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 لمحة عامة

كل من  على بثقلها ألقت حيث ،2020 آب -الثاني كانون فترة خالل العامة المالية على بشدة الصعبة اإلقتصادية الظروف أثرت
 خالل سنوي أساس على( المائة في 20.2) ليرة مليار 2,351 بقيمة ملحوًظا إنخفاًضا العامة اإليرادات شهدتاإليرادات والنفقات. 

 الضريبة من لك تتحصيال تراجع نتيجة أساسي بشكل اإليرادات في اإلنخفاض هذا جاء .2020 العام من األولى ثمانيةال األشهر
 .اإلتصاالت موازنة وفر من التحويالت تدني إلى إضافة ،األرباح على الدخل وضريبة المضافة القيمة على

 ليخفض 2020 آذار شهر من إعتباراً  بونداليورو  سندات على المستحقة المدفوعات تسديد بعدم الحكومة قرار جاء النفقات، ناحية من
 في 59.0) ليرة مليار 2,844 بقيمة الفوائد مدفوعات تراجعت بحيث ،(المائة في 18.5) ليرة مليار 2,979 بقيمة اإلنفاق إجمالي
  .(المائة

ل ليرة  مليار 4,449مقارنة بعجٍز بلغ  2020 آب -الثاني كانونليرة خالل  مليار 3,821 بقيمة عجزاً  المالي الميزان إجمالي سجَّ
 كانون خالل ةلير مليار 556بقيمة  فائض من املحوظً  تراجًعا األولي ميزانال شهد ،المقابل في. 2019الفترة نفسها من العام  خالل

 .2020 آب –الثاني  كانون خالل ليرة مليار 1,713 بقيمة عجز إلى 2019 آب – الثاني

 

 يراداتاإل

 آب -الثاني كانون خاللليرة  مليار  9,262إلى ليصل سنوًيا (في المائة 20.2) مليار ليرة 2,351 بقيمة إجمالي اإليرادات نخفضإ
2020. 

ليرة  مليار 2,281 بلغ تراجعب ،الحالي العام من األولى ثمانيةال األشهر خالل ليرة مليار 6,920 اإليرادات الضريبية إجمالي بلغ
 نتيجة التراجع هذا جاء .السابقنفسها من العام  الفترة خالل المسّجل ليرة مليار 201,9 مجموع مع مقارنة 1(المائة في 8.42)

 .البنزين على الرسومو  العقارات على التسجيل رسوم ،الفوائد على الدخل ضريبة بإستثناء الضريبية مكوناتال معظم إنخفاض

                                                 
لى كورونا جائحة لمواجهة الحكومة فرضتها التي العامة التعبئة إلى جزئي، بشكل السنوي، االنخفاض هذا يعود 1   .ودفعها الضرائب عن بالتصريح المتعّلقة المهل كافة تمديد وا 

 
 : ملخص المالية العامة1جدول 

2020 نسبة التغير  9201  
 ل.ل.()مليار 

 آب-2ك آب-2ك 2020/2019
 يرادات الموازنة والخزينةإإجمالي  11,613 9,262 20.2%-
 إجمالي نفقات الموازنة والخزينة، منها 16,062 13,083 18.5%-
-59.0% 1,973 4,817  تسديد فوائد 
-28.2% 135 188  1تسديد أقساط القروض الميسرة 
-0.7% 10,975 11,057  2النفقات األولية 
 إجمالي العجز/الفائض 4,449- 3,821- 14.1%-

 العجز األولي/الفائض األولي 556 1,713- -
 مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية، 

 . تتضمن فقط األقساط األساسية من القروض الميسرة المخصصة  لتمويل مشاريع1

 )تسديد الفوائد وأقساط القروض الميسرة( النفقات األولية ال تتضمن المدفوعات المتعلقة بالدين .2
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 كانون خالل( المائة في 44.0) ليرة مليار 1,273 بقيمة األبرز السنوي تراجعال والخدمات السلع على الداخلية الضرائب سجلت
 في. (المائة في 7.49) ليرة مليار ,1991 بقيمة 2المضافة القيمة على الضريبة تحصيالت إنخفاض نتيجة ،2020 آب -الثاني

