
  
  
 

  ٢٠١١كانون األول  –مرصد المالية العامة 

  

مليـار ليـرة فـي  ٤٣٦٣مقارنـة بعجـز بلـغ حـوالي  ،مليـار ليـرة ٣٥٣٠ حـوالي ٢٠١١فـي العـام  إجمالي العجز المـالي بلغ
مقارنـة مـع فـائض مليـار ليـرة فـي هـذه الفتـرة،  ٢٥٠٥فائًضـا بلـغ  الميـزان األولـيسّجل   .٢٠١٠الفترة مثيلتها من العام 

مليـار  ١٣٨٦( فـي المائـة ١١بحـوالياإليـرادات ارتفـاع  نـتج ذلـك عـن وقد ،٢٠١٠مليار ليرة في العام  ١٨٥٥أولي بلغ 
ومـن الجـدير ذكـره أّن العجـز اإلجمـالي  .)مليـار ليـرة ٥٥٣( في المائـة ٣الذي حّد من االرتفاع في النفقات بنسبة و  )ليرة

وفـــر موازنـــة وزارة رادات وصـــول أّول تحويـــل إليـــ عنـــد ،٢٠١١منـــذ شـــهر تشـــرين الثـــاني أظهـــرا تحّســـًنا والفـــائض األّولـــي 
مليــار ليــرة، تتضــمنها مبلــغ كــان قــد تــّم تحويلــه فــي أوائــل شــهر كــانون  ٣٠١االتصــاالت، والتــي بلغــت بمجملهــا حــوالي 

  . ٢٠١٢الثاني 
 )٢٠١١-٢٠٠٩(إجمالي اإليرادات والنفقات : ١رسم                              
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إجمالي اإليرادات إجمالي النفقات إجمالي الميزان المالي   الميزان األولي
  

 )١وك ٢ظ فقط تحويالت االتصاالت في تيلح( ٢٠١١التغيرات الشھرية عام : ٢رسم          
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مليـار ليـرة فـي الفتـرة  ١٢٦٨٤مقارنـة بحـوالي  مليـار ليـرة، ١٤٠٧٠حـوالي  ٢٠١١في نهاية العام  إجمالي اإليرادات بلغ
، وذلك بسبب ارتفاع اإليرادات الغير )في المائة ١١(مليار ليرة  ١٣٨٦، مسّجلة ارتفاعا مقداره ٢٠١٠مثيلتها من العام 

   . مليار ليرة ١٤٢٥بية بحوالي ضري

، وذلــك بســبب تراجــع ٢٠١١العــام  مليــار ليــرة فــي ٩٨٨٥ فحّققــت حــواليانخفاضــا طفيفــا،  اإليــرادات الضــريبية ســجلت
،  بســبب تراجــع تحصــيالت الرســوم بحــوالي مليــار ليــرة ٦٢٣بحــوالي  "الرســوم علــى التجــارة والمبــادالت الدوليــة"إيــرادات 
 ١٥٢بحـوالي (والسـيارات ) مليار ليـرة ٤٩٨(١، وخاصة إيرادات الرسوم على البنزين)في المائة ٣٠أو (مليار ليرة  ٥٩٠

 ٤مليـار ليـرة، أي مـا يعـادل  ٣٣وكـذلك انخفضـت الجمـارك بحـوالي . نتيجًة النخفاض فـي إسـتيراد السـيارات )مليار ليرة
، وذلـك نتيجـة النخفـاض ٢٠١٠يلتهـا فـي العـام مقارنـة مـع مث، على الرغم من ارتفاع الواردات في هذه الفتـرة )في المائة

  . ٢٠١١في المائة عام  ٢,٥٥وصوال إلى  ٢٠١٠في المائة عام  ٢,٩٩نسبة التعرفة الفعلية، من 

 :وهي تحّسًنا،" اإليرادات الضريبّية"في هذه األثناء، سّجلت عناصر في

 "
، مــن )فــي المائـة ١٨أي (مليــار ليـرة  ٣٧٣، مسـّجلًة ارتفــاع مقـداره "ضـريبة الــدخل و األربـاح ورؤوس األمــوال

، وذلــك بســبب ٢٠١١مليــار ليــرة فــي العــام  ٢٤٢٣، وصــوًال إلــى ٢٠١٠مليــار ليــرة فــي العــام  ٢٠٥٠حــوالي 
مليار ليرة  ٢٥٥، والتي ارتفعت بحوالي الضريبة على األرباح إيرادات ارتفاع في كافة مكّوناتها، وخاصًة، في
  . مليار ليرة ٧٧تب واألجور بحوالي وفي إيرادات ضريبة الدخل على الروا

