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 لمحة عامة

أكبر  مع عجز   مقارنةً  2019من العام األولى  تسعةر الاألشهخالل مليار ليرة  5,415عجًزا بقيمة  إجمالي الميزان المالي سجل
 (في المائة 8.3) 1,648بقيمة  إجمالي النفقات إنخفاضوذلك مع  ،2018الفترة نفسها من العام  خاللمليار ليرة  6,795بقيمة 

أيلول  -مختلف فئات اإلنفاق تراجعًا خالل كانون الثاني في التفاصيل، شهدت .غير اإللزامياإلنفاق بعد التراجع الكبير في 
النفقات  (ii)في المائة(،  49.0مليار ليرة ) 179بقيمة  واإلعمار اإلنماء مجلسالتحويالت إلى  (i)، من ضمنها: 2019
 (iii)في المائة(،  67.5مليار ليرة ) 164بقيمة  نفقات وفود ومؤتمرات خارجيةو مصالحات، الحكام قضائية و األب المتعلقة

 55.5مليار ليرة ) 121بقيمة  األدويةنفقات  (iv)و في المائة( 8.1مليار ليرة ) 151بقيمة  لبنان كهرباء مؤسسة إلى التحويالت
 في المائة(.

شهدت حيث  مليار ليرة 12,804ليصل إلى  (في المائة 2.0) مليار ليرة 268بقيمة  إجمالي اإليراداتتراجع  ،من جهة  أخرى
 أيلول -مليار ليرة خالل كانون الثاني 582ليصل مجموعها إلى  مليار ليرة 396بقيمة  نخفاضًا ملحوظاً إ إيرادات الخزينة

مليار  43في المائة( و 0.9مليار ليرة ) 85في المقابل، شهدت كل من اإليرادات الضريبية وغير الضريبية زيادة بقيمة . 2019
 في المائة( على التوالي. 2.0ليرة )

مليار  891 بقيمة عجز  مع مقارنًة  2019 مع نهاية الفصل الثالث من العاممليار ليرة  296بقيمة  فائضا   الميزان األوليل سج  
 .2018ليرة خالل الفترة نفسها من العام 

 

 يراداتاإل

 كانونمليار ليرة خالل  12,804ليصل إلى  على أساس سنوي في المائة( 2.0مليار ليرة ) 268 بقيمة إجمالي اإليراداتتراجع 
 .2019 أيلول -الثاني

 0.9مليار ليرة ) 85بزيادة  بلغت ، 2019 أيلول -كانون الثانيخالل مليار ليرة  9,954 مجموع اإليرادات الضريبية لتسج  
ارتفاع اإليرادات  إلى تعود هذه الزيادة .2018 أيلول -خالل كانون الثانيالمحقق مليار ليرة  9,868 مع مبلغ مقارنةً المائة( في 

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

 )مليار ل.ل.(
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خرى تراجعاً سنويًا، مع انخفاض ملحوظ األالضريبية فئات ال شهدت حين، في الضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموالمن 
 .الضريبة على األمالكو  الضرائب الداخلية على السلع والخدماتفي 

على أساس المائة( في  17.8مليار ليرة ) 653بقيمة  الضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموالارتفعت في التفاصيل، 
مليار ليرة  638بقيمة  ضريبة الدخل على الفوائدزيادة في ال نتيجةبشكل  أساسي ، 2019 أيلول -سنوي خالل كانون الثاني

مليار  44يمة بق خجولً  إرتفاًعا سنوًيا ضريبة الدخل على األرباح لتسج   .1مليار ليرة ,9501المائة( لتصل إلى في  48.6)
يعكس األثر الذي كان متوقعًا جراء تطبيق ، وهو ما لم 2018 العام من األولىتسعة لا األشهرمقارنًة مع  في المائة( 3.4) ليرة

من جهة  .2018في المائة على كامل أعمال عام  17في المائة إلى  15الزيادة في نسبة الضريبة على أرباح الشركات من 
 349 إلى لتصلفي المائة(  5.8) ليرة مليار 21 بقيمة إنخفاًضا المنقولة األموال رؤوس على الدخل ضريبة شهدتأخرى، 
 .2019 أيلولمع نهاية  ليرة مليار