 المائة في 55.6 بنسبة سنوياً  تراجعاً  داخلياً  المحصلة وتلك الجمارك دىل المحصلة المضافة القيمة على الضريبية سّجلت التفاصيل،
 التسجيل رسومو  اللبنانية األراضي مغادرة رسوم إنخفضت ،ذلك إلى باإلضافة .الدرس قيد الفترة خالل التوالي، على المائة في 42.0و

 آب -الثاني كانون خالل التوالي على( المائة في 43.1) ليرة مليار 59و( المائة في 63.9) ليرة مليار 79 بقيمة السيارات على
 كانون خالل ليرة مليار 268 بلغت التي والتنباك التبغ حصر إدارة أرباح من التحويالت في إرتفاع التراجعات هذه قابل. 2020
 .2019 العام من نفسها الفترة خالل ليرة مليار 200 مع مقارنة 2020 آب – الثاني

 سنوي أساس على( المائة في 16.5) ليرة مليار 669 بقيمة ملحوظ بشكل األموال ورؤوس واألرباح الدخل على الضريبة تراجعت
 رؤوس على الدخل ضريبةو  األرباح على الدخل ضريبة من كل في الحاد السنوي اإلنخفاض نتيجة ،2020 آب –الثاني كانون خالل

 ضريبة شهدت ذلك،ك. التوالي على( المائة في 72.1) ليرة مليار 242و( المائة في 74.1) ليرة مليار 975 بقيمة المنقولة األموال

 بشكل الفوائد على الدخل ضريبة إرتفعت المقابل، في(. المائة في 18.1) ليرة مليار 121 بقيمة تراجعاً  واألجور الرواتب على الدخل
 .الدرس قيد الفترة خالل ليرة مليار 2,390  إلى لتصل( المائة في 39.7) ليرة مليار 679 بقيمة ملحوظ

 الجمارك تحصيالت من كل تراجع جراء( المائة في 34.5) ليرة مليار 444 بقيمة الدولية والمبادالت التجارة على الرسوم إنخفضت
الرسوم  إنخفضت ،لتفاصيلا في. التوالي على( المائة في 23.0) ليرة مليار 193و( المائة في 55.8) ليرة مليار 251 بقيمة الرسومو 

 كذلك،. المائة في 70.8 بنسبة المستوردة السيارات قيمة تراجع مع وذلك ،(المائة في 63.2) ليرة مليار 142 بقيمةت ار ياعلى الس
 قيمة في المائة في 57.3 بنسبة السنوي اإلنخفاض نتيجة( المائة في 68.4) ليرة مليار 79 بقيمة التبغ على الرسوم تراجعت
مجلس  قرار نتيجة وذلك ،(المائة في 6.5) ليرة مليار 32 بقيمة البنزين على الرسوم رتفعتإ ،المقابل في .المستوردة التبغية المنتجات

ميات الكالمسجل في  تراجعال تأثير على طغى مابتحديد حّد أدنى ألسعار المشتقات النفطية  القاضيو  20203آذار 12الوزراء بتاريخ 
 .سنوي أساس علىالمائة  في 21.3بلغ نسبة  والذي البنزين المستوردة من

 مليار 289 إلى لتصل( المائة في 24.5) ليرة مليار 94 بقيمة (المالي الطابع رسوم خاصة) األخرى الضريبية اإليرادات تراجعت
 . 2020 آب -الثاني كانون خالل ليرة

 بشكلٍ  ،2020 آب –الثاني كانون خالل( المائة في 34.2) ليرة مليار 199 بقيمة رتفاًعاإ األمالك على الضريبة سّجلت ،المقابل في
 من ،سنوي أساس على 4(المائة في 6.58) ليرة مليار 275 بقيمة ملحوظ بشكل العقارات على التسجيل رسوم زيادة جراء أساسي
 قطاع إلى المصارف مودعي توّجه نتيجة االرتفاع هذا جاء .2019 آب مع مقارنة 2020 آب في ليرة مليار 43 بلغت زيادة ضمنها
 المعتمدة لخطةا بدء مع التصاعدي مساره التوجه هذا عاود وقد. 2019 العام أواخر من اعتباراً  أماناً  أكثر بديالً  باعتباره العقارات

 الضريبةتراجعت كل من  ،أخرى ناحية من. مراحل خمس على األعمال فتح إلعادة 2020 نيسان 24 في الوزراء مجلس قبل من
 .التوالي على( المائة في 23.9) ليرة مليار 16و( المائة في 31.5) ليرة مليار 59 بقيمة اإلنتقال رسمو  المبنية األمالك على

