
 

 

 

 3102شباط  –مرصد المالية العامة 

 

 21مليار ليرة ) 94منخفضًا بقيمة  مليار ليرة 444 حوالي 1023 عامال من أول شهرين في إجمالي العجز المالي بلغ
 ،بالتوازي .(2)جدول رقم  مليار ليرة 839والبالغ  1021الفترة مثيلتها من العام  فيمسجل العجز العن  المائة(في 
جاء  .سابقالالفترة مثيلتها من العام  مليار ليرة في 11 بعد أن كان ليرة مليار 201إلى  الميزان األولي فائض ارتفع

 الذي طغىو  ،مليار ليرة( 214) في المائة 1بنسبة  النفقات انخفاض نتيجة للحكومة الموارد الماليةهذا التحسن في 
 . مليار ليرة( 98) في المائة 4 البالغ نسبتهاإليرادات في األصغر على االنخفاض 

العامة المالية ملّخص: 1 جدول  

التغير نسبة  1013 1011 
 .(ل.ل مليار)

1013/1011  
  شباط -1ك

 
شباط -1ك  

 

اإليرادات إجمالي 2,433 2,348 4%-
1

 
اإلنفاق إجمالي 2,971 2,796 6%-  
-6% 521 555  فوائد تسديد 

-30% 34 49  دين أقساط تسديد
2

 

-5% 2,242 2,367  األولية النفقات
3

 

الفائض/العجز إجمالي 538- 449- 17%-  

األولي الفائض/األولي العجز 66 106 60%  
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

المتوقددع و مليددار ليددرة  340و مليددار ليددرة 388البددالغ وزارة االتصدداالت  وفددر موازنددةاسددتثناء  أي عنددد - مننن مارننار ا نند 
دراج مبلغ  ،على التوالي 1023و 1021من عامي  ينشهر  أول خالل تحويلهما خدالل  مليدار ليدرة المحدول فعليداً  282وا 

مليدار ليدرة خدالل  194ليصدل إلدى  سدنوياً  فدي المائدة 1بحدوالي  العجدز المدالي يرتفدع -1021شدباط  -فترة كانون الثداني
-كدانون الثداني فتدرة فدي مليدار ليدرة 134بلغ  عجزاً  األولي الميزان سجلو ي، 1023العام  من شباط -كانون الثانيفترة 
  . 1021من العام  الفترة ذاتها فيمليار ليرة  239بلغ   أولي عجزمع مقارنة  ،1023 شباط

 

 مرصد المالية العامة
 التقرير الشهري لنتائج المالية العامة

 3102 شباط
 



 

 

 

 3102شباط  –مرصد المالية العامة 

 

 

 1433 مقارنة بحوالي ،مليار ليرة 1349 حوالي 1023 من العام شباط -الثانيكانون  فترةفي  إجمالي اإليرادات بلغ
 انخفض ،من منظار نقدي .في المائة 4 ةنسبسنويًا ب تراجعاً  ، مسجالً 1021في الفترة نفسها من العام  مليار ليرة

 .مليار ليرة 1009إلى ليصل  المائةفي  20 حواليإجمالي اإليرادات 

 قدره بانخفاض ،مليار ليرة 2109حوالي  1023المحصلة خالل أول شهرين من العام  الضريبيةاإليرادات  بلغت
فئات  في جميع اإليرادات المحصلة. تراجعت 1021مقارنة بالفترة ذاتها من العام  في المائة( 3) مليار ليرة 88حوالي 

تحسن يرافقه على التجارة والمبادالت الدولية  الرسومارتفاع طفيف في  ، باستثناء1023خالل العام  الضرائب الرئيسية
 في إيرادات المحصلة من رسوم التبغ والتنبك.

مليار ليرة في  239في المائة( لتصل إلى  29) مليار ليرة 32 بقيمة الضريبة على األمالكإيرادات  انخفضت أواًل،
رسوم التسجيل  إيرادات كل من "الضريبة على األمالك المبنية" و" ، حيث انخفضت1023شباط  -فترة كانون الثاني

 3ارتفعت إيرادات ضريبة رسم االنتقال بحوالي مليار ليرة على التوالي، بينما  30مليار ليرة و 3على العقارات" بحوالي 
في عدد  في المائة سنوياً  9بنسبة  التراجععن  اترسوم التسجيل على العقار  إيراداتاالنخفاض في نتج مليار ليرة. 