 أيلولفي المائة( مع نهاية  22.7مليار ليرة ) 191 بقيمة إنخفاضًا سنوًيا ملحوظاً الضريبة على األمالك سجلت في المقابل، 
في المائة(. ويعكس هذا التراجع  29.2مليار ليرة ) 154بقيمة  العقارات رسوم التسجيل على، بشكل  أساسي نتيجة تراجع 2019

في المائة على التوالي  5.0وفي المائة  14.6اإلنخفاض السنوي في كل من عدد العقارات المباعة ومتوسط أسعارها بنسبة 
في المائة( خالل الفترة  5.16) ليرة مليار 39 بقيمة ةالمبني األمالك على الضريبة تراجعتكما  .2خالل الفترة قيد الدرس

   .المذكورة

 -خالل كانون الثانيعلى أساس سنوي ( المائةفي  7.6مليار ليرة ) 255بقيمة  الضرائب الداخلية على السلع والخدمات تراجعت
 مع بالتزامن المائة(في  .69مليار ليرة ) 273 بقيمة 3الضريبة على القيمة المضافةتحصيالت  تضحيث انخف 2019 أيلول
 في ارتفاع ،جزئي، بشكل  اتالتراجع هقابل هذ المائة(.في  26.2مليار ليرة ) 54بقيمة  السيارات على التسجيل رسوم تراجع

مليار ليرة  200في المائة( لتصل إلى  48.1مليار ليرة ) 65بقيمة  أرباح إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانيةالتحويالت من 
 .2019 أيلول -خالل كانون الثاني

بقيمة  الرسوم على السيارات جراء تراجعفي المائة(  5.9مليار ليرة ) 91بقيمة  التجارة والمبادلت الدوليةالرسوم على إنخفضت 
الرسوم الجمركية و  –في المائة  26.1تراجع قيمة السيارات المستوردة بنسبة كس عما ي – في المائة( 29.5مليار ليرة ) 102

بقيمة  الرسوم على التبغو  الرسوم على البنزين كل  من زيادة في ،بشكل  جزئي ذلكقابل  .المائة(في  10.1مليار ليرة ) 57بقيمة 
 .على التوالي 5في المائة( 29.8) مليار ليرة 30و 4في المائة( 7.8) مليار ليرة 40

الفترة مع مقارنة في المائة(  7.0مليار ليرة ) 32 بقيمة اإليرادات الضريبية األخرى )خاصة رسوم الطابع المالي( تراجعتأخيرًا، 
العقود المبرمة في تراجع الما يعكس  ،2019 أيلول -مليار ليرة خالل كانون الثاني 418نفسها من العام السابق، لتصل إلى 
  وبالتالي تباطؤ النشاط اإلقتصادي. 

 -خالل كانون الثاني مليار ليرة 2,268إلى في المائة( لتصل  2.0مليار ليرة ) 43بقيمة  اإليرادات غير الضريبية إرتفعت
مليار ليرة وذلك بارتفاع بقيمة  1,439حاصالت اإلدارات والمؤسسات العامة وأمالك الدولة  . في التفاصيل، بلغت2019 أيلول
 مليار ليرة 145بقيمة الزيادة الملحوظة  نتيجةوذلك  ،مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابقفي المائة(  9.6مليار ليرة ) 126
التحويالت انخفضت في حين ، 2019أيلول  -مليار ليرة خالل كانون الثاني 220التي وصلت إلى  إيرادات مرفأ بيروتفي 

                                                 
للودائع بالليرة  2018 أيلول -2في المائة خالل ك 6.79مقارنة بمتوسط  2019أيلول  -2في المائة خالل ك 8.87مدفوعاً بارتفاع معدالت الفوائد على الودائع، مع متوسط بلغ  1

