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 لمحة عامة

 1،302 مقارنة بعجز 2018من العام  األشهر السبعة األولى خاللمليار ليرة  4،640عجزًا كبيرًا بلغ  الماليسجل الميزان 
كل من زيادة نفقات  تيجة. جاء هذا التراجع في المالية العامة بشكل أساسي ن2017مليار ليرة خالل الفترة نفسها من العام 

(i )2017العام  أواخرالرواتب سلسلة الرتب و  تعديل مليار ليرة جراء 1،189ا بقيمة المخصصات والرواتب وملحقاته( ،ii) 
التحويالت ( ivمليار ليرة، إضافة إلى ) 506( مدفوعات الفوائد بقيمة iii)، مليار ليرة 529بقيمة  التسديدات لصالح البلديات

مليار ليرة  152بقيمة  خجولةفي اإليرادات جاءت الزيادة  في المقابل، .مليار ليرة 484بقيمة  مؤسسة كهرباء لبنان لصالح
 لنفقات. في امن تخفيف أثر اإلرتفاع حيث لم تتمكن 

فائض  إلى 2017تموز  -في كانون الثاني مليار ليرة 2,928 فائض بقيمة حاد من بشكل   األولي الميزانتراجع من جهته، 
في  4.2بنسبة  إجمالي الدين العامإرتفع ، . نتيجًة لذلك2018خالل الفترة نفسها من العام  مليار ليرة 102 طفيف بقيمة

 .2017 مقارنًة مع نهاية العام 2018تموز في المائة 

 يراداتاإل

مليار ليرة  152 تبلغسنوية  زيادة، ب2018خالل األشهر السبعة األولى من العام  مليار ليرة 10,925 إجمالي اإليرادات بلغ
من  .، حيث طغت الزيادة في إيرادات الخزينة على التراجع في كل من اإليرادات الضريبية وغير الضريبية(في المائة 1.4)

النشاط  عادةً مؤقتة، وبالتالي إن التغييرات في هذه التحصيالت ال تعكس  بطبيعتها الجدير ذكره أن إيرادات الخزينة هي
 .اإلقتصادي

في  0.9) مليار ليرة 79 بقيمة نخفاض  إب ،2018تموز  -في كانون الثاني مليار ليرة 8,288 اإليرادات الضريبية سجلت
 الضريبة على (iكل من ) إنخفاض وذلك نتيجة، العام السابقالفترة نفسها من  في مليار ليرة 8,367مقارنًة مع  المائة(

 .التجارة والمبادالت الدوليةالرسوم على ( iii)الضريبة على األمالك، و( ii)، الدخل واألرباح ورؤوس األموال

 علًما، مليار ليرة 1,246لتصل إلى  في المائة( 37.8مليار ليرة ) 756بقيمة تراجعًا حاّدًا  األرباح على الدخل ضريبة سجلت
بسبب تحويل المؤسسات المالية الضرائب على أرباحها اإلستثنائية  مضّخمةً جاءت  2017اإليرادات المحصلة في العام ّن أ

الدخل  ضريبةالزيادة الكبيرة في جاءت ، بالمقابل .2016الناتجة عن الهندسة المالية التي قام بها مصرف لبنان خالل العام 

 : ملخص المالية العامة1جدول 
 تموز -2ك تموز -2ك نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2018/2017 2018 2017 

 إجمالي ايرادات الموازنة والخزينة 10,772 10,925 1.4%
 نفقات الموازنة والخزينة، منهاإجمالي  12,074 15,565 28.9%
12.5% 4,561 4,055  تسديد فوائد 
3.2% 181 175  1تسديد أقساط القروض الميسرة 

38.0% 10,823 7,844  2النفقات األولية 
 إجمالي العجز/الفائض 1,302- 4,640- -

 العجز األولي/الفائض األولي 2,928 102 96.5%-
 المالية العامةمديرية المصدر: وزارة المالية، 

 . تتضمن فقط األقساط األساسية من القروض الميسرة المخصصة  لتمويل مشاريع1

 النفقات األولية ال تتضمن المدفوعات المتعلقة بالدين )تسديد الفوائد وأقساط القروض الميسرة( 2