 34في المائة لتصل إلى  28، باإلضافة إلى تراجع متوسط القيمة المصرح عنها للعقار بنسبة المعامالت العقارية
 .1021مليار في الفترة ذاتها من العام  34مقارنة بحوالي  1023شباط  -مليار ليرة في فترة كانون الثاني

في المائة(، وذلك بسبب  3) مليار ليرة 23حوالي ب على الدخل واألرباح ورؤوس األموال""الضريبة  انخفضت إيرادات
 يشكل في المائة(. 81مليار ليرة ) 31بقيمة  ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولةالتراجع الكبير في إيرادات 

، حين 1021خالل الفترة المماثلة من العام  إلى التحسن الكبير في البند المذكور سابقاً  اً في الواقع مؤشر  هذا التراجع
 زيادةمالية، مما أدى إلى المؤسسات الالمقدمة من التصاريح لتدقيق في وزارة المالية إجراءات  تاتخذت مديرية الواردا

مقارنة بحوالي  1021شباط  -مليار ليرة في فترة كانون الثاني 14بقيمة  ضريبة الدخل على رؤوس األموالإيرادات 
 ضريبة الدخل على رؤوس األموالطغى االنخفاض في إيرادات  .1022شباط  -مليار ليرة في فترة كانون الثاني 21

، والتي في في المائة( 10مليار ليرة ) 11البالغة  في إيرادات الضريبة على الرواتب واألجور الزيادةعلى  المنقولة
 .1القطاع الخاص وزيادة غالء المعيشة للقطاع العامزيادة الحد األدنى لألجور في دورها تحسنت نتيجة 

 الدخل على الفوائدمليار ليرة، في حين انخفضت إيرادات ضريبة  1ارتفعت إيرادات ضريبة الدخل على اإلرباح بقيمة 
إيرادات في المائة(. تراجعت  10مليار ليرة ) 1مليار ليرة كما انخفضت الغرامات على ضريبة الدخل بقيمة  2بقيمة 

 إدارة حصر التبغ والتنبك البالغة تتحويالليرة بالرغم من  يبحوالي مليار   "الضرائب الداخلية على السلع والخدمات"
االنخفاض هذا ويعود سبب  .1021مليار ليرة والتي تمثل جزءًا من أرباح المؤسسة العامة العائدة للعام  80 أكثر من

 ناتج عن -في المائة( 1مليار ليرة ) 41بقيمة  الضريبة على القيمة المضافةفي إيرادات تراجع بشكل أساسي إلى 
باإلضافة إلى  ،2السياسة التي أقرها مجلس النواب والتي قضت بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة عن البنزين

                                                 
1

الزيادة  ، غير أن2102في الحد األدنى لألجور في القطاع الخاص باإلضافة إلى زيادة غالء المعيشة في القطاع العام في شباط  ةتم إقرار الزياد 

 . 2102بالنسبة للقطاع العام لم تدخل حيز التنفيذ إال في أيلول 
2

 .2102آذار  5تاريخ  212بناء للقانون  



 

 

 

 3102شباط  –مرصد المالية العامة 

على ضريبة ال. بلغت قيمة رسوم مغادرة األراضي اللبنانيةفي المائة( في إيرادات  31مليار ليرة ) 9انخفاض بقيمة 
شباط  -في فترة كانون الثاني فقط مليار ليرة 10 حوالي المعدنية نتجاتالمعلى استيراد القيمة المضافة المستحقة 

إلى انخفاض إيرادات  أدى مما ، 10213شباط  –مليار ليرة في فترة كانون الثاني  191، مقارنة مع مبلغ 1023
بالرغم  .1023شباط  –في فترة كانون الثاني  في المائة سنوياً  24لدى الجمارك بنسبة  الضريبة على القيمة المضافة

