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 لمحة عامة

تراجع مدفوًعا ب، 2020مقارنًة مع الفترة نفسها من العام  2021من العام  األولى األربعةشهر تحسنًا نسبيًا خالل األ العجز المالي شهد
إرتفاًعا سنوًيا  إجمالي اإليرادات شهدفي المائة نتيجة انخفاض النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية. في المقابل،  19.0النفقات بنسبة 

 .2021نيسان  -خالل كانون الثاني مليار ليرة 4,984في المائة ليصل إلى  5.1بنسبة  متواضعاً 

مليار ليرة  2,640، مقارنة بعجٍز بلغ 2021 نيسان -مليار ليرة خالل كانون الثاني 993عجزًا بقيمة  إجمالي الميزان الماليسجَّل 
 899بقيمة أكبر مليار ليرة مقارنًة مع عجٍز  13بقيمة طفيًفا عجزاً  الميزان األوليل سجَّ في حين ، 2020خالل الفترة نفسها من العام 

 .السابقمليار ليرة خالل الفترة نفسها من العام 

 

 يراداتاإل

 نيسان -خالل كانون الثانيمليار ليرة  4,984 ليصل إلى سنوًيا (في المائة 5.1) مليار ليرة 244 بقيمة إجمالي اإليرادات رتفعإ
2021. 

مليار  385بقيمة  عاكًسا اإلرتفاع ،2021من العام  األولى األربعةاألشهر خالل مليار ليرة  3,669 اإليرادات الضريبية بلغ مجموع
 الزيادة  نتيجة االرتفاعجاء هذا  السابق.الفترة نفسها من العام خالل المسّجل مليار ليرة  3,285عن مجموع في المائة(  11.7)ليرة 

 .الضريبة على القيمة المضافةتحصيالت في  رتفاعبابدورها  عةمدفو ال ،في الضرائب الداخلية على السلع والخدمات

في المائة( خالل  11.9) مليار ليرة 207بقيمة سنويًا  إنخفاًضا الدخل واألرباح ورؤوس األموالالضريبة على سّجلت  في التفاصيل،
في المائة(  39.3مليار ليرة ) 500بقيمة الفوائد  على الدخل ضريبةاإلنخفاض السنوي الحاد في  نتيجة ،2021 نيسان -كانون الثاني

 -المسجلة خالل كانون الثانيمليار ليرة  1,272مقارنة مع ، خالل الفترة قيد الدرس مليار ليرة 772مجموع تحصيالتها  التي بلغو 
مليار  150طفيًفا بقيمة  رتفاًعاإ واألجور الرواتبضريبة الدخل على و  ضريبة الدخل على األرباح، سَجلت في المقابل .2020 نيسان
بشكل تحصيالت كافة الضرائب تجدر اإلشارة إلى تأثر على التوالي.  في المائة( 38.9) مليار ليرة 106و في المائة( 94.5) ليرة

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

 )مليار ل.ل.(
2021/2020 2021 2020 

 يرادات الموازنة والخزينةإإجمالي  4,740 4,984 5.1%
 إجمالي نفقات الموازنة والخزينة، منها 7,380 5,977 19.0%-
-44.8% 927 1,681  تسديد فوائد 
-11.8% 53 60  1تسديد أقساط القروض الميسرة 
-11.4% 4,997 5,639  2النفقات األولية 
 إجمالي العجز/الفائض 2,640- 993- 62.4%-
 العجز األولي/الفائض األولي 899- 13- 98.6%-

 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

 جدول المحتويات
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كانون الثاني  7إعتبارًا من مواجهة جائحة كورونا ل الذي فرضته الحكومة قرار اإلقفالب خالل الشهرين األولين من العام الحاليكبير 
 .الرغم من تدهور الوضع اإلقتصادي الذي تواجهه البالدعلى  2021تتحسن اعتباًرا من آذار التحصيالت بدأت وقد  ،20211

، بشكٍل 2021 نيسان –في المائة( خالل كانون الثاني 89.8ليرة )مليار  221بقيمة  كبيًرا إرتفاًعاالضريبة على األمالك  سّجلت
 األمالك على الضريبة إرتفاع ، بالتوازي مع2في المائة( 72.9مليار ليرة ) 126بقيمة  العقارات رسوم التسجيل على زيادة أساسي نتيجة