 األشهر خالل ليرة مليار 1,204 إلى لتصل( المائة في 36.6) ليرة مليار 694 بقيمة إنخفاضاً اإليرادات غير الضريبية  لتسجّ 
 .2020 العام من األولى ثمانيةال

 

                                                 
 . لبنان في اإلقتصادي للنمو األساسي المحرك الخاص، اإلستهالك في الحاصل اإلنكماش بذلك عاكساً  2

 ونّص  أوكتان، 95 عيار للبنزين ل.ل 23,500و أوكتان 98 عيار للبنزين. ل.ل 24,000 بلغ البنزين بيع ألسعار أدنى حداً  12/3/2020 تاريخ 16 رقم الوزراء مجلس قرار حّدد 3
 .البنزين على الداخلي اإلستهالك رسم لصالح العالمية النفط أسعار في اإلنخفاض عن الناتجة الفروقات تحويل على

 في 47.2 بنسبة أسعارها متوسط ارتفاع مع بالتزامن 2020 آب – الثاني كانون خالل المائة في 44.7 بنسبة المباعة العقارات عدد إرتفع العقارية للشؤون العامة المديرية ألرقام وفقا 4

 .السابق العام من نفسها الفترة مع مقارنة المائة
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خالل الفترة قيد  (المائة في 54.1) مليار ليرة 630سنويًا بقيمة  اً إنخفاض الدولة وأمالك العامة والمؤسسات اإلدارات إيرادات شهدت
 أمالك نم الحاصالتو  بيروت مرفأ إيرادات ،يرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكيةاإلكل من  تراجعت بحيث ،الدرس

 في المائة( 68.1مليار ليرة ) 150 ،(المائة في 56.5) ليرة مليار 390 بقيمة )الدولي الحريري رفيق مطار إيرادات( الخاصة الدولة
  .التوالي على (المائة في 55.0) ليرة مليار 45و

 خاللمليار ليرة  442المائة( لتصل إلى  في 19.5مليار ليرة ) 107بقيمة  اإلدارية والعائدات الرسوم نخفضتإ ،ذلك إلى إضافة
في  24.2مليار ليرة ) 35التي ارتفعت بحوالي  السير رسوممكوناتها باستثناء  كل في تراجع تسجيل مع وذلك ،الدرس قيد الفترة

 في 41.6مليار ليرة ) 74 بقيمة العدل كتاب رسومو  اإلدارية العائدات ،رسوم جواز السفر من كل انخفضتالتفاصيل،  في .المائة(
 . التوالي علىالمائة(  في 31.1مليار ليرة ) 14و( المائة في 53.0مليار ليرة ) 16المائة(، 

 ،(المائة في 35.4مليار ليرة ) 56 بقيمةمعظمها محسومات تقاعدية( بغير الضريبية المختلفة ) اإليرادات إرتفعت ،أخرى جهة من
 باإلضافة. 2020 آب -الثاني كانون خالل ليرة مليار 43 حوالي 5على رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين اتاإلقتطاع تحيث سّجل

 آب -الثاني كانون خالل ليرة مليار 24 مبلغ البحرية األمالك مخالفات تسوية عن الناتجة اإلستثنائية اإليرادات سّجلت ذلك، إلى
 .السابقة السنة من نفسها الفترة خالل شيء ال مقابل 2020

مقارنة  2020 آب –الثاني كانون خاللمليار ليرة  1,139مليار ليرة لتصل إلى  623 قيمةبملحوظ  بشكل إيرادات الخزينة إرتفعت
 446 بقيمة استرداد عملية إلى الملحوظة الزيادة هذه وراء السبب يعود .20196نفسها من العام  الفترةليرة خالل  مليار 515مع مبلغ 

 مدفوعات استرداد على ونّص  المالية ووزارة المركزي المصرف بين حصل الذي تفاقاال بعد نيسان شهر خالل حصلت ليرة مليار
 استهالكها يتمّ  وفوس ،الخزينة يراداتإ ضمن عملّيةال هذه تسجيل تمّ  وقد .2020 العام من األول الفصل خالل المسددة الفوائد
 .20207 عام خالل الفوائد مستحقات لتغطية تدريجيًّا

 

 النفقات

 آب -الثاني كانونمليار ليرة خالل  13,083إلى  ليصل( في المائة 18.5)ليرة  مليار 2,979بقيمة  عاً تراج إجمالي النفقات شهد
 .2019 آب -الثاني كانون خالل ليرة مليار 16,062 مع مقارنة 2020