في الفترة  في المائة سنوياً  20بنسبة  الضريبة على القيمة المضافة المحصلة داخلياً  إيراداتارتفعت  ،ذلك من
إجمالي من القيمة المضافة المحصلة لدى الجمارك الضريبة على إيرادات نسبة  انخفضت ذلك، ةالمذكورة. نتيج

في  84مقارنة مع  1023شباط  –في المائة في فترة كانون الثاني 81إلى القيمة المضافة الضريبة على إيرادات 
 .1021شباط  –في فترة كانون الثانيالمائة 

، في المائة( سنوياً  23مليار ليرة ) 21، خاصة رسم الطابع المالي، بحوالي اإليرادات الضريبية األخرىانخفضت 
 .1023مليار ليرة في أول شهرين من العام  90لتصل إلى 

مليار  1بقيمة  طفيفاً  تحسناً  الضريبة على التجارة والمبادالت الدوليةفي مقابل كل هذه االنخفاضات، سجلت إيرادات 
ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع في إيرادات رسوم  ويعود 1023شباط  -مليار ليرة في فترة كانون الثاني 382 تبلغليرة ل

  التبغ والتنبك.

كانون  فترة في مليار ليرة 448 لتبلغ سنوياً  في المائة( 21) ليرة مليار 11بقيمة  غير الضريبية اإليرادات انخفضت
االتصاالت من "وفر موازنة المبلغ المقدر تحويله استثناء في حال أي من منظار نقدي ). 1023 شباط -الثاني

 هامجموعيصل ل ،مليار ليرة 101بقيمة ، انخفضت هذه اإليرادات (المحول فعلياً  المبلغ واحتساب السلكية والالسلكية"
تحصيل توقيت  بمسألة هذا االنخفاض األخيرربط يمكن  .1023 شباط -كانون الثاني فترةفي مليار ليرة  281إلى 

مطار رفيق الحريري اإليرادات المحصلة من  التغييرات المهمة انخفاضشملت من جهة أخرى،  .االتصاالت إيرادات
عائدات السوم و إيرادات الر أما . 1023 شباط -مليار في شهر كانون الثاني 1لتصل إلى  ليرة،مليار  13بقيمة  الدولي

 22) مليار ليرة سنوياً  22بقيمة  ة، منخفض1023 شباط -مليار ليرة في كانون الثاني 41حوالي  ، فقد بلغتداريةاإل
  . السياراتعلى رسوم النتيجة انخفاض إيرادات وذلك  في المائة(

 -كانون الثانيفي  مليار ليرة 248 لتصل إلى في المائة( 34) سنوياً  مليار ليرة 31بقيمة  ت الخزياةاإيراد ارتفعت
  .1023 من العام شباط

 

 مليار ليرة في 1412لينخفض من ، 1023من العام  أول شهرينفي المائة في  1بلغ  تحسناً  إجمالي اإلافاق سجل
  .1023 شباط -كانون الثاني فترة مليار في 1141إلى  1021 شباط -كانون الثاني فترة

مليار  2431 لتصل إلى (في المائة 1) مليار ليرة 203بقيمة في الفترة المذكورة  4الاف ات الجارية األولية ارتفعت
لنفقات الجارية ا"و "التحويالت األخرى" ارتفاعبشكل أساسي إلى ذلك يعود  .1023 شباط -الثاني كانون فترة في ليرة

                                                 
3

القيم المستحقة وليس القيم المحصلة، مع اإلشارة إلى أن بعض مدفوعات  المنتجات المعدنيةتشكل أرقام الضريبة على القيمة المضافة على  

 الضريبة على القيمة المضافة  والعائدة إلى شركة كهرباء لبنان يتم تأجيلها أو ال يصرح عنها.   
4

 لنفقات الجارية باستثناء مدفوعات الفوائد وخدمة الدين. النفقات الجارية األولية تمثل ا 
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دعم في " مليار ليرة  28بحوالي  مقابل انخفاض طفيفمليار ليرة على التوالي،  81مليار ليرة و 11بحوالي  "األخرى
 الفوائد" .

