
  
  
 

  ٢٠١٢نيسان –مرصد المالية العامة 

  

مســجًال تحســنًا ملحوظــًا  مليــار ليــرة ١٦٤٥ حــوالي ٢٠١٢  عــام مــن نيســان-٢ك فتــرة  فــي إجمــالي العجــز المــاليبلــغ 
 ٢٨٩فائًضـا بلـغ  الميزان األولي سجل ،بالتوازي .ليرة رمليا ٢١٠٨بلغ حيث  ٢٠١١الفترة مثيلتها من العام مع مقارنة 

 هـذه األرقــام .٢٠١١العــام  مـن الفتــرة مثيلتهـا مليــار ليـرة فـي ٢٧بلـغ أولــي  فـائضمقارنــة مـع مليـار ليـرة فــي هـذه الفتـرة، 
  .)مليار ليرة ٤٧٢% (٨النفقات بنسبة  مقابل زيادة في )مليار ليرة ٩٣٥% (٢٤اإليرادات بنسبة  عن ارتفاع ناتجة

 ٕادراجو  ليــار ليــرة م ٦٩٩وعنــد اســتثناء وفــر موازنــة وزارة االتصــاالت المتوقــع تحويلــه والبــالغ حــوالي  ،ومـن منظــار نقــدي
العجــز ســجل ي ،٢٠١٢١ مــن عــام نيســان-٢ك فتــرة مــن وفــر االتصــاالت فــي مليــار ليــرة وهــو المحــول فعليــاً  ٣٠٢مبلــغ 

 بلـغحيـث  ٢٠١١بسـيط عـن الفتـرة مثيلتهـا مـن العـام بتراجع  ،٢٠١٢ العام من  هذه الفترةفي  مليار ليرة ٢٠٤٢المالي 
 بفـائض  مقارنـة( ٢٠١٢حتـى نيسـان مليـار ليـرة  ١٠٨بقيمة عجزًا األولي  ميزانل السجَ يمقابل ذلك،  .مليار ليرة ٢١٠٨

  ).٢٠١١من العام نيسان -٢كفي  مليار ليرة ٢٧بلغ 

  
 منظار نقدي – )٢٠١٢ نيسان- ٢ك - ٢٠١٠ نيسان- ٢ك(إجمالي اإليرادات والنفقات : ١رسم 
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اجمالي االيرادات اجمالي االنفاق اجمالي الميزان المالي الميزان االولي

  
  

 مليار ليـرة ٣٨٢٩ مقارنة بحوالي مليار ليرة، ٤٧٦٤ حوالي ٢٠١٢ من عام نيسان-٢ك فترة  في إجمالي اإليرادات بلغ
 ،مـن منظـار نقـدي ).فـي المائـة ٢٤حـوالي (مليـار ليـرة  ٩٣٥ارتفاعـا مقـداره  ، مسـجالً ٢٠١١في الفترة نفسها مـن العـام 

  .٢٠١١في المائة عن الفترة المماثلة من عام  ١٤مليار ليرة وذلك بارتفاع بنسبة  ٤٣٦٨ حواليإجمالي اإليرادات  بلغ

مليـار  ٣٤٨٠وقـد بلغـت ، )في المائة ١٠(مليار ليرة  ٣٢٥مقداره  عن السنة السابقة ارتفاًعا اإليرادات الضريبية سجلت
 "علـى السـلع والخـدماتالضـرائب الداخليـة "تحّسـن إيـرادات  )أ(: نتيجـة ، وذلـك٢٠١٢ مـن عـام نيسـان-٢فتـرة كفي  ليرة
ارتفـاع عائـدات الضـريبة علـى القيمـة المضـافة يعـود بشـكل أساسـي إلـى الـذي و  )في المائة ١٤(مليار ليرة  ١٧١مقدار ب

 "الـــدخل واألربـــاح ورؤوس األمـــوال علـــى ضـــريبةال"إيـــرادات ارتفـــاع  )ب( ;المحصـــلة فـــي الـــداخل وعـــن طريـــق الجمـــارك

                                                 
 .ليرة مليار ١٥١بلغ  ٢٠١٢تحويل أول في شھر شباط كان قد سبقه و من فائض قطاع االتصاالت ٢٠١٢آذار مليار ليرة في  ١٥١تم تحويل مبلغ  ١

 صد المالية العامةمر 
 التقرير الشهري لنتائج المالية العامة

  ٢٠١٢ نيسان
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 "الفوائـد علـىالـدخل ضـريبة "باسـتثناء  انتيجـة زيـادة مسـجلة فـي كافـة مكوناتهـ )فـي المائـة ٢٠(مليـار ليـرة  ١٣١حوالي ب
الضــرائب "اإليــرادات الناتجــة عــن انخفضــت فــي المقابــل، . مقارنــة مــع الســنة الســابقة مليــار ليــرة ٥التــي انخفضــت بمبلــغ 