 للودائع بالعمالت األجنبية. 2018في المائة في الفترة نفسها من  4.10مقارنة مع متوسط  2019أيلول  -2في المائة في ك 5.89اللبنانية، ومتوسط 
 لبيانات المديرية العامة للشؤون العقارية.وفقاً  2
 في المائة. 4.6في المائة، وتلك المحصلة داخلياً بنسبة  12.7حصلة لدى الجمارك بنسبة يعود ذلك الى تراجع كل من الضريبة على القيمة المضافة الم 3
 .2019أيلول  -2في المائة على أساس سنوي خالل ك 6.9كمية البنزين المستورد بنسبة  ارتفاعمع  4
 .2019أيلول  -2مليار ليرة خالل ك 174إلى  2018أيلول  -2مليار ليرة خالل ك 132عاكساً اإلرتفاع في إستيراد المنتجات التبغية من  5
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لتسجل مجموع  2018مليار ليرة مقارنًة مع الفترة نفسها من العام  40بقيمة  من وفر موازنة اإلتصالت السلكية والالسلكية
 .2019مليار ليرة مع نهاية أيلول  941

 السير رسوم تحصيالت تراجع معفي المائة(  9.9مليار ليرة ) 68بقيمة الرسوم والعائدات اإلدارية ، انخفضت ناحية أخرىمن 
في المائة( على التوالي، في حين  5.8مليار ليرة ) 12وفي المائة(  31.3مليار ليرة ) 78بقيمة  األمن العام /السفر جواز رسومو 

   .6في المائة( 60.6مليار ليرة ) 12بقيمة  العائدات اإلداريةإرتفعت 

 179لتصل إلى  في المائة( 7.7) مليار ليرة 15بقيمة  (تقاعدية محسومات معظمها) فةلالمخت الضريبية غير اإليرادات دن تت
  .2019 أيلول –مليار خالل فترة كانون الثاني 

 -خالل كانون الثاني مليار ليرة 582لتصل إلى  في المائة( 40.5مليار ليرة ) 396بقيمة  حاد اً  تراجعاً  إيرادات الخزينة شهدت
 مؤقتة هيإيرادات الخزينة أن  الجدير بالذكر  .2018مليار ليرة خالل الفترة نفسها من العام  979 بمبلغمقارنة  2019 أيلول

 .اإلقتصادي النشاطل تعكس عادًة في هذه التحصيالت  التغييراتوبذلك فإن  ،بطبيعتها

 

 النفقات

كانون مليار ليرة خالل  18,219إلى ليصل في المائة(  8.3)مليار ليرة  1,648بقيمة ملحوظًا  إنخفاضاً  إجمالي النفقات سج ل
 كافة مكونات اإلنفاق.تراجع نتيجة وذلك  2019 أيلول -الثاني

 -مليار ليرة خالل كانون الثاني 242,10، لتصل إلى (في المائة 6.8)مليار ليرة  750بقيمة  7النفقات الجارية األوليةتراجعت 
 وفود نفقات ومصالحات، قضائية أحكام( خرىاأل نفقاتالالنفقات الجارية المصن فة تحت  مدفوعًة بانخفاض ،2019 أيلول
كهرباء  إلى مؤسسةالتحويالت ، بالتزامن مع إنخفاض في المائة( 67.5)مليار ليرة  164 بقيمة( غيرها خارجية،رات ومؤتم
إضافًة إلى  .على التوالي في المائة( 55.5مليار ليرة ) 121وفي المائة(  8.1مليار ليرة ) 151بقيمة  األدويةومدفوعات  لبنان

المخصصات شهدت  في المائة(. في المقابل، 31.9مليار ليرة ) 79بقيمة  التحويالت إلى القطاع غير العامذلك، تراجعت 
معاشات التقاعد وتعويضات في المائة( على أساس سنوي حيث ارتفعت  2.0مليار ليرة ) 142زيادًة بقيمة  والرواتب وملحقاتها

 معاشاتفي في المائة(  16.1)مليار ليرة  275في المائة(، من ضمنها زيادة بقيمة  8.6)مليار ليرة  207بقيمة  نهاية الخدمة
. إضافة إلى ذلك، انخفضت كل من في المائة( 10.0مليار ليرة ) 68بقيمة  تعويضات نهاية الخدمة مقابل تراجع في التقاعد

في المائة(  12.4مليار ليرة ) 45بقيمة  الرواتب واألجور والتقديمات الجتماعيةو إلى مؤسسات عامة لتغطية الرواتب  التحويالت
 خالل الفترة قيد الدرس.على التوالي في المائة(  0.5مليار ليرة ) 20و