 "
 ١٠١أي حوالي (في المائة  ٣حيث تحّسنت بنسبة طفيفة مقدارها  ، "الضرائب الداخلية على السلع والخدمات

ــا)مليــار ليــرة فــي حــين . ٢، وذلــك نتيجــة الرتفــاع فــي إيــرادات الضــريبة علــى القيمــة المضــافة المحّصــلة داخليًّ
مليـار ليـرة  ٣٤لسـيارات الخاصـة ورسـوم مغـادرة األراضـي اللبنانيـة بحـوالي سّجلت تحصيالت الرسوم تسجيل ا

 . مليار ليرة، بالتوازي ١٢و 

مليـــار ليـــرة فـــي العـــام  ٢٠٤٣فـــي المائـــة، أي مـــن حـــوالي  ٧٠ارتفاعـــا ملحوظـــا قـــدره  اإليـــرادات غيـــر الضـــريبية ســـّجلت
، "وفـر موازنـة المواصـالت السـلكية والالسـلكية" ، وذلك نتيجة لتحويل٢٠١١يار ليرة عام مل ٣٤٦٨، وصوًال إلى ٢٠١٠

، وبـذلك حـّدت مـن ٢٠١٠مليـار ليـرة عـام  ٩٥٧مقارنة بحـوالي  ٢٠١١مليار ليرة عام  ٢٢٦١وقد بلغت األخيرة حوالي 
  . ٢٠١٠عن عام . مليار ليرة ١٧انخفاض العناصر األخرى، ومنها انخفاض تحويل إيرادات مرفأ بيروت بحوالي 

، ٢٠١٠الفترة مثيلتهــا مــن العــام بــ مقارنــة مليــار ليــرة ٥٢ مســجلة ارتفاعــا قــدرهمليــار ليــرة،  ٧١٨ خزينــةت الاإيــرادبلغــت 
  .مليار ليرة إلى الصندوق البلدي المستقل ٢٦١ومنها 

  

                                                 
القاضي بتخفيض الرسم على البنزين  ٢٠١١شباط  ٢٦من رسوم البنزين نتيجة قرار المجلس األعلى للجمارك بتاريخ  جاء التراجع في اإليرادات ١

 .ليتر ٢٠ليرة لكل  ٥٠٠٠
مليار ليرة مقارنة بعام  ٢٢مليار ليرة، في حين ارتفعت عند الجمرك بحوالي  ٨٥، ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة بحوالي ٢٠١١عام  ٢

٢٠١٠. 



  
  
 

  ٢٠١١كانون األول  –مرصد المالية العامة 

مليـار ليـرة  ١٧٦٠٠وصـوال إلـى  ٢٠١٠ مليـار ليـرة فـي العـام ١٧٠٤٧في المائـة، مـن  ٣بحوالي  إجمالي اإلنفاق ارتفع
   . ٢٠١١عام 

  :نلّخصها على الشكل التالي ،تغّيرات مليار ليرة، وذلك بسبب عّدة ١٢٩٠ بقيمة النفقات الجارية األوليةوقد ارتفعت 

  
 وارتفاع كمية الغاز أويل ٣مليار ليرة في التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان، بسبب ارتفاع أسعار النفط ٨٢٨

  
 دفعـــات ، إضـــافة إلـــى زيـــادة فـــي ١٣٤بنـــد  -األجـــور المخصصـــات والرواتـــب و رتفـــاع فـــي مليـــار ليـــرة  ا ٤٦٤

إلى ارتفاع فـي عـدد  ١٣ويعد سبب االرتفاع في بند  .مليار ليرة ١٠٢التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة بحوالي
تسـديد الدفعـة الرابعـة مـن ة، يعود هـذا االرتفـاع إلـى إضاف. المعّلمين وقوات األمن وتثبيت عدد من قّوات األمن

، وهـي مقسـمة أساسـًا إلـى ســت ١٩٩٨-١٩٩٦الرتـب والرواتـب للجهـاز العسـكري عـن األعـوام  سلسـلة تفروقـا
دفعــة فروقــات خدمــة الميــدان عــن الفتــرة الممتــدة  ســديدوت ٢٠١١و ٢٠٠٩، علــى أن تســَدد بــين عــامي ٥دفعــات

 . ٢٠١١وشباط  ٢٠٠٨بين أيار 

 

