
 

 

 

 3102آذار  –مرصد المالية العامة 

 

مليار ليرة  272بارتفاع قيمته  مليار ليرة 2210 حوالي 1023عام ال منالفصل األول في إجمالي العجز المالي بلغ 
. (2مليار ليرة )جدول رقم  2001والبالغ  1021الفترة مثيلتها من العام في المائة( عن العجز المسجل في  27)

مليار  7إلى عجز قدره  السابقمن العام الفصل األول مليار ليرة في  167من فائض  الميزان األوليتحول  ،بالتوازي
في المائة( في إيرادات الفصل  5مليار ليرة ) 261انخفاض هذا التراجع في الموارد المالية للحكومة نتيجة  جاء .ليرة

 . 1023األول من العام 
العامة المالية ملّخص: 1 جدول  

التغير نسبة  1013 1011 
 .(ل.ل مليار)

1013/1011  
آذار -1ك  

 
آذار -1ك  

 

اإليرادات إجمالي 3,522 3,354 5%-
1

 
اإلنفاق إجمالي 4,531 4,534 0.1%  
-7% 1,124 1,209  فوائد تسديد 

-27% 49 66  دين أقساط تسديد
2

 

3% 3,362 3,255  األولية النفقات
3

 

الفائض/العجز إجمالي 1,009- 1,180- 17%  

األولي الفائض/األولي العجز 267 7- 103%-  
العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

االتصاالت قطاع فائض من المتوقعة التحويالت تتضمن. 1  
 مشاريع لتمويل  المخصصة الميسرة القروض من األساسية األقساط فقط تتضمن. 2
3 .

 (الميسرة القروض أقساط و فوائدال تسديد) بالدين المتعلقة المدفوعات تتضمن ال األولية النفقات

 

مةن عةامي  األولالفصةل خةلل وفةر موازنةة وزارة اصتصةاصت المبالغ المحولةة فعليةام مةن  عند احتساب، من منظار نقدي
 515مليةةةةار و 510)مليةةةار ليةةةرة  علةةةى التةةةوالي(، بةةةةدل إدراع المبةةةالغ المتوقةةةع تحويلهةةةا  116و 301) 1023و 1021
فةي المائةة ليصةل  10بحوالي  العجز المالييرتفع  على التوالي(، 1023و 1021ن العام في الفصل األول مليرة مليار 
فةةي  مليةةار ليةةرة 306عجةةزام بلةةغ  األولةةي ، ويسةةجل الميةةزان1023لعةةام مليةةار ليةةرة خةةلل الفصةةل األول مةةن ا 2771إلةةى 

  .1021من العام  الفترة ذاتها مليار ليرة في 71مقارنة مع فائض  بلغ  ،1023الفصل األول من العام 
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 مرصد المالية العامة
 التقرير الشهري لنتائج المالية العامة

 3102 آذار
 



 

 

 

 3102آذار  –مرصد المالية العامة 

 

مليار ليرة  3511مقارنة بحوالي  ،مليار ليرة 3357حوالي  1023 من العام األولفي الفصل  إجمالي اإليراداتبلغ 
إجمالي  انخفض. من منظار نقدي، في المائة 5 سنويام بنسبة تراجعام ، مسجلم 1021في الفترة نفسها من العام 

مليار ليرة خلل الفصل األول من  3303مليار ليرة، بعد أن بلغ  3056المائة ليصل إلى في  1حوالي باإليرادات 
 .1021العام 

 مليار ليرة، بانخفاض قدره 1310حوالي  1023من العام  الفصل األولالمحصلة خلل  اإليرادات الضريبية بلغت
على  . باستثناء ارتفاع طفيف في الرسوم1021مقارنة بالفترة ذاتها من العام  في المائة( 6) مليار ليرة 273حوالي 

تراجعت ، افة إلى الرسوم الجمركيةإض ات المحصلة من رسوم التبغيراداإلتحسن في  نتيجةالتجارة والمبادصت الدولية 
 :1023فئات الضرائب الرئيسية خلل العام  في جميعاإليرادات المحصلة 

 مليار  170في المائة( لتصل إلى  27) مليار ليرة 53 بقيمة الضريبة على األمالكإيرادات  تراجعت
التسجيل على العقارات" رسوم إيرادات " نتيجة انخفاض 1023آذار  -ليرة في فترة كانون الثاني

مليار ليرة، األمر الذي يعكس التراجع المسجل في مؤشرات السجل العقاري )انخفاض  51بحوالي 
 عدد العقارات المتداولة، والعقارات المباعة وقيم العقود العقارية(.