مليـار  ٥٦بقيمـة  ٢الرسـوم علـى البنـزين نخفـاضال نظـراً  ،مليـار ليـرة ١٢ بمبلـغ "والمبـادالت الدوليـةالتجـارة الرسوم على و 
 .ليرة

 ٤٤٥مقارنــة بحــوالي  ٢٠١٢عــام المــن  نيســان-٢فتــرة كفــي  مليــار ليــرة ١٠٧٥حــوالي  يةاإليــرادات غيــر الضــريب بلغــت
) فــي المائــة ١٤٢( مليــار ليــرة ٦٣٠، مســّجلة بــذلك ارتفاًعــا ملحوًظــا بلــغ ٢٠١١عــام المــن  الفتــرة مثيلتهــا مليــار ليــرة فــي

القيمـة التقديريـة للمبلـغ المتوقّـع مليـار ليـرة وهـي  ٦٩٩مبلـغ  احتسـاب مـنوينبع هـذا االرتفـاع بشـكل أساسـي . خالل سنة
إضـافة إلـى  ،٢٠١١يء في الفتـرة ذاتهـا مـن العـام مقارنة بال ش "الت السلكية والالسلكيةاصتوفر موازنة اال"تحويله من 

اسـتثناء المبلـغ المتوقـع لكن عند  .لسيرنظرًا لزيادة في رسوم ا مليار ليرة ٣٢بقيمة اإلدارية  والعائدات ارتفاع في الرسوم
مليـار ليـرة  ٦٧٨إلـى اإليـرادات غيـر الضـريبية  يصـل مبلـغ، المحـول فعليـاً  المبلـغ تحويله من وفر االتصاالت واحتسـاب

 ٤٤٥ مقارنـة مــع) فـي المائـة ٥٣(مليــار ليـرة  ٢٣٤قـدرها زيـادة  مسـجالً  ،٢٠١٢ نيسـانإلــى  ٢الفتـرة الممتـدة مـن كفـي 
  .٢٠١١الفترة نفسها من العام  مليار ليرة خالل

فــي  ٩( مليــار ليــرة ٢٠ قــدره انخفاضــاً مســجلة ، ٢٠١٢نيســان -٢فتــرة ك خــالل مليــار ليــرة ٢١٠ ت الخزينــةاإيــراد بلغــت
 ٥٥(مليار ليرة  ٣٩تراجع بقيمة إلى  بشكل أساسي هذا االنخفاض يعود .٢٠١١الفترة مثيلتها من العام ب مقارنة )المائة

الصـندوق اإليرادات المحّصلة لصالح  إن .٣الخزينةإيرادات  ليإجماضمن من " األخرى إيرادات الخزينة"في ) في المائة
نيســان مــن العــام  -٢فــي فتــرة كمليــار ليــرة  ٩٤بلغــت  القســم األكبــر مــن إيــرادات الخزينــةالتــي تشــَكل  البلــدي المســتقل

  .٢٠١١المسجل خالل الفترة عينها من العام  مليار ليرة ٩٢ مقارنة مع مبلغ مسجلة ارتفاعا طفيفا ٢٠١٢

  

فـي الفتـرة نفسـها   مليـار ليـرة ٥٩٣٨مقارنـة مـع  ٢٠١٢ نيسـان-٢فتـرة كخـالل مليـار ليـرة  ٦٤٠٩ إجمـالي اإلنفـاق بلغ
   .في المائة خالل سنة ٨نسبته  اً ارتفاع مسجالً  ،٢٠١١من العام 

لـى إ ٢تـدة مـن كفـي الفتـرة المم مليـار ليـرة ٣٤٩٢سجل لتمليار ليرة،  ٢٥٧ بقيمة ٤النفقات الجارية األوليةوقد ارتفعت 
 مليـار ليـرة ٣٢٤بقيمـة  إلـى شـركة كهربـاء لبنـان زيادة المبـالغ المحولـة إلى هذا االرتفاع ويعود .٢٠١٢نيسان من العام 

  تكلفـةارتفـاع فـي إضـافة إلـى  ؛ ٢٠١٢نيسـان -٢كفتـرة خـالل  مليـار ليـرة ١٠٧٦ والتـي بلـغ مجموعهـا )في المائة ٤٣(
في نهايـة مليار ليرة  ٢٠٣٩بلغ مجموعها وقد ) في المائة ٧(ليرة مليار  ١٢٩ قيمةب" المخصصات والرواتب وملحقاتها"