الفوائد على تسديدات  انخفاضوذلك بسبب  مليار ليرة، 812لتبلغ  ليرة مليار 38حوالي  تسديدات الفوائد انخفضت
أول شهرين من في  مليار ليرة 34 بالعملة األجنبيةتسديدات القروض  بلغت .وبالعملة األجنبية بالعملة المحلية الديون
 .1021مقارنة مع الفترة نفسها من العام في المائة  30بانخفاض بلغ  ،1023 العام

كانون  فترة في مليار ليرة 281صل إلى لت في المائة( 18) مليار ليرة 83 بحوالي االستثماريةالاف ات  انخفضت
مع مقارنة  ،الجنوبمجلس  وأ صندوق المهجرين من أي إلى دفع مبالغلم يتم  حيث، 1023من العام  شباط -الثاني
 تراجعت ،. باإلضافة إلى ذلك1021 شباط -كانون الثاني فترة على التوالي فيدفعت مليار  30مليار و 49

 كانون الثاني وشباط مليار ليرة في 18حوالي  لتبلغ مليار ليرة  33بقيمة  وزارة األشغال العامة والنقلإلى  المدفوعات
استمالكات أراض وأبنية إلنشاء وأشغال طرق  " قابله ارتفاع جزئي في نفقات كل من االنخفاض اهذ .1023 من العام
نشاءات مائيةومرافئ   مليار ليرة على التوالي في الفترة المذكورة.  22ومليار ليرة  23بحوالي "الصيانة" و " ومطارات وا 

الفترة  خالل مليار ليرة 192مع مقارنة  1023 شباط -كانون الثاني فترة في مليار ليرة 243 5اف ات الخزياة بلغت
 والتي، في المائة 41بنسبة  في المدفوعات العائدة إلى البلدياتبشكل أساسي  نتيجة التراجع ،1021مثيلتها من العام 

المرسوم المتعّلق  ، وذلك بعد وضع1021 شباط -كانون الثاني فترة مليار ليرة في 103مقارنة مع مليار ليرة  1 بلغت
 .6قيد التنفيذ لصالح البلديات 1020بتوزيع اإليرادات المتراكمة عن عام 

في نهاية  مليار ليرة 91484 بارتفاع عن ،1023 شباطنهاية  في مليار ليرة 91809 الدين العامإجمالي  بلغ
1021. 

بلغ ي وبذلك ،مليار ليرة 80841صل إلى لت في المائة( 2) مليار ليرة 344بحوالي  قيمة الدين بالعملة المحلية ارتفعت
 ارتفعت محفظة .1023من العام  شباط -كانون الثانيفترة في المائة خالل  228 7سندات الخزينة إعادة تمويلمعدل 

 الخزينة سنداتارتفعت  كما ليرة مليار 28910لتبلغ  مليار ليرة 112بقيمة  الديون بالعملة المحلية من مصرف لبنان
المصارف  ديون انخفضتفي حين ليرة،  مليار 1420لتصل إلى مليار ليرة  432بقيمة  التي تملكها المؤسسات العامة

 أول شهرين من العاممليار ليرة في نهاية  11400مليار ليرة لتصل إلى  911بحوالي بالعملة المحلية التجارية 
1023. 

 31422لتبلغ  ،1023من العام األولين شهرين الفي  المائةفي  2 اقل من بنسبة الدين بالعملة األجابيةقيمة  ارتفعت
 ، خالل الفترة المذكورة في بنود الدين بالعملة األجنبية طفيفة تغييراتسوى ل لم يسج   .في نهاية شباط مليار ليرة
مليار ليرة في نهاية  143 والتي ارتفعت بقيمةزيادة ملحوظة في الفوائد المستحقة على سندات اليوروبوند  باستثناء
 اليوروبوند المتداولة في األسواققيمة سندات  انخفضت .1021مليار ليرة في نهاية  400مقارنة مع  1023شباط 

                                                 
5

، تختلف فقرة نفقات الخزينة في التقارير المالية الشهرية والفصلية والسنوية من تلك المنشورة في نشرة األداء 2100بدءا بنشرة كانون األول  