  
ارتفـــاع المـــدفوعات غلـــى األدويـــة ونفقـــات  مليـــار ليـــرة فـــي بنـــد المـــواد االســـتهالكية، بســـبب ٥٢رتفـــاع بقيمـــة ا 

 .المحروقات إلى الجيش اللبناني

  
ألزمـة القمـح فـي بدايـة الربـع الثالـث مـن العـام  ةنتيجـمليار ليرة على فاتورة دعم القمح، وذلك  ١٥رتفاع بقيمة ا

 .٢٠١١ولغاية النصف األّول من العام  ٢٠١٠

  
لدى سائقي السيارات العمومية، وكان مجلـس النـواب قـد أقـّر فـي مليار ليرة لدعم فاتورة البنزين  ٤١فع حوالي د
لدعم سائقي السـيارات العموميـة لفتـرة ثالثـة أشـهر، وذلـك فـي مواجهـة  ١٨٢قانون رقم  ٢٠١١تشرين األول  ٥

بــاص عمــومي أو لــوائح  مالــك ٣٢٩٥٧ومــن هنــا، بلــغ إجمــالي مــا حصــل عليــه . ارتفــاع أســعار الــنفط العالميــة
 . ٢٠١١ليرة لكل فرد مع نهاية العام  ١،٢٤٨،٠٠٠مليار ليرة، أي ما يعادل  ٤١حوالي  سيارات عمومية

مليـار  ١٥٠مليـار ليـرة مـن  ٣٠ي انخفاض مقـداره التحويالت إلى صندوق الضمان االجتماع سّجلتعلى صعيٍد آخر، 
أيــة مبــالغ للمحكمــة الدوليــة ، بينمــا لــم يــتّم دفــع ٢٠١١مليــار ليــرة فــي نهايــة العــام  ١٢٠وصــوال إلــى  ٢٠١٠ليــرة عــام 

يـــرة فــي النفقـــات مليــار ل ١٠٢الخاصــة بلبنــان أو دفعـــات خزينــة لـــدعم المــازوت، األمــر الـــذي انعكــس انخفاضـــا مقــداره 
وفتـرة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨وذلـك عـن فتـرة  ٢٠١٠مليار ليرة لألخيرة عـام  ٦١الجارية األولية، في حين كان قد تّم دفع مبلغ 

                                                 
 .٢٠١١كانون الثاني عن شھر" لمحة شھرية: التحويالت إلى شركة كھرباء لبنان"للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة  ٣
 .٢٠١١عن شھر تشرين الثاني  "١٣بند  - واتب، األجور وملحقاتھاالر"، ترقّب نشرة للمزيد من التفاصيل ٤
لتغطية فروقات سلسلة الرتب  ٢٠١١-٢٠٠٩في موازنات  ةتح االعتمادات الالزمالذي نص على ف ٦٣/٢٠٠٨تتم ھذه الدفعات بموجب القانون  ٥

 .١٩- ١٨، ص ٢٠٠٩، الرجاء مراجعة تقرير المالية العامة للعام للمزيد من المعلومات. ١٩٩٨-١٩٩٦والرواتب عن األعوام 
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، قــّرر مجلــس الــوزراء تعليـق دعــم المــازوت ومســاعدة األســر ٢٠١١األخيــر مـن العــام ولكـن فــي الربــع . ٢٠١٠-٢٠٠٩
فــي المائــة علــى المــازوت، األمــر الــذي تطّلــب  ١٠إلغــاء الضــريبة علــى القيمــة المضــافة ونســبتها الريفيــة والفقيــرة عبــر 

آذار  ٥بتــاريخ  ٢٠٧انون رقـم وبهـذا الصــدد، أقـّر مجلــس النـواب القــ. تعـديًال علـى قــانون الضـريبة علــى القيمـة المضــافة
وكانــت الحكومــة اللبنانيــة قــد أقــّرت االســتمرار بــدعم المــازوت إلــى حــين إقــرار القــانون األخيــر وذلــك لمــّدة شــهر . ٢٠١٢

 ٢٠(ليـرة علـى التنكـة  ٣،٠٠٠كما السنين السابقة، بلغ حجم الدعم حوالي . ٦٢٠١١ ١كانون األو ١٩واحد تبدأ بتاريخ 
  .٢٠١٢مليار ليرة، مما سينعكس على نفقات عام  ٢٢,٥أن تصل تكلفتها إلى  ومن المتوّقع) ليتر