 .في المائة( 96.3مليار ليرة ) 50بقيمة  ةالمبني

خالل كانون  في المائة( 31.0) مليار ليرة 245بقيمة سنويًا ارتفاعًا  الضرائب الداخلية على السلع والخدمات شهدتإضافًة إلى ذلك، 
حيث  في المائة( 66.3مليار ليرة ) 382 بقيمة الضريبة على القيمة المضافةتحصيالت  ارتفاعب مدفوعةً  ،2021 نيسان –الثاني

 القيمة على الضريبية سّجلتفي التفاصيل، . 2021خالل شهر نيسان  2020انتهت المهلة الممددة للتصريح عن الفصل الرابع 

في المائة على  30.3في المائة و 108.6إرتفاًعا سنوًيا بنسبة  الجمارك لدى المضافة القيمة على الضريبةو  داخلياً  لةالمحصّ  المضافة
خالل  في المائة( 24.8)مليار ليرة  8بقيمة  رسوم مغادرة األراضي اللبنانية تضفإنخفي المقابل،  .التوالي خالل الفترة قيد الدرس

 .الفترة قيد الدرس

الرسوم على في كل من  ةلالمسجّ  الزيادةفي المائة( جراء  21.8مليار ليرة ) 85بقيمة  الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية رتفعتإ
 من جهة أخرى،. في المائة( على التوالي 40.7مليار ليرة ) 43وفي المائة(  214.9مليار ليرة ) 72بقيمة لجمارك ا رسومو  السيارات
 .في المائة( 13.9مليار ليرة ) 32 بقيمة البنزين على الرسوم إنخفضت

مليار ليرة  160في المائة( لتصل إلى  33.9مليار ليرة ) 41 بقيمة المالي(اإليرادات الضريبية األخرى )خاصة رسوم الطابع إرتفعت 
 .2021 نيسان -خالل كانون الثاني

 -خالل كانون الثاني مليار ليرة 940إلى لتصل في المائة(  60.3) مليار ليرة 354بقيمة  اً رتفاعإ اإليرادات غير الضريبية لتسجّ 
 105.9) مليار ليرة 339بقيمة إرتفاعًا سنويًا  اإلدارات والمؤسسات العامة وأمالك الدولة إيرادات شهدت، في التفاصيل .2021 نيسان

مليار  370بقيمة زيادة  من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكيةالتحويالت  حيث سّجلت ،خالل الفترة قيد الدرس في المائة(
 60بقيمة التحويالت من مؤسسات مالية عامة )مصرف لبنان( إنخفاض في  ، بشكل جزئي،وقد قابل ذلكفي المائة(.  184.8ليرة )

 .2021 نيسان -في المائة( حيث لم يتم تسجيل أي تحويل خالل كانون الثاني 100.0مليار ليرة )

مليار ليرة  168في المائة( لتصل إلى  2.0مليار ليرة ) 3بقيمة بشكٍل طفيف  اإلدارية والعائدات الرسوم إرتفعت ،إضافًة إلى ذلك
 مليار 8 بقيمة ارتفعت التي السفر جواز رسوم في خاّصةً  مكوناتها معظم في طفيفة زيادة تسجيل مع وذلك ،الدرس قيد الفترة خالل
 في المائة(. 30.7مليار ليرة ) 6بقيمة  جازات )خاصة إجازات العمل(اإلرسوم تراجعت ، . في المقابل(المائة في 15.3) ليرة

في المائة(  8.8مليار ليرة ) 9إرتفاًعا بقيمة ( معظمها محسومات تقاعديةب)اإليرادات غير الضريبية المختلفة  سّجلت المقابل، في
على رواتب ومعاشات تقاعد مبالغ مقتطعة مليار ليرة  17، منها 2021نيسان  -مليار ليرة خالل كانون الثاني 106لتصل إلى 
 -الثاني كانون خالل ليرة مليار 12البناء  مخالفات تسوية عن الناتجة اإلستثنائية اإليرادات بلغت ،إضافًة إلى ذلك. 3العسكريين

 .الماضي العام من نفسها الفترة خالل ال شيء تقريباً  مقارنًة مع  2021 نيسان

 869مبلغ  مقارنة مع 2021 نيسان –خالل كانون الثانيمليار ليرة  375مليار ليرة لتصل إلى  495 قيمةب إيرادات الخزينة نخفضتإ
 644إلى عملية استرداد بقيمة ويعود الرقم اإلستثنائي المسجل خالل العام الماضي  .2020الفترة نفسها من العام  مليار ليرة خالل

