
  
  
 

  ٢٠١٢آذار  –العامة مرصد المالية 

  

مقارنة بعجـز بلـغ  مليار ليرة ١٠٠٩ليبلغ  ٢٠١٢ عام من األول الفصلفي  تحسنًا ملحوظاً  إجمالي العجز الماليشهد 
فائًضا  الذي سجل الميزان األوليهذا التحسن أيضا علىانسحب  .٢٠١١مليار ليرة في الفترة مثيلتها من العام  ١٦٥٥

 .٢٠١١العــام  األول مــن الفصــل مليــار ليــرة فــي ٢١٨أولــي بلــغ  عجــزمقارنــة مــع مليــار ليــرة فــي هــذه الفتــرة،  ٢٦٧بلــغ 
 ١٤٨% (٣النفقــات بنســبة  مقابــل زيــادة فــي )مليــار ليــرة ٧٩٤% (٢٩اإليــرادات بنســبة  هــذه األرقــام عــن ارتفــاعنتجــت 

  .)مليار ليرة

 ٕادراجو  مليــار ليــرة  ٥٢٠وعنــد اســتثناء وفــر موازنــة وزارة االتصــاالت المتوقــع تحويلــه والبــالغ حــوالي , ومــن منظــار نقــدي
العجـز المـالي سـجل ي ،٢٠١٢١ من عام األول لفصلامن وفر االتصاالت في  مليار ليرة وهو المحول فعلياً  ٣٠٢مبلغ 
في  ،)٢٠١١ العام في الفترة مثيلتها من مليار ليرة ١٦٥٥مقابل ( ٢٠١٢العام من  األول الفصلفي  مليار ليرة ١٢٢٧
األول من العام  الفصلفي  مليار ليرة ٢١٨ عجز بقيمة مقابل (مليار ليرة  ٤٨فائضًا بقيمة األولي  نالميزايسجل حين 
٢٠١١.(  

  
 منظار نقدي – )٢٠١٢الفصل األول  -٢٠١٠ الفصل األول(اإليرادات والنفقات إجمالي : ١رسم 

  

   

  

في  مليار ليرة ٢٧٢٨ مقارنة بحوالي مليار ليرة، ٣٥٢٢ حوالي ٢٠١٢ من عام األول الفصلفي  إجمالي اإليرادات بلغ
 بلغـت  ،من منظـار نقـدي .)في المائة ٢٩حوالي (مليار ليرة  ٧٩٤ارتفاعا مقداره  ، مسجالً ٢٠١١الفترة نفسها من العام 

  .٢٠١١في المائة عن الفترة المماثلة من عام  ٢١مليار ليرة وذلك بارتفاع بنسبة  ٣٣٠٣ حواليإجمالي اإليرادات 

                                                 
 .ليرة مليار ١٥١بلغ  ٢٠١٢تحويل أول في شھر شباط كان قد سبقه و من فائض قطاع االتصاالت ٢٠١٢آذار مليار ليرة في  ١٥١تم تحويل مبلغ  ١
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  ٢٠١٢آذار  –العامة مرصد المالية 

مليـار  ٢٥٣٣وقـد بلغـت ، )في المائة ١٣(ليرة مليار  ٢٨٨مقداره  عن السنة السابقة ارتفاًعا اإليرادات الضريبية سجلت
علــى الضــرائب الداخليــة "تحّســن إيــرادات  )أ(: إلــى بشــكل أساســي عائــد ، وذلــك٢٠١٢ مــن عــام األول الفصــلفــي  ليــرة

ارتفـاع عائـدات الضـريبة علـى الذي يعود بشكل أساسي إلى و  )في المائة ١٥(مليار ليرة  ١٣٠مقدار ب "السلع والخدمات
الدخل واألربـاح ورؤوس  على ضريبةال"إيرادات ارتفاع  )ب( ;القيمة المضافة المحصلة في الداخل وعن طريق الجمارك

علـى الـدخل ضـريبة " باسـتثناء  انتيجة زيادة مسجلة في كافة مكوناتهـ )في المائة ٢٦(مليار ليرة  ١٢٠حوالي ب "األموال
فـي اإليـرادات الناتجـة عـن  الحاصـل التراجـععلـى هذه الزيـادات  طغتوقد  .مليار ليرة ١٠التي انخفضت بمبلغ  "الفوائد

بقيمـة  ٢الرسوم على البنـزين نخفاضال نظراً  ،مليار ليرة ٧والذي بلغ  "والمبادالت الدوليةالتجارة الرسوم على و الضرائب "
 .مليار ليرة ٥٠

مليـار  ٣٠٥مقارنـة بحـوالي  ٢٠١٢عـام المـن  األول الفصـلفـي  مليـار ليـرة ٨٢٠حـوالي  اإليرادات غير الضريبية بلغـت
خــالل ) فــي المائــة ١٦٨( مليــار ليــرة ٥١٤، مســّجلة بــذلك ارتفاًعــا ملحوًظــا بلــغ ٢٠١١عــام المــن  الفتــرة مثيلتهــا ليــرة فــي

مليـار ليـرة وهـي القيمـة التقديريـة للمبلـغ المتوقّـع تحويلـه  ٥٢٠مبلـغ  احتساب منوينبع هذا االرتفاع بشكل أساسي . سنة
 – مليـار ليـرة ٢٨( اإلداريـة والعائـدات فـي الرسـومإضـافة إلـى ارتفـاع  ،"والالسـلكيةالت السـلكية اصـتوفـر موازنـة اال"من 

