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 لمحة عامة

 نتيجةوذلك بسبب الزيادة في النفقات العامة  2018من العام  األولالنصف  خالل بشكل ملحوظ ماليالعجز توسع ال
التسديدات  ،الرأسماليةالنفقات  كل من في إرتفاع ذلكرافق  .2017الرواتب خالل العام و  سلسلة الرتب التي طالت تتعديالال

الديون دفعات الفوائد وبالتحديد فوائد أن  إلى تجدر اإلشارةكما  .إلى مؤسسة كهرباء لبنانالكبيرة والتحويالت  ،لصالح البلديات
تردي الوضع تراجع اإليرادات في من ناحية أخرى، ساهم كانت المحرك الرئيسي إلرتفاع العجز المالي. األجنبية بالعملة 
 في حينها مضخمةاألرقام كانت  حيث ،2017مع العام على األرباح مقارنة  الدخل في ضريبةاإلنخفاض بالتحديد و  ،المالي
 لبنانالهندسة المالية التي قام بها مصرف الناتجة عن  ها اإلستثنائيةأرباحعلى  ائبضر الالمؤسسات المالية  تحويل بسبب

 2018لعام الجزء األكبر من الضريبة على األرباح إن ف، وبمطلق األحوال. مليار ليرة 1,130وذلك بقيمة  2016 خالل العام
 .1مليار ليرة 780وقد بلغ حزيران قد تم تحصيله خالل 

مليار ليرة خالل الفترة نفسها  1,368مليار ليرة مقارنة  مع عجز بقيمة  4,577بلغ  كبيرا   عجزا   المالي ميزانال إجمالي سّجل 
مليار  234بقيمة  إلى عجز   مليار ليرة 2,457حاد من فائض بقيمة  بشكل   الميزان األوليتراجع  في حين ،2017من العام 

 .2017 مقارنة  مع نهاية العام 2018 حزيران فيفي المائة  4.3بنسبة  إجمالي الدين العامإرتفع  ،. نتيجة  لذلكليرة

 

 يراداتاإل

 -كانون الثانيمقارنة  مع ( في المائة 2.0)مليار ليرة  180 بلغ، بتراجع مليار ليرة 8,956 إلى إجمالي اإليرادات إنخفض
واإليرادات غير في اإليرادات الضريبية  الكبير هذا التراجع هو بشكل أساسي نتيجة اإلنخفاض .العام الفائتحزيران من 

 .الضريبية

مقارنة  مع مبلغ  مليار ليرة 6,888 لىإصل لت في المائة( 3.2) ليرةمليار  231 بقيمة أ  إنخفاض  اإليرادات الضريبية سجلت
على الدخل واألرباح ورؤوس الضريبة كل من مكونات مع إنخفاض كبير في مترافقة ، العام السابق في مليار ليرة 7,119
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 .24/05/2018تاريخ  860بعد تمديد مهلة التصريح الضريبي أستناداً إألى قرار وزير المالية رقم  

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

 )مليار ل.ل.(
2018/2017 2018 2017 

 والخزينةإجمالي ايرادات الموازنة  9,136 8,956 2.0%-
 إجمالي نفقات الموازنة والخزينة، منها 10,504 13,533 28.8%
13.9% 4,196 3,683  تسديد فوائد 
3.5% 147 142  1تسديد أقساط القروض الميسرة 

37.6% 9,190 6,679  2النفقات األولية 
 إجمالي العجز/الفائض 1,368- 4,577- -

 األوليالعجز األولي/الفائض  2,457 234- 109.5%-
 مديرية المالية العامةالمصدر: 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
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 767بقيمة  األرباح على الدخل ضريبة. تراجعت التجارة والمبادالت الدوليةعلى  الرسومعلى األمالك و والضريبة ، األموال
الدخل على  ضريبة . في حين أدى اإلرتفاع في إيرادات كل منمليار ليرة 1,222لتصل إلى  في المائة( 38.6مليار ليرة )