 بالرغم من في المائة(،  5مليار ليرة ) 76بقيمة الضرائب الداخلية على السلع والخدمات  تقلصت
األمر الذي يعود بشكل ، مليار ليرة 30غ والتنباك" بقيمة حصر التب إدارةارتفاع التحويلت من "

. والجدير )في المائة 1مليار ليرة ) 72أساسي إلى تراجع في الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 
من العام  األولخلل الفصل مليار ليرة  50حصر التبغ والتنباك" حولت مبلغام قدره  إدارةبالذكر أن "

نتيجةم للسياسة التي اعتمدتها وزارة المالية  اإلدارةارتفاع األرباح المحققة من قبل  إلى، نظرام 1023
. أما بالنسبة 1ليرة 150والتي تقضي بزيادة سعر مبيع علبة السجائر بقيمة  1022 األولفي تشرين 

ن هذا األمر ينتج بشكل مباشر عن قرار مجلس إفصنخفاض إيرادات الضريبة على القيمة المضافة، 
 إيرادات، خصوصام أن 2النواب باعتماد سياسة رفع الضريبة على القيمة المضافة عن المازوت

 إيراداتفي المائة، بينما انخفضت  1الضريبة على القيمة المضافة المحصلة داخليام ارتفعت بنسبة 
 في المائة.       26الضريبة على القيمة المضافة المحصلة لدى الجمارك بنسبة بلغت حوالي 

  في  5) مليار ليرة 30حوالي ب "الضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال"انخفضت إيرادات
ليار م 71بقيمة  ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولةالمائة(، وذلك بسبب التراجع في إيرادات 

نتيجةم للجهود  1021خلل العام  ملحوظام ارتفاعام  اإليراداتفي المائة(، حيث شهدت هذه  57ليرة )
ضريبة  إيرادات. وقد قابل اصنخفاض المذكور في 3في وزارة المالية تالمبذولة من قبل مديرية الواردا

                                                 
1

استيراد التبغ ارتفع بالكمية وبالقيمة، خالل فترة أن . إضافة إلى ذلك، تجدر اإلشارة إلى 1100تشرين األول  0تاريخ  0101/0بموجب القرار رقم  

1100-1101. 
2

 .1101آذار  5، تاريخ 112بموجب القانون رقم  
3

، اتخذت مديرية الواردات في وزارة المالية إجراءات لتدقيق التصاريح المقدمة من المؤسسات المالية، مما أدى إلى زيادة إيرادات 1101في العام  

مليار ليرة في الفصل  18، مقارنة مع1101مليار ليرة في الفصل األول من العام  18لتصل إلى  1101وس األموال في العام ضريبة الدخل على رؤ

 .1100األول من العام 



 

 

 

 3102آذار  –مرصد المالية العامة 

الضريبة  إيراداتفي المائة( في  10مليار ليرة ) 11الدخل على رؤوس األموال المنقولة تحسٌن بقيمة 
 .4القطاع الخاص ولمنح غلء المعيشة للقطاع العامفي جور األعلى الرواتب واألجور، نتيجة لزيادة 

 األولفي الفصل مليار ليرة  767 لتبلغ في المائة( سنويام  7مليار ليرة ) 53بقيمة  اإليرادات غير الضريبية انخفضت
في المائة(،  11مليار ليرة ) 233، سجلت هذه اإليرادات انخفاضام أكبر بقيمة 5. من منظار نقدي1023 من العام

اصتصاصت التي  إيرادات، وذلك بسبب تراجع في ثلث بنود أساسية، أهمها مليار ليرة 761إلى  مجموعهايصل ل
بقيمة  مطار رفيق الحريري الدولير ليرة. من جهة أخرى، انخفضت اإليرادات المحصلة من مليا 75انخفضت بقيمة 

، فقد تراجعت بقيمة الرسوم على السياراتأما . 1023من العام  األولمليار في الفصل  20مليار ليرة، لتصل إلى  11
 مليار ليرة.   27

الفصل األول من مليار ليرة في  211 في المائة( لتصل إلى 26مليار ليرة سنويام ) 11بقيمة  إيرادات الخزينة ارتفعت
  .1023 العام

 

مليار ليرة  7532، ليرتفع من 1023من العام  األولمليار ليرة في الربع  3تحسنام طفيفام بلغ إجمالي اإلنفاق  سجل
  .1023آذار  -مليار في فترة كانون الثاني 7537إلى  1021آذار -في فترة كانون الثاني

في الفترة  مليار ليرة 1116 لتصل إلى في المائة( 27مليار ليرة ) 351بقيمة  6النفقات الجارية األولية ارتفعت
مليار ليرة  177يعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع "التحويلت األخرى" و"النفقات الجارية األخرى" بحوالي . المذكورة

في المائة( على التوالي. جاء اصرتفاع في "التحويلت األخرى" بشكل أساسي  73مليار ليرة ) 50في المائة( و 32)
مقابل  1023من العام  األولمان اصجتماعي في الفصل الصندوق الوطني للض إلىمليار ليرة  200نتيجةم لدفع مبلغ 

 إلى أدتاألخرى التي  عواملال. ومن ، بسبب اصختلف في توقيت الدفعات1021ص شيء في الفترة ذاتها من العام 
نويام مليار ليرة س 11بقيمة  7"القطاع غير العام إلى"المساهمات في بند اصرتفاع في قيمة "التحويلت األخرى"، زيادة 