 : قابلها انخفاض في البنود التالية دين المذكورين سابقانالبهذه الزيادة في  .٢٠١٢نيسان 

 كما لـم يـتم دفـع أيـة مبـالغ لـدعم القمـح،  ،عدم تحويل أية مبالغ لصالح الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
 .٢٠١١عام المن  ذاتهاالفترة مليار ليرة على التوالي في  ٢٨مليار ليرة و ١٢٠في حين بلغت هذه التحويالت 

                                                 
خالل الفترة عينھا من  مليار ليرة ٢١١مقابل  ،٢٠١٢ إلى نيسان ٢الفترة الممتدة من كمليار ليرة خالل  ١٥٥ما مجموعه  رسوم البنزينبلغت  ٢

ويعود ذلك بشكل أساسي إلى القرار المتخذ من قبل المجلس األعلى للجمارك ). في المائة ٢٧(مليار ليرة  ٥٦مسجلة انخفاضا بقيمة  الماضية، السنة
 .ليتر ٢٠ليرة عن كل  ٥٠٠٠بقيمة  الرسم على البنزينالقاضي بتخفيض  ٢٠١١شباط  ٢٦في 

 .المعطاة لإلدارات العامة الخزينة وسلفات ردياتال"  األخرى نةإيرادات الخزي"تتضمن  ٣
 . النفقات الجارية األولية تمثل النفقات الجارية باستثناء مدفوعات الفوائد وخدمة الدين ٤
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 وهـو نـاتج بشـكل أساسـي عـن مقارنـة مـع العـام السـابق  "نفقـات جاريـة أخـرى"مليـار ليـرة فـي بنـد  ٢٨ انخفاض
 "أخــرى"بنــد مليــار ليــرة فــي  ١٢ ض، إضــافة إلــى انخفــاإلــى المستشــفياتفــي المــدفوعات  مليــار ٩تراجــع بقيمــة 

 . )، الخأحكام قضائية ومصالحات، نفقات وفود ومؤتمرات خارجية(

، مســّجلة ٢٠١٢ عــامال نيســان مــنحتــى ٢ك الفتــرة الممتــدة مــنفــي  ليــرة مليــار ١٨٤٥حــوالي  تســديدات الفوائــد بلغــت
 المحليــةالفوائــد علــى الــدين بالعملــة  تســديدات انخفــاض، وذلــك بســبب )فــي المائــة ١٠( مليــار ليــرة ١٩٤انخفاضــا بقيمــة 

  :على الشكل التالي كما بالعملة األجنبية

  مقارنـة مـع الفتـرة  )فـي المائـة ٦( رةمليـار ليـ ٧٧بقيمـة  الدين بالعملـة المحليـةتسديدات الفوائد على انخفاض
 .٢٠١٢نيسان -٢في فترة ك مليار ليرة ١١٦٧ بلغت قد، و نفسها من السنة السابقة

  ٦٧٨بلغــت وقــد خــالل ســنة فــي المائــة  ١٥بحــوالي  الــدين بالعملــة األجنبيــةيدات الفوائــد علــى تســدانخفــاض 
 مليار ليرة ١١٥بحوالي  على اليوروبوند بسبب تراجع قيمة تسديدات الفوائد ،٢٠١٢ نيسان-٢ك مليار ليرة في

فـي  ٦( مليـار ليـرة ٢ة القـروض الميسـرة بقيمـإضافة إلى انخفاض قيمة تسديدات الفوائد علـى  )في المائة ١٥(
  .)المائة

مقارنـة فـي المائـة  ٨نسـبته  انخفاضـا، مسـجلة ٢٠١٢ حتـى نيسـانمليـار ليـرة  ٨٨ تسديدات أقساط ديون خارجيـةبلغت 
  . ٢٠١١ من العام مع الفترة مثيلتها

، ٢٠١٢ معــاالمــن  نيســان-٢ك مليــار ليــرة فــي ٢٧٢صــل إلــى لت ،مليــار ليــرة ١٧ بحــوالي النفقــات االســتثمارية ارتفعــت
 ٤٨بقيمـة  مـدفوعات متضـمنوال مليار ليرة ٧٤بحوالي  "إنشاءات قيد التنفيذ"المخصص لبند  نفاقاإل ارتفاع وذلك بسبب