يصـل   ،مـع اسـتثناء المبلـغ المتوقـع تحويلـه مـن وفـر االتصـاالت واحتسـاب المحـول فعليـاً  .)لسـيرفي رسوم انظرًا لزيادة 
مليـار  ٢٩٦قـدرها زيـادة مسـجال  ٢٠١٢مـن عـام  األول الفصـلمليـار ليـرة فـي  ٦٠١إلى اإليرادات غير الضريبية  مبلغ
  .٢٠١١الفترة نفسها من العام  مليار ليرة خالل ٣٠٥ مقارنة مع) في المائة ٩٧(ليرة 

فـي  ٥( مليـار ليـرة ٩ قـدره انخفاضـاً مسـجلة ، ٢٠١٢مـن عـام  األول الفصـلفـي  مليار ليرة ١٧٠ ت الخزينةاإيرادبلغت 
 الصـندوق البلـدي المسـتقلتسـتحوذ اإليـرادات المحّصـلة لصـالح  ،تاريخيـاً  .٢٠١١الفترة مثيلتها من العام ب مقارنة )المائة

 ٧٧مقابــل  مليــار ليــرة ٨٠حــوالي  ٢٠١٢ مــن عــام األول الفصــل بلغــت خــالل القســم األكبــر مــن إيــرادات الخزينــة، وقــد
    .٢٠١١األول من العام  الفصلمليار ليرة في 

  

في الفترة نفسها   مليار ليرة ٤٣٨٣مقارنة مع  ٢٠١٢ من عام األول الفصلفي  مليار ليرة ٤٥٣١ اإلنفاقإجمالي  بلغ
   .في المائة خالل سنة ٣وذلك بارتفاع نسبته  ،٢٠١١من العام 

زيــادة المبــالغ ســبب بوذلــك  مليــار ليــرة، ٢٦٢٧ســجل لتمليــار ليــرة،  ١٠٢ بقيمــة ٣النفقــات الجاريــة األوليــةوقــد ارتفعــت 
 تنبـع بشـكل أساسـي مـن) في المائـة ٦٢(هذه الزيادة الملحوظة  .مليار ليرة ٣١٢بقيمة  إلى شركة كهرباء لبنان المحولة

هــذه ، ٤المطلوبــة أويــل فيــولارتفــاع كميــة الإضــافة إلــى  خــالل الفتــرة التــي تــم فيهــا اســتيراد البــواخر ارتفــاع أســعار الــنفط
 : الزيادة في التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان قابلها انخفاض في البنود التالية

 

  
                                                 

 مليار ليرة خالل الفترة عينھا من السنة ١٧١مقابل  ،٢٠١٢من عام  الفصل األولمليار ليرة خالل  ١٢٢ما مجموعه  رسوم البنزينبلغت  ٢
ويعود ذلك بشكل أساسي إلى القرار المتخذ من قبل المجلس األعلى للجمارك في ). في المائة ٢٩(مليار ليرة  ٥٠مسجلة انخفاضا بقيمة  الماضية،

 .ليتر ٢٠ليرة عن كل  ٥٠٠٠بقيمة  الرسم على البنزينالقاضي بتخفيض  ٢٠١١شباط  ٢٦
 . فوعات الفوائد وخدمة الدينالنفقات الجارية األولية تمثل النفقات الجارية باستثناء مد ٣
في المائة في استيراد النفط حصلت في الفترة الممتدة  ١٤تعكس زيادة بنسبة  ٢٠١٢، إن المدفوعات الفصل األول من عام  ةمن ناحية تأثير الكمي ٤

 .٢٠١١من أيار إلى تشرين االول من عام 



  
  
 

  ٢٠١٢آذار  –العامة مرصد المالية 

  عدم تحويل أية مبالغ لصالح الصندوق الوطني للضمان االجتماعي كما لم يتم دفع أية مبالغ لدعم القمح، في
 .٢٠١١األول من عام مليار ليرة على التوالي في الفصل  ٢٨مليار ليرة و ١٢٠حين بلغت هذه التحويالت 

  مليار ليرة في بند المواد االستهالكية وهو ناتج بشكل أساسي عن انخفاض في المدفوعات لألدوية  ٩انخفاض
 .٢٠١١في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام  ٦٤التي تراجعت بنسبة 

  مليـار  ١٠١ مقارنـة مـع السـنة السـابقة، لتصـل إلـى مليـار ليـرة ٦إلى المستشفيات بحـوالي انخفاض المدفوعات
 .٢٠١٢في الفصل األول من عام 

 المخصصــات " مليــار ليــرة فــي ١١٤ وذلــك عائــد إلــى انخفــاض بمبلــغ تكلفــة العــاملين،فــي  مليــار انخفــاض ٣
 ٨٨بقيمـة التقاعـد وتعويضـات نهايـة الخدمـة  معاشـات دفعـات زيـادة فـيمقابل  ، "١٣بند  -والرواتب واألجور 

 .مليار ليرة ٢١بقيمة  التحويالت إلى المؤسسات العامة لتغطية الرواتب زيادة فيإضافة إلى  ليرةمليار 

 

، مسـّجلة انخفاضـا ٢٠١٢ مـن عـام األول الفصـلفي  ليرة مليار ١٢٠٩حوالي  تسديدات الفوائد بلغت ،الوقت عينه في
كمـا بالعملـة  المحليـةتسديدات الفوائد على الـدين بالعملـة  انخفاض، وذلك بسبب )في المائة ١٢( مليار ليرة ١٦٦بقيمة 

  :على الشكل التالي األجنبية

  مقارنة مع الفترة  الدين بالعملة المحليةتسديدات الفوائد على  في )في المائة ٩( رةمليار لي ٧٧انخفاض بقيمة
 .٢٠١٢ من عام األول الفصلفي  مليار ليرة ٨١٤ بلغت قد، و نفسها من السنة السابقة

