
 

 

 

 1122 تشرين الثاني - مرصد المالية العامة 

             
حغغا  ف بمقلاثغغ   ،مل غغلا   غغان 1491 حغغا  ف 1122مغغن   مغغل   ةشغغا ن    غغلثف –فغغف فةغغان نغغلثان    غغلثف إجمااالي العجاام المااالي بلغغ 

مل غلا   غان فغف  غلف   فةغان،  1122فلئًضغل بلغ   الميامان اوللاينمغل اجغل     .1121مل لا   ان فف   فةان م  لةهل من   مغل   9121
إ غا د ت افغا  بمغد  حغ )فف   ملئغ   29بحا  ف  إل ا د ت  اةفلع  اقد ثةج ل ك عن .1121مل لا   ان فف   مل   2141مقلاث  مع 

 ا حغد فغف   ملئغ بحغا  ف فغف إلمغل ف  إلثفغل   اةفغلع فف غ  ، ا (مل غلا   غان 2441اقغدا ل  ةحا لهغل مةاقع   از ان  الةصلالتما زث  
 .(مل لا   ان 211)

اعثغد  حغ   غغلف . مل غغلا   غان مغن افا غغل 2122مبلغ  اقغداف  1122، حا  غغت از ان  الةصغلالت فغف ةشغغا ن    غلثف مغن مث غلا ثقغد ا 
   غغلثف مغغن   مغغل  ةشغغا بن  –مل غغلا   غغان فغغف  غغلف   فةغغان مغغن نغغلثان    غغلثف  1711 إل غغا د ت،  غغثافع   ملغغز   مغغل ف إ غغ  حغغا  ف 

  .ان، ال ك بجبب  اةفلع  إل ا د ت بحا  ف   امج  بل ملئ مل لا    2117، ب ثمل  اةفع   فلئع  ألا  ف إ   1122

 
مل غلا   غان فغف   فةغان م  لةهغل  22271، مقلاث  بحغا  ف مل لا   ان 21112   حل ف من   مل   لف   فةانفف  إجمالي اإليرادات تبلغ

فغف  29حغا  ف بفغف   ملئغ ،  اةفغع إلمغل ف  إل غا د ت  1اعلغ    غا   مغن  ثافغلع  إل غا د ت   ضغا ب   بحغا  ف  .1121من   مغل  
از ان  عثغد  جغة ثلإ إ غغا د تا .   مةا نمغ  عغن  غلف   فةغان ان  الةصغلالت غغا د ت از إل مبلغ  ةقغد ا  ةضغم ن  ألا غا ثة لغ   ملئغ  ال غك 

بقغغلإ فقغف   مبلغغ    غغل  قغغد ةغغ   ةحا لغا فملً غغل فغغف  غغلف   فثغغان اقغدا   الةصغلالت   إلمغغل ف ،  جغغل  مل غغلا   غغان 2122ف   مةاقغغع ةحا لهغغل ا ء
لحغا  فغف  إل غغا د ت م  اةفغغلع، ال غك بجغبب 1121مقلاثغ  مغغع   فةغان م  لةهغل مغن   مغغل   مل غغلا   غان 121بحغا  ف  اةفلًعغل إل غا د ت  

 . فف   ملئ  1  إل ا د ت   ضا ب   بحا  ففف  ثافلع مع  (فف   ملئ  21)  غ ا ضا ب   

، مقلاثغغ  مغغع حغغا  ف مغغن  غغل    مغغل ةشغغا ن    غغلثف  –فةغغان نغغلثان    غغلثف  مل غغلا   غغان فغغف 4211حغغا  ف  اإلياارادات اليااري ية بلغغغت
 271بق مغ   "  اجا  عل    ةلغلان ا  مبغلدالت   دا  غ "إ    ثافلع إ ا د ت ، ا ماد ل ك أجلًجل 1121مل لا   ان فف عل   4117

مغن لهغغ  أا غغ ،  مغغاد .   اجغغا  تةحصغغ افغغف ( فغغف   ملئغ  11  ف حغغا )مل غغلا   غان  222مل غلا   غغان، ال غغك بجغبب  ثافغغلع ق مةغغا 
شغبلف  11  مللس  ألعل   للمغلاك بةغلا   قا ا إ    (مل لا   ان 921بحا  ف )  الثافلع   حلد فف إ ا د ت   اجا  عل    بثز ن

مغغن لهغغ  أاغغاف،  ثافضغغت إ غغا د ت   جغغ لا ت ا .   ةغغا 11  غغان  نغغ   2111بق مغغ     قلضغغف بةافغغ ع   اجغغ  علغغ    بثغغز ن 1122
إ غا د ت   لمغلاك   ثافضغتنمغل ا  .1122عغل     جغ لا ت ا اد ت ثافغلع فغف منغس  ألما   ل   ، مل لا   ان 222بحا  ف أ ضًل 
 .1121 عل    ا    من  اةفلع   ا اد ت فف  لف   فةان مقلاث  مع م  لةهل فف   مل ( فف   ملئ  9حا  ف )مل لا   ان  11بق م  

 :  ابل ةفص   ،أفض  أد إً  أااف إ ا د تمصلدا  ت، شهدمن له  أااف
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 مرصد المالية العامة
   ةقا ا   شها   ثةلئج   مل      ملم 
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 1122 تشرين الثاني - مرصد المالية العامة 

  ( مل غلا   غان 192أ  مغل  غا ز  )فف   ملئغ   27بحا  ف"  ألابلح ااؤاس  ألما    ضا ب  عل    دا  ا "" اةفمت إ ا د ت
    لثفةشا ن  -مل لا   ان فف نلثان    لثف 1111إ     1121    لثفةشا ن  -نلثان    لثفمل لا   ان فف  2422من 

 ال غك ثة لغ  الاةفغلع فغف، مل غلا   غان 121بق مغ    "  ضغا ب  علغ   إلابغلح"إ غا د ت فغف  اةفغلع  ، ا ماد ل غك إ غ 1122
 . 1121 ألابلح   محقق  فف   مل  