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

 الشهري وفق تصنيفها بحسب الموازنات.
6

 .2102كانون الثاني  07تم نشره بتاريخ  2727مرسوم رقم  
7

من إجمالي قيمة االستحقاقات األساسية خالل فترة من الزمن.  الجديدة االكتتاباتأساس قيمة يتم احتساب معدل إعادة تمويل سندات الخزينة على  

 هذا المعدل يبين كم من سندات الخزينة المستحقة  يتم  أعادة تمويلها.
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 معفي المائة(  2،4) مليار ليرة 41 بقيمة )يوروبوند وقروض(" 1"باريس  ديون انخفضت  ؛مليار ليرة 4 قيمةب
 وذلك بسببفي المائة(  1،8مليار ليرة ) 33" بقيمة 3 ديون "باريس أيضاً  انخفضت. قيمة العملة األوروبية انخفاض

 القرض قساطأمن  ويمثل قسطاً مليار ليرة  1،3يعادل  مبلغ  تسديد  إلىباإلضافة  األوروبيةانخفاض قيمة العملة  تأثير
الثنائية والمتعددة األطراف وقروض  قروضلا انخفضت كما .الدولي النقد صندوقالمقدم من  1ايبكا  برنامج إلى العائد

خزينة السندات محفظة استقرت حين ، في مليار ليرة 1810لتصل إلى  مليار ليرة 24 حواليب من قطاع خاص أجنبي
 .مليار ليرة  221قيمة  على خاصة بالعملة األجنبيةال
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 القسم األول: خالصة اإليرادات العامة
 

 : إجمالي اإليرادات2جدول 

التغير نسبة  1013 1011 
 .(ل.ل مليار)

1013/1011  
شباط-1ك  

 
شباط-1ك  

  

 ومنها الموازنة، إيرادات إجمالي 2,325 2,203 5.3%-

-3.1% 1,708 1,763  الضريبية اإليرادات   
-11.9% 495 562  الضريبية غير اإليرادات    

 الخزينة إيرادات إجمالي 108 145 33.9%

 العامة اإليرادات إجمالي 2,433 2,348 3.5%-
مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية،   

 

 

 

 

 : اإليرادات الضريبية3جدول 

التغير نسبة  1013 1011 
 .(ل.ل مليار)

1013/1011  
شباط-1ك  

 
شباط-1ك  

 

الضريبية اإليرادات 1,763 1,708 3.1%-  

   ومنها األموال، ورؤوس األرباح و الدخل على ضريبة 430 418 2.9%-

6.4% 97 91  األرباح على الدخل ضريبة 
19.5% 167 140  واألجور الرواتب على الدخل ضريبة 
-56.7% 28 64  المنقولة األموال رؤوس على الدخل ضريبة 
-0.8% 122 123  (5) الفوائد على الدخل ضريبة% 

-69.7% 3 11  (الدخل على ضريبة) غرامات 
  ومنها ، األمالك على ضريبة 169 138 18.2%-

-16.0% 18 22  المبنية األمالك على ضريبة 
-23.9% 96 126  العقارات على تسجيل رسوم 
ومنها والخدمات، السلع على الداخلية الضرائب 723 721 0.3%-  

-7.1% 620 667  المضافة القيمة على الضريبة 
-8.6% 48 53  ومنها والخدمات، السلع على أخرى ضرائب 
 السيارات على تسجيل رسوم - 29 32 10.5%

 اللبنانية األراضي مغادرة رسوم - 23 16 32.3%-

ومنها الدولية، والمبادالت التجارة على الرسوم 349 351 0.5%  
-0.8% 125 126   الجمارك 
1.2% 226 223  ،ومنها رسوم 
 البنزين على رسوم - 81 81 0.0%

 التبغ على رسوم - 75 84 11.2%

 السيارات على رسوم - 66 60 8.6%-

(المالي الطابع رسوم خاصة) أخرى ضريبية إيرادات 92 80 12.8%-  
مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية،   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 3102شباط  –مرصد المالية العامة 

 

 

 

 : اإليرادات الغير ضريبية4جدول 

التغير نسبة  1013 1011 
 .(ل.ل مليار)