         االيرادات
 2-1صفحة   

 

 النفقات
 3-2صفحة 

 
 تطور الدين العام

 4-3صفحة 
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الضريبة على رؤوس المائة. إرتفعت في  7إلى  المائةفي  5ضريبة من المعدل رفع مليار ليرة نتيجة  441بقيمة  دعلى الفوائ
أّنه تم تعديل  علًما، 2018تموز  مع نهايةمليار ليرة  319في المائة( لتصل إلى  24.3مليار ليرة ) 62بقيمة  األموال المنقولة

 10إلى  في المائة 5معدل الضريبة على رؤوس األموال المنقولة بالنسبة للشركات المدرجة أسهمها في بورصة بيروت من 
 باقي الشركات.على تماشيًا مع معدل الضريبة المطبق في المائة 

في المائة(، وذلك  19.5مليار ليرة ) 102بقيمة  إنخفاضًا ملحوظاً  العقارات رسوم التسجيل علىسجلت باإلضافة إلى ذلك، 
في  المسّجلةفي عدد األمتار المرّبعة الذي رافقه تراجع و في المائة  16.8اإلنخفاض في عدد العقارات المباعة بنسبة بسبب 

 .1في المائة 20 بنسبة تراخيص البناء

مليار  59بقيمة نخفاض  إب، 2018تموز  -خالل كانون الثاني مليار ليرة 1,186 الرسوم على التجارة والمبادالت الدوليةبلغت 
بالمائة( في الرسوم  10.0مليار ليرة ) 82بالمائة( مقارنًة مع السنة السابقة، بشكل أساسي نتيجة التراجع بقيمة  4.7ليرة )

إستيراد  وذلك مع تراجعفي المائة(  43.6مليار ليرة ) 54في التفاصيل، تراجعت الرسوم على التبغ بقيمة الضريبية. 
في المائة( مقارنًة مع السنة السابقة. كما تراجعت الرسوم على السيارات بقيمة  35.2مليار ليرة ) 52المنتجات التبغية بقيمة 

 في المائة. 7.5بنسبة قيمة السيارات المستوردة في المائة( نتيجة إنخفاض  9.3مليار ليرة ) 28

 2,812في المائة( لتصل إلى  9.1مليار ليرة ) 235بقيمة  الداخلية على السلع والخدماتالضرائب رتفعت ا هذا في حين
في  10.4مليار ليرة ) 229 بحوالي الضريبة على القيمة المضافة ، حيث ارتفعت2018تموز  -مليار ليرة خالل كانون الثاني

كل من الضريبة على القيمة المضافة رتفاع ى افي المائة، ما أدى إل 11في المائة إلى  10إذ زادت نسبتها من  المائة(
 .في المائة على التوالي 5.6و في المائة  14.7المحصلة لدى الجمارك وتلك المحصلة داخليًا بنسبة 

 -خالل كانون الثاني مليار ليرة 1,757إلى في المائة( لتصل  4.3مليار ليرة ) 79بقيمة  اإليرادات غير الضريبية إنخفضت
مليار ليرة  164بقيمة  عامة وأمالك الدولةالمؤسسات الدارات و اإلحاصالت الحاد في تراجع الإلى . يعود ذلك 2018تموز 

 69 بقيمة السلكية والالسلكية اإلتصاالتتحويالت من وفر موازنة ال في كبيًرا اإنخفاضً  (iوالذي تضمن ) (،في المائة 13.9)
 (iii) إضافًة إلى ،مرفأ بيروتإيرادات في المائة( في  47.5مليار ليرة ) 68ة مبقي اتراجعً ( ii)، في المائة( 8.7) مليار ليرة

في المائة(.  41.3مليار ليرة ) 36بقيمة  )إيرادات مطار رفيق الحريري الدولي( الخاصة الدولة أمالك من حاصالتال دّنيت
مليار ليرة  42لتصل إلى في المائة(  96.9)مليار ليرة  21بقيمة رتفعت بشكل  حاد قد ا العدل ابكتّ  رسوم الجدير ذكره أن