  ا مغغاد (مل غغلا   غغان 11ل  غغا ز  أ  مغغ)فغغف   ملئغغ   1بحغغا  ف  "  اجغغا    د ال غغ  علغغ    جغغلع ا  اغغدملت"إ غغا د ت " اةفمغغت ،
  ةحصغ     غد الف  هغلف  فغف الصغ ا مل غلا   غان،  17  ضغا ب  علغ    ق مغ    مضغلف  بق مغ  إ غا د ت فغف إ    اةفلع ل ك 

 11 ثافلضغًل بق مغ   "  ضغا ب  علغ    انغلب   مغغلدا ن"ا "ةجغل     جغ لا ت   الصغ "إ ا د ت شهدت  نمل ا .    ضا ب 
  .   ان، عل    ةا  ف امل لا مل لا   ان 

اإليااارادات  يااار ةجغغغل    ،(مل غغغلا   غغغان 2441)  مةاق غغغع ةحا لغغغا  "  ما صغغغات   جغغغلن   ا  اجغغغلن   از ان افغغغا ما زثغغغ "  حةجغغغلبعثغغغد 
، اصغااًل إ غ  1121مل غلا   غان فغف  غلف   فةغان مغن   مغل   2119فغف   ملئغ ، أ  مغن حغا  ف  217 اةفلعل ملحا ل قغداف   اليري ية

بقغلإ   غافا   غل  قغد ةغ   ةحا لغا فمل غل فغف ةشغا ن    غلثف  عثد  جة ثلإ  لف  إل ا د ت نن ا . 1122 لا   ان عل  مل 1471   مةاقم  ا ء
 . مل لا   ان 1191  ةص  إ   فف   ملئ ، 21 بحا  ف   غ ا ضا ب     ملئد تإلمل ف  مل لا   ان، ةاةفع 2122افداف  1122

ةلدا  إلشلان  .1121ل فةان م  لةهل من   مل  ب مقلاث ً   ان  مل لا 29 مجلل   اةفلعل قدافمل لا   ان،   119 ت   از ث  إ ا دبلغت 
مل غلا   غان فغف   191 إ ا د ةغا بلغغت ل   غا أن ةلا ا ًل،   مثصا   ائ جف إل غا د ت   از ثغ  نغلن إ غا د ت صغثدا    بلغد    مجغةق  

1122.  

 

 29212إ    1121مل لا   ان عل   21177، من من   مل    حل ف    لثفةشا ن  –فف فةان نلثان    لثف  إجمالي اإلنفاق  اةفع
  .1122عل  مل لا   ان 

 :ثلا صهل عل    شن    ةل ف ،ةغ  ا ت مل لا   ان، ال ك بجبب عد ن 777 بق م    ثفقلت   للا    ألا   اقد  اةفمت 

    3 (21بثد ) –  ماصصلت ا  اا ةب ا أللاا فف مل لا   ان   211 اةفلع بق م  

 3 اةفغغلع   مغغدفاعلت   ملئغغدن إ غغ  ةغف غغ    بثغغلن، بجغغبب مل غغلا   غغان فغغف   ةحغغا ات إ غغ  شغغان  نهابغغلإ  121  اةفغغلع بق مغغ 
  الاةفغغلع   غغل  شغغهدثلف فغغف بشغغن  أجلجغغف منغغس  ألمغغا   غغل  ) مل غغلا   غغان 194لز   فب مغغف بق مغغ  مشغغةا لت   غغثفف ا  غغغ

    4 (أجملا   ثفف

 لدا غ    مةبق غ  مل لا   ان فف   ةحغا ات إ غ  صغثدا    ضغملن  اللةمغلعف  ةغف غ    مجغل م    جغثا    11بق م    اةفلع 
 .1121من مشااع ما زث    مل    ألمام   ماع ا  صثدا  

 22  ا ثةهغغت فغغف  1121زمغغ  أجغغملا   قمغغ    ةغغف بغغدأت فغغف   فصغغ     ل غغ  مغغن   مغغل   أل، ثة لغغ  مل غغلا   غغان  غغدع    قمغغ
     . 1122 ألا  من   مل     ثص 

   ألدا غ    صغل   از ان   صغح    ةغف   نلف   اةفلع فف دفملت عن  ثلةل     لا ز فف   ما د ا مل لا   ان  22 اةفلع بق م 
 . من له  أااف ،  ثفف   ملئدن إ     لهلز   مجنا  فلةاان مدفاعلتفف ا اةفلع  ،من له    ملم 

                                                 
 
، بينما   1 من العام تشرين الثاني  –فترة كانون الثاني مليار ليرة في  96التحصيل الداخلي للضريبة على القيمة المضافة قد ارتفع بقيمة  

 . مليار ليرة في هذه الفترة 1 إيرادات الجمارك للضريبة على القيمة المضافة بقيمة  تارتفع
 
مليار ليرة في  111 ) مليار ليرة 691 تجدر اإلشارة إلى أن الخزينة تلقت أربع تحويالت من قبل وزارة االتصاالت بلغت قيمتها اإلجمالية  

 .(  1 مليار ليرة في كانون الثاني  611و   1 تشرين الثاني 
3
 .  1  تشرين األولعن شهر  "3  بند -الرواتب، األجور وملحقاتها"، الرجاء مراجعة نشرة للمزيد من التفاصيل 
4
 .  1  تشرين الثانيعن شهر  " التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان "، الرجاء مراجعة نشرة للمزيد من التفاصيل 
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  ثافغلعمل لا   ان، ال ك بجغبب  2112إ    ةص   (فف   ملئ  1حا  ف )   ان مل لا 271بق م   ةجد د ت   فا ئد  ثافضت
 :  محل  ، عل    شن    ةل فعل    د ن بل ممل  االص  ةجد د ت   فا ئد 