1013/1011  
شباط-1ك  

 
شباط-1ك  

 

الضريبية غير اإليرادات 562 495 11.9%-  

 ومنها دولة، وأمالك عامة ومؤسسات إدارات حاصالت 428 379 11.5%-

-6.6% 372 398  مالية غير ومؤسسات إدارات من حاصالت 
 لبنان كازينو إيرادات - 27 22 16.6%-

 بيروت مرفأ إيرادات - 0 0 -

 الوطني اليانصيب مديرية موازنة وفر من إيرادات - 16 10 37.5%-

-4.4% 340 355 
 السلكية االتصاالت موازنة وقر من إيرادات -

 /1 والالسلكي
- 0 0  مالية عامة مؤسسات من حاصالت 

-78.6% 6 29 
 مطار إيرادات) الخاصة الدولة أمالك من حاصالت 

 (الدولي الحريري رفيق

-1.3% 1 1 
 عامة ومؤسسات إدارات من أخرى حاصالت 

 (فوائد)
ومنها إدارية، وعائدات رسوم 103 92 10.9%-  

-13.8% 72 83  ومنها إدارية، رسوم 
 العدل كتاب رسوم - 5 5 0.6%

 العام األمن رسوم - 17 19 10.0%

 السير رسوم - 45 35 23.9%-

 قضائية رسوم - 4 4 9.1%-

 القيادة رسوم - 3 3 0.8%-

22.9% 10 8  إدارية عائدات 
-25.9% 0 1  (عمومية لوحة وثمن الرسمية الجريدة) مبيعات 

-11.5% 9 10  (العمل إجازات خاصة) إجازات رسوم 
-19.4% 2 2  أخرى ومبيعات إدارية وعائدات رسوم 
والمصادرات الغرامات 2 2 22.1%-  

مختلفة ضريبية غير إيرادات 29 23 19.9%-  
 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 755والبالغ  االتصاالت من وفر موازنة وزارة  2102شباط   –من المبلغ المتوقع تحويله في فترة كانون الثاني  مليار ليرة فقط 050 تحويل تم  0
من وفر موازنة وزارة   2107شباط   –مليار ليرة المتوقع تحويله في فترة كانون الثاني  771من المبلغ  . لم يتم تحويل أي شيء مليار ليرة
  .االتصاالت

  



 

 

 

 3102شباط  –مرصد المالية العامة 

 

 
  

 القسم الثاني: خالصة اإلنفاق العام

 

 االقتصادي: اإلنفاق بحسب التوظيف 5جدول 

التغير نسبة  1013 1011 
 .(ل.ل مليار)

1013/1011  
شباط-1ك  

 
شباط-1ك  

 

 الجارية النفقات .1 2,433 2,487 2.2%

 :ومنها وملحقاتها، والرواتب المخصصات 1,011 1,012 0.1%

-1.8% 646 658  (11 بند) وأجور ورواتب مخصصات 
-3.8% 295 307  ومنها الخدمة، نهاية وتعويضات تقاعد معاشات 
 تقاعد معاش - 203 272 33.7%

 الخدمة نهاية تعويضات - 103 23 77.6%-

52.1% 71 47  1 رواتب لتغطية عامة مؤسسات إلى تحويالت/ 
 /2: ومنها فوائد، تسديد 555 521 6.2%-
-6.3% 405 432  الداخلية القروض على فوائد 
-6.1% 115 123  الخارجية القروض على فوائد 

خارجية ديون أقساط تسديد 49 34 30.2%-  

5.4% 53 50  ومنها استهالكية، مواد 
 تغذية نفقات - 12 10 14.4%-

 محروقات - 15 2 87.3%-

 أدوية - 8 25 226.3%

 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 4 5 13.4%
30.7% 27 20  خارجية خدمات 
11.9% 675 603  4 ومنها أخرى، تحويالت/ 
 /5 لبنان كهرباء شركة - 544 436 19.9%-