مليار ليـرة فـي إنفـاق  ١٤إضافة إلى زيادة بقيمة  مجلس الجنوب، مليار ليرة إلى ٣٠و صندوق المهجرين مليار ليرة إلى
 باإلضـافة إلـى مليـار ليـرة ٤٥بقيمـة  "الصـيانة" فـي نفقـات انخفـاضهـذه الزيـادات  بـلقا قـدو  .والنقل وزارة األشغال العامة

  .مليار ليرة ٦بقيمة  نفقات صيانة وتجهيزات مجلس النواب انخفاض

، وذلك ٢٠١٢عام المن  نيسان-٢فترة كفي  مليار ليرة ٦٢٣إلى لتصل مليار ليرة  ٣٨٠ بقيمة ٥الخزينةنفقات  ارتفعت
 :بسبب

  نيســان مــن العـــام -٢فـــي ك مليــار ليــرة ٤٦٧ بلغــتفــي المـــدفوعات العائــدة إلــى البلــديات، والتـــي  ارتفــاع حــاد
ويعود هذا االرتفـاع بشـكل أساسـي إلـى  .٢٠١١عام ال من الفترة ذاتهافي مليار ليرة  ١٢٦مقارنة مع  ، ٢٠١٢
 .٦لصالح البلديات ٢٠١٠ت المتراكمة عن عام االمرسوم المتعّلق بتوزيع اإليراد نشر

  فــي مليــار ليــرة ٦٩والتــي بلغــت ، ٧"ات الضــريبة علــى القيمــة المضــافةيــردّ "فــي مليــار ليــرة  ٣٨بقيمــة  ارتفــاع ،
  . ٢٠١١ الفترة نفسها من عامليرة في  مليار ٣١ سجلتحين 

  

                                                 
المنشورة في نشرة األداء ، ستختلف فقرة نفقات الخزينة في التقارير المالية الشھرية والفصلية والسنوية من تلك ٢٠١١بدءا بنشرة كانون األول  ٥

الخزينة، والتي تصنف في نشرة األداء  وسلفالمالي الشھرية وذلك بسبب إعادة تصنيف بعض المدفوعات المدرجة في األخيرة في بنود األمانات 
 . الشھري وفق تصنيفھا بحسب الموازنات

 .٢٠١٢كانون الثاني  ١٣تّم نشره بتاريخ  ٧٣٧٤مرسوم رقم  ٦
مليار ليرة في عام  ٣٨٤مليار ليرة مقارنة بحوالي  ١٩٥بشكل ملحوظ، فقد وصلت إلى  ٢٠١١ات على القيمة المضافة في العام انخفضت الردي ٧

 .، وذلك بسبب إيقاف الرديات للتحقيق في قضية غش، يتم متابعتھا من قبل المدعي العام٢٠١٠



  
  
 

  ٢٠١٢نيسان –مرصد المالية العامة 

سـان نيإلـى  ٢الفتـرة الممتـدة مـن كفي مليار ليرة  ٨٢٩٨٢ مليار ليرة ليصل إلى ٢٠٩٥ بقيمة إجمالي الدين العامإرتفع 
  .٢٠١١ عامنهاية في مليار ليرة  ٨٠٨٨٧، مقارنة بحوالي ٢٠١٢ عامال من

 نهايــة نيســانفــي  مليــار ليــرة ٥٠٨٥٤صــل إلــى مليــار ليــرة لت ١٥١٤بحــوالي  قيمــة الــدين بالعملــة المحليــة ارتفعــتوقــد 
مليـار  ٢١٨١ فـي حـين ارتفعـت محفظـة مصـرف لبنـان مـن العملـة المحليـة بقيمـة. ٢٠١١ عـام مقارنة مـع نهايـة ٢٠١٢

مليار ليرة عن  ٩٠٥بقيمة  من العملة المحلية المصارف التجاريةمحفظة  انخفضت مليار ليرة، ١٨٥٥٥ليرة لتصل إلى 
 . مليار ليرة ٢٤٢٧٢لتصل إلى  ٢٠١١مستوى الذي بلغته مع نهاية العام ال

مـن نيسـان مليـار ليـرة فـي نهايـة  ٣٢١٢٨لتصـل إلـى  مليـار ليـرة ٥٨١قـدره  ارتفاعـا الدين بالعملة األجنبيـةشهدت قيمة 
 باإلضافة إلـى ق،اسو في األ المتداولة اليوروبوند سنداتقيمة في  مليار ليرة ٥٦٤قدره  ارتفاع ، وذلك نتيجة٢٠١٢ عامال

 بالمقابـل انخفضـت .مليـار ليـرة ٦٧ارتفاع في الديون الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص أجنبي بقيمة 
ومــن ناحيــة  .علــى التــوالي مليــار ليــرة ٢١٧ومليــار ليــرة  ٨٦ بقيمــة )يوروبونــد وقــروض" (٣بــاريس "و" ٢يس بــار " ديــون