في المائة(  3.4مليار ليرة ) 195بلغ  ، بانخفاض  2019 أيلول -مليار ليرة خالل كانون الثاني 5,513 تسديدات الفوائد بلغت
مليار  175بقيمة  بالعملة األجنبيةكذلك و تسديدات الفوائد على القروض بالعملة المحلية  مع تراجعمقارنة مع السنة السابقة، 

 الخارجية الديون أقساط تسديدات من جهتها، لم تسجلفي المائة( على التوالي.  1.0مليار ليرة ) 20و في المائة( 4.8) ليرة
 .2019من العام  مع نهاية الفصل الثالث مليار ليرة 198فروقات كبيرة إذ بلغ مجموعها 

خالل كانون مليار ليرة  758لتصل إلى  في المائة( 33.5)مليار ليرة  383 بقيمة ملحوظاً  تراجعاً  النفقات الرأسمالية شهدت
باإلضافة  في المائة(. 50.7) مليار ليرة 440بقيمة  التنفيذ قيد اإلنشاءات نفقاتنخفاض إنتيجة ذلك و  ،2019 أيلول –الثاني

نشاءات مائإ بند للم يسجإلى ذلك،  خالل كانون  أي إنفاق يةستمالكات أراض وأبنية إلنشاء وأشغال طرق ومرافئ ومطارات وا 

                                                 
 في المائة(. 59.2مليار ليرة ) 8 بقيمة الموانئ رئاسةإيرادات من الزيادة في  بدفع 6

 .الدين وخدمة الفوائد دفعات ستثناءإ بعد الجارية النفقات من األّولية الجارية النفقات تتألف 7
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لت مدفوعات  ،مليار ليرة في السنة السابقة 30بمبلغ  مقارنةً  2019 أيلول –الثاني مليار  77زيادة بقيمة الصيانة في حين سج 
 .2018 أيلول –في المائة( مقارنًة مع كانون الثاني  46.5ليرة )

خالل كانون مليار ليرة  1,287لى إلتصل  في المائة( 16.4) مليار ليرة 251بقيمة ملحوظًا إنخفاضًا  نفقات الخزينة سجلت
مليار ليرة  788 مجموع منة مليار لير  99بقيمة  البلديات لصالح، بشكل أساسي نتيجة تراجع التحويالت 2019 أيلول –الثاني

  .2019 أيلول –مليار ليرة خالل كانون الثاني 689إلى  2018 أيلول -خالل كانون الثاني

 

 الدين العام

نهاية  المسجلمليار ليرة  128,347بمبلغ مقارنًة  2019 أيلولمع نهاية مليار ليرة  130,815ليبلغ  العامإجمالي الدين  إرتفع
مليار ليرة  117,730في المائة( ليصل إلى  3.1مليار ليرة ) 3,569بقيمة  صافي الدين زاد ،في المقابل. 2018كانون األول 

 .خالل الفترة قيد الدرس في المائة( 7.8مليار ليرة ) 1,101قيمة بودائع القطاع العام مع تراجع 

محفظة ، مع إرتفاع 2018عن مستواه المسجل نهاية عام  (في المائة 5.1)مليار ليرة  3,973بقيمة  الدين بالعملة المحلية إرتفع
 أيلولمليار ليرة في  44,131لتصل إلى ( في المائة 13.1)مليار ليرة  5,125بقيمة  مصرف لبنان من الديون بالعملة المحلي ة

في  4.3)مليار ليرة  1,188محفظة المصارف التجارية من الديون بالعملة المحلية بقيمة من جهة أخرى، إنخفضت  .2019
 0.3) مليار ليرة 36محفظة الديون األخرى بالعملة المحلية بقيمة  . في المقابل، ارتفعتمليار ليرة 26,214لتصل إلى  (المائة

 على الرغم من( في المائة 1.2)مليار ليرة  124المؤسسات العامة بقيمة  سندات الخزينة التي تحملها رتفاعإنتيجة ( في المائة
 أيلولنهاية مع مليار ليرة  133 لتسجل مجموعفي المائة(  19.9مليار ليرة ) 33بقيمة  المتعهدين فروقات سنداتفي تراجع ال

2019. 