  مليـار ليـرة  ٣٩٥والتي بلغـت  الدين بالعملة األجنبيةي تسديدات الفوائد على في المائة ف ١٨بحوالي انخفاض
فـي المائـة  ١٩بحـوالي  على اليوروبوند بسبب تراجع قيمة تسديدات الفوائد ،٢٠١٢ من عام  األول الفصل في
 ٣فـي المائـة أو  ١٢بنسـبة  الخارجية على الديونقيمة تسديدات الفوائد  إضافة إلى انخفاض مليار ليرة ٨٦أو 

  .مليار ليرة

فـي  ٧نسـبته  اً ، مسـجلة ارتفاعـ٢٠١٢العـام  هذه الفترة من مليار ليرة في ٦٦ تسديدات أقساط ديون خارجيةبلغت 
  . ٢٠١١ من العاماألول  الفصلمقارنة مع المائة 

 مـــن عـــام األول الفصـــل مليـــار ليـــرة فـــي ٢٣٦صـــل إلـــى لت ،مليـــار ليـــرة ١٢ بحـــوالي النفقـــات االســـتثمارية ارتفعـــت
 متضـــمنوال مليـــار ليـــرة ٧٥بحـــوالي  "إنشـــاءات قيـــد التنفيـــذ"المخصـــص لبنـــد  نفـــاقاإل ارتفـــاع ، وذلـــك بســـبب٢٠١٢

مليار ليـرة فـي  ١٤إضافة إلى زيادة بقيمة  ومجلس الجنوب، صندوق المهجرين مليار ليرة إلى ٦٥بقيمة  مدفوعات
 مليار ليرة ٥٢بقيمة  "الصيانة" مع انخفاض في نفقاتهذه الزيادات تزامنت  قدو  .والنقل إنفاق وزارة األشغال العامة

  .مليار ليرة ٦بقيمة  نفقات صيانة وتجهيزات مجلس النواب انخفاض باإلضافة إلى
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، ٢٠١٢مــن عــام  األول الفصــلفــي  مليــار ليــرة ٣٣١إلــى لتصــل مليــار ليــرة  ١٨٩ بقيمــة ٥الخزينــةنفقــات  ارتفعــت
 :وذلك بسبب

   مــن عــام  األول الفصــلي فــ مليــار ليــرة ٢٠٤ نــاهزتارتفــاع حــاد فــي المــدفوعات العائــدة إلــى البلــديات، والتــي
ويعــود هــذا االرتفــاع بشــكل  .٢٠١١عــام  مــن األول الفصــلفــي  امليــار ليــرة تــم دفعهــ ٦٩مقارنــة مــع  ،٢٠١٢

 .٦لصالح البلديات ٢٠١٠عن عام  ت المتراكمةاالمرسوم المتعّلق بتوزيع اإليراد أساسي إلى نشر

 فـي حـين مليار ليـرة ٦٣والتي بلغت ، ٧"ات الضريبة على القيمة المضافةيردّ "في مليار ليرة  ٣٩بقيمة  ارتفاع ،
  . ٢٠١١ الفترة نفسها من عامليرة في  مليار ٢٤ سجلت

  

 مـــن عـــام األول الفصـــلفـــي مليـــار ليـــرة  ٨١٥٦٤ مليـــار ليـــرة ليصـــل إلـــى ٦٧٧ بقيمـــة إجمـــالي الـــدين العـــام إرتفـــع
  .٢٠١١ عامنهاية في مليار ليرة  ٨٠٨٨٧بحوالي ، مقارنة ٢٠١٢

 آذارفـي نهايـة  مليار ليـرة ٥٠٤٩١صل إلى مليار ليرة، لت ١١٥١بحوالي  قيمة الدين بالعملة المحلية ارتفعتوقد 
فـي حـين ارتفعـت محفظـة مصـرف لبنـان مـن العملـة المحليـة  بقيمـة . ٢٠١١ عام مقارنة مع نهاية ٢٠١٢ من عام
بقيمـة  مـن العملـة المحليـة المصـارف التجاريـةمحفظـة  انخفضتمليار ليرة،  ١٨٠٠٦مليار ليرة لتصل إلى  ١٦٣٢
وتعــود هـــذه . مليــار ليـــرة ٢٤٦١٨لتصـــل إلــى  ٢٠١١مســتوى الـــذي بلغتــه مــع نهايـــة العــام المليــار ليــرة عـــن  ٥٥٩

 .٨التغيرات في محفظة كل من مصرف لبنان والمصارف التجارية إلى تغّير في ما تحمله من سندات خزينة

مليــار ليــرة فــي نهايــة  ٣١٠٧٣لتصــل إلــى  مليــار ليــرة ٤٧٤قــدره  انخفاضــا الــدين بالعملــة األجنبيــةشــهدت قيمــة 
في  المتداولة داليوروبون سنداتقيمة في  مليار ليرة ٤٠٧قدره  انخفاض ، وذلك نتيجة٢٠١٢ من عام األول الفصل

 تلـك المرتبطـةو مليـار ليـرة  ٨٢ بقيمـة" ٢بـاريس "إصدارات اليوروبوند المرتبطـة ب انخفاض باإلضافة إلى ق،اسو األ
 قاسو في األ المتداولة داليوروبون سنداتاالنخفاض الحاصل في والسبب وراء  .مليار ليرة ١٧٦ بقيمة" ٣باريس "ب

فـي آذار مسـتحقة يوروبونـد سـندات مليـون دوالر  ٦٠٠مليـون دوالر مـن أصـل  ٢٩٣ أقسـاط بقيمـةعائد إلـى تسـديد 
تسـديد إلـى  بشـكل خـاصفيعـود " ٣بـاريس " و "٢باريس " كل من اليوروبوند المرتبطة بأما االنخفاض في  .٢٠١٢
دفعـت فـي كـانون  ٢٠١٢د مستحقة في تمـوز مليون دوالر سندات يوروبون ٢٠٠مليون دوالر من أصل  ١٠٠مبلغ 