إلى التعويض جزئيا  عن الهبوط الكبير في ضريبة الدخل على األرباح حيث  جورضريبة الدخل على الرواتب واألو  ،دالفوائ
تطبيق ل الزيادة في معظم الضرائب المحصلة نتيجة  جاءت هذه . مليار ليرة على التوالي 70و مليار 326بقيمة  سجال زيادة

%، وضريبة الدخل على 7% إلى 5من التي زادت نسبتها  ضريبة الدخل على الفوائدوبخاصة لناحية معدالت ضريبية أعلى 
ومن الجدير ذكره أيضا  أنه تم تعديل معدل الضريبة على رؤوس األموال المنقولة بالنسبة %. 17% إلى 15األرباح من 

% تماشيا  مع معدل الضريبة المطبق لباقي الشركات. 10% إلى 5للشركات المدرجة أسهمها في بورصة بيروت من 
مع وذلك  ،في المائة( 18.7مليار ليرة ) 83بقيمة  ملحوظا   إنخفاضا   العقارات علىرسوم التسجيل  سجلت إلى ذلك، باإلضافة

في  18.2بنسبة  عدد العقارات المباعةفي نخفاض إالذي رافقه و في المائة  5.1بنسبة  المباعة متوسط أسعار العقارات إرتفاع
على السلع  الضرائب الداخليةرتفعت ا في حينهذا  .2في المائة  18.9 بنسبة المسّجلةعدد األمتار المرّبعة في وتراجع المائة 

متأثرة  2018حزيران  -كانون الثانيمليار ليرة خالل  2,196لى إفي المائة( لتصل  9.3مليار ليرة ) 187بقيمة  والخدمات
في  14.9بنسبة رتفاع اوذلك بسبب  ،في المائة( 9.7مليار ليرة ) 166 تبلغالتي  الضريبة على القيمة المضافةفي زيادة الب

 41بقيمة  الدولية الرسوم على التجارة والمبادالتإنخفضت  .لدى الجمارك المحصلة المائة في الضريبة على القيمة المضافة
 الضريبيةالرسوم نخفاض إ نتيجةبشكل  أساسي  ،مليار ليرة 1,001لتسجل  مقارنة مع العام السابقفي المائة(  3.9مليار ليرة )

في المائة(  46.1مليار ليرة ) 50الرسوم على التبغ بقيمة  تراجعت ،صيلافي المائة(. في التف 9.2مليار ليرة ) 63بقيمة 
كما تراجعت الرسوم  مع السنة السابقة. في المائة( مقارنة   40مليار ليرة ) 51 بقيمة يةالتبغمنتجات الإستيراد  وذلك مع تراجع

 السيارات المستوردة.عدد في المائة في  6،8في المائة( نتيجة إنخفاض بنسبة  7.3مليار ليرة ) 18على السيارات بقيمة 

 1,297لى إفي المائة( لتصل  16.9مليار ليرة ) 264بقيمة  حزيران -كانون الثاني خالل اإليرادات غير الضريبية إنخفضت
مليار ليرة  331بقيمة  وأمالك الدولةعامة المؤسسات الدارات و اإلحاصالت الحاد في تراجع اللى إمليار ليرة. يعود ذلك 

  بقيمة السلكية والالسلكية تصاالتاإلتحويالت من وفر موازنة ال حاد في إنخفاض (iوالذي تضمن ) ،(في المائة 33.2)
يرادات إفي المائة( في  100مليار ليرة ) 143ة مبقيتراجع  (ii) ،مقارنة  مع العام السابقفي المائة(  26.1) مليار ليرة 169

الجدير في المائة(.  46.6مليار ليرة ) 38بقيمة  الخاصة الدولة أمالك من حاصالتالتراجع  (iii) إضافة  إلى ،مرفأ بيروت
كانون مليار ليرة خالل  36لتصل إلى في المائة(  96.3)مليار ليرة  18بقيمة إرتفعت بشكل  حاد  العدل ابكتّ  رسوم ذكره أن
في العدد الذي تم نشره  64/2017قانون رقم وفقا  لل 3الضريبية الجديدة جرءاتاإلوذلك نتيجة تطبيق  2018حزيران  -الثاني
 .26/10/20174تاريخ  لجريدة الرسميةمن ا 50رقم 