 أيلولمليار ليرة مع نهاية  48,990إلى صل تل في المائة( 3.0) مليار ليرة 1,505 بحوالي بالعملة األجنبيةالدين  قيمة تراجعت
صل تل في المائة( 3.7) مليار ليرة 1,733 بقيمةفي السوق  المتداولة اليوروبوندسندات إنخفاض  نتيجةبشكل أساسي  ،2019
القروض الثنائية والمتعددة األطراف والقروض من القطاع الخاص " تتراجعمليار ليرة. باإلضافة إلى ذلك،  44,945إلى 

مليار ليرة على التوالي مقارنة مع نهاية  56ليار ليرة وم 79بقيمة  3" والسندات والقروض الصادرة ضمن مؤتمر باريس األجنبي
 .2018عام 
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  القسم األول: خالصة اإليرادات العامة

 : إجمالي اإليرادات2جدول 
التغيرنسبة   9201  8201  

 )مليار ل.ل.(
9201/8201  

 -2ك
 أيلول

 -2ك
 أيلول

 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنها 12,093 12,222 1.1%
 اإليرادات الضريبية   9,868 9,954 0.9%
 اإليرادات غير الضريبية    2,225 2,268 2.0%

 إجمالي إيرادات الخزينة 979 582 40.5%-
 إجمالي اإليرادات العامة 13,072 12,804 2.0%-

ةالعام المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  
 

 ة: اإليرادات الضريبي3جدول 
8201 2019 نسبة التغير  

 )مليار ل.ل.(
2019/2018 

 -2ك
 أيلول

 -2ك
 أيلول

 اإليرادات الضريبية 9,868 9,954 0.9%
   :األموال، ومنهاضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس  3,680 4,333 17.8%
 ضريبة الدخل على األرباح 1288 1332 3.4%
 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور 671 675 0.7%
 ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولة 370 349 5.8%-
 (%7ضريبة الدخل على الفوائد ) 1312 1950 48.6%
 غرامات )ضريبة على الدخل( 38 26 31.7%-
  :ضريبة على األمالك ، ومنها 841 650 22.7%-
 ضريبة على األمالك المبنية 236 197 16.5%-
 رسوم تسجيل على العقارات 526 372 29.2%-
:الضرائب الداخلية على السلع والخدمات، ومنها 3,366 3,111 7.6%-  
 الضريبة على القيمة المضافة 2,853 2,581 9.6%-
 السلع والخدمات، ومنها:ضرائب أخرى على  346 306 11.7%-
 رسوم تسجيل على السيارات 206 152 26.2%-
 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية 139 151 8.9%
:الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنها 1,532 1,441 5.9%-  

 الجمارك 559 503 10.1%-
 رسوم، ومنها: 972 938 3.5%-
 رسوم على البنزين 511 551 7.8%

 رسوم على التبغ 102 132 29.8%
 رسوم على السيارات 348 245 29.5%-
 إيرادات ضريبية أخرى )خاصة رسوم الطابع المالي( 450 418 7.0%-

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  
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 : اإليرادات غير الضريبية4جدول 
9201 نسبة التغير  8201  

 )مليار ل.ل.(
9201/8201  

 -2ك
 أيلول

 -2ك
 أيلول

 اإليرادات غير الضريبية 2,225 2,268 2.0%
 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 1,313 1,439 9.6%
 حاصالت من إدارات ومؤسسات غير مالية، منها: 1,180 1,282 8.7%
 إيرادات كازينو لبنان 101 93 8.1%-

 إيرادات مرفأ بيروت 75 220 192.7%
 إيرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني 21 26 25.2%
 إيرادات من وفر موازنة التصالت السلكية والالسلكية  981 941 4.1%-
 حاصالت من مؤسسات مالية عامة )مصرف لبنان( 60 60 0.1%-