كانون  خالل مليار ليرة 9,150 حيث سجلت بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضيتغييرًا  8النفقات الجارية األولية تشهد لم
لتحويالت إلى كل لفي التفاصيل، شهدت بعض البنود زيادة سنوية خالل الفترة قيد الدرس، بخاصة تلك العائدة . 2020 آب -الثاني
مليار ليرة،  150، 9مليار ليرة 225، وذلك بقيمة األدويةو  معاشات التقاعدب ةالمرتبط والنفقات ،المستشفياتو  لإلغاثة العليا الهيئةمن 
إلى مؤسسة كهرباء  التحويالتالنفقات العائدة لبنود أخرى بخاصة  تراجعتفي المقابل، مليار ليرة على التوالي.  85ومليار ليرة  141

 .في المائة( 55.2) مليار ليرة 329بقيمة تعويضات نهاية الخدمة و  في المائة( 37.1مليار ليرة ) 561بقيمة لبنان 

تسديدات الفوائد مع تراجع  2020 آب– خالل كانون الثاني في المائة( 59.0) مليار ليرة 2,844 بقيمةتسديدات الفوائد إنخفضت 
التي  اليوروبوندسندات تسديد  تعليقبالدولة نتيجة قرار  في المائة( 88.3) مليار ليرة 1,602بقيمة  األجنبيةالقروض بالعملة  على

                                                 
 .2019 تموز 31 تاريخ 144 رقم 2019 لسنة العامة الموازنة قانون بموجب مقرة محسومات 5
 .اإلقتصادي النشاط عادةً  تعكس ال التحصيالت هذه في التغييرات فإن وبذلك بطبيعتها، مؤقتة هي الخزينة إيرادات أنّ  بالذكر الجدير 6
 .5 رقم الجدول في مبين هو كما المذكور البند في اإلرتفاع إلى أدى ما وهذا األخرى، الخزينة نفقات ضمن المدفوعات هذه تصنيف يتم 7

 .الدين وخدمة الفوائد دفعات استثناء بعد الجارية النفقات من األّولية الجارية النفقات تتألف 8
 األكثر األسر تستهدف التي تماعيجاإل األمان شبكة من كجزء 2020 حزيران 8و 2020 نيسان 2 بتاريخ لإلغاثة العليا الهيئة لصالح خزينة سلفات بموجب التحويالت هذه ُمنحت 9

 .أسرة لكل لبنانية ليرة 400,000 قدره مبلغ دفع التحويالت هذه وتغطي. ضعًفا
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 (في المائة 41.3مليار ليرة ) 1,242الفوائد على القروض بالعملة المحلية بقيمة عالوًة على ذلك، تراجعت . 2020 آذار استحّقت في
ها مجموعصل يفي المائة( ل 28.2) مليار ليرة 53 قيمةبالخارجية  الديون أقساط تسديداتإنخفضت كذلك، . خالل الفترة قيد الدرس

 . 2020 آب -كانون الثانيخالل  مليار ليرة 135 إلى

 –خالل كانون الثاني مليار ليرة 377لتصل إلى في المائة(  46.9) مليار ليرة 333قيمة شكل ملحوظ بب النفقات الرأسمالية تراجعت
الهيئة والتحويالت إلى  اإلنماء واإلعمار مجلسالتحويالت لصالح  ،الصيانة نفقات كل من ضاتيجة انخفنبشكٍل أساسي ، 2020 آب

على في المائة(  100.0) مليار ليرة 20و في المائة( 55.1) مليار ليرة 97 ،في المائة( 51.9) مليار ليرة 123بقيمة العليا لإلغاثة 
 التوالي. 