 باإلضافة. اصختلف في توقيت الدفع نتيجةم إلىأيضام ، 1023من العام  األولمليار ليرة في الفصل  207 إلىلتصل 
مليار ليرة، وذلك  161في المائة( لتبلغ  6مليار ليرة ) 77بقيمة  8شركة كهرباء لبنان إلىذلك، ارتفعت التحويلت  إلى

موّردي المازوت والبنزين، بالتزامن مع ارتفاع الكميات المستوردة من المنتجات  إلىنتيجة للرتفاع في التسديدات 
  في المائة خلل الفترة المذكورة. 7المعدنية، بالرغم من انخفاض متوسط سعر النفط الخام بنسبة 

الفوائد على  تسديدات انخفاضوذلك بسبب  مليار ليرة، 2217لتبلغ مليار ليرة  15 بحواليتسديدات الفوائد انخفضت 
مليار ليرة في الفصل األول  71 تسديدات القروض بالعملة األجنبيةالديون بالعملة المحلية وبالعملة األجنبية. بلغت 

 مليار ليرة. 66، بانخفاض بلغ 1023من العام 
                                                 

4
الزيادة  ، غير أن1101لألجور في القطاع الخاص باإلضافة إلى زيادة غالء المعيشة في القطاع العام في شباط تم إقرار الزيادة في الحد األدنى  

 .1101بالنسبة للقطاع العام لم تدخل حيز التنفيذ إال في أيلول 
5

مليار ليرة في الفصل  515مليار ليرة و 511ال يتضمن المنظار النقدي المبالغ المتوقع تحويلها من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية ) 

مليار ليرة في الفصل األول من  112مليار ليرة و 211يتضمن المبالغ المحولة فعلياً )على التوالي(، بالمقابل  1102و 1101األول من العامين 

 على التوالي(. 1102و 1101العامين 
6

 النفقات الجارية األولية تمثل النفقات الجارية باستثناء مدفوعات الفوائد وخدمة الدين.  
7

المدارس المدعومة، وزارة الشباب -وزارة الترببةظمات التي ال تتوخى الربح )المن المساهمات إلى القطاع غير العام تتضمن: المساهمات إلى 

والرياضة، وزارة الصحة العامة، ووزارة الشؤون االجتماعية(، المساهمات إلى جهات خاصة )وزارة العدل، وزارة الصحة العامة، ووزارة 

 الثقافة(، ومنح الطالب. 
8

 لمحة شهرية". -من نشرة " التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان 1102دار آذار للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة  إص 



 

 

 

 3102آذار  –مرصد المالية العامة 

في فترة كانون  مليار ليرة 217لتصل إلى  في المائة( 12) مليار ليرة 71بحوالي  النفقات االستثماريةانخفضت 
، حيث لم يتم دفع مبالغ إلى أي من صندوق المهجرين أو مجلس الجنوب، مقارنة مع 1023آذار من العام  -الثاني
. باإلضافة إلى ذلك، تراجعت المدفوعات 1021آذار  -مليار دفعت على التوالي في فترة كانون الثاني 30مليار و 71

. 1023مليار ليرة في الفصل األول من العام  37مليار ليرة  لتبلغ حوالي  11 إلى وزارة األشغال العامة والنقل بقيمة
استملكات أراض وأبنية إلنشاء وأشغال طرق ومرافئ ومطارات قابل هذا اصنخفاض ارتفاع جزئي في نفقات كل من "

نشاءات مائية  توالي في الفترة المذكورة.مليار ليرة على ال 10مليار ليرة و 23واصعمار" بحوالي  اإلنماء" و"مجلس وا 

مليار ليرة خلل الفترة  332مقارنة مع  1023 الفصل األول من العام مليار ليرة في 261 9نفقات الخزينةبلغت 
مليار في  1 إلىلتصل  في المدفوعات العائدة إلى البلدياتبشكل أساسي  ، نتيجة التراجع1021مثيلتها من العام 

 ، وذلك بعد وضع1021مليار ليرة في الفصل األول من العام  107مقارنة مع  ،1023من العام  األولالفصل 
 .10قيد التنفيذ لصالح البلديات 1020المرسوم المتعّلق بتوزيع اإليرادات المتراكمة عن عام 

مليار ليرة في نهاية  160151، بارتفاع عن 1023في نهاية آذار مليار ليرة  170010 إجمالي الدين العام بلغ
1021. 