 االجتماعي للضمان الوطني الصندوق - 0 100 -

 الهيئة العليا لإلغاثة - 1 8 1054.0%

 عام الغير القطاع إلى التحويالت - 12 64 424.2%

 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 77.0%-

 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 0 0 75.7%-
33.5% 147 110  ومنها أخرى، جارية نفقات 
 مستشفيات - 101 108 6.8%

 ( خارجية ومؤتمرات وفود نفقات ومصالحات، قضائية أحكام) أخرى - 8 38 355.1%
 /3 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 0 0 34.8%-
-42.7% 20 34  احتياطي 
 الفوائد دعم - 34 20 42.7%-

 استثمارية نفقات .1 208 156 25.2%-

4987.6% 14 0 
 وإنشاءات ومطارات ومرافئ طرق وأشغال إلنشاء وأبنية أراض استمالكات 

 مائية
15.8% 15 13  تجهيزات 
-49.4% 79 156  ومنها التنفيذ، قيد إنشاءات 

 المهجرين صندوق - 48 0 100.0%-

 الجنوب مجلس - 30 0 100.0%-

 واإلعمار اإلنماء مجلس - 14 27 93.9%

 العام والنقل األشغال وزارة - 58 25 56.6%-

 ومنها أخرى، - 6 25 330.3%

 لإلغاثة العليا الهيئة   0 12 -

31.0% 48 37  صيانة 
-42.1% 1 1  المادية الثابتة باألصول تتعلق أخرى نفقات 

- 0 2  6 النواب مجلس في وصيانة تجهيزات/ 
-9.6% 0 0  الخزينة لسلفات حسابية تعديالت 

 /7 موازنة سلفات .3 40 3 92.5%-
 /8( واألجور الرواتب تتضمن ال) الجمارك إدارة .4 9 7 13.3%-
 /9 الخزينة نفقات .5 281 143 49.2%-



 

 

 

 3102شباط  –مرصد المالية العامة 

-96.8% 6 203  بلديات 
147.0% 13 5  ضمانات 
180.8% 47 17  11 ودائع/ 
34.3% 76 56  ،ومنها أخرى 
65.2% 53 32  المضافة القيمة على الضريبة رديّات 

 مبّوب غير إنفاق .6 0 0 247.9%
 (واإلعمار اإلنماء لمجلس الخارجي التمويل يتضمن ال) اإلنفاق إجمالي .7 2,971 2,796 5.9%-

 المالي توقيفات البيانأرقام  أرقام مديرية الدين العام، ق،يداالصنكشف حساب  ،33كشف 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 2111في عام  نفقات الخزينةمن مليار  21" والبالغة قيمتها لسلطات المياهسلفات خزينة تجدر اإلشارة إلى أنه تمت إزالة " /4

 .14 البندأصبحت تحويالت إلى سلطات المياه ضمن  2112من العام 

 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 ماليةال أداء مع انسجاما وذلك 2110 موازنة مشروع في حالمقتر لتصنيفل

 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/ 0
 .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  
شباط-1ك  

 
شباط-1ك  

 

الجنوب مجلس إلى تحويالت 2 1 5.3%-  

    واإلعمار اإلنماء مجلس إلى تحويالت 5 15 235.2%

    المهجرين صندوق إلى تحويالت 2 1 28.0%-

اللبنانية الجامعة إلى تحويالت 38 53 38.3%  

واإلنماء للبحوث التربوي المركز إلى تحويالت 1 1 20.0%-  

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة   

 
 
 
 

 

 الدين خدمة عمليات تفاصيل: 7 جدول

التغير نسبة  1013 1012 
 .(ل.ل مليار)

1013/1011  
شباط-1ك  

 
شباط-1ك  

 

 فوائد تسديد 555 521 6.2%-
 المحلية بالعملة الدين 432 405 6.3%-
 ومنها األجنبية، بالعملة الدين 123 115 6.1%-

 *اليوروبوند على فوائد - 104 97 6.3%-

فوائد - 0 1 106.9%
 

 *خاصة قروض على

 ميّسرة قروض على فوائد - 19 17 7.8%-

 ميّسرة قروض أقساط تسديدات 49 34 30.2%-
 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 

شباط-1ك  
     

2012 

شباط-1ك  
 

 ( لبنانية ليرة مليار)