 .2020 آب –خالل كانون الثانيمليار ليرة  1,185في المائة( لتصل إلى  18.7مليار ليرة ) 187بقيمة  زيادة نفقات الخزينة لتسجّ 
مليار  163بقيمة  ردّيات الضريبة على القيمة المضافةو  الودائع، البلديات لصالحالتحويالت  ل منك تراجعجاء ذلك على الرغم من 

  .قيد الدرسالفترة خالل  ،على التواليفي المائة(  41.5)مليار ليرة  83 في المائة( 49.9مليار ليرة ) 113، في المائة( 36.1ليرة )

 

 الدين العام

في المائة( مقارنة مع  2.9ر ليرة )مليا 3,969 ، بزيادة بلغت2020 آبمع نهاية مليار ليرة  142,119 إجمالي الدين العام لسجّ 
ودائع مليار ليرة مع تراجع  127,939في المائة ليصل إلى  4.5 بنسبةأسرع  بوتيرةصافي الدين رتفع إ، . في المقابل2019نهاية العام 

 في المائة( خالل الفترة قيد الدرس. 9.5مليار ليرة ) 1,497بقيمة القطاع العام 

، مقارنًة 2020 آبمليار ليرة مع نهاية  89,007 ليصل إلى (في المائة 2.0)مليار ليرة  1,728بقيمة  الدين بالعملة المحلية إرتفع
 2,279 بقيمةمحفظة مصرف لبنان من الديون بالعملة المحلية . في التفاصيل، إرتفعت 2019عام النهاية  مليار ليرة 87,279مع 

 األخرى نالديو  محفظة فيأصغر ، تالها إرتفاع 2020 آبمليار ليرة مع نهاية 52,996 لتصل إلى  (في المائة 4.5)مليار ليرة 
 10,181لتصل إلى ( في المائة 2.1)مليار ليرة  213بقيمة  المحلية بالعملة الدين من العامة المؤسسات حصة زيادة مع المحلية بالعملة

لتصل ( في المائة 2.9)مليار ليرة  722بقيمة  من الديون بالعملة المحليةالمصارف التجارية حصة إنخفضت ، في المقابل مليار ليرة.
 .2020 آبمليار ليرة مع نهاية   24,594إلى 

. 2020 آبمليار ليرة مع نهاية  53,112 لتصل إلى في المائة( 4.4) يار ليرةمل 2,241 بقيمة الدين بالعملة األجنبية إرتفعت قيمة
مليار ليرة بعد قرار الحكومة  1,809جاءت الزيادة المذكورة بشكل أساسي نتيجة تراكم متأخرات القسائم التي بلغت  ،التفاصيلفي 

 إرتفعتمليار ليرة عبارة عن متأخرات من الفوائد المتراكمة. كذلك،  127التوقف عن تسديد مستحقات اليوروبوند، إضافة إلى مبلغ 
الصادرة  القروضتراجعت  في حين مليار ليرة، 85بقيمة  األجنبي الخاص القطاع من والقروض األطراف والمتعددة الثنائية القروض

سندات اليوروبوند  لم يطرأ أي تعديل على في المقابل،. 2019مع نهاية العام مليار ليرة مقارنًة  43بقيمة  3ضمن مؤتمر باريس 
  .2020 آبمع نهاية مليار ليرة  3,769بلغت متأخرات  من ضمنهامليار ليرة،  47,206مبلغ  عند بقيتقد ف المتداولة في السوق
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 القسم األول: خالصة اإليرادات العامة القسم األول: خالصة اإليرادات العامة 
 : إجمالي اإليرادات2جدول 

2020 التغير نسبة  9201  )مليار ل.ل.( 
 آب-2ك آب-2ك 2020/2019

 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنها 11,098 8,123 26.8%-
 اإليرادات الضريبية   9,201 6,920 24.8%-
 اإليرادات غير الضريبية    1,897 1,204 36.6%-
 إجمالي إيرادات الخزينة 515 1,139 120.9%
 إجمالي اإليرادات العامة 11,613 9,262 20.2%-

ةالعام المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  
 

 ة: اإليرادات الضريبي3جدول 
2020 نسبة التغير  9201  

 )مليار ل.ل.(
 آب-2ك آب-2ك 2020/2019

 اإليرادات الضريبية 9,201 6,920 24.8%-
   :ضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال، ومنها 4,053 3,384 16.5%-
 ضريبة الدخل على األرباح 1,316 341 74.1%-
 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور 666 545 18.1%-
 المنقولةضريبة الدخل على رؤوس األموال  336 94 72.1%-
 ضريبة الدخل على الفوائد  1,711 2,390 39.7%
 غرامات )ضريبة على الدخل( 24 14 39.8%-
  :ضريبة على األمالك ، ومنها 581 780 34.2%
 ضريبة على األمالك المبنية 187 128 31.5%-
 رسوم تسجيل على العقارات 322 597 85.6%
:السلع والخدمات، ومنها الضرائب الداخلية على 2,896 1,623 44.0%-  
 الضريبة على القيمة المضافة 2,413 1,214 49.7%-
 ضرائب أخرى على السلع والخدمات، ومنها: 262 123 53.0%-
 رسوم تسجيل على السيارات 137 78 43.1%-
 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية 124 45 63.9%-
:الدولية، ومنها الرسوم على التجارة والمبادالت 1,288 844 34.5%-  
 الجمارك 451 199 55.8%-
 رسوم، ومنها: 838 645 23.0%-
 رسوم على البنزين 488 519 6.5%