قانون رقم وفقًا لل 2الضريبية الجديدة ءاتاجر اإلتطبيق  مضاعفة الرسوم مع وذلك نتيجة 2018 تموز -كانون الثانيخالل 
 .26/10/20173تاريخ  لجريدة الرسميةمن ا 50في العدد رقم الذي تم نشره  64/2017

تموز  -في كانون الثانيمليار ليرة  880في المائة( لتصل إلى  54.3مليار ليرة ) 310 بقيمة إرتفاعاً  إيرادات الخزينة شهدت
 .20174نفسها من العام  الفترةمليار ليرة خالل  570 مبلغمع  مقارنةً ، 2018

 

 

                                                 
1
 .طرابلسو بيروت في المهندسين تينقاب لدى المسجلة البيانات بحسب 
2
ليرة، زيادة الرسوم على المستندات المترجمة التي  20,000ليرة إلى  10,000مثل زيادة الرسوم على السندات، التعهدات، التأمينات والمتوجبات األخرى من  

ليرة، اإلشعارات، اإلنذارات،  4,000ليرة إلى  2,000ليرة، نسخ طبق األصل عن مستندات وصكوك من  4,000ليرة إلى  2,000يصدق عليها كتاب العدل من 

 ليرة. 20,000ليرة إلى  10,000اإلعفاءات والتبليغات من 
3
 .الدستوري المجلس قبل من( 21/08/2017 تاريخ 37 رقم عدد الرسمية الجريدة في)المنشور  45/2017 رقم القانون إبطال بعد 
4
ومتعلق بعملية إستبدال الدين التي تمت بين  2018مليار ليرة مسجل ضمن حساب "فوائد محصلة غير مستحقة" خالل شهر أيار  131بدفع من مبلغ إسثنائي بقيمة  

. وقد نتج عن هذه العملية المحاسبية تسجيل المبلغ نفسه ضمن خانة نفقات الخزينة، وبالتالي ال يوجد أي تأثير على 2018أيار  17وزارة المالية ومصرف لبنان في 

 الميزان المالي اإلجمالي.
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 النفقات

 15,565ليصل إلى  2018 تموز -خالل كانون الثانيفي المائة(  28.1مليار ليرة ) 3,490بقيمة  إجمالي النفقات إرتفع
في اإلنفاق نتيجة زيادة  ، وذلك2017خالل الفترة نفسها من العام المسّجل مليار ليرة  12,074 مبلغن عبزيادة  مليار ليرة

 .المكوناتكافة 

نتيجة ، ليرةمليار  8,493إلى لتصل ( في المائة 32.1)مليار ليرة  2,062بقيمة  حادبشكل  5النفقات الجارية األوليةرتفعت إ
بقيمة  معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمةو  اإلجتماعيةالمخصصات والرواتب واألجور والتقديمات  في الزيادة الملحوظة

، 2018تموز  -خالل كانون الثاني سجلت البنود األخرى زيادة، بالتوازي .مليار ليرة على التوالي 443ومليار ليرة  669
، مليار ليرة 1,434إلى لتصل  في المائة( 50.9) مليار ليرة 484بقيمة  مؤسسة كهرباء لبنانالتحويالت إلى  (i) بخاصة

ii)) في  127.9مليار ليرة ) 101بقيمة  (خرى )أحكام قضائية ومصالحات، نفقات وفود ومؤتمرات خارجية، غيرهااأل نفقاتال
باإلضافة ، في المائة( 36.8)مليار ليرة  64بقيمة  المستشفيات إلى التحويالت(iii) مليار ليرة،  180المائة( لتصل إلى 

في المقابل،  .مليار ليرة 218إلى لتصل في المائة(  24.9) مليار ليرة 43بقيمة  القطاع غير العام إلىت تحويالال  (iv)إلى
 تحويالت إلى الهيئة العليا لإلغاثة أية لسج  ت  ، في حين لم في المائة( 27.1) مليار ليرة 33بقيمة  األدويةتراجعت مدفوعات 