مليــار فــي نهايــة  ١٠٧مليــار ليــرة لتصــل إلــى  ٢٧خاصــة بالعملــة األجنبيــة ارتفاعــا قــدره الخزينــة الأخــرى ســجلت ســندات 
 . ٢٠١٢نيسان 
  
  
 

العامة المالية ملّخص: ١ جدول
التغيرنسبة 2012 2011

 .)ل.ل مليار(
2012 ‐ 2011  نيسان ‐2ك   نيسان‐2ك  

24.4% 4,764 3,829 1اإليراداتإجمالي

7.9% 6,409 5,938 اإلنفاقإجمالي
‐9.5% 1,845 2,039  فوائد تسديد 
‐8.5%  88  97   2دين أقساط تسديد 
17.7%  4,475  3,802   3األولية النفقات 

‐22%  ‐1,645  ‐2,108  فائضال/العجزإجمالي

958.5% 289 27 األولي الفائض/العجزإجمالي
العامة المالية مديرية المالية، وزارة:المصدر

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

 



  
  
 

  ٢٠١٢نيسان –مرصد المالية العامة 

 
 
 

خالصة اإليرادات العامة: القسم األول  
 

 إجمالي اإليرادات: ٢جدول 

التغير نسبة   2012 2011
 .)ل.ل مليار(

2011‐2012   نيسان ‐2ك   نيسان ‐2ك
26.5%  4,555 3,599 ومنھا الموازنة، إيراداتإجمالي
10.3%  3,480  3,155   ضريبيةال اداتاإلير   
141.7%  1,075 445  الضريبية غير اإليرادات  

‐8.8%  210  230   الخزينة إيراداتإجمالي

24.4%  4,764 3,829  العامة اإليراداتإجمالي
مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر

 

 

 

 

  اإليرادات الضريبية: ٣جدول 
التغير نسبة   2012 2011

 .)ل.ل مليار(
2011‐2012   نيسان ‐2ك   نيسان‐2ك  

10.3%  3,480 3,155 الضريبيةاإليرادات
19.7%  795 664  ومنھااألموال،ورؤوس األرباح و الدخل علىضريبة
12.6%  189 168  األرباح على الدخل ضريبة
17.2%  259 221  واألجورالرواتب على الدخل ضريبة
158.5%  106 41  المنقولةموالاألرؤوس على الدخل ضريبة
‐2.4%  218  224   5( الفوائد على الدخل ضريبة(%  
102.5%  22  11   الدخل على ضريبة( غرامات(  
5.4%  397 376  ومنھا ، األمالك علىضريبة
26.6%  98 77  المبنية األمالك على ضريبة 
3.2%  261 253  العقارات على تسجيل رسوم 
13.7%  1,419 1,248 ومنھاوالخدمات، السلع على الداخليةالضرائب
12.1%  1,291 1,152  المضافة القيمة على الضريبة 
12.5%  103 92  ومنھاوالخدمات،السلع على أخرى ضرائب 
1.0%  62 61  السيارات على تسجيل رسوم - 
37.8%  40 29  اللبنانيةاألراضي مغادرة رسوم - 

‐1.6%  696 707 اومنھالدولية، والمبادالت التجارة علىالرسوم
6.5%  256 240  الجمارك  
‐5.8%  440 467  ،ومنھا رسوم  
‐26.5%  155 211   البنزين على رسوم - 
21.3%  142 117   التبغ على رسوم - 

2.7%  140 136   السيارات على رسوم - 
8.9%  173 159 )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   نيسان ‐2ك نيسان ‐2ك
141.7%  1,075 445 الضريبية غيراإليرادات
254.8%  816 230 ومنھادولة،وأمالكعامة ومؤسسات إداراتحاصالت
505.5%  777 128  ليةماغيرومؤسسات إدارات من حاصالت
‐20.7%  52 65  لبنان كازينو إيرادات - 
‐100.0%  0 48  بيروت مرفأ إيرادات - 

77.1%  26 15  الوطنياليانصيبمديريةموازنة وفر من إيرادات - 

‐  699  0 
السلكيةاالتصاالتموازنة وقر من إيرادات - 

  /1 والالسلكي
‐ %100.0   0 60  ماليةعامة مؤسسات من حاصالت 

2.3%  38  37 
 مطار إيرادات( الخاصة الدولة أمالك من حاصالت 

  )الدولي الحريري رفيق

‐57.8%  2  4 
 عامة ومؤسسات إدارات من أخرى حاصالت 

  )فوائد(
18.7%  204 172 ومنھا إدارية، وعائداترسوم
21.9%  167 137  ومنھا إدارية، رسوم  
6.1%  9 9   العدل كتاب رسوم - 
5.4%  37 35   العام األمن رسوم - 