 رسوم على التبغ 116 37 68.4%-
 رسوم على السيارات 226 83 63.2%-
 إيرادات ضريبية أخرى )خاصة رسوم الطابع المالي( 383 289 24.5%-

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  
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 : اإليرادات غير الضريبية4جدول 

2020 نسبة التغير  9201  
 )مليار ل.ل.(

 آب-2ك آب-2ك 2020/2019
 اإليرادات غير الضريبية 1,897 1,204 36.6%-
 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 1,165 535 54.1%-
 ومؤسسات غير مالية، منها:حاصالت من إدارات  1,018 434 57.4%-
 إيرادات كازينو لبنان 80 47 40.8%-
 إيرادات مرفأ بيروت 220 70 68.1%-
 إيرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني 26 17 36.5%-
 إيرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية  690 300 56.5%-
 عامة )مصرف لبنان( حاصالت من مؤسسات مالية 60 60 0.5%-

-55.0% 37 83 
حاصالت من أمالك الدولة الخاصة )إيرادات مطار رفيق الحريري 

 الدولي(
 حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة )فوائد( 4 4 18.8%-
 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 549 442 19.5%-
 رسوم إدارية، ومنها: 434 354 18.3%-
 العدلرسوم كتاب  44 30 31.1%-
 رسوم جواز السفر/ األمن العام 177 103 41.6%-
 رسوم السير 146 181 24.2%
 رسوم قضائية 21 19 10.4%-
 رسوم القيادة 14 8 42.8%-
 عائدات إدارية 31 14 53.0%-
 مبيعات )الجريدة الرسمية وثمن لوحة عمومية( 2 1 44.1%-
 رسوم إجازات )خاصة إجازات العمل( 57 49 14.8%-
 رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 26 24 8.0%-
 الغرامات والمصادرات 25 12 49.7%-
 إيرادات غير ضريبية مختلفة )معظمها محسومات تقاعدية( 158 214 35.4%

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
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 القسم الثاني: خالصة اإلنفاق العام

 بحسب التصنيف االقتصادي: اإلنفاق 5جدول 
2020 نسبة التغير  9201  مليار ل.ل.() 

2020/1920  آب-2ك آب-2ك 
 النفقات الجارية .1 14,155 11,258 20.5%-
 المخصصات والرواتب وملحقاتها، ومنها: 6,691 6,540 2.3%-
 مخصصات ورواتب وأجور والتقديمات االجتماعية 4,054 4,083 0.7%
 معاشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ومنها: 2,349 2,161 8.0%-
 معاشات التقاعد 1,754 1,894 8.0%

 تعويضات نهاية الخدمة 595 267 55.2%-
 تحويالت إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب 287 296 3.0%

 /1تسديد فوائد ومنها:  4,817 1,973 59.0%-
 فوائد على القروض الداخلية 3,003 1,762 41.3%-
 فوائد على القروض الخارجية 1,813 212 88.3%-
 سديد أقساط ديون خارجيةت 188 135 28.2%-
 مواد استهالكية، ومنها: 197 245 24.8%
 نفقات تغذية 35 35 0.9%

 محروقات 24 4 82.4%-
 أدوية  79 164 107.4%
 خدمات خارجية 95 106 11.7%
 تحويالت أخرى، ومنها:  1,779 1,725 3.1%-

 /2 مؤسسة كهرباء لبنان 1,513 952 37.1%-
 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  0 0 -
 الهيئة العليا لإلغاثة  0 225 -

 التحويالت إلى القطاع غير العام  159 147 7.9%-
 /3 التحويالت إلى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري  12 0 100.0%-
 أخرى، ومنها: نفقات جارية 314 468 49.0%
 مستشفيات  243 393 61.5%
 أخرى )أحكام قضائية ومصالحات، نفقات وفود ومؤتمرات خارجية، غيرها(  نفقات  69 71 2.7%

