8.7%  
العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر   

 ،2114 تموز في ليرة مليار 021و 2113 الثاني تشرين في ليرة مليار 311 القروض هذه بلغت وقد سوريا، من الكهرباء شراء لتمويل لبنان كهرباء لشركة لبنان مصرف قروض يتضمن: 3
 .الدولة من مكفولة ألّنها العام الدين من كجزء تصنف وهي ،2103 عام تسديدها ينتهي

 األجنبية بالعملة خاصة خزينة سندات بند تحت أألمريكي بالدوالر المتعهدين سندات تندرج.المحلية بالعمة المتعهدين فروقات سندات: 2
ا المنشورة تلك نع تختلف  أن يمكن 2100 ك ن    أل ل -2113 األول كانون أرقام: 1  . DMFAS نظام عن الصادرة األطراف والمتعددة ض الثنائيةالمتعلقة بالقرو المعلومات تحديثل نظرا   سابق 

 . 2 ل  ر د  ر ض    ؤت ر ب ر س  37871)  قر ض      ر ب ند( تتض     ر ب ند صدر أ  ً بق  ة  2: د    ب ر س 4 

 النقد صندوق قرض ،2112 شباط في الفرنسي للقرض أولى شريحة المتحدة، العربية لإلمارات قرض والتنمية، اإلعمار إلعادة الدولي للبنك قرض ،3 ريسبا مساهمة من كجزء لماليزيا صادر: 5
 2112 حزيران في العربي النقد لصندوق وقرض األوروبي، االتحاد لقرض أولى شريحة الدولي،

 (. دات استمالك ومقاولسن)سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية  :6
 .3و 2 باريس وديون األطراف ومتعددة ثنائية قروض  االجتماعي، الضمان الصندوق لبنان، مصرف يحمله ما باستثناء العام الدين إجمالي هي للدين السوقية القيمة إجمالي: 7

 



 

 

 

 2102كانون األول  –مرصد المالية العامة 

 

 

 منشورا  ومارة المالية
 

2102 
 19-10نشل  انلي  المل علا ، أعلال 

 2102 ا ل ك نل   -اشلي  الث ن ، ي  الع م ملصل الم ل
 2102 ، اشلي  الث ن الاحليال  ىل  شلك  كيلب ه لبن  : لمح  شيلي 

 2102اشلي  ا ل  ، 05بنل  -الللااو، ا جلل لملحق اي 
 

2102 
 11-81نشل  انلي  المل علا ، أعلال 

 2102 اشلي  ا ل – ك نل  الث ن  ،ملصل الم لي  الع م 
 2100 لم لي  الع م  ف  الع  نا ئ  ا

 2102 اشلي  ا ل -الاحليال  ىل  شلك  كيلب ه لبن  : لمح  شيلي ، ك نل  الث ن 
 2102م  الع    لالث لث الث ن  ،اقليل اللي  لأللا  اللي  الفصل ، الفص  ا ل 

 2100اقليل اللي  لأللا  اللي  الفصل ، الفص  اللابن م  الع   
 2102 أيلل –، ك نل  الث ن  05بنل  -لحق اي الللااو، ا جلل لم

 2100 ل  ، علل ك نل  ا05بنل  -الللااو، ا جلل لملحق اي 
 

2100 
 82-55، أعلال نشل  انلي  المل علا 

يلالا  الللل  )  2100(، آاال 2101-0114لاللا  اللي لا  لا 
 2100آاال ، 2108-2101ىط ل ىلال  اللي  

 2100شب ط  ،2101ملاان  الملاط  لع   
 2100ك نل  ا ل   –نشل  شيلي ، ك نل  الث ن   –ملصل الم لي  الع م  
 2100م  الع    لالث ن  لالث لث ا ل  الفص  –نا ئ  الم لي  الع م  

 2100ك نل  ا ل   –الاحليال  ىل  شلك  كيلب ه لبن  : لمح  شيلي ، ك نل  الث ن  
 2100ا ل  لالث ن  لالث لث م  الع     الفصاقليل اللي  لأللا  اللي  الفصل ، 

 2100 اشلي  الث ن  –، شب ط نشل  شيلي  05بنل  -الللااو، ا جلل لملحق اي 
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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: ينلكترواالالموقع 
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