29.8%  89 68   السير ومرس - 
42.6%  11 7   قضائية رسوم - 

30.4%  6 5   القيادة رسوم - 
‐2.6%  11 11  إدارية عائدات  
5.2%  1  1   عمومية لوحة وثمن الرسمية الجريدة( مبيعات(  
12.2%  20  18   العمل إجازات خاصة( إجازات رسوم(  
2.2%  5 5  أخرىومبيعات إدارية وعائدات رسوم 
31.5%  4 3 والمصادراتالغرامات
27.4%  51 40 مختلفة ضريبية غيرإيرادات

وزارة المالية، مديرية المالية العامة:المصدر
من وفر موازنة االتصاالت 2012من األربعة األشھر األولى مليار ليرة متوقعة خالل  699مليار ليرة فعلياً من أصل  302تم تحويل مبلغ  /1  
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  خالصة اإلنفاق العام: القسم الثاني

  
االقتصادياإلنفاق بحسب التوظيف : ٥ل جدو

التغير نسبة   2012  2011 
 .)ل.ل مليار(

2011‐2012   نيسان ‐2ك   نيسان ‐2ك  

1.0%  5,426  5,371   الجارية النفقات .١

6.7%  2,039  1,910  :ومنھاوملحقاتھا، والرواتب المخصصات
1.7%  1,352  1,329   13 بند( وأجور ورواتب مخصصات( 
17.9%  575  488   ومنھاالخدمة،نھايةوتعويضات تقاعد اشاتمع
2.3%  410  401   تقاعد معاش - 

90.2%  165  87   الخدمة نھاية تعويضات - 

20.0%  111  93   1 رواتب لتغطية عامة مؤسسات إلى تحويالت/  
‐9.5%  1,845  2,039    /2: ومنھا فوائد، تسديد
‐6.2%  1,167  1,245   الداخلية القروض على فوائد 
‐14.6%  678  795   الخارجية القروض على فوائد 
‐8.5%  88  97  خارجية ديون أقساط تسديد
‐4.2%  74  77   ومنھا استھالكية، مواد 
16.4%  22  19    تغذية نفقات - 

409.8%  19  4    محروقات - 
‐64.2%  9  26    أدوية - 
‐18.0%  12  14   /3الخزينةسلف لتسديد توقيفات - 
‐21.9%  35  44   خارجية خدمات  
16.0%  1,175  1,012   ومنھا أخرى، تحويالت 
43.1%  1,076  752   /4لبنان كھرباء شركة - 
‐100.0%  0  120   االجتماعيللضمانالوطني الصندوق - 
‐6.9%  27  29   عامالغيرالقطاع إلى التحويالت - 

‐  0  0   المازوتلدعم خزينة سلفات - 
‐100.0%  0  28    القمح دعم - 

‐  0  0   بلبنانالخاصة المحكمة - 

‐  3  0   العموميةالسياراتئقيلسا البنزين دعم - 
‐99.8%  0  18   /3الخزينةسلف لتسديد توقيفات - 
‐18.6%  121  149   ومنھا أخرى، جارية نفقات 
‐7.7%  101  110   مستشفيات - 

‐38.9%  19  31   )خارجيةومؤتمراتوفودنفقاتومصالحات،قضائية أحكام( أخرى - 
‐99.4%  0  7   /3الخزينةسلف لتسديد توقيفات - 
16.5%  49  42   احتياطي  
16.5%  49  42    الفوائد دعم - 

6.9%  272  255    استثمارية نفقات .٢

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

  مائية
‐18.7%  15  18   تجھيزات  
67.0%  185  111   ومنھا التنفيذ، قيد إنشاءات 

‐  48  0   المھجرين صندوق - 
133.9%  30  13    بالجنو مجلس - 
‐3.3%  26  27   واإلعمار اإلنماء مجلس - 
49.0%  73  49   العاموالنقل األشغال وزارة - 

‐65.6%  7  21    ومنھا أخرى، - 
‐  0  0   لإلغاثة العليا الھيئة  

‐39.3%  69  113   صيانة  
‐53.4%  1  3   الماديةالثابتةباألصول تتعلق أخرى نفقات 
‐74.1%  2  8   5النواب مجلس في وصيانة تجھيزات/  