   ا  ةغغف بلغغغتةجغغد د ت   فا ئغغد علغغ    غغد ن بل مملغغ    محل غغ  فغغف( فغغف   ملئغغ  2حغغا  ف )مل غغلا   غغان  271 ثافغغلع بق مغغ ، 
 . 1122من   مل      لثفةشا ن  –فف فةان نلثان    لثف  مل لا   ان 1111

  بجغبب ةا لغع  ،1122مل غلا   غان فغف   مغل   2474فف ةجد د ت   فا ئد عل    د ن بل ممل   أللثب   ا  ةف بلغت   جةقا ا
 11ا اةفغلع بق مغ   (فغف   ملئغ  24حغا  ف ) مل غلا   غان 14  قغااع   م جغان بق مغ   علغ   مةا نمغ   ق م  ةجد د ت   فا ئد

 .مل لا   ان فف   فا ئد عل     اااباثد

فغف   ملئغ  مقلاثغ   4مجلل  بغل ك  اةفلعغًل بحغا  ف ، 1122  مل   مل لا   ان فف 114 الال    د ان   ةجد د ت أقجلف بلغت 
  . 1121من   مل   م  لةهل بل فةان

لت      غلثفةشغا ن  –فةغان نغلثان    غلثف  مل لا   ان فف 114ص  إ   ة  ،مل لا   ان 22قداف   ثافلضلً    ثفقلت  الجة ملا  جل 
لت إثفلقغالصغ  " )إثشغلإ ت ق غد   ةثف غل"مل غلا   غان فغف   مغدفاعلت علغ  17بق م    ثافلع ماد ل ك إ   ، ا 1122  مل   من

  غغدفملت فغغف  ثافغغلع إضغغلف  إ غغ   (از ان   ثقغغ  ا ألشغغغل    ملمغغ ا ألعمغغلا ا   غغ  صغغثدا    مهلغغا ن، مللغغس  إلثمغغلإ  ملئغغدن إ
   غلب بجغببال غك  فغف  غلف   فةغان مل غلا   غان 91حغا  ف  بق مغ "   ملد غ     لبةغ  بلألصا  ةةمل  أااف ثفقلت"بثد   ملئدن إ   

 . لف   فةان فف   ةحا ات إ   باثلمج أنجباات بلس فف مؤجج  إ د  

 ألنبغا مثهغل إ غ   ، ا  ةف ل ب   قجغف(فف   ملئ  14أا ) مل لا   ان 92بحا  ف  "  ص لث "عل  صم د آاا  اةفمت ثفقلت ا  
 . ص لث    فاقلت

اد  غلت "مل لا   ان، ال غك بجغبب ةا لغع ملحغا  فغف  111إ    ةص  مل لا   ان  211 بق م    از ث   ألاافثفقلت  ت ثافض
مل غغلا   غغان فغغف   فةغغان  172مل غغلا   غغان اغغا   غغلف   فةغغان مقلاثغغ  بحغغا  ف  227ا  ةغغف بلغغغت ، "  ضغغا ب  علغغ    ق مغغ    مضغغلف 

 .1121م  لةهل من   مل  

مل غلا   غان   72211 ،   صغ  إ غ 1121نغلثان  ألا   ثهل غ  مل لا   غان مغن مجغةاف  1112 بق م  إجمالي الدين العام  اةفع
 .1122    لثفشها ةشا ن فف ثهل   

 :مل لا   ان، ثة ل  94111ص  إ   مل لا   ان،  ة 2911بحا  ف  ق م    د ن بل ممل    محل    اةفمت اقد

    عغغغن مجغغغةاف نغغغلثان  الا  مغغغن   مملغغغ    محل غغغ    مصغغغلا    ةللا غغغ محف غغغ  مل غغغلا   غغغان فغغغف  2129 ثافغغغلع بق مغغغ ،
 . مل لا   ان 12211 ةص  إ   ، 1121

 من   ممل    محل   مصا   بثلن محف  مل لا   ان فف  1112   اةفلع بق م. 

 :ا أال  ل   الثافلع فف ع ن  العةبلا ةأ  ا   ممل لت   ةل   

   24 1122  د ن ب ن از ان   مل    امصا   بثلن فف نلثان    لثف   جةبد    ةفلق 
  11 1122آل ا  19بل ملئ  فف  1.4جثا ت بفلئدن  1 مدن   لبثلث    نبل ل ا إصد ا جثد 
  19 1122ث جلن  12بل ملئ  فف  1.4جثا ت بفلئدن  1 مدن   لبثلث    نبل ل ا إصد ا جثد 

  7 1122أ لا   22بل ملئ  فف  1.1جثا ت بفلئدن  1 مدن   لبثلث    نبل ل ا إصد ا جثد 
                                                 

1
  www.finance.gov.lb والمنشور على موقع الوزارة االلكتروني" اتفاقية استبدال الدين"، الرجاء مراجعة التقرير حول للمزيد من التفاصيل 
9
 "مرصد المالية العامة"من    1 ، الرجاء مراجعة تقرير شهر آذار للمزيد من التفاصيل 
7
 "مرصد المالية العامة"من    1 ، الرجاء مراجعة تقرير شهر نيسان للمزيد من التفاصيل 
8
 "مرصد المالية العامة"من    1 ة تقرير شهر أيلول ، الرجاء مراجعللمزيد من التفاصيل 
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  ال غك  ةغف غ  فااقغلت 1122ةشغا ن    غلثف  17بل ملئغ  فغف  1جثا ت بفلئغدن  2إصد ا جثد ةملقد بل ل ان   لبثلث    مدن ،
 .1114ث جلن  11بةلا    14نلف  ما د   بثلإ، ال ك افقل  قلثان اق  

   اااباثد   مةد ا    الاةفلع ق م  جثد تمل لا   ان، ال ك ثة ل   117اقداف   اةفلعلً    د ن بل ممل   أللثب  شهدت ق م  
 ثافلضغًل  1ابغلا س  1مغن لهغ  أاغاف، شغهدت ق مغ    غد ن   ملئغدن إ غ  بغلا س  . لا   انمل 2912بحا  ف   ألجا   فف