 .في العام السابق مليار ليرة 21بقيمة بعد أن كانت 

( في المائة 12.5مليار ليرة ) 506بلغت بزيادة ، 2018تموز  -في كانون الثاني مليار ليرة 4,561 تسديدات الفوائدت سّجل
 تسديدات الفوائد على القروض بالعملة األجنبية في الزيادة بشكل أساسي نتيجة، السابق العام الفترة نفسها من مع مقارنةً 
الفوائد على القروض  تسديداتفي رتفاع كذلك اإلو  ،مليار ليرة 1،727لتصل إلى  في المائة( 28.3مليار ليرة ) 381بقيمة 

 مليار ليرة. 2,835إلى في المائة( لتصل  4.6مليار ليرة ) 125بقيمة بالعملة المحلية 

نتيجة الزيادة ، العام السابق الفترة نفسها من مقارنة معمليار ليرة  208 بلغ بارتفاعمليار ليرة،  874 النفقات الرأسمالية بلغت
مليار ليرة  62بقيمة  لصيانةا نفقاتفي رتفاع إمترافقة مع  في المائة(، 25.6مليار ليرة ) 129بقيمة  ذالتنفي قيد اإلنشاءات في
بشكل حاد بقيمة  مجلس اإلنماء واإلعمار النفقات لصالحنخفضت او مليار ليرة. هذا  142في المائة( والتي بلغت  78.3)

 .خالل الفترة قيد الدرس مليار ليرة 199في المائة( لتصل إلى  41.7مليار ليرة ) 142

يعود هذا  .2018 تموز -كانون الثانيمليار ليرة خالل  1,217لى إمليار ليرة لتصل  670بقيمة  نفقات الخزينة إرتفعت
 مجموعها ليصل مليار ليرة 529بقيمة  البلديات لصالحمن قبل وزارة المالية التحويالت  في زيادةإلى ال يأساسبشكل  اإلرتفاع

 .مليار ليرة 692إلى 

 

 الدين العام

األول كانون مع  مقارنةً  (المائة في 4.2) ليرة مليار 5,077بقيمة رتفاع اب ،مليار ليرة 124,975 العامإجمالي الدين بلغ 
في  مليار ليرة 109,254إلى في المائة( ليصل  4.8مليار ليرة ) 5,015بقيمة  زيادة صافي الدين سجل، ذلكل نتيجةً . 2017
مليار ليرة مع نهاية  15,721إلى لتصل مليار ليرة  62ودائع القطاع العام بقيمة في  الطفيفة بالرغم من الزيادة، 2018 تموز
أيار  17التبادل التي جرت بين وزارة المالية ومصرف لبنان في تفاقية ابمن ناحية أخرى، تأثرت بنية الدين العام  .تموز

قيمة سوقية بلغت بمليار د.أ. و  5.5، والتي قامت بموجبها وزارة المالية بإصدار سندات يوروبوند بقيمة إسمية بلغت 2018
 بسندات خزينة بالعملة المحلية من محفظته.ستبدلها ا.، لصالح مصرف لبنان الذي مليار د.أ 5.4

                                                 
5
 .الدين وخدمة الفوائد دفعات ستثناءإ بعد الجارية اتالنفق من األّولية الجارية النفقات تتألف 
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 كل من محفظة إنخفاضنتيجة  يأساسبشكل (، في المائة 3.0)مليار ليرة  2,244بقيمة  الدين بالعملة المحلية إنخفض
( في المائة 4.6)مليار ليرة  1,276و( في المائة 4.1)مليار ليرة  1,453بقيمة  من الدين والمصارف التجارية مصرف لبنان
حيث ، (في المائة 4.5) مليار ليرة 485بقيمة  بالعملة المحلية األخرى محفظة الديونإرتفعت ، من جهة أخرى .على التوالي

 .مليار ليرة 9,510إلى لتصل ( في المائة 6.4)مليار ليرة  569المؤسسات العامة بقيمة  سندات الخزينة التي تحملهارتفعت ا