. ارتفعت مليار ليرة 520021لتصل إلى  في المائة( 1) مليار ليرة 112بحوالي  قيمة الدين بالعملة المحلية ارتفعت
مليار ليرة، كما ارتفعت  260536مليار ليرة لتبلغ  2717محفظة مصرف لبنان من الديون بالعملة المحلية بقيمة 

مليار ليرة، في حين انخفضت  7237مليار ليرة لتصل إلى  655يمة سندات الخزينة التي تملكها المؤسسات العامة بق
مليار ليرة في نهاية الفصل  150102مليار ليرة لتصل إلى  2766ديون المصارف التجارية بالعملة المحلية بحوالي 

 .1023األول من العام 

. مليار ليرة 360062، لتبلغ 1023من العام  األولفي المائة في الربع  1بنسبة  الدين بالعملة األجنبيةقيمة  تراجعت
لت تغيرات ملحوظة على مستوى سندات اليوروبوند  مليار ليرة  755التي انخفضت بقيمة المتداولة في األسواق ُسجِّ

 ةالمستحق اليوروبوند اتسند كتسديدمليون دوصر أميركي  717دفع مبلغ  1023في المائة(. وقد شهد شهر آذار  1،6)
 اليوروبوند اتالمبلغ المتبقي من سند والذي يشكلمليون دوصر أميركي،  175 مجموعها والبالغ 1023في آذار 

ديون كل من  انخفضت .1021 الثاني تشرين في الطوعي اتفاقية التبادلجزئيام في  اكان قد تم تسديده التي ةالمذكور 
أقساط ، نتيجةم لتسديد 1021في المائة عن نهاية العام  3نسبة ب )يوروبوند وقروض(" 3وديون "باريس " 1"باريس 

مليار ليرة  37بحوالي  الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص أجنبي. كما انخفضت القروض الدين
وبوند، مليار ليرة في قيمة الفوائد المستحقة على سندات اليور  132مليار ليرة، بمقابل ارتفاع بقيمة  1550لتصل إلى 

 خاصة بالعملة األجنبيةالخزينة السندات استقرت محفظة . في حين 1023مليار ليرة في نهاية آذار  632والبالغة 
  مليار ليرة . 221على قيمة 

                                                 
9

، تختلف فقرة نفقات الخزينة في التقارير المالية الشهرية والفصلية والسنوية من تلك المنشورة في نشرة األداء 1100بدءا بنشرة كانون األول  

مدرجة في األخيرة في بنود األمانات وسلفات الخزينة، والتي تصنف في نشرة األداء المالي الشهرية وذلك بسبب إعادة تصنيف بعض المدفوعات ال

 الشهري وفق تصنيفها بحسب الموازنات.
10

 .1101كانون الثاني  02تم نشره بتاريخ  2228مرسوم رقم  
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 القسم األول: خالصة اإليرادات العامة
 

 : إجمالي اإليرادات2جدول 

التغير نسبة  1013 1011 
 .(ل.ل مليار)

1013/1011  
آذار -1ك  

 
آذار -1ك  

  

 ومنها الموازنة، إيرادات إجمالي 3,352 3,157 5.8%-

-5.6% 2,390 2,533  الضريبية اإليرادات   
-6.5% 767 820  الضريبية غير اإليرادات    

 الخزينة إيرادات إجمالي 170 198 16.3%

 العامة اإليرادات إجمالي 3,522 3,354 4.8%-
المالية العامةمديرية المصدر: وزارة المالية،   

 

 

 

 

 : اإليرادات الضريبية3جدول 

التغير نسبة  1013 1011 
 .(ل.ل مليار)

1013/1011  
آذار -1ك  

 
آذار -1ك  

 

الضريبية اإليرادات 2,533 2,390 5.6%-  

   ومنها األموال، ورؤوس األرباح و الدخل على ضريبة 580 550 5.1%-

0.8% 163 162  األرباح على الدخل ضريبة 
19.8% 175 146  واألجور الرواتب على الدخل ضريبة 
-57.2% 36 84  المنقولة األموال رؤوس على الدخل ضريبة 
-1.4% 165 167  (5) الفوائد على الدخل ضريبة% 

-44.4% 10 19  (الدخل على ضريبة) غرامات 
  ومنها ، األمالك على ضريبة 324 270 16.5%-

-2.6% 90 93  المبنية األمالك على ضريبة 
-26.2% 148 200  العقارات على تسجيل رسوم 
ومنها والخدمات، السلع على الداخلية الضرائب 977 930 4.8%-  

-8.1% 802 873  المضافة القيمة على الضريبة 
-6.8% 74 79  ومنها والخدمات، السلع على أخرى ضرائب 
 السيارات على تسجيل رسوم - 46 46 0.1%

 اللبنانية األراضي مغادرة رسوم - 33 28 15.8%-

ومنها الدولية، والمبادالت التجارة على الرسوم 529 533 0.7%  
2.7% 198 193   الجمارك 
-0.4% 335 336  ،ومنها رسوم 
 البنزين على رسوم - 122 114 6.2%-

 التبغ على رسوم - 108 115 6.3%

 السيارات على رسوم - 105 104 0.7%-

(المالي الطابع رسوم خاصة) أخرى ضريبية إيرادات 123 107 13.5%-  
مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية،   
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 : اإليرادات الغير ضريبية4جدول 

التغير نسبة  1013 1011 
 .(ل.ل مليار)

1013/1011  
آذار -1ك  

 
آذار -1ك  

 

الضريبية غير اإليرادات 820 767 6.5%-  

 ومنها دولة، وأمالك عامة ومؤسسات إدارات حاصالت 619 588 5.0%-
-1.5% 577 585  مالية غير ومؤسسات إدارات من حاصالت 