 455 مبلغمع  مقارنة  مليار ليرة  771في المائة( لتصل إلى  69.3مليار ليرة ) 316 بقيمة إرتفاعا   إيرادات الخزينة شهدت
 .2017نفسها من العام  الفترةمليار ليرة خالل 

 

 

 

 

 

                                                 
2

 .طرابلس في المهندسين نقابة لدى المسجلة المساحات احتساب ودون بيروت، في المهندسين نقابة لدى المسجلة البيانات بحسب 
3

، زيادة الرسوم على المستندات المترجمة التي ليرة 20,000ليرة إلى  10,000من  ، التأمينات والمتوجبات األخرىالتعهداتزيادة الرسوم على السندات، مثل  

ليرة، اإلشعارات،  4,000ليرة  إلى  2,000وصكوك الملكية من عن مستندات ، نسخ طبق األصل ليرة 4,000 ليرة إلى 2,000من  العدل كتابعليها  يصدق
 .ليرة 20,000ليرة إلى  10,000اإلنذارات، اإلعفاءات والتبليغات من 

4
 .الدستوري المجلس قبل من( 21/08/2017 تاريخ 37 رقم عدد الرسمية الجريدة في)المنشور  45/2017 رقم نونالقا إبطال بعد 
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 النفقات

 13,533ليصل إلى  2018 حزيران -خالل كانون الثانيفي المائة(  28.8مليار ليرة ) 3,029بقيمة  إجمالي النفقات إرتفع
 كافةفي نفاق اإلنتيجة زيادة  ، وذلك2017خالل الفترة نفسها من العام المسّجل  مليار ليرة 10,504 مبلغمن بزيادة  مليار ليرة
 .في النفقات الجارية ونفقات الخزينة خاصة   ،المكونات

نتيجة  ،مليار ليرة 7,102لى إلتصل ( في المائة 29.4)مليار ليرة  1,614بقيمة  حادبشكل  5النفقات الجارية األوليةرتفعت إ
بقيمة  معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمةو  جتماعيةاإلالمخصصات والرواتب واألجور والتقديمات  في الزيادة الملحوظة

 :2018 النصف األول من العامخالل تضمنت الزيادات األخرى  ،بالتوازي .مليار ليرة على التوالي 342ومليار ليرة  646
(i)  مليار ليرة 1,113لى إلتصل  في المائة( 32.8) مليار ليرة 275بقيمة رتفعت إالتي  مؤسسة كهرباء لبنانالتحويالت إلى ،

ii))  138.8يار ليرة )مل 97بقيمة  (أخرى )أحكام قضائية ومصالحات، نفقات وفود ومؤتمرات خارجية، غيرها نفقاتزيادة في 
 في المائة( 48.8)مليار ليرة  78بقيمة  المستشفيات إلى التحويالتزيادة في  (iii) مليار ليرة،  167في المائة( لتصل إلى 

  في المائة( 46) مليار ليرة 41بقيمة  القطاع غير العام لىإت تحويالال في رتفاعإ (iii) وكذلك ،مليار ليرة 238لى إلتصل 
 21بقيمة  التحويالت إلى الهيئة العليا لإلغاثةفي و  األدويةفي مدفوعات  هذه الزيادات تراجع قابل .مليار ليرة 129لى إلتصل 

 .مليار ليرة لكل منها

 ،مع السنة السابقة في المائة( مقارنة   13.9مليار ليرة ) 513 بلغتبزيادة  ،مليار ليرة 4,196 مبلغ الفوائدتسديدات ت سّجل
في  29.7مليار ليرة ) 381بقيمة  األجنبيةتسديدات الفوائد على القروض بالعملة  في الكبيرة بشكل أساسي نتيجة الزيادة

في المائة(  5.5مليار ليرة ) 132بقيمة الفوائد على القروض بالعملة المحلية  تسديداتفي  رتفاعإذلك مع رافق ت المائة(.
 مليار ليرة. 2,531لى إلتصل 