 53,142إلى في المائة( ليصل  16.0)مليار ليرة  7,321 بقيمة حادبشكل  الدين بالعملة األجنبية إرتفعت قيمةالمقابل، في 
في المائة(  17.3مليار ليرة ) 7,219 ةبقيمالمتداولة في السوق يوروبوند السندات  في اإلرتفاع الملحوظ وذلك نتيجةمليار ليرة، 
في  68.1مليار ليرة ) 327اليوروبوند بقيمة سندات رتفعت الفوائد المتراكمة على اكما  مليار ليرة. 49,010 مبلغلتصل إلى 

، في بعد أن تم تسديدها بالكامل مليار ليرة 86بقيمة  2الصادرة ضمن مؤتمر باريس الديون انخفضت  في المقابل، .المائة(
خاصة بالعملة الخزينة السندات و  جنبياألخاص القطاع القروض من الالقروض الثنائية والمتعددة األطراف و نخفضت احين 

 في المائة( على التوالي. 81.8مليار ليرة ) 27وفي المائة(  1.9مليار ليرة ) 58بقيمة  األجنبية
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  القسم األول: خالصة اإليرادات العامة  
 : إجمالي اإليرادات2جدول 

 2017 2018 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2018/2017  

 -2ك
 تموز

 -2ك
 تموز

 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنها 10,202 10,045 1.5%-
 اإليرادات الضريبية   8,367 8,288 0.9%-
 اإليرادات غير الضريبية    1,836 1,757 4.3%-
 إجمالي إيرادات الخزينة 570 880 54.3%
 إجمالي اإليرادات العامة 10,772 10,925 1.4%

ةالعام المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

 ة: اإليرادات الضريبي3جدول 
 2017 2018 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2018/2017  

 -2ك
 تموز

 -2ك
 تموز

 اإليرادات الضريبية 8,367 8,288 0.9%-
   :ضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال، ومنها 3,398 3,213 5.5%-

 ضريبة الدخل على األرباح 2,002 1,246 37.8%-
 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور 573 652 13.7%
 ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولة 257 319 24.3%
 %(7ضريبة الدخل على الفوائد ) 523 964 84.3%
 غرامات )ضريبة على الدخل( 43 32 25.7%-
  :ضريبة على األمالك ، ومنها 843 697 17.2%-
 ضريبة على األمالك المبنية 219 210 4.2%-
 رسوم تسجيل على العقارات 524 422 19.5%-
:الضرائب الداخلية على السلع والخدمات، ومنها 2,577 2,812 9.1%  

 الضريبة على القيمة المضافة 2,200 2,430 10.4%
 ضرائب أخرى على السلع والخدمات، ومنها: 254 263 3.5%
 رسوم تسجيل على السيارات 149 163 10.1%
 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية 104 98 6.1%-
:الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنها 1,245 1,186 4.7%-  

 الجمارك  420 444 5.6%
 رسوم، ومنها: 825 742 10.0%-
 رسوم على البنزين 397 391 1.4%-

 رسوم على التبغ 124 70 43.6%-
 رسوم على السيارات 301 273 9.3%-
 إيرادات ضريبية أخرى )خاصة رسوم الطابع المالي( 304 380 24.7%

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

 2017 2018 نسبة التغير
 )مليار ل.ل.(

2018/2017  
 -2ك

 تموز
 -2ك

 تموز
 اإليرادات غير الضريبية 1,836 1,757 4.3%-
 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 1,185 1,021 13.9%-
 حاصالت من إدارات ومؤسسات غير مالية، منها: 1,034 905 12.5%-
 إيرادات كازينو لبنان 69 77 12.5%

 إيرادات مرفأ بيروت 143 75 47.5%-
 مديرية اليانصيب الوطنيإيرادات من وفر موازنة  21 21 2.1%-
 إيرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية  800 731 8.7%-
 حاصالت من مؤسسات مالية عامة )مصرف لبنان( 61 60 0.4%-
 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة )إيرادات مطار رفيق الحريري الدولي( 87 51 41.3%-
 ومؤسسات عامة )فوائد(حاصالت أخرى من إدارات  4 5 18.5%
 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 514 558 8.4%
 رسوم إدارية، ومنها: 438 465 6.1%