  .مل لا   ان، عل    ةا  ف 221مل لا   ان  919بق م  

 :إ      اااباثد   مةد ا   فف  ألجا  ق م  جثد ت  غ ا فف الع   ةا 

   لغغد ن   جغغةبد    ةفلق غغ  مغغن اغغا ، 1122نغغلثان    غغلثف  27مل غغان داالا أم انغغف فغغف  112 اااباثغغد بق مغغ  إصغغد ا 
 . ب ن از ان   مل    امصا   بثلن بامتأ

 47 1122أ لا  11ا داالا فف إصد ا  اااباثد بق م  مل ل  

  21 1122آب  1مل لا داالا فف  2.1بق م  ( عل  فئة ن)إصد ا  اااباثد 

   صد افاع   ا  صفق   جةبد  ةشغا ن    غلثفمل غلا داالا فغف  2.91بق مغ  (  غا  فئغلتعل  ) " اااباثد"لد د جثد ت   ء
ا   لث غ  بق مغ   1124ةشغا ن    غلثف ةجغةح  فغف  % 2.92مل ان داالا، بفلئدن  211، ابلغت ق م    فئ   ألا   1122

% 2.12مل غغان  غغااا بفلئغغدن  992ا   ل  غغ  بق مغغ   1111ةشغغا ن    غغلثف فغغف   ةجغغةح  %1.1الا بفلئغغدن مل غغان دا  112
وقددد بلددم إجمددالي حجدد   %.  19.1  صغغفق   الجغغةبد  ابلغغغت حلغغ    مشغغلان  فغغف. 1127ةشغغا ن    غغلثف فغغف   ةجغغةح 

أم انغغف، ا إلصغغد ا ت  ةما غغ  لد غغد دوالر  1  ،1 6،9  ، السددندات الجديدددة التددي أخصدددرت خددالل هددذه الصددفقة 
  مبلغ    ممغااع  أن غا مغن  ا غ  أضغمل    مبل   ألا ا   فلبلت عل داالا أم انف، اقد بل  حل   117،111،172

اقغغد . مغغن إلمغغل ف  إلصغغد ا% 24 علغغ  مغغل عنغغس فلغغب محلغغف افلغغب ثغغاعف مغغن   مجغغة ما ن   اغغلال  ن   غغل ن حغغلزا 
 22 .فف عمل لت إعلدن   ةما      صفق لف  جةمملت علئد ت 

 

جغثد ت  اغل  فغف إصغد اإ غ  ا مغاد ل غك  مل غلا   غان، 1 اةفمت حص    جثد ت   از ث    الص  بحا  ف إضلف  إ   ل ك، 
فغغف   ملئغغ ،  1بفلئغغدن  1122أ لغغا   24فغغف  داالا أما نغغف 9،114،147.11از ثغغ  بغغل ممات  أللثب غغ   لمةمهغغد ن بق مغغ    

     .1114ث جلن  11ةلا   ب 14 اق  بمالب   قلثانال ك ، 1121ةجةح  فف أ لا  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 "مرصد المالية العامة"من    1 ، الرجاء مراجعة تقرير شهر أيار للمزيد من التفاصيل 
1 

http://www.finance.gov.lb/en-للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة التقرير الخاص بهذه العملية على  
US/finance/PublicDebt/Pages/DebtTransactions.aspx 

  
http://www.finance.gov.lb/en-للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة التقرير الخاص بهذه العملية على  

US/finance/PublicDebt/Pages/DebtTransactions.aspx 

 



 

 

 

 1122 تشرين الثاني - مرصد المالية العامة 

 

ملّخص المالية العامة: 1جدول 
  

 

 1111 1111 1111 1111 نسبة التغير
 (.ل.ل مليار)

1111-1111 1ت -1ك  1ت -1ك  1ت  1ت   

اإليراداتإجمالي  764 893 11,182 12,731 13.6%  

 إجمالي اإلنفاق 1,294 1,551 15,493 15,671 0.6%-

-4% 5,225 5,407 474 452  تسديد فوائد 
6% 329 302 41 30  تسديد أقساط دين  
1% 10,116 9,785 1,036 812  3النفقات األولية 

الفائض/إجمالي العجز 530- 658- 4,312- 2,940- 40%-  

الفائض األولي/العجز إجمالي 48- 143- 1,397 2,615 91%  

مديرية المالية العامة ،وزارة المالية: المصدر  
الكاملة ال تعكس بالضرورة النتائج الفعلية للسنة   1 تشرين الثاني من العام  –فترة كانون الثاني النتائج العائدة إلى  -   

 تمويل مشاريعلتسديد تتضمن فقط األقساط األساسية من القروض الميسرة :  
 (تسديد فوائد وتسديد أقساط القروض)النفقات األولية ال تتضمن المدفوعات المتعلقة بالدين  :3

 

  



 

 

 

 1122 تشرين الثاني - مرصد المالية العامة 

خالصة اإليرادات العامة: القسم األول  
إجمالي اإليرادات: 1جدول   

 1111 1111 1111 1111 نسبة التغير
 (.ل.ل مليار)

1111-1111 1ت -1ك  1ت -1ك  1ت  1ت   

 الموازنة، ومنها إيراداتإجمالي  711 854 10,572 12,107 15%

-2% 9,127 9,268 628 630  اإليرادات ضريبية
1

    
128% 2,980 1,304 227 81  اإليرادات غير الضريبية      

 إيرادات الخزينةإجمالي  53 39 610 624 2%

 اإليرادات العامةإجمالي  764 893 11,182 12,731 14%

المالية العامةمديرية وزارة المالية، : المصدر  
مليار ليرة المتوقع تحويله من   66 مبلم ، تتضمن   1 إن اإليرادات الغير ضريبية، وبالتالي إيرادات الموازنة و إجمالي اإليرادات العامة لعام /:  