 ومنها لبنان، كهرباء شركة 544 436 19.9%-
 :ومنها الدين، خدمة     18 19 6.7%

-27.1% 12 16  ومنها ميسرة، قروض: 

 أقساط تسديد - 13 9 29.1%-

 فوائد تسديد - 3 2 18.1%-
282.9% 7 2  لبنان مصرف  من مكفولة قروض 
 وفيول غاز شراء  526 417 20.8%-
-20.8% 417 526   وسوناطراك الكويتية البترول مؤسسة 

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

- 0 0   المضافة الستيراد الوقودضريبة القيمة 

- 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) 1013شباط  شهر نهاية في الدائن حسب األداء المستحق العام الدين: 9 جدول   

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

1013 شباط  
 -1011 1ك

   1013 شباط
1ك شباط 1ك  1ك   

العام الدين إجمالي 79,298 80,887 86,959 87,490 531 0.6%  
 المحلية بالعملة الدين 48,255 49,340 50,198 50,597 399 0.8%

5.1% 771 15,820 15,049 16,374 13,130  لبنان مصرف (يتضمن REPOs  وقروض EDL)
1

 
-3.2% -867 26,400 27,267 25,177 27,214  التجارية المصارف 
6.3% 495 8,377 7,882 7,789 7,911  ومنها ،(خزينة سندات) المحلية بالعملة  أخرى ديون 
 عامة مؤسسات - 6,268 6,538 6,479 6,910 431 6.7%

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

 
  الدين من  متراكمة فوائد*  867 788 789 892 103 13.1%
ةاألجنبي بالعملة دين 31,043 31,547 36,761 36,893 132 0.4%

3
 

-1.2% -32 2,552 2,584 2,566 2,624 
 خاص قطاع من وقروض األطراف والمتعددة الثنائية 

 أجنبي
-1.4% -42 2,883 2,925 3,512 4,137  (وقروض يوروبوند) 2 باريس ديون

4
 

-2.5% -33 1,281 1,313 1,723 1,855  (وقروض يوروبوند) 1 باريس ديون
5

 
0.0% -4 29,422 29,427 23,259 21,870  السوق في يوروبوند إصدارات 
60.8% 243 643 400 407 483  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 12,248 668- 5.2%-  

العام الدين صافي 67,879 69,903 74,043 75,242 1,199 1.6%  

للدين السوقية القيمة إجمالي 51,308 50,192 58,623 58,056 566- 1.0%-
7

 

الدين إجمالي من%  65% 62% 67% 66% 0 1.6%-  
العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر   

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

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

  .2مليار دولر ضمن مؤتمر باريس  178,0 بقيمة ولا أ )القروض واليوروبوند( تتضمن يوروبوند صدر 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 األول 

 (. 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

 
  



 

 

 

 3102شباط  –مرصد المالية العامة 

 ماشورات وزارة المالية
3102 

 11-12نشرة تنسيق المساعدات، أعداد 
 1023، كانون الثاني  1021األول  كانون–الثاني  تشرين ،مرصد المالية العامة

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

 1023وكانون الثاني  1021كانون األول   – تشرين األول، 23بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها
 1023واألول من العام  1021الرابع من العام تقرير الدين وأسواق الدين الفصلي، عدد الفصل 

3103 
 10-80نشرة تنسيق المساعدات، أعداد 

 1021 تشرين األول– كانون الثاني ،مرصد المالية العامة
 1022 نتائج المالية العامة في العام

 1021  تشرين األول-التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان: لمحة شهرية، كانون الثاني
 1021من العام  والثالث الثانيو  وأسواق الدين الفصلي، عدد الفصل األولتقرير الدين 

 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 
 81-39، أعداد تنسيق المساعداتنشرة 

يرادات الدولة )  1022(، آذار 1020-2441واردات السيارات وا 
 1022آذار ، 1028-1020إطار إدارة الدين 

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

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

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

www.finance.gov.lbيرجى مراجعة الموقع التالي:  ،منشورات وزارة الماليةب ةللحصول على قائمة كامل

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


 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :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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