 لبنان كازينو إيرادات - 39 32 18.0%-

 بيروت مرفأ إيرادات - 0 0 -

 الوطني اليانصيب مديرية موازنة وفر من إيرادات - 26 20 23.1%-

 السلكية االتصاالت موازنة وقر من إيرادات - 520 525 0.8%
 /1 والالسلكي

- 0 0  مالية عامة مؤسسات من حاصالت 
-67.4% 10 32  مطار إيرادات) الخاصة الدولة أمالك من حاصالت 

 (الدولي الحريري رفيق
-19.0% 1 2  عامة ومؤسسات إدارات من أخرى حاصالت 

 (فوائد)
ومنها إدارية، وعائدات رسوم 158 142 10.3%-  

-13.8% 112 130  ومنها إدارية، رسوم 
 العدل كتاب رسوم - 7 7 1.3%-

 العام األمن رسوم - 28 30 8.6%

 السير رسوم - 69 55 20.7%-

 قضائية رسوم - 8 6 27.7%-

 القيادة رسوم - 5 4 7.9%-

34.8% 13 10  إدارية عائدات 
-32.6% 1 1  (عمومية لوحة وثمن الرسمية الجريدة) مبيعات 
-8.6% 14 15  (العمل إجازات خاصة) إجازات رسوم 
-7.7% 3 3  أخرى ومبيعات إدارية وعائدات رسوم 

والمصادرات الغرامات 3 2 19.4%-  

مختلفة ضريبية غير إيرادات 39 34 13.8%-  
 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 511والبالغ  من وفر موازنة وزارة االتصاالت  1101  آذار–من المبلغ المتوقع تحويله في فترة كانون الثاني  مليار ليرة فقط 211 تحويل تم  0
 112، تم تحويل من وفر موازنة وزارة االتصاالت  1102  آذار–في فترة كانون الثاني  مليار متوقع تحويله من  515من أصل مبلغ  .مليار ليرة
 . مليار ليرة
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 القسم الثاني: خالصة اإلنفاق العام

 

 بحسب التوظيف االقتصادي: اإلنفاق 5جدول 

التغير نسبة  1013 1011 
 .(ل.ل مليار)

1013/1011  
آذار -1ك  

 
آذار -1ك  

 

 الجارية النفقات .1 3,903 4,158 6.5%

 :ومنها وملحقاتها، والرواتب المخصصات 1,493 1,489 0.3%-

2.9% 976 948  (11 بند) وأجور ورواتب مخصصات 
-6.4% 423 452  ومنها الخدمة، نهاية وتعويضات تقاعد معاشات 
 تقاعد معاش - 306 400 30.6%

 الخدمة نهاية تعويضات - 146 23 83.9%-

-3.5% 89 92  1 رواتب لتغطية عامة مؤسسات إلى تحويالت/ 
 /2: ومنها فوائد، تسديد 1,209 1,124 7.1%-
-2.3% 795 814  الداخلية القروض على فوائد 

-16.8% 329 395  الخارجية القروض على فوائد 
خارجية ديون أقساط تسديد 66 49 26.7%-  

42.2% 83 58  ومنها استهالكية، مواد 
 تغذية نفقات - 13 11 12.6%-

 محروقات - 19 2 88.0%-

 أدوية - 9 50 468.2%

 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 8 5 36.2%-
27.5% 35 28  خارجية خدمات 
30.9% 1,160 886  4 ومنها أخرى، تحويالت/ 
 /5 لبنان كهرباء شركة - 816 862 5.7%

 االجتماعي للضمان الوطني الصندوق - 0 100 

 الهيئة العليا لإلغاثة - 1 8 1054.0%

 عام الغير القطاع إلى التحويالت - 15 104 600.3%

 المازوت لدعم خزينة سلفات - 0 0 

 القمح دعم - 0 0 

 المساهمة لسلطات المياه - 0 0 

 بلبنان الخاصة المحكمة - 0 0 

 العمومية السيارات لسائقي البنزين دعم - 3 1 72.4%-

 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 0 0 94.9%-
42.7% 167 117  ومنها أخرى، جارية نفقات 
 مستشفيات - 101 118 16.7%

 ( خارجية ومؤتمرات وفود نفقات ومصالحات، قضائية أحكام) أخرى - 15 47 220.8%
 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 0 0 34.8%-
15.2% 53 46  احتياطي 
 الفوائد دعم - 46 53 15.2%