                                                 
 .05/01/2021تاريخ  3قرار مجلس الوزراء رقم  1
مقارنًة مع الفترة نفسها  2021في المائة خالل األشهر األربعة األولى من العام  52.1بنسبة بشكل كبير العقارات المباعة عدد  ارتفع ،العقاريةوفقًا ألرقام المديرية العامة للشؤون  2

 في المائة.  10.2في متوسط أسعار هذه العقارات بنسبة المسجل نخفاض على االهذه الزيادة  وقد طغت من العام السابق.
 .2019تموز  31 تاريخ 144 رقم 2019 العامة لسنة مقرة بموجب قانون الموازنة سوماتمح 3
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 استردادونّص على بعد االتفاق الذي حصل بين المصرف المركزي ووزارة المالية ، وذلك 2020مليار ليرة حصلت خالل شهر نيسان 
 مؤقتة هيإيرادات الخزينة الجدير بالذكر أّن و  .2020الفترة الممتدة من كانون الثاني لغاية آذار  خالل الفوائد المسددةمدفوعات 
 .اإلقتصادي النشاطال تعكس عادًة في هذه التحصيالت  التغييراتوبذلك فإن  ،بطبيعتها

 

 النفقات

 نيسان –خالل كانون الثانيمليار ليرة  5,977ليصل إلى ( في المائة 19.0)مليار ليرة  1,403بقيمة  تراجًعا إجمالي النفقات شهد
 .2020 نيسان –كانون الثانيمليار ليرة خالل  7,380مقارنة مع  2021

األشهر خالل  مليار ليرة 4,295لتصل إلى  في المائة( 12.4)مليار ليرة  607بقيمة  إنخفاًضا 4النفقات الجارية األولية سّجلت
واألجور  الرواتب، المخصصاتجاء هذا التراجع بشكل أساسي نتيجة اإلنخفاض في كل من  .2021 من العام األولى األربعة

 ،في المائة( 9.5مليار ليرة ) 196قيمة ب المستشفياتالمدفوعات لصالح و إلى مؤسسة كهرباء لبنان  التحويالت ،التقديمات اإلجتماعيةو 
 زيادةً في المقابل، شهدت بنود إنفاق أخرى  على التوالي. ،في المائة( 27.6مليار ليرة ) 70وفي المائة(  33.6مليار ليرة ) 196
نفقاتت وفود مؤتمرات  ،نفقات أخرى )أحكام قضائية ومصالحات، إلى الهيئة العليا لإلغاثة التحويالتتلك العائدة إلى ، خاّصة ةسنوي  

 مليار ليرة على التوالي.  22و مليار ليرة  34، مليار ليرة 100بقيمة  ارتفعتحيث  الخدمةتعويضات نهاية و  غيرها( ،خارجية

في تسديدات  التراجع نتيجة 2021 نيسان– خالل كانون الثانيفي المائة(  44.8) مليار ليرة 753بقيمة  تسديدات الفوائد إنخفضت
الفوائد على القروض بالعملة األجنبية بقيمة و ، في المائة( 39.1) مليار ليرة 585بقيمة  المحليةالقروض بالعملة  الفوائد علىكل من 

 11.8) مليار ليرة 7 بقيمة الخارجية الديون أقساط تسديدات إنخفضت .خالل الفترة قيد الدرس في المائة( 90.9) مليار ليرة 169
 .2021 نيسان -خالل كانون الثاني مليار ليرة 53تصل إلى في المائة( ل

، 2021 نيسان– خالل كانون الثاني مليار ليرة 115لتصل إلى في المائة(  55.7) مليار ليرة 144بقيمة  النفقات الرأسمالية تراجعت
 57، في المائة( 44.1مليار ليرة ) 64بقيمة  جهيزاتلتاو  الصيانة نفقات ،اإلنشاءات قيد التنفيذ نخفاضإنتيجة بشكل أساسي وذلك 

 في المائة(، على التوالي. 74.0مليار ليرة ) 28في المائة( و 79.8مليار ليرة )

 ،2021 نيسان –خالل كانون الثانيمليار ليرة  480في المائة( لتصل إلى  21.6مليار ليرة ) 85بقيمة  إرتفاًعا نفقات الخزينة سجلت
في المائة(  52.2) 23بقيمة  األمانات. من ناحية أخرى، إنخفضت مليار ليرة 61 بقيمة البلديات لصالحالتحويالت  في زيادةالنتيجة 

مليار ليرة على الرغم من  46بقيمة  نفقات الخزينة األخرىإرتفعت  .2021نيسان  -مليار ليرة خالل كانون الثاني 21لتصل إلى 
 .مليار ليرة 46بقيمة  ردّيات الضريبة على القيمة المضافة اإلنخفاض المسجل في