 رسوم كتاب العدل 22 42 96.9%
 رسوم جواز السفر/ األمن العام 164 164 0.0%
 رسوم السير  200 205 2.5%
 رسوم قضائية              17 17 3.0%-
 رسوم القيادة             14 13 3.2%-
 عائدات إدارية 18 18 2.2%
 مبيعات )الجريدة الرسمية وثمن لوحة عمومية( 2 2 3.9%-
 رسوم إجازات )خاصة إجازات العمل( 48 55 13.8%

 رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 9 18 106.4%
 الغرامات والمصادرات 21 21 0.7%

 ضريبية مختلفة )معظمها محسومات تقاعدية(إيرادات غير  115 157 36.5%
 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
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 القسم الثاني: خالصة اإلنفاق العام
 : اإلنفاق بحسب التصنيف االقتصادي5جدول 

 2017 2018 نسبة التغير

 مليار ل.ل.()
2018/2017  

 -2ك
 تموز

 -2ك
 تموز

 النفقات الجارية .1 10,662 13,235 24.1%
 المخصصات والرواتب وملحقاتها، ومنها: 4,432 5,621 26.8%
 مخصصات ورواتب وأجور والتقديمات االجتماعية 2,919 3,589 22.9%
 معاشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ومنها: 1,301 1,743 34.0%
 معاشات التقاعد 1,094 1,287 17.7%

 نهاية الخدمةتعويضات  207 456 120.8%
 تحويالت إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب 212 289 36.4%
 /1تسديد فوائد ومنها:  4,055 4,561 12.5%
 فوائد على القروض الداخلية 2,709 2,835 4.6%
 فوائد على القروض الخارجية 1,346 1,727 28.3%

 التعديالت المحاسبية  0 0 -
 خارجيةسديد أقساط ديون ت 175 181 3.2%
 مواد استهالكية، ومنها: 232 226 2.7%-
 نفقات تغذية 50 48 5.7%-
 محروقات 21 26 20.7%
 أدوية  120 87 27.1%-
 خدمات خارجية 85 142 68.3%
 تحويالت أخرى، ومنها:  1,346 2,009 49.3%
 /2 مؤسسة كهرباء لبنان 950 1,434 50.9%

 االجتماعيالصندوق الوطني للضمان   0 0 -
 الهيئة العليا لإلغاثة  21 0 100.0%-
 التحويالت إلى القطاع غير العام  174 218 24.9%
 /3 التحويالت إلى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري  15 17 12.2%
 نفقات جارية أخرى، ومنها: 260 424 63.0%
 مستشفيات  174 238 36.8%
 أخرى )أحكام قضائية ومصالحات، نفقات وفود ومؤتمرات خارجية، غيرها(  نفقات  79 180 127.9%
 المدينة دعم الفوائد 77 71 8.0%-
 . النفقات االستثمارية2 666 874 31.3%

نشاءات مائية 2 30 -   استمالكات أراض وأبنية إلنشاء وأشغال طرق ومرافئ ومطارات وا 
 تجهيزات 36 39 7.5%

 إنشاءات قيد التنفيذ، ومنها: 506 635 25.6%
 نحويالت أخرى 10 10 0.0%
 مجلس الجنوب 27 40 50.1%
 مجلس اإلنماء واإلعمار 341 199 41.7%-
 وزارة األشغال والنقل 54 47 12.7%-
 أخرى، ومنها:  69 85 23.2%
 الهيئة العليا لإلغاثة   6 11 92.7%
       صيانة                                                                                    79 142 78.3%

 

 نفقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة المادية 42 29 32.1%-
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 1: تفاصيل عمليات خدمة الدين6جدول 
 2017 2018 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2018/2017  