ا فقد زادت النفقات الرأسمالية أما نتيجة  ،مقارنة مع العام السابق مليار ليرة 766لى إلتصل مليار ليرة  183 بقيمة أيض 
 17.5مليار ليرة ) 76بقيمة  رتفاعامترافقة مع  ،(في المائة 104.9مليار ليرة ) 80بقيمة  لصيانةا نفقاتفي  الزيادة الكبيرة

مجلس اإلنماء  لصالحالنفقات  نخفضتإ ،من ناحية أخرىمليار ليرة.  509 التي بلغتو  التنفيذ قيد اإلنشاءاتفي المائة( في 
 .مليار ليرة 68لتصل إلى  في المائة( 75.1مليار ليرة ) 204مة بقيبشكل ملحوظ  واإلعمار

يعود هذا  .2018 حزيران -مليار ليرة خالل كانون الثاني 1,113لى إمليار ليرة لتصل  665بقيمة  نفقات الخزينة إرتفعت
 مجموعها ليصل مليار ليرة 514بقيمة  البلديات لصالحمن قبل وزارة المالية التحويالت  في زيادةال إلى يأساسبشكل  اإلرتفاع

 .مليار ليرة 668إلى 

 

 الدين العام

ول األكانون  نهايةمع  مقارنة   (المائة في 4.3) ليرة مليار 5,156رتفاع بقيمة ابمليار ليرة  125,054 العامإجمالي الدين بلغ 
حزيران في  مليار ليرة 108,918لى إفي المائة( ليصل  4.5مليار ليرة ) 4,679صافي الدين بقيمة  انم ،ذلكل. بناء  2017
من  .حزيرانمليار ليرة مع نهاية  16,136لى إصل تلمليار ليرة  477ودائع القطاع العام بقيمة في  من الزيادةبالرغم  ،2018

، والتي 2018أيار  17ناحية أخرى، تأثرت بنية الدين العام باتفاقية التبادل التي جرت بين وزارة المالية ومصرف لبنان في 
مليار د.أ.،  5.4مليار د.أ. وقيمة سوقية بلغت  5.5قامت بموجبها وزارة المالية بإصدار سندات يوروبوند بقيمة إسمية بلغت 

 لصالح مصرف لبنان الذي استبدلها بسندات خزينة بالعملة المحلية من محفظته.
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 .الدين وخدمة الفوائد دفعات استثناء بعد الجارية النفقات من األّولية الجارية النفقات تتألف 
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 كل من محفظة إنخفاضنتيجة  يأساسبشكل  ،(المائةفي  2.6)مليار ليرة  1,955بقيمة  الدين بالعملة المحلية إنخفض
في  5.0)مليار ليرة  1,393بقيمة و ( في المائة 2.7)مليار ليرة  960بقيمة  من الدين المصارف التجاريةو  مصرف لبنان

، (في المائة 3.7) مليار ليرة 398بقيمة  بالعملة المحلية األخرى محفظة الديون إرتفعت ،من جهة أخرى .على التوالي (المائة
مليار  9,417لى إلتصل ( في المائة 5.3)مليار ليرة  476المؤسسات العامة بقيمة  سندات الخزينة التي تحملهارتفعت إحيث 
 .ليرة

 52,932لى إفي المائة( ليصل  15.5)مليار ليرة  7,111 بقيمة حادبشكل  الدين بالعملة األجنبية إرتفعت قيمةالمقابل، في 
مليار ليرة  7,214 ةبقيم هانتيجة إصدار سندات يوروبوند جديدة مما أدى إلى إرتفاع ملحوظالرتفاع جاء اإل وقدمليار ليرة. 