ويّستحّق تحويلها إلى وزارة    1  الثانيولغاية تشرين    1 كانون الثاني  نوزارة االتصاالت، والتي تمّثل إيرادات متراكمة عن الفترة الممتدة م
 1 1 وللتنويه، فإن اإليرادات الغير ضريبية عن الفترة الممتدة من كانون الثاني . المال، وهي مودعة في حساب وزارة االتصاالت في مصرف لبنان

التصاالت إلى وزارة المال، علًما أن هذا المبلم ال يعكس مليار ليرة تّ  تحويله فعليا من قبل وزارة ا  33، قد تضمنت مبلم 1 1 ولغاية تشرين األول 
.1 1 إجمالي اإليرادات المتراكمة عن هذه الفترة من العام   

مليار ليرة في تشرين  111 مليار ليرة، منها  691 اإلجمالبة االتصاالت قد قامت بأربعة تحويالت بلغت قيمتها  تجدر اإلشارة إلى أن وزارة /:  
  .   1  األولمليار ليرة في كانون  611و   1 الثاني 

 

 

اإليرادات الضريبية: 3جدول   
 1111 1111 1111 1111 نسبة التغير

 (.ل.ل مليار)
1111-1111 1ت -1ك  1ت -1ك  1ت  1ت   

 اإليرادات الضريبية 630 628 9,268 9,127 2%-

   ومنها، ضريبة على الدخل و األرباح ورؤوس األموال  80 93 1,955 2,300 18%

28% 1,004 787 24 13  ضريبة الدخل على األرباح 
15% 428 372 3 3  جورضريبة الدخل على الرواتب واأل 
20% 234 195 9 7  ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولة 
4% 604 583 56 56   (1)ضريبة الدخل على الفوائد% 

73% 29 17 1 1   (ضريبة على الدخل)غرامات 

  ، ومنها ألمالكضريبة على ا 70 89 961 989 3%

-12% 119 135 5 5  ضريبة على األمالك المبنية 

-3% 733 754 64 60  رسوم تسجيل على العقارات 

 الضرائب الداخلية على السلع والخدمات، ومنها 226 239 3,351 3,424 2%

3% 3,077 2,999 195 192  الضريبة على القيمة المضافة 

-10% 308 344 34 34  ضرائب أخرى على السلع والخدمات، ومنها 

 رسوم تسجيل على السيارات - 18 15 215 182 16%-

 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية - 16 19 127 124 2%-

 الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنها 223 177 2,584 1,998 23%-

-4% 710 742 62 65   الجمارك 

-30% 1,287 1,842 115 158  رسوم، ومنها 

 رسوم على البنزين - 81 38 957 501 48%-

 رسوم على التبم - 31 39 324 373 15%

 رسوم على السيارات - 46 36 555 404 27%-

(خاصة رسوم الطابع المالي)إيرادات ضريبية أخرى  31 30 417 417   

مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1122 تشرين الثاني - مرصد المالية العامة 

 

 الضريبية غيراإليرادات : 4جدول 
 1111 1111 1111 1111 نسبة التغير

 (.ل.ل مليار)
1111-1111 1ت -1ك  1ت -1ك  1ت  1ت   

اإليرادات غير الضريبية 81 227 1,304 2,980 128%
1  

 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 25 169 734 2,381 225%

268% 2,238 608 167 20   إدارات ومؤسسات غير ماليةحاصالت من 
 إيرادات كازينو لبنان - 15 13 155 155 0%

 إيرادات مرفأ بيروت - 0 0 65 48 26%-

 إيرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني - 5 0 54 40 27%-

502% 1,992 331 154 0 
السلكية  إيرادات من وقر موازنة االتصاالت -

 والالسلكية

1% 60 60 0 0  مؤسسات عامة مالية حاصالت من 

26% 77 61 2 5 
  إيرادات مطار )حاصالت من أمالك الدولة الخاصة

 (رفيق الحريري الدولي

60% 7 4 0 0   (فوائد)حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة 

 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 46 47 463 475 3%

1% 383 378 37 36  رسوم إدارية، ومنها 

 كتاب العدلرسوم  - 2 2 27 27 1%

 رسوم األمن العام - 8 8 107 114 7%

 رسوم السير - 20 20 168 170 1%

 رسوم قضائية - 1 3 21 23 10%

 رسوم القيادة - 1 1 20 15 24%-

0% 22 22 4 4  عائدات إدارية 

-36% 3 5 0 0   (الجريدة الرسمية وثمن لوحة عمومية)مبيعات 

15% 56 48 5 5   (العملخاصة إجازات )رسوم إجازات 

18% 11 10 1 1  رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 
 الغرامات والمصادرات 1 1 7 9 29%

 إيرادات غير ضريبية مختلفة 10 10 100 114 13%

مديرية المالية العامة ،وزارة المالية: المصدر  
مليار ليرة المتوقع تحويله من   66 مبلم ، تتضمن   1 إن اإليرادات الغير ضريبية، وبالتالي إيرادات الموازنة و إجمالي اإليرادات العامة لعام /:  

تحويلها إلى وزارة ويّستحّق    1  الثانيتشرين  ولغاية   1 كانون الثاني  نوزارة االتصاالت، والتي تمّثل إيرادات متراكمة عن الفترة الممتدة م
 1 1 دة من كانون الثاني وللتنويه، فإن اإليرادات الغير ضريبية عن الفترة الممت. المال، وهي مودعة في حساب وزارة االتصاالت في مصرف لبنان

مال، علًما أن هذا المبلم ال يعكس مليار ليرة تّ  تحويله فعليا من قبل وزارة االتصاالت إلى وزارة ال  33، قد تضمنت مبلم 1 1  تشرين األول ولغاية
.1 1 إجمالي اإليرادات المتراكمة عن هذه الفترة من العام   