 -2ك
 تموز

 -2ك
 تموز

 تسديد فوائد 4,055 4,561 12.5%
 الدين بالعملة المحلية 2,709 2,835 4.6%
 الدين بالعملة األجنبية، ومنها 1,346 1,727 28.3%
 فوائد على اليوروبوند* 1,289 1,665 29.2%

 على قروض خاصة* فوائد 1 1 46.9%-
 تسديد أقساط ديون خارجية 175 181 3.2%

 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

المخصصة لتمويل  / إن تصنيف مدفوعات خدمة الدين تنقسم إلى فئتين: تسديد الفوائد )بحسب تصنيفات إحصاءات مالية الحكومة( وتسديد أقساط القروض الميسرة1
 المشاريع.
 بالعملية متعّلقة عامة نفقات *تتضمن

            

 1لبنان : التحويالت إلى شركة كهرباء7جدول 

 2017 2018 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2018/2017  

 -2ك
 تموز

 -2ك
 تموز

 شركة كهرباء لبنان، ومنها: 950 1,434 50.9%
 خدمة الدين 9 8 13.8%-
 شراء غاز، فيول ووقودتسديدات ل 941 1,407 49.5%

 التحويالت لكهرباء سوريا - 19 -
 المالية العامةالمصدر: وزارة المالية، مديرية 

كانت التحويالت إلى كهرباء لبنان تسجل تحت بند "نفقات الخزينة" إذ كانت تدفع عن طريق سلفات خزينة صادرة بمراسيم عن مجلس الوزراء.  2005( قبل عام 1)

لتحويالت لتصبح في خانة الدعم. هذه التحويالت تمت إعادة تصنيف هذه ا 2009أصبحت هذه التحويالت تصنف في الموازنة على أنها قروض. عام  2005من  عتبارا  إ

تنعكس في تدخل في خانة "نفقات الخزينة" في تقارير األداء الضريبي إلى أن تم نقلها إلى خانة "نفقات الموازنة". إال أن إعادة التصنيف هذه لم  2010ظلت حتى آب 

بتداء من كانون الثاني إفي الجداول كما للمحافظة على إمكانية المقارنة مع األرقام من العام نفسه.  من مرصد المالية العامة لتفادي أي خلل 2010األعداد الصادرة لعام 

 أصبحت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان تندرج في خانة "نفقات الموازنة". 2011

 /4 سلفات موازنة .3 152 150 1.2%-
 /5إدارة الجمارك )ال تتضمن الرواتب واألجور(  .4 48 88 85.0%
 /6نفقات الخزينة  .5 547 1,217 122.4%

 بلديات 163 692 -
 أمانات 60 51 14.3%-
 /7ودائع  164 119 27.6%-
 أخرى، ومنها: 160 355 121.8%
 رديّات الضريبة على القيمة المضافة 109 131 20.5%

 .  إنفاق غير مبّوب6 0 0 - 
 لمجلس اإلنماء واإلعمار(إجمالي اإلنفاق )ال يتضمن التمويل الخارجي  .7 12,074 15,565 28.9%

 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 للتفاصيل  1/ 

 الخزينة نفقات" من لبنان كهرباء مؤسسة إلى التحويالت تصنيف اعادة تمت (.7)  رقم جدول مراجعة الرجاء لبنان، كهرباء مؤسسة إلى التحويالت حول للتفاصيل  2 / 
 .المالي األداء نشرة مع يتماشى وبما 2009 لعام الموازنة اقتراح في التصنيف إعادة أعقاب في المختلفة التحويالت إلى "خرىاأل

 .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، نظرا   ."غيره" البند تحت اسابق   مصنفة كانت الموازنة سلفات/   4 
 . الموازنة نظام في قتصاديةاإل لطبيعتها اوفق   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 ستثناءإب( البند هذا يتضمن 5/
 .الالزمة

 المالية أداء تقارير في نفسه سمألا تحمل التي الفقرة عن والسنوية والفصلية الشهرية التقارير في الخزينة نفقات فقرة تختلف ، 2011 األول كانون من ا   ر عتباإ  6 / 