مليون دوالر سندات يوروبوند مستحقة في  ٧٠٠مليون دوالر من أصل  ٣٥إضافة إلى تسديد مبلغ  ،٢٠١٢الثاني 
مليــــون دوالر  ٣٠٠مليــــون دوالر مــــن أصــــل  ١٥إضــــافة إلــــى تســــديد مبلــــغ  ،٢٠١٢دفعــــت فــــي آذار  ٢٠١٨ آذار

                                                 
، ستختلف فقرة نفقات الخزينة في التقارير المالية الشھرية والفصلية والسنوية من تلك المنشورة في نشرة األداء ٢٠١١بدءا بنشرة كانون األول  ٥

داء المالي الشھرية وذلك بسبب إعادة تصنيف بعض المدفوعات المدرجة في األخيرة في بنود األمانات وسلفات الخزينة، والتي تصنف في نشرة األ
 . الشھري وفق تصنيفھا بحسب الموازنات

 .٢٠١٢كانون الثاني  ١٣تّم نشره بتاريخ  ٧٣٧٤مرسوم رقم  ٦
مليار ليرة في عام  ٣٨٤مليار ليرة مقارنة بحوالي  ١٩٥بشكل ملحوظ، فقد وصلت إلى  ٢٠١١انخفضت الرديات على القيمة المضافة في العام  ٧

 .للتحقيق في قضية غش، يتم متابعتھا من قبل المدعي العام، وذلك بسبب إيقاف الرديات ٢٠١٠
مليار ليرة منذ ١٦٤٣مليار ليرة، وذلك بزيادة  ١٧٨٧٨سجلت محفظة مصرف لبنان من سندات الخزينة رقما قياسيا بلغ  ٢٠١٢في نھاية آذار  ٨

 ٢٠١٢مليار ليرة في الفصل األول من عام  ٥٥٢يمة في المقابل، انخفضت محفظة المصارف التجارية من سندات الخزينة بق. ٢٠١١نھاية عام 
 .مليار ليرة٢٤٥١٩لتصل إلى 
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بنــاء إلــى جــدول االســتهالك العائــد  ٢٠١٢ دفعــت فــي كــانون الثــاني  ٢٠١٧ســندات يوروبونــد مســتحقة فــي تمــوز 
 .٩لها

  

بالمائـة  ٢,٧بمقـدار  مـن القطـاع الخـاص واألجنبيـةالقـروض الثنائيـة والمتعـددة األطـراف  ارتفعت، على صعيد آخر
مـــن عـــام  األول الفصـــلبنهايـــة مليـــار ليـــرة  ٢٦٣٥، لتصـــل إلـــى  ٢٠١١مقارنـــة مـــع نهايـــة كـــانون االول مـــن عـــام 

لتصــل إلــى  مليــار ليــرة، ٢٦بحــوالي  بالعملــة األجنبيــة ســندات الخزينــة الخاصــةبالمقابــل ارتفعــت حصــة  . ٢٠١٢
فــي ســندات الخزينــة بــالعمالت األجنبيــة إصــدار خــاص  ويعــود ذلــك إلــى .٢٠١٢فــي نهايــة آذار  مليــار ليــرة ١٠٦

في المائة،  ٤،٧بفائدة  ٢٠١٢ كانون الثاني ٢٣في  والذين صدروا دوالر أمريكي ١٦،٥١٦،٥٦٦بقيمة  للمتعهدين
بتــاريخ  ٩٥قــانون رقــم ال علــى تعــديلك( ٢٠٠٢ تمــوز ٢٩بتــاريخ  ٤٥٠، وذلــك بموجــب القــانون رقــم ٢٠١٧تســتحق فــي

     ).١٩٩٩حزيران  ١٨
 

  
  
  
 

ملّخص المالية العامة: ١جدول 
نسبة التغير ٢٠١٢ ٢٠١١

 .)ل.لمليار (
٢٠١١ ‐ ٢٠١٢  آذار - ٢ك   آذار- ٢ك  

29.1% 3,522 2,728 ١إجمالي اإليرادات

3.4% 4,531 4,383 إجمالي اإلنفاق
‐12.0% 1,209 1,375  تسديد فوائد 
7.1% 66 62  ٢تسديد أقساط دين 
10.5% 3,255 2,946  ٣النفقات األولية 

‐39.0%  الفائض/إجمالي العجز 1,655- 1,009-

‐222.3% الفائض األولي/إجمالي العجز 218- 267
مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر  

تتضمن التحويالت المتوقعة من فائض قطاع االتصاالت. ١  
  تتضمن فقط األقساط األساسية من القروض الميسرة لتسديد تمويل مشاريع .٢
  )تسديد فوائد وتسديد أقساط القروض( النفقات األولية ال تتضمن المدفوعات المتعلقة بالدين.٣

 
   

                                                 
الرجاء مراجعة تقرير المصرف المركزي الماليزي حول إعادة جدولة الدين المنشور  ،المذكورةلمزيد من التفاصيل المتعلقة بسندات اليوروبوند  ٩

   US/finance/PublicDebt/Pages/DebtTransactions.aspx‐http://www.finance.gov.lb/en :على الموقع التالي
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خالصة اإليرادات العامة: القسم األول  
 