38.0% 92 66 
حاصالت من أمالك الدولة الخاصة )إيرادات مطار رفيق الحريري 

 الدولي(
 حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة )فوائد( 6 5 24.3%-
 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 692 623 9.9%-
 رسوم إدارية، ومنها: 580 494 14.8%-
 رسوم كتاب العدل 54 50 8.4%-
 رسوم جواز السفر/ األمن العام 211 199 5.8%-
 رسوم السير 250 172 31.3%-
 قضائيةرسوم  20 23 12.4%
 رسوم القيادة 17 16 9.9%-
 عائدات إدارية 20 32 60.6%
 مبيعات )الجريدة الرسمية وثمن لوحة عمومية( 2 2 4.0%-
 رسوم إجازات )خاصة إجازات العمل( 69 67 2.8%-
 رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 20 28 35.5%
 الغرامات والمصادرات 26 28 4.4%
 إيرادات غير ضريبية مختلفة )معظمها محسومات تقاعدية( 194 179 7.7%-

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

 : اإلنفاق بحسب التصنيف االقتصادي5جدول 
9201 نسبة التغير  8201  

 مليار ل.ل.()
9201/8201  

 -2ك
 أيلول

 -2ك
 أيلول

 النفقات الجارية .1 16,896 15,953 5.6%-
 المخصصات والرواتب وملحقاتها، ومنها: 7,253 7,395 2.0%
 مخصصات ورواتب وأجور والتقديمات الجتماعية 4,493 4,473 0.5%-
 معاشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ومنها: 2,396 2,603 8.6%
 معاشات التقاعد 1,714 1,989 16.1%

 تعويضات نهاية الخدمة 682 614 10.0%-
 تحويالت إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب 364 319 12.4%-
 /1تسديد فوائد ومنها:  5,708 5,513 3.4%-
 فوائد على القروض الداخلية 3,650 3,475 4.8%-
 فوائد على القروض الخارجية 2,058 2,038 1.0%-
 سديد أقساط ديون خارجيةت 197 198 0.9%

 مواد استهالكية، ومنها: 381 259 32.2%-
 نفقات تغذية 57 68 19.9%
 محروقات 33 28 14.8%-
 أدوية  219 97 55.5%-
 خدمات خارجية 161 105 34.7%-
 تحويالت أخرى، ومنها:  2,544 1,995 21.6%-
 /2 مؤسسة كهرباء لبنان 1,861 1,709 8.1%-

 الصندوق الوطني للضمان الجتماعي  0 0 -
 الهيئة العليا لإلغاثة  1 0 -

 التحويالت إلى القطاع غير العام  249 169 31.9%-
 /3 التحويالت إلى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري  18 12 34.0%-
 نفقات جارية أخرى، ومنها: 568 413 27.3%-
 مستشفيات  317 330 4.3%

 أخرى )أحكام قضائية ومصالحات، نفقات وفود ومؤتمرات خارجية، غيرها(  نفقات  243 79 67.5%-
 نفقات مالية أخرى 1 1 29.5%-
 المدينة دعم الفوائد 83 75 9.9%-
 . النفقات االستثمارية2 1,141 758 33.5%-
نشاءات مائية 30 0 98.4%-  استمالكات أراض وأبنية إلنشاء وأشغال طرق ومرافئ ومطارات وا 
 تجهيزات 47 55 16.9%
 إنشاءات قيد التنفيذ، ومنها: 867 428 50.7%-

 صندوق المهجرين 10 0 100.0%-
 مجلس الجنوب 40 49 22.2%

 مجلس اإلنماء واإلعمار 364 186 49.0%-
 وزارة األشغال والنقل 51 55 7.9%
 أخرى، ومنها:  148 137 7.5%-

 الهيئة العليا لإلغاثة   59 35 40.4%-
  صيانة 165 242 46.5%

 

 نفقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة المادية 31 33 6.7%
 /4 سلفات موازنة .3 187 133 29.1%-
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9201 نسبة التغير  8201  
 )مليار ل.ل.(

9201/8201  أيلول -2ك أيلول -2ك 
 تسديد فوائد 5,708 5,513 3.4%-
 الدين بالعملة المحلية 3,605 3,475 4.8%-
 بالعملة األجنبية، ومنهاالدين  2,058 2,038 1.0%-
 فوائد على اليوروبوند* 1,989 1,962 1.4%-