 نفقات مالية أخرى 1 0 100.0%-
 المدينة دعم الفوائد 73 65 11.2%-
 . النفقات االستثمارية2 710 377 46.9%-
نشاءات مائيةاستمالكات أراض  0 0 98.7%-  وأبنية إلنشاء وأشغال طرق ومرافئ ومطارات وا 
 تجهيزات 49 52 5.0%

 إنشاءات قيد التنفيذ، ومنها: 391 198 49.4%-
 صندوق المهجرين 0 0 -

 مجلس الجنوب 49 30 38.2%-
 مجلس اإلنماء واإلعمار 176 79 55.1%-
 وزارة األشغال والنقل 50 33 33.6%-
 أخرى، ومنها:  116 53 54.4%-

 الهيئة العليا لإلغاثة   20 0 100.0%-
  صيانة 237 114 51.9%-

 

 نفقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة المادية 32 14 56.9%-
 /4 سلفات موازنة .3 114 187 64.4%
 /5إدارة الجمارك )ال تتضمن الرواتب واألجور(  .4 86 76 10.8%-
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2020 نسبة التغير  9201  
 )مليار ل.ل.(

2020/1920  آب-2ك آب-2ك 
 تسديد فوائد 4,817 1,973 59.0%-
 الدين بالعملة المحلية 3,003 1,762 41.3%-
 الدين بالعملة األجنبية، ومنها 1,813 212 88.3%-
 فوائد على اليوروبوند* 1,746 157 91.0%-
 على قروض خاصة* فوائد 0 0 56.5%-
 فوائد على قروض ميّسرة 67 54 19.6%-
 تسديد أقساط ديون خارجية 188 135 28.2%-

 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

مدفوعات خدمة الدين تنقسم إلى فئتين: تسديد الفوائد )بحسب تصنيفات إحصاءات مالية الحكومة( وتسديد أقساط القروض الميسرة المخصصة ( إن تصنيف 1) 
 لتمويل المشاريع.

 بالعملية متعّلقة عامة نفقات *تتضمن
 

 
 : التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان7جدول 

2020 نسبة التغير  9201  )مليار ل.ل.( 
2020/1920  آب-2ك آب-2ك 

 شركة كهرباء لبنان، ومنها: 1,513 952 37.1%-
 خدمة الدين 4 2 31.0%-
 شراء غاز، فيول ووقودتسديدات ل 1,509 949 37.1%-

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
 

 

 

 /6نفقات الخزينة  .5 998 1,185 18.7%
 بلديات 453 289 36.1%-
 أمانات 64 57 11.0%-
 /7ودائع  226 113 49.9%-
 أخرى، ومنها: 256 726 183.9%
 رديّات الضريبة على القيمة المضافة 199 117 41.5%-
 إجمالي اإلنفاق )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار(.6 16,062 13,083 18.5%-

 

 التسوية بعد المالي األداء لنشرة االجمالية األرقام العام، الدين مديرية أرقام الصناديق، ،نفقات 36 رقم حساب كشف:المصدر

 (6) رقم جدول مراجعة الرجاء الفوائد، حول للتفاصيل1/ 

 الخزينة نفقات" من لبنان كهرباء مؤسسة إلى التحويالت تصنيف اعادة تمت (.7) رقم جدول مراجعة الرجاء لبنان، كهرباء مؤسسة إلى التحويالت حول للتفاصيل2/ 
 .المالي األداء نشرة مع يتماشى وبما 2009 لعام الموازنة اقتراح في التصنيف إعادة أعقاب في المختلفة التحويالت إلى "االخرى

 .المدعوم القمح ودفعات اإلدارية النفقات من كال السكري والشمندر للحبوب العامة المديرية لصالح التحويالت تتضمن/  3

 تتم وسوف .مستقل بشكل تبويبها يتم سوف الشفافية، لتأمين المالية وزارة جهود إطار وفي لنموها، ا نظر ."غيره" البند تحت اسابق مصنفة كانت الموازنة سلفات /4 
 . الموازنة نظام في االقتصادية لطبيعتها ا وفق تصنيفها يمكن فقط وحينها ا، الحق قوننتها

 المستندات العامة المالية مديرية تستلم عندما فقط تصنيفها ويمكن الجمارك، صندوق من الجمارك إلى المدفوعات كل( واألجور الرواتب باستثناء( البند هذا يتضمن 5/