 

 العامالدين 

 مقارنة معفي المائة(  2.3مليار ليرة ) 2,838 بزيادة بلغت، 2021 نيسانمع نهاية مليار ليرة  147,391 إجمالي الدين العام بلغ
ودائع  وزادتمليار ليرة   131,004في المائة ليصل إلى 1.6بنسبة أبطأ  بشكلصافي الدين ارتفع  ،في المقابل. 2020نهاية العام 

 .2021من العام األولى  األربعةاألشهر الل خ (في المائة 8.3) مليار ليرة 1,254بقيمة القطاع العام 

، مقارنًة 2021 نيسانمليار ليرة مع نهاية  91,817ليصل إلى  (في المائة 2.3)مليار ليرة  2,055بقيمة  الدين بالعملة المحلية إرتفع
 1,670بقيمة محفظة مصرف لبنان من الديون بالعملة المحلية . في التفاصيل، إرتفعت 2020نهاية عام  في مليار ليرة 89,762مع 

                                                 
 .الدين وخدمة الفوائد دفعات استثناء بعد الجارية النفقات من األّولية الجارية النفقات تتألف 4
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 بالعملة األخرى الديون محفظة فيتالها إرتفاع ، 2021 نيسانمليار ليرة مع نهاية  56,749لتصل إلى  (في المائة 3.0)مليار ليرة 
 10,785لتصل إلى ( في المائة 3.8)مليار ليرة  392بقيمة  المحلية بالعملة الدين من العامة المؤسسات حصة زيادة مع المحلية،
 0.1)مليار ليرة  18بقيمة بوتيرة أخف  من الديون بالعملة المحليةالمصارف التجارية حصة ت رتفعإ، باإلضافة إلى ذلك .مليار ليرة
 .2021 نيسانمليار ليرة مع نهاية  23,175لتصل إلى ( في المائة

، 2021 نيسانمليار ليرة مع نهاية  55,574لتصل إلى  في المائة( 2.3) مليار ليرة 1,228 بقيمة الدين بالعملة األجنبية إرتفعت قيمة
 .مليار ليرة على التوالي 442و مليار ليرة 633 بقيمة اليوروبوند علىالمتراكمة  فوائدالو  قسائمالمتأخّرات  الملحوظ فيرتفاع اإل عاكساً 

  .2020مع نهاية العام مقارنًة مليار  31بقيمة  3الصادرة ضمن مؤتمر باريس  القروض انخفضت ،من ناحية أخرى
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 القسم األول: خالصة اإليرادات العامة 

 : إجمالي اإليرادات2جدول 
 )مليار ل.ل.( نيسان -2ك نيسان -2ك نسبة التغير

2021/2020 2021 2020 
 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنها 3,871 4,609 19.1%
 اإليرادات الضريبية   3,285 3,669 11.7%
 اإليرادات غير الضريبية    586 940 60.3%
 إجمالي إيرادات الخزينة 869 375 56.9%-

 إجمالي اإليرادات العامة 4,740 4,984 5.1%
ةالعام المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

 

 ةاإليرادات الضريبي: 3جدول 

 نسبة التغير
 -2ك
 نيسان 

 -2ك
 )مليار ل.ل.( نيسان

2021/2020 2021 2020 
 اإليرادات الضريبية 3,285 3,669 11.7%
   :ضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال، ومنها 1,742 1,535 11.9%-
 ضريبة الدخل على األرباح 158 308 94.5%
 الدخل على الرواتب واألجورضريبة  271 377 38.9%
 ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولة 34 71 108.0%
 ضريبة الدخل على الفوائد  1,272 772 39.3%-
 غرامات )ضريبة على الدخل( 6 7 9.9%

  :ضريبة على األمالك ، ومنها 246 468 89.9%
 ضريبة على األمالك المبنية 52 102 96.3%
 رسوم تسجيل على العقارات 173 300 72.9%
:الضرائب الداخلية على السلع والخدمات، ومنها 789 1,034 31.0%  
 الضريبة على القيمة المضافة 577 959 66.3%
 ضرائب أخرى على السلع والخدمات، ومنها: 57 62 9.6%
 رسوم تسجيل على السيارات 24 38 56.7%
 اللبنانيةرسوم مغادرة األراضي  32 24 24.8%-
:الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنها 387 472 21.8%  
 الجمارك 106 149 40.7%
 رسوم، ومنها: 282 323 14.8%
 رسوم على البنزين 226 195 13.9%-
 رسوم على التبغ 20 20 1.6%