مليار ليرة في تشرين  111 مليار ليرة، منها  691 اإلجمالبة االتصاالت قد قامت بأربعة تحويالت بلغت قيمتها  تجدر اإلشارة إلى أن وزارة /:  
   .  1  األولمليار ليرة في كانون  611و   1 الثاني 

  



 

 

 

 1122 تشرين الثاني - مرصد المالية العامة 

 خالصة اإلنفاق العام: الثانيالقسم    

 االقتصادياإلنفاق بحسب التوظيف : 5جدول 
 1111 1111 نسبة التغير

 .(ل.مليار ل)
1111-1111 1ت -1ك  1ت -1ك   

 النفقات الجارية .1 13,388 14,121 5.5%

 :ومنها وملحقاتها، والرواتب المخصصات 4,585 4,791 4.5%

5.8% 3,214 3,037  (3  بند) وأجور ورواتب مخصصات 
1.8% 1,297 1,275  ومنها الخدمة، نهاية وتعويضات تقاعد معاشات 
 تقاعد معاش - 994 1,090 9.7%

 الخدمة نهاية تعويضات - 281 207 26.1%-

2.2% 279 273  رواتب لتغطية عامة مؤسسات إلى تحويالت  / 

 / : ومنها فوائد، تسديد 5,407 5,225 3.4%-

-5.3% 3,236 3,416  الداخلية القروض على فوائد 

-0.1% 1,989 1,991  الخارجية القروض على فوائد 

خارجية ديون أقساط تسديد 302 329 9.2%  

21.1% 314 259  ومنها استهالكية، مواد 

 تغذية نفقات - 63 49 21.7%-

 محروقات - 8 19 157.9%

 أدوية - 121 140 15.9%

 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 35 38 9.7%

34.7% 127 94  خارجية خدمات 

29.9% 2,879 2,216  ومنها أخرى، تحويالت 

 /4 لبنان كهرباء شركة - 1,598 2,348 46.9%

 االجتماعي للضمان الوطني الصندوق - 100 120 20.0%

 المازوت لدع  خزينة سلفات - 61 0 100.0%-

 القمح دع  - 42 58 35.8%

 بلبنان الخاصة المحكمة - 41 0 100.0%-

 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 2 18 1073.6%

-24.1% 316 416  ومنها أخرى، جارية نفقات 
 مستشفيات - 328 244 25.6%-

-17.2% 62 75 
 ومؤتمرات وفود نفقات ومصالحات، قضائية أحكام) أخرى -

 ( خارجية

 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 10 7 32.4%-

28.9% 141 109  احتياطي 
 الفوائد دع  - 109 141 28.9%

 نفقات استثمارية .1 660 609 7.8%-

35.5% 
1 1 

 ومطارات ومرافئ طرق وأشغال إلنشاء وأبنية أراض استمالكات 
 مائية وإنشاءات

32.3% 49 37  تجهيزات 

-15.4% 375 444  ومنها التنفيذ، قيد إنشاءات 

 المهجرين صندوق - 120 73 39.6%-

 الجنوب مجلس - 46 34 24.8%-

 واإلعمار اإلنماء مجلس - 157 145 7.3%-

 العام والنقل األشغال وزارة - 99 84 15.0%-

 ، ومنهاأخرى - 21 38 77.8%

 الهيئة العليا لإلغاثة   0 13 

38.9% 161 116  صيانة 

-76.2% 13 53  المادية الثابتة باألصول تتعلق أخرى نفقات 

0.1% 9 9  1النواب مجلس في وصيانة تجهيزات/ 

 /6 سلفات موازنة .3 171 178 3.7%

 /7 (ال تتضمن الرواتب واألجور)إدارة الجمارك  .4 43 34 21.1%-
 الخزينة األخرىنفقات  .5 1,227 727 40.7%-
-49.8% 296 590  بلديات 

-20.3% 50 63  ضمانات 

1.3% 85 84  8 ودائع/ 

-44.2% 273 490  ،ومنها أخرى 

-58.5% 158 381  المضافة القيمة على الضريبة رديّات 

-100.0% 0 0  لإلغاثة العليا الهيئة 



 

 

 

 1122 تشرين الثاني - مرصد المالية العامة 

 23 0  المياه لسلطات خزينة سلفات 

 إنفاق غير مبّوب .6 4 1 66.5%-

 (يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمارال )إجمالي اإلنفاق  .7 15,493 15,671 1.1%
 وزارة المالية، مديرية المالية العامة: المصدر   
 (9)للتفاصيل حول هذه التحويالت، الرجاء مراجعة جدول رق  /     
 (7)للتفاصيل حول الفوائد، الرجاء مراجعة جدول رق  /     

، وهذه التسديدات مسبًقا كسلفات خزينة من حسابات الخزينة قد دخفعت والتي موازنةالمخّصصات تتضمن تسديدات من  /3
 . ، وألسباب محاسباتية، وبالتالي ال تؤثر أرقام العجز الماليواإلنفاق تسجل في جهة اإليرادات

 (8)للتفاصيل حول هذه التحويالت، الرجاء مراجعة جدول رق   /4
، والذي 1 1 تموز  3 بتاريخ  3  التي حخررت من األمانات وفقًا لقانون رق  يمثل هذا البند إعادة تصنيف للمدفوعات / 1

وقد سمح هذا القانون بإصدار   .وذلك لتغطية كلفة تجهيز وصيانة البرلمان 1 1 مليار ليرة في موازنة  1 فتح اعتمادًا بقيمة 
وف يت  قوننة هذه السلفة بناءًا على فواتير س .سلفة طارئة ذات قيمة ومدة محددتين، بناءًا على قرار رئيس مجلس النواب

   .مصدقة من قبل سكريتاريا البرلمان ومقدمة إلى وزارة المالية
بسبب نمّوها ، إال أن وزارة المالية ارتأت تبويبها بشكل مستقل "غيره"كانت مصنفة سابقًا تحت البند " سلفات الموازنة"/ 9