إجمالي اإليرادات: ٢جدول   

 نسبة التغير ٢٠١٢ ٢٠١١
 .)ل.مليار ل(

٢٠١٢-٢٠١١   آذار- ٢ك   آذار- ٢ك  
31.5%  إجمالي إيرادات الموازنة، ومنھا 2,550 3,352
12.8%  2,533 2,244   ضريبية  الاإليرادات 
168.4%  820 305     اإليرادات غير الضريبية
‐4.8%   إجمالي إيرادات الخزينة 178 170

29.1%   إجمالي اإليرادات العامة 2,728 3,522

مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر  

 

 

  اإليرادات الضريبية: ٣جدول 

 نسبة التغير ٢٠١٢ ٢٠١١
 .)ل.مليار ل(

٢٠١٢-٢٠١١   آذار- ٢ك   آذار- ٢ك  
12.8%  اإليرادات الضريبية 2,244 2,533

26.1%  580 460 
ضريبة على الدخل و األرباح ورؤوس األموال ، 

ومنھا  
29.9%  162 125  ضريبة الدخل على األرباح
15.3%  146 127  ضريبة الدخل على الرواتب واألجور
258.4%  84 24  ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولة
‐5.5%  167 177   ٥(ضريبة الدخل على الفوائد(%  
138.8%  19 8   ضريبة على الدخل(غرامات(  
12.0%   ضريبة على األمالك ، ومنھا  289 324
30.7%  93 71  ضريبة على األمالك المبنية  
3.4%  200 193  رسوم تسجيل على العقارات  
15.3%   الضرائب الداخلية على السلع والخدمات، ومنھا 847 977
12.7%  873 775  الضريبة على القيمة المضافة  
16.5%  79 68  ضرائب أخرى على السلع والخدمات، ومنھا  
0.7%    رسوم تسجيل على السيارات -  45 46
51.0%    رسوم مغادرة األراضي اللبنانية -  22 33
‐1.4%   الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنھا 536 529
8.4%  193 178   الجمارك  
‐6.2%  336 359  رسوم، ومنھا  
‐29.0%    رسوم على البنزين -  171 122
26.7%    رسوم على التبغ -  85 108
4.4%    رسوم على السيارات -  100 105
10.3%  )خاصة رسوم الطابع المالي(إيرادات ضريبية أخرى  112 123  

مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر  
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  اإليرادات الغير ضريبية: ٤جدول 

 نسبة التغير ٢٠١٢ ٢٠١١
 .)ل.مليار ل(

٢٠١٢-٢٠١١   آذار- ٢ك   آذار- ٢ك  
168.4%  اإليرادات غير الضريبية 305 820
326.1%  حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنھا 145 619
435.4%  585 109  حاصالت من إدارات ومؤسسات غير مالية
‐24.3%   إيرادات كازينو لبنان -  51 39
‐100.0%   إيرادات مرفأ بيروت -  48 0
168.6%    إيرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني -  10 26

‐  520 0 
إيرادات من وقر موازنة االتصاالت السلكية  - 

  ١والالسلكية
‐  0 0  حاصالت من مؤسسات عامة مالية  

0.5%  32 32   إيرادات مطار (حاصالت من أمالك الدولة الخاصة
  )رفيق الحريري الدولي

‐62.2%  2 4   حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة
  )فوائد(

21.3%   رسوم وعائدات إدارية، ومنھا 131 158
26.2%  130 103  رسوم إدارية، ومنھا  
7.0%    رسوم كتاب العدل -  7 7
8.6%    رسوم األمن العام -  26 28
30.1%    رسوم السير -  53 69
54.4%    رسوم قضائية -  5 8
35.1%    رسوم القيادة -  3 5
‐4.9%  10 10  عائدات إدارية  
7.7%  1 1   الجريدة الرسمية وثمن لوحة عمومية(مبيعات(  
16.3%  15 13   خاصة إجازات العمل(رسوم إجازات(  
‐21.4%  3 4  رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى  
27.7%   الغرامات والمصادرات 2 3
44.6%  غير ضريبية مختلفة إيرادات 27 39  

مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر  
من وفر  ٢٠١٢الفصل األول من  مليار ليرة متوقعة خالل  ٥٢٠مليار ليرة فعلياً من أصل  ٣٠٢تم تحويل مبلغ  ١

 موازنة االتصاالت
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  خالصة اإلنفاق العام: القسم الثاني

  
االقتصادياإلنفاق بحسب التوظيف : ٥جدول 

 نسبة التغير ٢٠١٢ ٢٠١١ 
 .)ل.مليار ل(

٢٠١٢-٢٠١١   آذار- ٢ك   آذار- ٢ك  

 النفقات الجارية .١ 3,962 3,903 1.5%-
:ومنھا وملحقاتھا، والرواتب المخصصات 1,496 1,493 0.2%-
-10.7% 948 1,062  ١٣ بند( وأجور ورواتب مخصصات(
24.7% 452 363  ومنھا الخدمة، نھاية وتعويضات تقاعد معاشات
تقاعد معاش -  305 306 0.4%

  الخدمة نھاية تعويضات -  58 146 153.3%
29.5% 92 71  ١ رواتب لتغطية عامة مؤسسات إلى تحويالت/  
  /٢: ومنھا فوائد، تسديد 1,375 1,209 12.0%-
-8.6% 814 890  الداخلية القروض على فوائد  
-18.4% 395 484  الخارجية القروض على فوائد  
خارجية ديون أقساط تسديد 62 66 7.1%  

-13.1% 58 67  ومنھا استھالكية، مواد  
  تغذية نفقات -  19 13 32.9%-
  محروقات -  3 19 525.2%
  أدوية -  25 9 64.4%-
  /٣ الخزينة سلف لتسديد توقيفات -  8 8 5.0%-
-19.1% 28 34  خارجية خدمات  
18.1% 886 751  ومنھا أخرى، تحويالت  
  /٤ لبنان كھرباء شركة -  504 816 62.0%