 102بقيمة  اليوروبوندسندات كما إرتفعت الفوائد المتراكمة على  مليار ليرة. 49,005 مبلغفي المائة( لتصل إلى  17.3)
وسندات الخزينة الخاصة  2الديون الصادرة ضمن مؤتمر باريس من  كل إنخفضتفي المقابل،  .في المائة( 21.3مليار ليرة )

  في المائة( على التوالي. 81.8مليار ليرة ) 27وفي المائة(  100مليار ليرة ) 86بقيمة  بالعملة األجنبية
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  القسم األول: خالصة اإليرادات العامة

 : إجمالي اإليرادات2جدول 
 2017 2018 نسبة التغير

 ل.ل.()مليار 
2018/2017  

 -2ك
 حزيران

 -2ك
 حزيران

 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنها 8,680 8,185 5.7%-
 اإليرادات الضريبية   7,119 6,888 3.2%-

 اإليرادات غير الضريبية    1,561 1,297 16.9%-
 إجمالي إيرادات الخزينة 455 771 69.3%
 إجمالي اإليرادات العامة 9,136 8,956 2.0%-

ةالعام المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  
 

 
 ة: اإليرادات الضريبي3جدول 

 2017 2018 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2018/2017  

 -2ك
 حزيران

 -2ك
 حزيران

 اإليرادات الضريبية 7,119 6,888 3.2%-
   :ضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال، ومنها 3,081 2,769 10.1%-
 ضريبة الدخل على األرباح 1990 1222 38.6%-
 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور 390 460 17.9%
 ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولة 218 288 31.8%
 %(7ضريبة الدخل على الفوائد ) 442 768 73.8%
 غرامات )ضريبة على الدخل( 40 31 23.6%-
  :األمالك ، ومنهاضريبة على  743 618 16.9%-
 ضريبة على األمالك المبنية 210 198 5.5%-
 رسوم تسجيل على العقارات 446 363 18.7%-
:الضرائب الداخلية على السلع والخدمات، ومنها 2,009 2,196 9.3%  
 الضريبة على القيمة المضافة 1,707 1,873 9.7%
 ومنها:ضرائب أخرى على السلع والخدمات،  211 218 3.1%
 رسوم تسجيل على السيارات 124 135 8.8%
 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية 86 82 5.2%-
:الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنها 1,041 1,001 3.9%-  

 الجمارك  357 379 6.1%
 رسوم، ومنها: 684 621 9.2%-
 رسوم على البنزين 326 326 0.1%

 على التبغرسوم  108 58 46.1%-
 رسوم على السيارات 248 230 7.3%-
 إيرادات ضريبية أخرى )خاصة رسوم الطابع المالي( 245 304 24.4%

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  
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 : اإليرادات غير الضريبية4جدول 
 2017 2018 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2018/2017  

 -2ك
 حزيران

 -2ك
 حزيران

 اإليرادات غير الضريبية 1,561 1,297 16.9%-
 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 998 667 33.2%-
 حاصالت من إدارات ومؤسسات غير مالية، منها: 853 559 34.4%-
 إيرادات كازينو لبنان 59 67 14.4%

 إيرادات مرفأ بيروت 143 0 100.0%-
 موازنة مديرية اليانصيب الوطنيإيرادات من وفر  1 11 -

 إيرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية  649 480 26.1%-
 حاصالت من مؤسسات مالية عامة )مصرف لبنان( 61 60 0.4%-

 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة )إيرادات مطار رفيق الحريري الدولي( 81 43 46.6%-
 إدارات ومؤسسات عامة )فوائد( حاصالت أخرى من 3 4 23.0%
 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 454 478 5.3%
 رسوم إدارية، ومنها: 387 396 2.3%

 رسوم كتاب العدل 18 36 96.3%
 رسوم جواز السفر/ األمن العام 136 136 0.1%
 رسوم السير  188 183 2.7%-

 رسوم قضائية              15 14 10.4%-
 رسوم القيادة             12 11 4.6%-
 عائدات إدارية 17 17 0.4%-
 مبيعات )الجريدة الرسمية وثمن لوحة عمومية( 2 2 3.0%-
 رسوم إجازات )خاصة إجازات العمل( 41 47 15.6%
 رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 8 17 112.0%
 الغرامات والمصادرات 18 17 3.2%-
 ضريبية مختلفة )معظمها محسومات تقاعدية(إيرادات غير  92 135 46.9%

المالية، مديرية المالية العامة المصدر: وزارة  



  2018حزيران  –مرصد المالية العامة 
 

 