وبحسب القانون، يجب قوننة هذه المدفوعات الحقًا، وحينها فقط يمكن إعادة تصنيفها وفقًا . اآلونة األخيرة الملحوظ في
 .للتصنيف االقتصادي في نظام الموازنة

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

وذلك من إيرادات  تمّثل دفعات الودائع كل الدفعات من قبل الخزينة إلى اإلدارات والمؤسسات العامة، البلديات والصناديق/ 8
 .ما تّ  تحصيله بالنيابة عنه 

 

 

  

 التحويالت إلى المؤسسات العامة لتغطية األجور والرواتب: 6جدول 

 1111 1111 نسبة التغير
 (.ل.ل مليار)

1111-1111 1ت -1ك  1ت -1ك   

 تحويالت إلى مجلس الجنوب 12 9 26%-

    تحويالت إلى مجلس اإلنماء واإلعمار 29 27 5%-

    تحويالت إلى صندوق المهجرين 5 5 8%

 تحويالت إلى الجامعة اللبنانية 216 226 5%

التربوي للبحوث واإلنماءتحويالت إلى المركز  13 12 0%  

مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر     
 

 

 

 تفاصيل عمليات خدمة الدين :7جدول 
 1111 1111 1111 1111 نسبة التغير

 (.ل.ل مليار)
1111-1111 1ت -1ك  1ت -1ك  1ت  1ت   

تسديد فوائد 452 474 5,407 5,225 3%-
  

 بالعملة المحلية الدين 234 238 3,416 3,236 5%-
 الدين بالعملة األجنبية، ومنها 218 235 1,991 1,989 0%

فوائد على اليوروبوند - 197 220 1,824 1,861 2%
* 

 *فوائد على قروض خاصة - 2 0 13 4 70%-

 فوائد على قروض ميّسرة - 19 15 154 125 19%-

 تسديدات أقساط قروض ميّسرة 30 41 302 329 9%

مديرية المالية العامة المالية،وزارة : المصدر  
وفئة تسديد الفوائدالقرض تسديد أصل فئة : تجدر اإلشارة إلى أن تصنيف اإلنفاق على خدمة  الدين هو اآلن مقس  إلى فئتين -    
 متعّلقة بالعمليةتتضمن نفقات عامة : *
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 1التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان: 8جدول 

 1111 1111 نسبة التغير
 (مليار ليرة لبنانية)

1111-1111 1ت -1ك  1ت -1ك   

 شركة كهرباء لبنان، ومنها 1,598 2,348 47%

 :خدمة الدين، ومنها 96 97 1%

-8% 57 62  ومنهاقروض ميسرة ،: 

 تسديد أقساط - 52 48 8%-

 تسديد فوائد - 11 10 12%-

19% 40 33  قروض مكفولة من  مصرف لبنان 

 شراء غاز وفيول  1,502 2,251 50%

46% 2,196 1,502   سوناطراكمؤسسة البترول الكويتية و 

 - 55  -  الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي   

مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر     
 /

، إذ أنه كان يت  دفعه  من " نفقات الخزينة" بند تإلى شركة كهرباء لبنان تصنف تح، كانت التحويالت 111 أنه قبل العام  إلى تجدر اإلشارة

تؤخذ بعين  ،أصبحت  التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان111 ابتداء من العام . بحسب مراسي  صادرة عن مجلس الوزراءخالل سلف خزينة 
كدع  من التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان لتصبح مصنفة  ، ت  إعادة تصنيف  116 في العام . ، مصنفة كقرض السنوية ةاالعتبار في الموازن

مصنفة تحت  النفط  الغاز الطبيعي و التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان لتغطية مصاريف تبقي ولكن، في تقرير نتائج المالية العامة، .قبل الدولة
ولكن، هنا يجب التنويه إلى أن إعادة التصنيف هذه ل  تعكس ". موازنةالنفقات "، حين ت  إعادة تصنيفها تحت 1 1 حتى شهر آب " نفقات الخزينة"

الثاني كانون من  ابتداء .1 1 بغية التمكن من مقارنة األرقام السابقة مع تلك العائدة لعام  1 1 في  "مرصد المالية العامة"من  الشهريالتقرير في 

 .في هذا التقرير"الموازنة نفقات"التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان مصنفة تحت ، أصبحت   1 
المدفوعة إلى هذه الشركة في أول  اإلجمالية، بحيث أصبحت القيمة   1 في أيار  شركة المصرية القابضة للغاز الطبيعيالمليار ليرة إلى   4ت  دفع مبلم  / 

سديد قيمة شراء ت"فئة ل  يعكس  "مرصد المالية العامة"من    1 قرير شهر نيسان تجدر اإلشارة إلى أن ت. ليرة رمليا 11أشهر من العام الحالي عشرة

  .الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعيمليار ليرة كدفعة إلى  3 التي كانت تتضمن " النفط  الغاز الطبيعي و 

  

  



 

 

 

 1122 تشرين الثاني - مرصد المالية العامة 

 

 

 الدين العام: القسم الثالث

(مليار ليرة) 1111 الثاني تشرين شهرنهاية  الدائن فيحسب  الدين العام المستحق األداء: 9جدول    
التغير  نسبة التغير  1111 1111 1119 1118 

 1ت -1111 1ك .(ل.مليار ل)

1111 

 -1111 1ك

1111 1ت  
1ت 1ك  1ك  1ك   

 إجمالي الدين العام 70,941 77,112 79,298 81,503 2,205 2.78%
 الدين بالعملة المحلية 39,007 44,973 48,255 49,732 1,477 3.06%

24.64% 3,235 16,365 13,130 10,334 8,781   مصرف لبنان( يتضمنREPOs   وقروضEDL)
  