  االجتماعي للضمان الوطني الصندوق -  120 0 100.0%-
  التحويالت إلى القطاع الغير عام -  29 15 47.9%-

  المازوت لدعم خزينة سلفات -  0 0 - 
  القمح دعم -  28 0 100.0%-

  بلبنان الخاصة المحكمة -  0 0 - 
  دعم البنزين لسائقي السيارات العمومية -  0 3 - 

  /٣ الخزينة سلف لتسديد توقيفات -  18 0 99.8%-
-18.3% 117 143  ومنھا أخرى، جارية نفقات  
  مستشفيات -  107 101 5.6%-

-47.1% 15 28 
 ومؤتمرات وفود نفقات ومصالحات، قضائية أحكام( أخرى - 

  ) خارجية
  /٣ الخزينة سلف لتسديد توقيفات -  7 0 99.4%-
33.3% 46 34  احتياطي  
  الفوائد دعم -  34 46 33.3%
  نفقات استثمارية .٢ 224 236 5.3%

-74.7% 0 1  ومطارات ومرافئ طرق وأشغال إلنشاء وأبنية أراض استمالكات 
  مائية وإنشاءات

-16.0% 15 17  تجھيزات  
87.4% 161 86  ومنھا التنفيذ، قيد إنشاءات  

  المھجرين صندوق -  0 48 - 
  الجنوب مجلس -  13 30 133.9%
  واإلعمار اإلنماء مجلس -  15 14 9.2%-
  العام والنقل األشغال وزارة -  49 63 27.5%
  ، ومنھاأخرى -  8 7 20.0%-

  الھيئة العليا لإلغاثة   0 0 - 
-48.0% 57 109  صيانة  
-56.1% 1 3  المادية الثابتة باألصول تتعلق أخرى نفقات  
-74.1% 2 8  ٥النواب مجلس في وصيانة تجھيزات/  

 - 0 0   الخزينةتعديالت حسابية لسلفات  
  /٦سلفات موازنة  .٣ 46 49 7.4%
  /٧) ال تتضمن الرواتب واألجور(إدارة الجمارك  .٤ 10 12 23.2%

  /٨نفقات الخزينة  .٥ 142 331 133.6%
195.8% 204 69  بلديات  
-29.0% 9 12  ضمانات  
51.2% 20 14  ٩ ودائع/  
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132.2% 98 42  ،ومنھا أخرى  
163.6% 63 24  المضافة القيمة على الضريبة رديّات  
-50.8% 5 10  رديات ضريبية أخرى  

- 0 0  لإلغاثة العليا الھيئة  
-100.0% 0 5  المياه لسلطات خزينة سلفات  
  إنفاق غير مبّوب .٦ 0 0 16.1%

3.4% 4,530.6470 4,382.840 
ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء (إجمالي اإلنفاق  .٧

  )واإلعمار
        مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر
        )٦(للتفاصيل حول ھذه التحويالت، الرجاء مراجعة جدول رقم / ١
        )٧(للتفاصيل حول الفوائد، الرجاء مراجعة جدول رقم / ٢

، وھذه التسديدات تسجل مسبقًا كسلفات خزينة من حسابات الخزينة قد ُدفعت والتي موازنةالمخّصصات تتضمن تسديدات من  /٣
  . ، وألسباب محاسباتية، وبالتالي ال تؤثر أرقام العجز الماليواإلنفاق جھة اإليراداتفي 
نفقات "بند كھرباء لبنان قد تمت إعادة تصنيفه من  علما أن. )٨(للتفاصيل حول ھذه التحويالت، الرجاء مراجعة جدول رقم  /٤

  .مالية العامةأداء الانسجاما مع  وذلك ٢٠٠٩في مشروع موازنة  حلتصنيف المقتروفقاً ل تحويالت أخرى"إلى "خزينة مختلفة
، والذي فتح ٢٠١٠تموز  ٢٣بتاريخ  ١٢٣يمثل ھذا البند إعادة تصنيف للمدفوعات التي ُحررت من األمانات وفقاً لقانون رقم / ٥

وقد سمح ھذا القانون بإصدار سلفة    .البرلمانوذلك لتغطية كلفة تجھيز وصيانة  ٢٠١٠مليار ليرة في موازنة  ٢٠اعتماداً بقيمة 
سوف يتم قوننة ھذه السلفة بناءاً على فواتير مصدقة من  .طارئة ذات قيمة ومدة محددتين، بناءاً على قرار رئيس مجلس النواب

    .قبل سكريتاريا البرلمان ومقدمة إلى وزارة المالية
بسبب نمّوھا ، إال أن وزارة المالية ارتأت تبويبھا بشكل مستقل "غيره"كانت مصنفة سابقاً تحت البند " سلفات الموازنة"/ ٦

وبحسب القانون، يجب قوننة ھذه المدفوعات الحقاً، وحينھا فقط يمكن إعادة تصنيفھا وفقاً للتصنيف . اآلونة األخيرة الملحوظ في
  .االقتصادي في نظام الموازنة

، كل المدفوعات إلى الجمارك من صندوق الجمارك، ويمكن تصنيفھا فقط عندما )باستثناء الرواتب واألجور(يتضمن ھذا البند /٧
  .تستلم المديرية العامة للمالية المستندات المرفقة

التي تحمل نفقات الخزينة في التقارير الشھرية والفصلية والسنوية عن الفقرة   تختلف فقرة، ٢٠١١اعتبارا من كانون األول / ٨
الصادرة عن وزارة المالية نظراً إلعادة تصنيف بعض المدفوعات من حسابات  العامة المالية أداءنفسه في تقارير  االسم