 رسوم على السيارات 33 105 214.9%
رسوم الطابع المالي(إيرادات ضريبية أخرى )خاصة  120 160 33.9%  

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

 )مليار ل.ل.( نيسان -2ك نيسان -2ك نسبة التغير
2021/2020 2021 2020 

 اإليرادات غير الضريبية 586 940 60.3%
 دولة، ومنها حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك 320 659 105.9%
 حاصالت من إدارات ومؤسسات غير مالية، منها: 235 640 172.9%

 إيرادات كازينو لبنان 28 29 2.3%
 إيرادات مرفأ بيروت 0 21 -

 إيرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني 6 20 226.4%
 إيرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية  200 570 184.8%
 حاصالت من مؤسسات مالية عامة )مصرف لبنان( 60 0 100.0%-
 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة )إيرادات مطار رفيق الحريري الدولي( 24 16 32.8%-
 حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة )فوائد( 1 2 140.7%

 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 165 168 2.0%
 إدارية، ومنها:رسوم  129 138 7.2%
 رسوم كتاب العدل 12 14 21.3%
 رسوم جواز السفر/ األمن العام 50 57 15.3%
 رسوم السير 49 52 4.9%

 رسوم قضائية 7 6 13.0%-
 رسوم القيادة 3 4 63.6%
 عائدات إدارية 9 10 19.6%
 مبيعات )الجريدة الرسمية وثمن لوحة عمومية( 1 0 21.5%-
 إجازات )خاصة إجازات العمل(رسوم  20 14 30.7%-
 رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 6 5 22.8%-
 الغرامات والمصادرات 4 7 64.7%
 إيرادات غير ضريبية مختلفة )معظمها محسومات تقاعدية( 97 106 8.8%

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

 : اإلنفاق بحسب التصنيف االقتصادي5جدول 
1220 نسبة التغير  2020  مليار ل.ل.() 

1220/2020  نيسان -2ك نيسان -2ك 
 النفقات الجارية .1 6,642 5,275 20.6%-
 المخصصات والرواتب وملحقاتها، ومنها: 3,318 3,080 7.2%-
 االجتماعيةمخصصات ورواتب وأجور والتقديمات  2,067 1,870 9.5%-
 معاشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ومنها: 1,102 1,088 1.3%-
 معاشات التقاعد 942 964 2.4%

 تعويضات نهاية الخدمة 160 124 22.9%-
 تحويالت إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب 149 122 18.3%-
 /1تسديد فوائد ومنها:  1,681 927 44.8%-
 على القروض الداخليةفوائد  1,495 910 39.1%-
 فوائد على القروض الخارجية 185 17 90.9%-
 سديد أقساط ديون خارجيةت 60 53 11.8%-
 مواد استهالكية، ومنها: 107 115 7.5%
 نفقات تغذية 12 12 1.1%-

 محروقات 2 2 49.9%
 أدوية  75 82 9.3%

 خدمات خارجية 58 48 17.2%-
 تحويالت أخرى، ومنها:  1,099 785 28.6%-
 /2 مؤسسة كهرباء لبنان 583 387 33.6%-

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  0 0 -
 الهيئة العليا لإلغاثة  75 175 133.3%
 التحويالت إلى القطاع غير العام  83 38 54.4%-

 /3 التحويالت إلى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري  0 0 -
 نفقات جارية أخرى، ومنها: 287 251 12.6%-
 مستشفيات  255 184 27.6%-
 أخرى )أحكام قضائية ومصالحات، نفقات وفود ومؤتمرات خارجية، غيرها(  نفقات  31 66 108.9%

 نفقات مالية أخرى 0 0 -
 المدينة دعم الفوائد 32 15 52.6%-
 . النفقات االستثمارية2 258 115 55.7%-
نشاءات مائية 0 0 248.2%  استمالكات أراض وأبنية إلنشاء وأشغال طرق ومرافئ ومطارات وا 
 تجهيزات 38 10 74.0%-
 إنشاءات قيد التنفيذ، ومنها: 145 81 44.1%-

 صندوق المهجرين 0 0 -
 مجلس الجنوب 23 7 68.3%-
 مجلس اإلنماء واإلعمار 79 55 29.9%-
 وزارة األشغال والنقل 15 1 95.8%-
 أخرى، ومنها:  25 17 31.4%-

 الهيئة العليا لإلغاثة   0 5 -
  صيانة 71 14 79.8%-

 

 نفقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة المادية 4 9 119.5%
 /4 سلفات موازنة .3 34 72 110.2%
 /5إدارة الجمارك )ال تتضمن الرواتب واألجور(  .4 50 35 29.7%-
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1220 نسبة التغير  2020  
 )مليار ل.ل.(

2120/2020  نيسان -2ك نيسان -2ك 
 تسديد فوائد 1,681 927 44.8%-
 الدين بالعملة المحلية 1,495 910 39.1%-
 الدين بالعملة األجنبية، ومنها 185 17 90.9%-
 فوائد على اليوروبوند* 157 0 100.0%-
 فوائد على قروض ميّسرة 28 17 39.9%-
 تسديد أقساط ديون خارجية 60 53 11.8%-

 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

الفوائد )بحسب تصنيفات إحصاءات مالية الحكومة( وتسديد أقساط القروض الميسرة المخصصة  ( إن تصنيف مدفوعات خدمة الدين تنقسم إلى فئتين: تسديد1) 
 لتمويل المشاريع.

 بالعملية متعّلقة عامة نفقات *تتضمن
 

 
 : التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان7جدول 

1220 نسبة التغير  2020  )مليار ل.ل.( 
2120/2020  نيسان -2ك نيسان -2ك 

 شركة كهرباء لبنان، ومنها: 583 387 33.6%-
 خدمة الدين 2 0.3 81.8%-
 شراء غاز، فيول ووقودتسديدات ل 581 387 33.4%-

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
 

 

 

 

 /6نفقات الخزينة  .5 395 480 21.6%
 بلديات 201 263 30.5%
 أمانات 45 21 52.2%-
 /7ودائع  45 46 2.0%

 أخرى، ومنها: 104 150 44.7%
 رديّات الضريبة على القيمة المضافة 68 22 68.0%-
 إجمالي اإلنفاق )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار(.6 7,380 5,977 19.0%-

 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 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 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 
 



  2021نيسان  –مرصد المالية العامة 
 

 

 

9 

 

 القسم الثالث: الدين العام
 

 جدول 8: الدين العام القائم حسب الدائن في نهاية شهر نيسان 2021

 )مليار ل.ل.( 
9201  

 1ك

2020  
 1ك

1220  
 نيسان

 نسبة التغيير    
    -2020 1ك
1202 نيسان   

 %2.3 147,391 144,108 138,150 إجمالي الدين العام

 %2.3 91,817 89,762 87,279 الدين بالعملة المحلية

 %13.5 1,519 1,338 1,294 * فوائد متراكمة من الدين  

 %3.0 56,749 55,079 50,717 مصرف لبنان  -أ

 25,316 23,157 23,175 0.1%  (REPOsيتضمنالمصارف التجارية ) -ب

 %3.2 11,893 11,526 11,246 ديون أخرى  بالعملة المحلية )سندات خزينة(، ومنها -ج

 %3.8 10,785 10,393 9,968 مؤسسات عامة

 %0.0 120 120 120 1/سندات فروقات المتعهدين

 %2.3 55,574 54,346 50,871 2/ األجنبيةدين بالعملة 

 %0.2 2,998 2,991 2,850  أجنبي تعددة األطراف وقروض من قطاع خاصالقروض الثنائية والم-أ

 %20.7- 120 151 242 /3 ))يوروبوند وقروض 3ديون باريس  -ب

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

 %83.7 6,923 3,769 0 متأخرات من أصل الدين       

 %75.3 1,029 587 570 فوائد متراكمة على اليوروبوند -د

 %20.1 3,775 3,142 0 متأخرات من قسائم -ه

 %65.8 446 269 0 متأخرات من فوائد متراكمة  -و

 - 0 0 3 /4 نة خاصة بالعملة األجنبيةيسندات خز  -ز

 %8.3 16,387 15,133 15,677 ودائع القطاع العام

 %1.6 131,004 128,975 122,473 صافي الدين العام

 %1.6 76,796 75,553 74,441 /5إجمالي القيمة السوقية للدين

 - %52 %52 %54 النسبة من اجمالي الدين العام
 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العام

 .ألمريكي تحت بند سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبيةا 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 2020 كانون األول  -2019 أرقام كانون األول /2
 .DMFASنظام 

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

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

 

 المالية وزارة

 دائرة التحليل اإلقتصادي الكلي والدراسات
 

 1731-1757مقّسم:  961 1 956000: تلفون

 www.finance.gov.lbتروني: الموقع اإللك

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