-6.08% -1,654 25,560 27,214 27,286 24,320  المصارف التجارية 
-1.31% -104 7,807 7,911 7,353 5,906   ومنها(سندات خزينة)ديون أخرى  بالعملة المحلية ، 
 مؤسسات عامة - 5,062 6,078 6,268 6,518 250 3.99%
 فوائد متراكمة  من الدين *  1,029 999 867 834 33- 3.81%-
دين بالعملة األجنبية 31,934 32,139 31,043 31,771 728 2.35%

1
 

-1.78% -47 2,577 2,624 2,713 2,855 
  الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص

 أجنبي

-10.24% -424 3,713 4,137 4,819 5,456   (يوروبوند وقروض)  ديون باريس
3
 

-5.93% -110 1,745 1,855 1,963 1,849   (يوروبوند وقروض) 3ديون باريس
4
 

6.54% 1,431 23,302 21,870 21,736 20,925  إصدارات يوروبوند في السوق 

-26.71% -129 354 483 460 430  فوائد متراكمة على اليوروبوند 

8.11% 6 80 74 447 419   خزينة خاصة بالعملة األجنبيةسندات
1
 

 ودائع القطاع العام 8,326 10,522 11,419 11,991 572 5.01%
 صافي الدين العام 62,615 66,590 67,879 69,512 1,633 2.41%
إجمالي القيمة السوقية للدين 46,992 51,231 51,308 50,605 704- 1.37%-

6
 

من إجمالي الدين%  66% 67% 65% 62%    

مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر   
مليون دوالر، وهي تصنف كجزء من الدين العام ألّنها  311يتضمن قروض مصرف لبنان لشركة كهرباء لبنان شراء الفيول، وقد بلغت هذه القروض :  

.مكفولة من الدولة  
ا بسبب تحديث المعلومات بالنسبة للقروض الثنائية والمتعددة األطراف قً بتختلف عن تلك المنشورة سا   1 أيلول  - 118 األول  أرقام كانون:  

 . DMFASم االصادرة عن نظ

  . مليار دوالر ضمن مؤتمر باريس  871،  بقيمة والً أ تتضمن يوروبوند صدر( القروض واليوروبوند)  ديون باريس : 3 
، قرض للبنك الدولي إلعادة اإلعمار والتنمية، قرض لإلمارات العربية المتحدة، شريحة أولى للقرض 3مساهمة باريس صادر لماليزيا كجزء من : 4

116 ، قرض صندوق النقد الدولي، شريحة أولى لقرض االتحاد األوروبي، وقرض لصندوق النقد العربي في حزيران 118 الفرنسي في شباط   

جنبيةسندات خزينة خاصة بالعملة األ :1
 
  (.سندات استمالك ومقاول)

ما يحمله مصرف لبنان، الصندوق الضمان االجتماعي،  قروض ثنائية ومتعددة األطراف  باستثناءإجمالي القيمة السوقية للدين هي إجمالي الدين العام : 9
.3و  وديون باريس   

 
  



 

 

 

 1122 تشرين الثاني - مرصد المالية العامة 

 

 

 منشلرات لمارة المالية
 

1122 
 22-17، أعد د ثشان ةثج     مجلعد ت 
    1122، آل ا (1121-2441)ا اد ت   ج لا ت ا ء ا د ت   دا 
  1122آل ا ، 1122-1121إفلا إد ان   د ن 
   1122، شبلف 1121ما زث    ما فن  مل 
 1122، ث جلن 1121 ثةلئج   مل      ملم  فف 
   1122من   مل  ا   لثف  ألا  ابع    –ثةلئج   مل      ملم 
  1122من   مل   ا   ل   ا   لثف ألا ،   ابع    فصلفةقا ا   د ن اأجا     د ن 
   1122 ةشا ن  ألا  –، نلثان    لثف ثشان شها   –ماصد   مل      ملم 
 1122 ةشا ن  ألا  –، شبلف 21بثد  -  اا ةب،  أللاا املحقلةهل 
 1122ةشا ن    لثف  -نلثان  ألا  ،  مح  شها  :   ةحا ات إ   شان  نهابلإ  بثلن 
1121 

 11-11، أعد د ثشان ةثج     مجلعد ت 
  من   مل     ا بع-،   ابع  ألا 1114،   ابع   ا بع من   مل    فصلف   د ن اأجا     د نةقا ا

1121 
 1121من مث لا   مل      ملم ، ث جلن : شان  نهابلإ  بثلن 
   1121ةقا ا  بثلن  مل 
 1121 ثةلئج   مل      ملم  فف 
   1121ألا    نلثان –نلثان    لثف  ثشان شها   –ماصد   مل      ملم 
 1121من   مل   ا   ل   ةقا ا   مل      ملم    فصلف،   ابع  ألا     لثف 
 1121ةشا ن    لثف  –، نلثان    لثف  مح  شها  :   ةحا ات إ   شان  نهابلإ  بثلن 
   1121ةقا ا مفص  ، ةشا ن  ألا   – 1121مشااع ما زث 

 
 
 
 
 



 

 

 

 1122 تشرين الثاني - مرصد المالية العامة 

1110 
 12-29، أعد د ةثج     مجلعد ت ثشان 
 1114،   ابع  ألا  ا   ل   من   مل  ةقا ا   د ن اأجا     د ن   فصلف 
  بلا س  –  مؤةما   دا ف  مجلثدن  بثلنIII 22-4،   ةقا ا   فصلف،  أعد د 
  1114 ةقا ا  بثلن  مل  
   1114 ألا   نلثان –،  نلثان    لثف ثشان شها   –ماصد   مل      ملم 
   1114   ل   –ةقا ا   مل      ملم    فصلف،   ابع  ألا 
 1114 ثةلئج   مل      ملم  فف 
   1114ةقا ا مفص  ، آب  – 1114مشااع ما زث 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :على بنا االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد

 

 المالية وزارة

 (UNDP)  اإلنمائي المتحدة األم  مشروع
 

 118 68    69: تلفون

 116 68    69: فاكس

 

 infocenter@finance.gov.lb: الكتروني بريد

 www.finance.gov.lb: يلكتروناالالموقع 
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