 قتصادياإل للتصنيف اوفق   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 يراداتإ من المالية، والصناديق البلديات المؤسسات، العامة، لإلدارات الخزينة تدفعها مبالغ هي الودائع نإ/ 7 
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 القسم الثالث: الدين العام

2018 تموزحسب الدائن في نهاية شهر  المستحق األداء: الدين العام 8جدول   

 2016 )مليار ل.ل.( 
 1ك

2017 
 1ك

2018 
 تموز

 رينسبة التغي    
-2017 1ك  
2018 تموز  

 %4.2 124,975 119,898 112,910 إجمالي الدين العام

 %3.0- 71,833 74,077 70,528 الدين بالعملة المحلية

 %5.1- 1,100 1,159 1,098 * فوائد متراكمة من الدين  

 %4.1- 34,127 35,580 30,150 مصرف لبنان  -أ

 1/ 29,581 27,756 26,480 -4.6%(REPOsيتضمنالمصارف التجارية) -ب

 %4.5 11,226 10,741 10,797 ديون أخرى  بالعملة المحلية )سندات خزينة(، ومنها -ج

 %6.4 9,510 8,941 8,718 مؤسسات عامة

 %0.0 166 166 139 /2سندات فروقات المتعهدين

 %16.0 53,142 45,821 42,382 /3 دين بالعملة األجنبية

 %1.9- 2,921 2,979 2,506 أجنبي القروض الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص -أ

 %100.0- 0 86 631 /4 )يوروبوند وقروض( 2ديون باريس  -ب

 %12.0- 398 452 660 /5 )يوروبوند وقروض( 3ديون باريس  -ج

 %17.3 49,010 41,791 38,063 إصدارات يوروبوند في السوق -د

 %68.1 807 480 458 فوائد متراكمة على اليوروبوند -ه

 %81.8- 6 33 63 /6 سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية -و

 %0.4 15,721 15,659 14,586 ودائع القطاع العام

 %4.8 109,254 104,239 98,324 /7 صافي الدين العام

 %8.6 78,113 71,944 70,303 /8إجمالي القيمة السوقية للدين

 %4.2 %63 %60 %62 النسبة من اجمالي الدين العام

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العام

 .من خانة مصرف لبنان وإضافتها إلى خانة المصارف التجارية REPOSتم حذف ال  2017إبتداء  من آب  /1
 .ألمريكي تحت بند سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبيةا تندرج سندات المتعهدين بالدوالر ة المحلية.لسندات فروقات المتعهدين بالعم / 2
ا نظرا  لتحديث المعلومات المتعلقة بالقروض الثنائية والمتعددة األطراف الصادرة  أن تختلف يمكن  2017 كانون األول -2016أرقام كانون األول  / 3 عن تلك المنشورة سابق 

 .DMFASعن نظام 
 .2مليار دوالر ضمن مؤتمر باريس  1,870بقيمة  لمصرف لبنان ا  صادرة أساس)القروض واليوروبوند( تتضمن يوروبوند  2ديون باريس  / 4

لقرض ا من تينشريحوقرض لإلمارات العربية المتحدة،  والتعمير، لإلنشاء، قرض للبنك الدولي 3باريس  مؤتمر في تهالماليزيا كجزء من مساهم ةصادر يوروبوند /5
 .2012 األول تشرين ففي الثانية أما 2008الفرنسي األولى في شباط 

 ومقاوالت(. اتستمالكإ سنداتسندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية )  /6
 جمالي الدين العام.إ منصافي الدين العام عن طريق طرح ودائع القطاع العام  حساب/ يتم 7

ثنائية ومتعددة األطراف وديون  ، قروضجتماعيلضمان اإلل الوطني ستثناء ما يحمله مصرف لبنان، الصندوقإإجمالي القيمة السوقية للدين هي إجمالي الدين العام ب  /8
 .3و 2باريس 
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 :االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
 

 المالية وزارة

 دائرة التحليل اإلقتصادي الكلي والدراسات 

 1729-1731مقّسم:   956 000 1 961: تلفون

  www.finance.gov.lbالموقع اإللكتروني: 

 

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