 

7 

 

 

 
  

 القسم الثاني: خالصة اإلنفاق العام

 : اإلنفاق بحسب التصنيف االقتصادي5جدول 
 2017 2018 نسبة التغير

 مليار ل.ل.()
2018/2017  

 -2ك
 حزيران

 -2ك
حزيران   

 النفقات الجارية .1 9,314 11,445 22.9%
 المخصصات والرواتب وملحقاتها، ومنها: 3,803 4,802 26.3%
 مخصصات ورواتب وأجور والتقديمات االجتماعية 2,468 3,113 26.2%
 معاشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ومنها: 1,127 1,469 30.3%
 معاشات التقاعد 935 1,095 17.0%
 نهاية الخدمةتعويضات  192 374 94.9%
 تحويالت إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب 208 220 5.9%
 /1تسديد فوائد ومنها:  3,683 4,196 13.9%
 فوائد على القروض الداخلية 2,399 2,531 5.5%

 فوائد على القروض الخارجية 1,283 1,665 29.7%
 التعديالت المحاسبية  0 0 -

 خارجيةسديد أقساط ديون ت 142 147 3.5%
 مواد استهالكية، ومنها: 169 168 0.5%-
 نفقات تغذية 35 38 9.7%

 محروقات 17 13 22.6%-
 أدوية  84 64 24.5%-
 خدمات خارجية 73 130 77.9%
 تحويالت أخرى، ومنها:  1,134 1,549 36.6%
 /2 مؤسسة كهرباء لبنان 839 1,113 32.8%

 االجتماعيالصندوق الوطني للضمان   0 0 -
 الهيئة العليا لإلغاثة  21 0 100.0%-
 التحويالت إلى القطاع غير العام  88 129 46.0%
 /3 التحويالت إلى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري  15 17 12.2%
 نفقات جارية أخرى، ومنها: 235 410 74.5%
 مستشفيات  160 238 48.8%

 أخرى )أحكام قضائية ومصالحات، نفقات وفود ومؤتمرات خارجية، غيرها(  نفقات  70 167 -
 المدينة دعم الفوائد 75 43 42.5%-
 . النفقات االستثمارية2 582 766 31.5%

نشاءات مائية 2 30 -  استمالكات أراض وأبنية إلنشاء وأشغال طرق ومرافئ ومطارات وا 
 تجهيزات 29 43 46.2%
 إنشاءات قيد التنفيذ، ومنها: 433 509 17.5%
 نحويالت أخرى 10 10 0.0%
 مجلس الجنوب 27 40 50.1%
 مجلس اإلنماء واإلعمار 272 68 75.1%-
 وزارة األشغال والنقل 52 47 9.2%-
 أخرى، ومنها:  67 90 33.0%
 الهيئة العليا لإلغاثة   6 11 92.7%

       صيانة                                                                                    76 155 104.9%
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 1: تفاصيل عمليات خدمة الدين6جدول 

 2017 2018 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2018/2017  

 -2ك
 حزيران

 -2ك
 حزيران

 تسديد فوائد 3,683 4,196 13.9%
 الدين بالعملة المحلية 2,399 2,531 5.5%

 الدين بالعملة األجنبية، ومنها 1,283 1,665 29.7%
 فوائد على اليوروبوند* 1,237 1,616 30.6%
 على قروض خاصة* فوائد 1 1 50.8%-
 فوائد على قروض ميّسرة 45 48 7.4%

 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

            

 
 
 
 
 
 
 

 نفقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة المادية 42 28 31.8%-
 /4 سلفات موازنة .3 117 134 14.4%
 /5إدارة الجمارك )ال تتضمن الرواتب واألجور(  .4 43 75 75.2%

 /6نفقات الخزينة  .5 448 1,113 148.6%
 بلديات 154 668 -

 أمانات 55 45 17.7%-
 /7ودائع  107 111 3.3%

 أخرى، ومنها: 132 289 119.2%
 رديّات الضريبة على القيمة المضافة 98 116 18.7%

 .  إنفاق غير مبّوب6 0 0 -
 اإلنماء واإلعمار(إجمالي اإلنفاق )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس  .7 10,504 13,533 28.8%