 استثمارية نفقات .1 236 187 20.8%-

4987.6% 
14 0 

 وإنشاءات ومطارات ومرافئ طرق وأشغال إلنشاء وأبنية أراض استمالكات 
 مائية

25.1% 18 15  تجهيزات 
-40.6% 96 161  ومنها التنفيذ، قيد إنشاءات 

 المهجرين صندوق - 48 0 100.0%-

 الجنوب مجلس - 30 0 100.0%-

 واإلعمار اإلنماء مجلس - 14 34 145.6%

 العام والنقل األشغال وزارة - 63 34 46.0%-

 ومنها أخرى، - 7 25 271.8%

 لإلغاثة العليا الهيئة   0 12 

3.1% 58 57  صيانة 
-34.7% 1 1  المادية الثابتة باألصول تتعلق أخرى نفقات 

 0 2  6 النواب مجلس في وصيانة تجهيزات/ 
-6.3% 0 0  الخزينة لسلفات حسابية تعديالت 

 /7 موازنة سلفات .3 49 9 80.9%-
 /8( واألجور الرواتب تتضمن ال) الجمارك إدارة .4 12 11 10.6%-
 /9 الخزينة نفقات .5 331 168 49.1%-
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-96.3% 8 204  بلديات 
91.7% 16 9  ضمانات 

149.5% 51 20  11 ودائع/ 
-4.3% 93 98  ،ومنها أخرى 
6.1% 67 63  المضافة القيمة على الضريبة رديّات 

 مبّوب غير إنفاق .6 0 0 434.9%
 (واإلعمار اإلنماء لمجلس الخارجي التمويل يتضمن ال) اإلنفاق إجمالي .7 4,531 4,534 0.1%

 العام، أرقام توقيفات البيان المالي ، كشف حساب الصناديق، أرقام مديرية الدين33كشف حساب المصدر:

 (6) رقم جدول مراجعة الرجاء التحويالت، هذه حول للتفاصيل/ 1   
 (7) رقم جدول مراجعة الرجاء الفوائد، حول للتفاصيل/ 2   

 .  الخزينة حسابات من خزينة كسلفات مسبقًا ُدفعت قد والتي موازنةال مخّصصات من تسديدات تتضمن/ 1
، وبدء تحويالت مختلفة بند وتصنيفها تحت 2111نفقات  لخزينة في عام من مليار  21" و لبالغة قيمتها سلفات خزينة لسلطات  لمياه إلشارة إلى أنه تمت إز لة "تجدر  /4

 .14أصبحت تحويالت إلى سلطات  لمياه ضمن  لبند  2112من  لعام 

 وفقاً  أخرى تحويالت" إلى"مختلفة خزينة نفقات" من تصنيفه إعادة تمت قد لبنان كهرباء بند أن علما(. 8) رقم جدول مراجعة الرجاء التحويالت، هذه حول للتفاصيل /5
 .العامة المالية أداء مع انسجاما وذلك 2112 موازنة مشروع في المقترح للتصنيف

 2111 موازنة في ليرة مليار 21 بقيمة اعتماداً  فتح والذي ،2111 تموز 21 بتاريخ 121 رقم لقانون وفقاً  األمانات من ُحررت التي للمدفوعات تصنيف إعادة البند هذا يمثل/ 6
 هذه قوننة يتم سوف. النواب مجلس رئيس قرار على بناءاً  محددتين، ومدة قيمة ذات طارئة سلفة بإصدار القانون هذا سمح وقد  .البرلمان وصيانة تجهيز كلفة لتغطية وذلك
   .المالية وزارة إلى ومقدمة البرلمان سكريتاريا قبل من مصدقة فواتير على بناءاً  السلفة

 يجب القانون، وبحسب. األخيرة اآلونة في الملحوظ نمّوها بسبب مستقل بشكل تبويبها ارتأت المالية وزارة أن إال ،"غيره" البند تحت سابقاً  مصنفة كانت" الموازنة سلفات"/ 7
 .الموازنة نظام في االقتصادي للتصنيف وفقاً  تصنيفها إعادة يمكن فقط وحينها الحقاً، المدفوعات هذه قوننة

 المستندات للمالية العامة المديرية تستلم عندما فقط تصنيفها ويمكن الجمارك، صندوق من الجمارك إلى المدفوعات كل ،(واألجور الرواتب باستثناء) البند هذا يتضمن/8
 .المرفقة

 الصادرة العامة المالية أداء تقارير في نفسه االسم تحمل التي الفقرة عن والسنوية والفصلية الشهرية التقارير في الخزينة نفقات  فقرة تختلف ،2111 األول كانون من اعتبارا/ 2
 .الموازنة نظام في االقتصادي للتصنيف وفقاً  تصنيفها  إعادة يتم والتي الخزينة وسلفات األمانات حسابات من المدفوعات بعض تصنيف إلعادة نظراً  المالية وزارة عن
 .عنهم بالنيابة تحصيله تمّ  ما إيرادات من وذلك والصناديق البلديات العامة، والمؤسسات اإلدارات إلى الخزينة قبل من الدفعات كل الودائع دفعات تمثّل/ 11

 
 
 

 

 األجورو الرواتب لتغطية العامة المؤسسات إلى التحويالت: 6 جدول

التغير نسبة  1013 1012 
 .(ل.ل مليار)

1013/1011  
آذار -1ك  

 
آذار -1ك  

 