 .الالزمة
 المالية أداء تقارير في نفسه االسم تحمل التي الفقرة عن والسنوية والفصلية الشهرية التقارير في الخزينة نفقات فقرة تختلف ، 2011األول كانون من را اعتبا 6/ 

 االقتصادي للتصنيف ا وفق تصنيفها إعادة يتم والتي الخزينة وسلفات األمانات حسابات من المدفوعات بعض تصنيف إلعادة ا نظر المالية وزارة عن الصادرة العامة
 .الموازنة نظام في

 .لصالحهم محصلة ايرادات من المالية، والصناديق البلديات المؤسسات، العامة، لإلدارات الخزينة تدفعها مبالغ هي الودائع ان / 7 

1: تفاصيل عمليات خدمة الدين6جدول 
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 القسم الثالث: الدين العام
2020 آبحسب الدائن في نهاية شهر  القائم: الدين العام 8جدول   

 )مليار ل.ل.( 
8201  

 1ك

9201  
 1ك

2020  
 آب

 نسبة التغيير    
    -9201 1ك
2020 آب  

 %2.9 142,119 138,150 128,347 إجمالي الدين العام

 %2.0 89,007 87,279 77,852 الدين بالعملة المحلية

 %9.4 1,416 1,294 1,123 * فوائد متراكمة من الدين  

 %4.5 52,996 50,717 39,006 مصرف لبنان  -أ

 27,402 25,316 24,594 -2.9%  (REPOsيتضمنالمصارف التجارية ) -ب

 %1.5 11,417 11,246 11,444 ديون أخرى  بالعملة المحلية )سندات خزينة(، ومنها -ج

 %2.1 10,181 9,968 9,956 مؤسسات عامة

 %0.0 120 120 166 /1 سندات فروقات المتعهدين

 %4.4 53,112 50,871 50,495 /2 دين بالعملة األجنبية

القروض الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع -أ
 %3.0 2,935 2,850 2,920  أجنبي خاص 

 %17.8- 199 242 344 /3 ))يوروبوند وقروض 3ديون باريس  -ب

 %0.0 47,206 47,206 46,678 إصدارات يوروبوند في السوق -ج

 - 3,769 0 0 متأخرات من أصل الدين       

 %46.7 836 570 547 فوائد متراكمة على اليوروبوند -د

 - 1,809 0 0 متأخرات من قسائم -ه

 - 127 0 0 فوائد متراكمة متأخرات من  -و

 %100.0- 0 3 6 /4 نة خاصة بالعملة األجنبيةيسندات خز  -ز

 %9.5- 14,180 15,677 14,186 ودائع القطاع العام

 %4.5 127,939 122,473 114,161 صافي الدين العام

 %1.9 75,868 74,441 76,204 /5 إجمالي القيمة السوقية للدين

 - %53 %54 %59 النسبة من اجمالي الدين العام
 

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العام

 .”سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية“ألمريكي تحت بند ا تندرج سندات المتعهدين بالدوالر المحلية.ة لسندات فروقات المتعهدين بالعم  /1

عن تلك المنشورة سابًقا نظرًا لتحديث المعلومات المتعلقة بالقروض الثنائية والمتعددة األطراف الصادرة عن  أن تختلف يمكن 2019 كانون األول -2018أرقام كانون األول /2
 .DMFASنظام 

 من األولى والثانية تينشريحالوقرض لإلمارات العربية المتحدة،  والتعمير، لإلنشاء، قرض للبنك الدولي 3باريس  مؤتمر في تهالماليزيا كجزء من مساهم ةصادر يوروبوند /3
 .2012، والثانية في تشرين األول في 2008لقرض الفرنسي األولى في شباط ا

 ومقاوالت(. اتسندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية )سندات استمالك/4
 .3ثنائية ومتعددة األطراف ودين باريس  ، قروضاالجتماعي لضمانل الوطني جمالي القيمة السوقية للدين هي إجمالي الدين العام باستثناء ما يحمله مصرف لبنان، الصندوقإ/5
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 :على بنا االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد

 

 المالية وزارة

 دائرة التحليل اإلقتصادي الكلي والدراسات

 -17181731مقّسم:  961 1 956000: تلفون

 www.finance.gov.lbالموقع اإللكتروني: 

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