‐  0  0   الخزينةلسلفات حسابية تعديالت 
25.5%  71  57    /6 موازنة سلفات .٣
29.5%  16  13   /7)واألجورالرواتبتتضمن ال( الجمارك إدارة .٤
156.7%  623  243    /8 الخزينة نفقات .٥
269.9%  467  126   بلديات  
‐13.3%  19  22   ضمانات  
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36.5%  28  21   9 ودائع/  
58.4%  109  69   ،ومنھا أخرى  
125.3%  69  31   المضافةالقيمةعلى الضريبة رديّات 
‐76.7%  6  28   أخرى ضريبية رديات 

‐  3  0   لإلغاثة العليا الھيئة  
‐100.0%  0  5   المياهلسلطات خزينة سلفات 
‐74.2%  0  0    مبّوب غير إنفاق .٦
7.9%  6,409  5,938   )واإلعماراإلنماءلمجلسالخارجيالتمويليتضمن ال( اإلنفاق إجمالي .٧

     العامةالمالية مديرية المالية، وزارة :المصدر
     )6(رقمجدولمراجعةالرجاء التحويالت، ھذه حول للتفاصيل/1
     )7(رقمجدولمراجعة الرجاء الفوائد، حول للتفاصيل/2

 وألسباب ،واإلنفاق اإليراداتجھة في تسجل سديداتالت 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 فواتير على بناءاً  السلفة

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

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

 الصادرة العامة المالية أداء رتقاري 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 للتصنيف وفقا
  .عنھم بالنيابة تحصيله تمّ  ما إيرادات من وذلكوالصناديقالبلدياتعامة،الوالمؤسساتاإلداراتإلىالخزينةقبلمن الدفعات كل الودائع دفعات تمثّل/9

 
 
 
 

  األجورو الرواتب لتغطية العامة المؤسسات إلى التحويالت: ٦ جدول

التغير نسبة   2012 2011
 .)ل.ل مليار(

2011‐2012   نيسان ‐2ك   نيسان‐2ك  

‐60.7%  2 4 الجنوب مجلس إلى تحويالت
‐30.8%  9 13   واإلعمار اإلنماء مجلس إلىالتتحوي

‐7.7%  2 2   المھجرين صندوق إلىتحويالت

35.5%  95  70  اللبنانية الجامعة إلى تحويالت

1.0%  4 4 واإلنماءللبحوث التربوي المركز إلى تحويالت
  وزارة المالية، مديرية المالية العامة: المصدر  

 
 
 
 
 

 نالدي خدمة عمليات تفاصيل: ٧ جدول
التغير نسبة   2012 2011

 .)ل.ل مليار(
2011‐2012   نيسان ‐2ك   نيسان ‐2ك

‐9%  1,845 2,039   فوائدتسديد
‐6%  1,167 1,245  المحلية بالعملةالدين
‐15%  678 795  ومنھا األجنبية، بالعملة الدين

‐15%  639  753   *اليوروبوند على فوائد - 

24%  2  2    *خاصة قروض على فوائد - 

‐6%  38  40    ميّسرة قروض على فوائد - 

‐8%  88 97  ميّسرة قروض أقساطتسديدات
 العامة المالية مديرية المالية، وزارة:المصدر

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

 التغير نسبة

2011‐2012 

2012  

 نيسان ‐2ك

2011  

 نيسان ‐2ك
 ) لبنانية ليرة ليارم(

43%  1,076  752   ومنھا لبنان، كھرباءشركة
17%  43  37   :ومنھا الدين، خدمة   
‐3%  17  18   ومنھا ميسرة، قروض: 

0%  14  14   أقساط تسديد - 

‐14%  3  4   فوائد تسديد - 
‐  26  19   لبنانمصرف  من مكفولة قروض

44%  1,033  715   وفيول غازشراء
47%  1,033  702   وسوناطراكالكويتية البترول مؤسسة
‐  0  13   الطبيعيللغازالقابضة المصرية الشركة

 العامة المالية مديرية المالية، وزارة:المصدر
 اعتبارا. راءالوز 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 خانة 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". ازنةالمو 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" نةخا 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
 ‐2012 نيسان .)ل.ل مليار(

1 2011ك  
 ‐2012 نيسان
1 2011ك  

 نيسان 1ك   1ك   1ك  

2.59%  2,095 82,982  80,887 79,298 77,112 العامالدينإجمالي
3.07%  1,514 50,854  49,340 48,255 44,973  المحليةبالعملةالدين