 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 "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 ا سابق 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 ، 2011 األول كانون من ا ر 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 
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 1: التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان7جدول 
 

 2017 2018 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2018/2017  

 -2ك
 حزيران

 -2ك
 حزيران

 شركة كهرباء لبنان، ومنها: 839 1,113 32.8%
 خدمة الدين 8 6 15.7%-
 شراء غاز، فيول ووقودتسديدات ل 831 1,107 33.2%

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

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)

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

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

لجداول كما للمحافظة على إمكانية المقارنة مع األرقام من العام نفسه. ابتداء من كانون الثاني من مرصد المالية العامة لتفادي أي خلل  في ا 2010األعداد الصادرة لعام 

 أصبحت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان تندرج في خانة "نفقات الموازنة". 2011
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 القسم الثالث: الدين العام
 

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

 )مليار ل.ل.( 
2016 

 1ك
 

2017 
 1ك
 

2018 
 حزيران

 رينسبة التغي    
-2017 1ك  
2018 أيار  

 %4.3 125,054 119,898 112,910 إجمالي الدين العام

 %2.6- 72,122 74,077 70,528 الدين بالعملة المحلية

 %2.9- 1,125 1,159 1,098 * فوائد متراكمة من الدين  

 %2.7- 34,620 35,580 30,150 مصرف لبنان  -أ

 1/ 29,581 27,756 26,363 -5.0%(REPOsيتضمنالمصارف التجارية) -ب

 %3.7 11,139 10,741 10,797 ديون أخرى  بالعملة المحلية )سندات خزينة(، ومنها -ج

 %5.3 9,417 8,941 8,718 مؤسسات عامة

 %0.0 166 166 139 /2سندات فروقات المتعهدين

 %15.5 52,932 45,821 42,382 /3 دين بالعملة األجنبية

 %1.2- 2,943 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

 %12.3- 396 452 660 /5 )يوروبوند وقروض( 3ديون باريس  -ج

 %17.3 49,005 41,791 38,063 إصدارات يوروبوند في السوق -د

 %21.3 582 480 458 فوائد متراكمة على اليوروبوند -ه

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

 %3.0 16,136 15,659 14,586 ودائع القطاع العام

 %4.5 108,918 104,239 98,324 /7 صافي الدين العام

 %8.1 77,772 71,944 70,303 /8إجمالي القيمة السوقية للدين

 %3.6 %62 %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  2017ب آإبتداًء من  /1
 .ألمريكي تحت بند سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبيةا تندرج سندات المتعهدين بالدوالر ة المحلية.لسندات فروقات المتعهدين بالعم / 2
عن تلك المنشورة سابًقا نظرًا لتحديث المعلومات المتعلقة بالقروض الثنائية والمتعددة األطراف الصادرة  أن تختلف يمكن  2017 كانون األول -2016أرقام كانون األول  / 3

 .DMFASعن نظام 
 .2مليار دوالر ضمن مؤتمر باريس  1,870بقيمة  لمصرف لبنانصادرة أساسًا ً)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(. اتسندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية )سندات استمالك  /6
 صافي الدين العام عن طريق طرح ودائع القطاع العام من اجمالي الدين العام. حساب/ يتم 7

ثنائية ومتعددة األطراف وديون  ، قروضلضمان االجتماعيل الوطني إجمالي القيمة السوقية للدين هي إجمالي الدين العام باستثناء ما يحمله مصرف لبنان، الصندوق  /8
 .3و 2باريس 
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 :على بنا االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد

 

 المالية وزارة

 (UNDP)  اإلنمائي المتحدة األمم مشروع
 

 981057/8 1 961: تلفون

 981059 1 961: فاكس

 infocenter@finance.gov.lbالبريد اإللكتروني: 

  www.finance.gov.lbالموقع اإللكتروني: 

 

mailto:infocenter@finance.gov.lb
http://www.finance.gov.lb/