الجنوب مجلس إلى تحويالت 2 1 5.3%-  

    واإلعمار اإلنماء مجلس إلى تحويالت 9 15 67.6%

    المهجرين صندوق إلى تحويالت 2 1 28.0%-

اللبنانية الجامعة إلى تحويالت 77 67 12.4%-  

واإلنماء للبحوث التربوي المركز إلى تحويالت 3 4 23.1%  

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة   

 
 
 
 

 

 الدين خدمة عمليات تفاصيل: 7 جدول

التغير نسبة  1013 1012 
 .(ل.ل مليار)

1013/1011  
آذار -1ك  

 
آذار -1ك  

 

 فوائد تسديد 1209 1124 7%-
 المحلية بالعملة الدين 814 795 2%-

 ومنها األجنبية، بالعملة الدين 395 329 17%-

 *اليوروبوند على فوائد - 371 304 18%-

فوائد - 1 2 49%
 

 *خاصة قروض على

 ميّسرة قروض على فوائد - 23 23 1%-

 ميّسرة قروض أقساط تسديدات 66 49 27%-
 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

 بالعملية متعّلقة عامة نفقات تتضمن*
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لبنان كهرباء شركة إلى التحويالت: 8 جدول
1

 

 التغير نسبة

1013/1011 

2013 

آذار -1ك  
     

2012 

آذار -1ك  
 

 ( لبنانية ليرة مليار)

 ومنها لبنان، كهرباء شركة 816 862 6%
 :ومنها الدين، خدمة     18 19 7%

-27% 12 16  ومنها ميسرة، قروض: 

 أقساط تسديد - 13 9 29%-

 فوائد تسديد - 3 2 18%-
283% 7 2  لبنان مصرف  من مكفولة قروض 

 وفيول غاز شراء  798 843 6%
6% 843 798   وسوناطراك الكويتية البترول مؤسسة 

- 0 0  الطبيعي للغاز القابضة المصرية الشركة 
 سلفات خزينة لتسديد دفعات القيمة المضافة 0 0 -

- 0 0   القيمة المضافة الستيراد الوقودضريبة 

- 0 0  دفعات شركة كهرباء لبنان العائدة إلى كاربورشيب 
 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

 مجلس عن بمراسيم صادرة خزينة سلفات طريق عن تدفع كانت إذ" الخزينة نفقات" بند تحت تسجل لبنان كهرباء إلى التحويالت كانت 2005 عام قبل (0)
 خانة في لتصبح التحويالت هذه تصنيف إعادة تمت 2002 عام. قروض أنها على الموازنة في تصنف التحويالت هذه أصبحت 2005 من اعتبارا. الوزراء

 أن إال". الموازنة نفقات" خانة إلى نقلها تم تم أن إلى الضريبي األداء تقارير في" الخزينة نفقات" خانة في تدخل 2010 آب حتى ظلت التحويالت هذه. الدعم
 مع المقارنة إمكانية على للمحافظة كما الجداول في  خلل أي لتفادي العامة المالية مرصد من 2010 لعام الصادرة األعداد في تنعكس لم هذه التصنيف إعادة

  ".الموازنة نفقات" خانة في تندرج لبنان كهرباء شركة إلى التحويالت أصبحت 2011 الثاني كانون من ابتداء. نفسه العام من األرقام
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 الثالث: الدين العامالقسم 

 
(ليرة مليار) 1013شب ط  شهر نهاية في الدائن حسب األداء المستحق العام الدين: 9 جدول   

التغير نسبة التغير    1013 1012 1011 1010 
 -1011 1ك .(ل.ل مليار)

1013 آذار  
 -1011 1ك

   1013 آذار
1ك آذار 1ك  1ك   

العام الدين إجمالي 79,298 80,887 86,959 87,080 121 0.1%  
 المحلية بالعملة الدين 48,255 49,340 50,198 51,019 821 1.6%

9.9% 1,487 16,536 15,049 16,374 13,130  لبنان مصرف (يتضمن REPOs  وقروض EDL)
1

 
-5.4% -1,466 25,801 27,267 25,177 27,214  التجارية المصارف 
10.1% 800 8,682 7,882 7,789 7,911  ومنها ،(خزينة سندات) المحلية بالعملة  أخرى ديون 
 عامة مؤسسات - 6,268 6,538 6,479 7,134 655 10.1%

المتعهدين فروقات سندات - - 41 134 134 0 0.0%
2

 
  الدين من  متراكمة فوائد*  867 788 789 765 24- 3.0%-
ةاألجنبي بالعملة دين 31,043 31,547 36,761 36,061 700- 1.9%-

3
 

-1.3% -34 2,550 2,584 2,566 2,624 
 خاص قطاع من وقروض األطراف والمتعددة الثنائية 

 أجنبي
-3.4% -100 2,825 2,925 3,512 4,137  (وقروض يوروبوند) 2 باريس ديون

4
 

-3.2% -43 1,271 1,313 1,723 1,855  (وقروض يوروبوند) 1 باريس ديون
5

 
-2.6% -755 28,672 29,427 23,259 21,870  السوق في يوروبوند إصدارات 
57.8% 231 631 400 407 483  اليوروبوند على متراكمة فوائد 
0.0% 0 112 112 80 74  األجنبية بالعملة خاصة خزينة سندات