 على قروض خاصة* فوائد 1 0 84.7%-
 فوائد على قروض ميس رة 68 76 10.9%
 تسديد أقساط ديون خارجية 197 198 0.9%

 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

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

 بالعملية متعّلقة عامة نفقات *تتضمن
 

 
 : التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان7جدول 

9201 نسبة التغير  8201  )مليار ل.ل.( 
9201/8201  أيلول -2ك أيلول -2ك 

 شركة كهرباء لبنان، ومنها: 1,861 1,709 8.1%-
 خدمة الدين 9 4 57.9%-
 شراء غاز، فيول ووقودتسديدات ل 1,852 1,706 7.9%-

 التحويالت لكهرباء سوريا 19 0 -
 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 

 

 /5إدارة الجمارك )ال تتضمن الرواتب واألجور(  .4 104 88 15.9%-
 /6نفقات الخزينة  .5 1,538 1,287 16.4%-
 بلديات 788 689 12.6%-
 أمانات 64 70 9.0%
 /7ودائع  208 245 17.6%

 أخرى، ومنها: 478 283 40.8%-
 ردي ات الضريبة على القيمة المضافة 165 219 32.9%
 إجمالي اإلنفاق )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار(. 6 19,867 18,219 8.3%-

 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 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
 

2019 أيلولحسب الدائن في نهاية شهر  القائم: الدين العام 8جدول   

 )مليار ل.ل.( 
7201  

 1ك

8201  
 1ك

9201  
 أيلول

 رينسبة التغي    
    -8201 1ك

9201 أيلول  

 %1.9 130,815 128,347 119,892 إجمالي الدين العام

 %5.1 81,825 77,852 74,077 الدين بالعملة المحلية

 %15.8 1,300 1,123 1,159 * فوائد متراكمة من الدين  

 %13.1 44,131 39,006 35,580 مصرف لبنان  -أ

 1 27,756 27,402 26,214 -4.3%/ (REPOsيتضمنالمصارف التجارية ) -ب

 %0.3 11,480 11,444 10,741 ديون أخرى  بالعملة المحلية )سندات خزينة(، ومنها -ج

 %1.2 10,080 9,956 8,941 مؤسسات عامة

 %19.9- 133 166 166 2/المتعهدينسندات فروقات 

 %3.0- 48,990 50,495 45,815 3/ دين بالعملة األجنبية

 %2.7- 2,841 2,920 2,973  أجنبي القروض الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص -أ

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

 %16.2- 288 344 452 5/)يوروبوند وقروض 3ديون باريس  -ج

 %3.7- 44,945 46,678 41,791 إصدارات يوروبوند في السوق -د

 %66.9 913 547 480 فوائد متراكمة على اليوروبوند -ه

 %50.0- 3 6 33 6/  سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية -و

 %7.8- 13,085 14,186 15,659 ودائع القطاع العام

 %3.1 117,730 114,161 104,233 /7 صافي الدين العام

 %3.5- 73,550 76,204 71,944 /8إجمالي القيمة السوقية للدين

 - %56 %59 %60 النسبة من اجمالي الدين العام
 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العام

 من البنك المركزي وإضافتها إلى المصارف التجارية REPOs، تم إزالة 2017منذ آب  /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 عن  أن تختلف يمكن 2018 كانون األول -2017أرقام كانون األول  /3

 .DMFASنظام 
 .2مليار دوالر ضمن مؤتمر باريس  1,870بقيمة  لمصرف لبنانصادرة أساسًا ً)القروض واليوروبوند( تتضمن يوروبوند  2ديون باريس  /4

لقرض الفرنسي 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 2008األولى في شباط 

 ومقاوالت(. اتسندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية )سندات استمالك /6
 صافي الدين العام عن طريق طرح ودائع القطاع العام من اجمالي الدين العام. حسابيتم  /7

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

 

 المالية وزارة

 دائرة التحليل اإلقتصادي الكلي والدراسات
 

 1747-1731مقّسم:  961 1 956000: تلفون

  www.finance.gov.lbالموقع اإللكتروني: 

 

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