  .نظام الموازنة األمانات وسلفات الخزينة والتي يتم إعادة  تصنيفھا وفقاً للتصنيف اإلقتصادي في
وذلك من إيرادات ما  تمثّل دفعات الودائع كل الدفعات من قبل الخزينة إلى اإلدارات والمؤسسات العامة، البلديات والصناديق/ ٩

  .تّم تحصيله بالنيابة عنھم
 

 

  التحويالت إلى المؤسسات العامة لتغطية األجور والرواتب: ٦جدول 

 نسبة التغير ٢٠١٢ ٢٠١١
 .)ل.لمليار (

٢٠١٢-٢٠١١   آذار- ٢ك   آذار- ٢ك  

‐60.7%  تحويالت إلى مجلس الجنوب 4 2
20.0%  تحويالت إلى مجلس اإلنماء واإلعمار    8 9
‐7.7%  تحويالت إلى صندوق المھجرين    2 2
39.8%  تحويالت إلى الجامعة اللبنانية 55 77

1.3%  تحويالت إلى المركز التربوي للبحوث واإلنماء 3 3
  وزارة المالية، مديرية المالية العامة: المصدر  

 

 

  تفاصيل عمليات خدمة الدين: ٧جدول 

 نسبة التغير ٢٠١٢ ٢٠١١
 .)ل.مليار ل(

٢٠١٢-٢٠١١   آذار- ٢ك   آذار- ٢ك  
  ١تسديد فوائد 1,375 1,209 12%-
 بالعملة المحلية الدين 890 814 9%-
ومنھاالدين بالعملة األجنبية،  484 395 18%-
 *فوائد على اليوروبوند -  457 371 19%-

  *على قروض خاصة فوائد -  1 1 46%

  فوائد على قروض ميّسرة -  27 23 12%-
7%  تسديدات أقساط قروض ميّسرة 62 66

  مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر
 أصل تسديد فئة :فئتين إلى مقسم اآلن ھو الدين خدمة على اإلنفاق تصنيف أن إلى اإلشارة تجدر.١

  دالفوائ تسديد وفئة القرض
  بالعملية متعلّقة عامة نفقات تتضمن*



  
  
 

  ٢٠١٢آذار  –العامة مرصد المالية 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

 

 

 
١التحويالت إلى شركة كھرباء لبنان :٨جدول 

نسبة التغير 

٢٠١٢-٢٠١١ 

  آذار- ٢ك

٢٠١٢  

  آذار- ٢ك

٢٠١١ 
 )مليار ليرة لبنانية (

62%  816  504  شركة كھرباء لبنان، ومنھا
6%  18  17  :خدمة الدين، ومنھا    
‐6%  16  17  ومنھاقروض ميسرة ،: 

‐3%  13  13   تسديد أقساط -

-18%  3  4  تسديد فوائد -

‐  2  0  قروض مكفولة من  مصرف لبنان 
64%  798  487  شراء غاز وفيول 
64%  798  487   سوناطراكمؤسسة البترول الكويتية و 
‐  0  0  الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي 

  مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر
إذ كانت تدفع عن طريق " نفقات الخزينة"كانت التحويالت إلى كھرباء لبنان تسجل تحت بند  ٢٠٠٥قبل عام  )١(

أصبحت ھذه التحويالت تصنف في الموازنة  ٢٠٠٥اعتبارا من . سلفات خزينة صادرة بمراسيم عن مجلس الوزراء
ھذه التحويالت ظلت حتى . تمت إعادة تصنيف ھذه التحويالت لتصبح في خانة الدعم ٢٠٠٩ام ع. على أنھا قروض

نفقات "في تقارير األداء الضريبي إلى أن تم تم نقلھا إلى خانة " نفقات الخزينة"تدخل في خانة  ٢٠١٠آب 
رصد المالية العامة لتفادي أي من م ٢٠١٠إال أن إعادة التصنيف ھذه لم تنعكس في األعداد الصادرة لعام ". الموازنة

 ٢٠١١ابتداء من كانون الثاني . خلل  في الجداول كما للمحافظة على إمكانية المقارنة مع األرقام من العام نفسه
  ".نفقات الموازنة"أصبحت التحويالت إلى شركة كھرباء لبنان تندرج في خانة 



  
  
 

  ٢٠١٢آذار  –العامة مرصد المالية 

 
 
 

  الدين العام: الثالثالقسم 

 
)مليار ليرة( ٢٠١٢شباط  شھرنھاية  الدائن فيحسب  المستحق األداءالدين العام : ٩جدول  

 نسبة التغير التغير    ٢٠١٢  ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩
 -٢٠١٢ آذار .)ل.مليار ل(

٢٠١١ ١ك  
 -٢٠١٢ آذار
٢٠١١ ١ك

 آذار ١ك   ١ك   ١ك  

0.84% 677 81,564 80,887  79,298  77,112  إجمالي الدين العام
2.33% 1,151 50,491 49,340  48,255  44,973  الدين بالعملة المحلية
9.97% 1,632 18,006 16,374  13,130  10,334    يتضمن (مصرف لبنانREPOs   وقروضEDL(١ 
-2.22% -559 24,618 25,177  27,214  27,286   المصارف التجارية 
1.00% 78 7,867 7,789  7,911  7,353    ومنھا)خزينةسندات (ديون أخرى  بالعملة المحلية ،
1.53% 100 6,638 6,538  6,268  6,078    مؤسسات عامة -
0.00% 0 41 41  ‐  ‐    سندات فروقات المتعھدين -
-4.06% -32 756 788  867  999    فوائد متراكمة  من الدين * 
-1.50% -474 31,073 31,547  31,043  32,139    ٢دين بالعملة األجنبية

2.70% 69 2,635 2,566  2,624  2,713 
  الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص

  أجنبي
-2.33% -82 3,430 3,512  4,137  4,819    ٣)يوروبوند وقروض( ٢ديون باريس  

-10.24% -176 1,547 1,723  1,855  1,963    ٤)يوروبوند وقروض( ٣ديون باريس  
-1.75% -407 22,852 23,258  21,870  21,736   إصدارات يوروبوند في السوق  
23.59% 96 503 407  483  460   فوائد متراكمة على اليوروبوند  
32.50% 26 106 80  74  447   ٥سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية  
-1.61% -177 10,807 10,984  11,419  10,522  ودائع القطاع العام
1.22% 854 70,757 69,903  67,879  66,590  صافي الدين العام
-1.73% -866 49,326 50,191  51,308  51,231  ٦إجمالي القيمة السوقية للدين

-2.54% 0 60% 62%  65%  67%  من إجمالي الدين% 
مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر   

الدين العام ألنّھا مليون دوالر، وھي تصنف كجزء من  ٣٠٠يتضمن قروض مصرف لبنان لشركة كھرباء لبنان شراء الفيول، وقد بلغت ھذه القروض : ١
.مكفولة من الدولة  

ا بسبب تحديث المعلومات بالنسبة للقروض الثنائية والمتعددة األطراف قًبعن تلك المنشورة سا مليار ليرة ١٨بفارق  تختلف ٢٠١١األول أرقام كانون : ٢
 . DMFASم االصادرة عن نظ

   .٢مليار دوالر ضمن مؤتمر باريس  ١،٨٧٠ بقيمة والًأ صدرتتضمن يوروبوند ) القروض واليوروبوند( ٢ديون باريس : ٣ 
، قرض للبنك الدولي إلعادة اإلعمار والتنمية، قرض لإلمارات العربية المتحدة، شريحة أولى للقرض ٣صادر لماليزيا كجزء من مساھمة باريس : ٤

٢٠٠٩األوروبي، وقرض لصندوق النقد العربي في حزيران ، قرض صندوق النقد الدولي، شريحة أولى لقرض االتحاد ٢٠٠٨الفرنسي في شباط   
  ).سندات استمالك ومقاول( سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية :٥
ما يحمله مصرف لبنان، الصندوق الضمان االجتماعي،  قروض ثنائية ومتعددة األطراف  باستثناءإجمالي القيمة السوقية للدين ھي إجمالي الدين العام : ٦

.٣و ٢وديون باريس   
 
   



  
  
 

  ٢٠١٢آذار  –العامة مرصد المالية 

  
  

  منشورات وزارة المالية
 

٢٠١٢ 
 ٥٥- ٥٠، أعداد نشرة تنسيق المساعدات 
 ٢٠١٢ وشباط كانون الثاني, مرصد المالية العامة 
 ٢٠١٢ شباط- كانون الثاني، لمحة شهرية: التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان 
 ٢٠١٢ ثاني وشباطلاكانون  ،١٣بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها  
 ٢٠١١ألول ، عدد كانون ا١٣بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها 
  ٢٠١١تقرير الدين وأسواق الدين الفصلي، عدد الفصل الرابع من العام  

 
٢٠١١ 

 ٥٢- ٣٨، أعداد نشرة تنسيق المساعدات 
  ٢٠١١، آذار )٢٠١٠-١٩٩٧(السيارات وٕايرادات الدولة واردات 
  ٢٠١١آذار ، ٢٠١٥-٢٠١٠إطار إدارة الدين 
  ٢٠١١، شباط ٢٠١٠موازنة المواطن لعام 
  ٢٠١١من العام  والثاني والثالث األول الفصل –نتائج المالية العامة 
  ،٢٠١١األول والثاني والثالث من العام  الفصلتقرير الدين وأسواق الدين الفصلي 
  ٢٠١١ كانون األول –نشرة شهرية، كانون الثاني  –مرصد المالية العامة 
 ٢٠١١ تشرين الثاني –، شباط نشرة شهرية ١٣بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها 
 ٢٠١١ كانون األول –، كانون الثاني لمحة شهرية: التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان  

  
٢٠١٠  

 ٣٧- ٢٦، أعداد نشرة تنسيق المساعدات 
  من  رابعال -األول الفصل، ٢٠٠٩الرابع من العام  الفصل، الفصلي الدين وأسواق الدينتقرير

 ٢٠١٠العام 
 ٢٠١٠من منظار المالية العامة، نيسان : شركة كهرباء لبنان 
  ٢٠١٠تقرير لبنان لعام 
 ٢٠١٠ نتائج المالية العامة في 
  ٢٠١٠كانون األول  –كانون الثاني  ،نشرة شهرية –مرصد المالية العامة 
 ٢٠١٠من العام  الثالث -األول الفصلعامة الفصلي، تقرير المالية ال 



  
  
 

  ٢٠١٢آذار  –العامة مرصد المالية 

 ٢٠١٠كانون األول  –، كانون الثاني لمحة شهرية: التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان 
  ٢٠١٠تقرير مفّصل، تشرين األول  – ٢٠١٠مشروع موازنة  

  
 
  

www.finance.gov.lb :يرجى مراجعة الموقع التالي, للحصول على قائمة كامل من منشورات وزارة المالية



  
  
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  :على بنا االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
  
  المالية وزارة

 )UNDP(  اإلنمائي المتحدة األمم مشروع
  

  ٩٨١٠٥٨ ١ ٩٦١: تلفون
  ٩٨١٠٥٩ ١ ٩٦١: فاكس

  
  infocenter@finance.gov.lb: الكتروني بريد

 www.finance.gov.lb: يلكتروناالالموقع 

 