6
 

العام القطاع ودائع 11,419 10,984 12,916 11,565 1,351- 10.5%-  

العام الدين صافي 67,879 69,903 74,043 75,515 1,472 2.0%  

للدين السوقية القيمة إجمالي 51,308 50,192 58,623 56,776 1,847- 3.2%-
7

 

الدين إجمالي من%  65% 62% 67% 65% 2%- 3.3%-  
العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر   

، 2004مليار ليرة في تموز  150و 2003مليار ليرة في تشرين الثاني  300شراء الكهرباء من سوريا، وقد بلغت هذه القروض  لتمويل لشركة كهرباء لبنانيتضمن قروض مصرف لبنان : 1

 .، وهي تصنف كجزء من الدين العام ألّنها مكفولة من الدولة2013ينتهي تسديدها عام 
 تندرج سندات المتعهدين بالدوالر أألمريكي تحت بند سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية.سندات فروقات المتعهدين بالعمة المحلية: 2
 . DMFAS نظام عن الصادرة األطراف والمتعددة ض الثنائيةالمتعلقة بالقرو المعلومات تحديثل نظراً  سابًقا المنشورة تلك عن تختلف  أن يمكن 2011كانون األول -2003 األول كانون أرقام: 1

  .2مليار دوالر ضمن مؤتمر باريس  178,0) لقروض و ليوروبوند( تتضمن يوروبوند صدر أواًل بقيمة  2ديون باريس : 4 

وقسم من شريحة  2008 شباط في الفرنسي للقرض أولى شريحة المتحدة، العربية لإلمارات قرض والتنمية، اإلعمار إلعادة الدولي للبنك قرض ،3 باريس مساهمة من كجزء لماليزيا صادر: 5
 2002 حزيران في العربي النقد لصندوق وقرض األوروبي، االتحاد لقرض أولى شريحة الدولي، النقد صندوق قرض ،2012ثانية في تشرين  ألول 

 (. سندات استمالك ومقاول)سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية  :6
 .3و 2 باريس وديون األطراف ومتعددة ثنائية قروض  االجتماعي، الضمان الصندوق لبنان، مصرف يحمله ما باستثناء العام الدين إجمالي هي للدين السوقية القيمة إجمالي: 7
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 منشورات وزارة المالية
3102 

 61-62نشرة تنسيق المساعدات، أعداد 
 1023شباط   -، كانون الثاني 1021كانون األول –الثاني  تشرين ،مرصد المالية العامة

 1021 الفصل الثالث من العامنتائج المالية العامة في 
 -، كانون الثاني 1021 كانون األول -الثاني تشرينالتحويلت إلى شركة كهرباء لبنان: لمحة شهرية، 

  1023شباط  
 1023وكانون الثاني  1021كانون األول   – تشرين األول، 23بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها

 1023واألول من العام  1021الرابع من العام تقرير الدين وأسواق الدين الفصلي، عدد الفصل 
3103 

 60-50نشرة تنسيق المساعدات، أعداد 
 1021تشرين األول –كانون الثاني  ،مرصد المالية العامة

 1022 نتائج المالية العامة في العام
 1021 تشرين األول -كانون الثانيالتحويلت إلى شركة كهرباء لبنان: لمحة شهرية، 

 1021من العام  والثاني والثالث تقرير الدين وأسواق الدين الفصلي، عدد الفصل األول
 1022تقرير الدين وأسواق الدين الفصلي، عدد الفصل الرابع من العام 

 1021 أيلول  – الثاني كانون، 23بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها
 1022 األول كانون، 23بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها

3100 
 51-31نشرة تنسيق المساعدات، أعداد 

يرادات الدولة )  1022(، آذار 1020-2117واردات السيارات وا 
 1022، آذار 1025-1020إطار إدارة الدين 

 1022، شباط 1020موازنة المواطن لعام 
 1022كانون األول  –نون الثاني نشرة شهرية، كا –مرصد المالية العامة 
 1022الفصل األول والثاني والثالث من العام  –نتائج المالية العامة 

 1022كانون األول  –التحويلت إلى شركة كهرباء لبنان: لمحة شهرية، كانون الثاني 
 1022تقرير الدين وأسواق الدين الفصلي، الفصل األول والثاني والثالث من العام 

 1022تشرين الثاني  –نشرة شهرية، شباط  23بند  -األجور وملحقاتهاالرواتب، 
 

www.finance.gov.lbيرجى مراجعة الموقع التالي:  ،منشورات وزارة الماليةب ةللحصول على قائمة كامل
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 :على بنا االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد

 

 المالية وزارة

 (UNDP)  اإلنمائي المتحدة األمم مشروع
 

 199189 9 169: تلفون

 199181 9 169: فاكس

 

 infocenter@finance.gov.lb: الكتروني بريد

 www.finance.gov.lb: يلكتروناالالموقع 
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