13.32%  2,181  18,555  16,374  13,130  10,334   يتضمن( لبنان مصرف REPOs  وقروض EDL(1 
‐3.59%  ‐905  24,272  25,177 27,214 27,286  التجاريةالمصارف 
3.06%  238  8,027  7,789  7,911  7,353   ومنھا ،)خزينة سندات( المحلية بالعملة  أخرى ديون 
4.19%  274  6,812  6,538 6,268 6,078   عامة مؤسسات - 
0.00%  0  41  41 ‐ ‐   المتعھدين فروقاتسندات - 

‐6.47%  ‐51  737  788 867 999    الدين من  متراكمةفوائد*
1.84%  581  32,128  31,547 31,043 32,139   2األجنبيةبالعملةدين

2.60%  67  2,633  2,566  2,624  2,713 
 خاص قطاع من وقروض األطراف والمتعددة الثنائية 

 أجنبي
‐2.44%  ‐86  3,426  3,512  4,137  4,819   3)وقروض يوروبوند( 2 باريس ديون  
‐12.58%  ‐217  1,506  1,723  1,855  1,963   4)قروضو يوروبوند( 3 باريس ديون  
3.38%  786  24,045  23,259 21,870 21,736  السوق في يوروبوندإصدارات  
0.98%  4  411  407 483 460  اليوروبوند علىمتراكمةفوائد  
33.75%  27  107  80  74  447   5األجنبية بالعملة خاصة خزينة سندات  
7.90%  868  11,852  10,984 11,419 10,522 العامالقطاعودائع
1.76%  1,227 71,130  69,903 67,879 66,590 العامالدينصافي
‐0.25%  ‐124  50,068  50,192 51,308 51,231 6للدين السوقيةالقيمةإجمالي

‐2.77%  ‐  60%  62% 65% 67% الدينإجماليمن%
  العامة المالية مديريةالمالية،وزارة:المصدر

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

  . DMFAS نظام عن الصادرةاألطراف والمتعددة الثنائية ضالمتعلقة بالقروالمعلوماتتحديثل نظراًاقًبساورةالمنشتلكعنتختلف  أن يمكن 2012 نيسان ‐2006األولكانونأرقام:2
    .2باريسمؤتمرضمندوالرمليار1,870بقيمةوالًأصدريوروبوند تتضمن) واليوروبوند القروض(2باريسديون:3

 النقد صندوق قرض ،2008 شباط في الفرنسي للقرض أولى شريحةالمتحدة،العربيةلإلماراتقرضوالتنمية،اإلعمارإلعادةالدوليللبنك قرض ،3 باريس مساھمة منكجزءلماليزياصادر:4
 2009 حزيران في العربي النقد لصندوق وقرض األوروبي، االتحاد لقرض أولى شريحة الدولي،  

   ).ومقاول سندات استمالك(سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية  :5
  .3و 2 باريس وديون األطراف ومتعددة ثنائيةقروض االجتماعي،الضمانالصندوقلبنان،مصرفيحملهماباستثناء العام الدين إجمالي ھي للدينالسوقيةالقيمةإجمالي:6
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  منشورات وزارة المالية
 

٢٠١٢ 
  ٥٦-٥٠نشرة تنسيق المساعدات، أعداد 
 ٢٠١٢ آذار - كانون الثاني ،مرصد المالية العامة 
 ٢٠١٢آذار  -لمحة شهرية، كانون الثاني: التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان 
  ٢٠١٢تقرير الدين وأسواق الدين الفصلي، عدد الفصل األول من العام  
  ٢٠١١تقرير الدين وأسواق الدين الفصلي، عدد الفصل الرابع من العام 
 ٢٠١٢ شباطكانون الثاني و  ،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 
  ٢٠١١من العام  والثاني والثالث األول الفصل –المالية العامة نتائج 
  ،٢٠١١األول والثاني والثالث من العام  الفصلتقرير الدين وأسواق الدين الفصلي 
  ٢٠١١ كانون األول –نشرة شهرية، كانون الثاني  –مرصد المالية العامة 
 ٢٠١١ ين الثانيتشر  –، شباط نشرة شهرية ١٣بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها 
 ٢٠١١ كانون األول –لمحة شهرية، كانون الثاني : التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان  

  
٢٠١٠  

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

٢٠١٠ 
 ٢٠١٠لمالية العامة، نيسان من منظار ا: شركة كهرباء لبنان 
  ٢٠١٠تقرير لبنان لعام 
 ٢٠١٠ نتائج المالية العامة في 
  ٢٠١٠كانون األول  –كانون الثاني  ،نشرة شهرية –مرصد المالية العامة 
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 ٢٠١٠من العام  الثالث -األول الفصلعامة الفصلي، تقرير المالية ال 
 ٢٠١٠كانون األول  –الثاني  لمحة شهرية، كانون: 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 

 