مليار ليرة، مـن  ٢٣٢، لتصل إلى غاية ٢٠١١في المائة عام  ٢٤وبالتوازي، انخفضت مدفوعات نهاية الخدمة بحوالي 
ــــرة عــــام  ٣٠٤حــــوالي  ــــار لي ــــك بســــبب انخفــــاض عــــدد المتقاعــــدين المســــتفيدين مــــن الجهــــازين ٢٠١٠ملي المــــدني ، وذل

  .٢٠١٠والعسكري، مقارنة بالعام 

مليــار ليــرة، وذلــك بســبب  ٥٦٥٥إلــى لتصــل  )فــي المائــة ٤حــوالي ( ليــرة مليــار ٢٣٩بقيمــة  تســديدات الفوائــد انخفضــت
  :المحلية، على الشكل التاليعلى الدين بالعملة وخاصة تسديدات الفوائد  انخفاض

  
مليــار  ٣٥٥٢ ، والتــي بلغــتئــد علــى الــدين بالعملــة المحليــةتســديدات الفوا مليــار ليــرة فــي ٢١٠نخفــاض بقيمــة ا

 ٢٠١١في العام ) في المائة ٥,٦أو ( ليرة

  
مليــار  ٢١٠٣ي تســديدات الفوائــد علــى الــدين بالعملــة األجنبيــة والتــي بلغــت فــي المائــة فــ ١,٣بحــوالي نخفــاض ا

القروض الميسـرة بقيمـة  علىتراكمة الم بسبب تراجع قيمة تسديدات الفوائد ،٢٠١١ليرة في هذه الفترة من العام 
في تسديدات الفوائد ) في المائة ١(مليار ليرة  ٢٨، بالتزامن مع زيادة قدرها )في المائة ٢١أي ( مليار ليرة ٣٣

  .على اليوروبوند

 ١٧، مســجلة ارتفــاع نســبته ٢٠١١العـام  هــذه الفتــرة مــن مليــار ليــرة فـي ٣٧٩ تســديدات أقســاط ديـون خارجيــةبلغـت 
  . ٢٠١٠ئة عن العام في الما

 ، وذلـك بسـبب٢٠١١مليـار ليـرة فـي العـام  ٦٧٦صـل إلـى لت ،مليـار ليـرة ٢٦ بحوالي النفقات االستثمارية انخفضت
بســــبب توقيــــت  مليــــار ليــــرة ٦٦بحــــوالي  "إنشــــاءات قيـــد التنفيــــذ"إنفــــاق وزارة النقــــل واألشــــغال العامــــة علــــى انخفـــاض

 ٤١حــوالي ب" الماديــة الثابتــة باألصــول تتعلــق أخــرى نفقــات"د بنــ مــدفوعات صــندوق المهجــرين وانخفــاض مــدفوعات
  .في هذه الفترة، وذلك بسبب تراجع التحويالت إلى برنامج أكسبورت بلس في مؤسسة إيدالمليار ليرة 

، )فــي المائــة ٤٤أو ( مليــار ليــرة ٥٧الي بصــورة ملحوظــة بلغــت حــو  "الصــيانة"علــى صــعيد آخــر ارتفعــت نفقــات و  
   .األكبر منها إلى صيانة الطرقات والتي ذهب القسط

 :مليار ليرة، وذلك بسبب 867إلى لتصل مليار ليرة  496 بقيمة ٧الخزينةنفقات  تانخفض

                                                 
 .٢٠١١كانون األول  ١٤وفق قرار مجلس الوزراء بتاريخ  ٦
، سيختلف فقرة نفقات الخزينة في التقارير المالية الشھرية والفصلية والسنوية من تلك المنشورة في نشرة األداء ٢٠١١بدءا بنشرة كانون األول  ٧

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



  
  
 

  ٢٠١١كانون األول  –مرصد المالية العامة 

  
 ٢٠١١عــام مليــار ليــرة خــالل  195والتــي بلغــت ، "ات الضــريبة علــى القيمــة المضــافةيــردّ "تراجــع ملحــوظ فــي 

بب تجميـــد طلبـــات الرديـــات مـــن قبـــل إدارة وزارة ، وذلـــك بســـ٢٠١٠العـــام  مليـــار ليـــرة فـــي 384مقارنـــة بحـــوالي 
عـد اكتشـاف حـاالت خـداع، والنتيجـة أّن دافعـي الضـرائب ب" الرديـات قضـية"المالية إلى حين القيـام بتحقيـق فـي 

 . قّرروا اإلحتفاظ برصيدهم من الرديات عوضا عن تقديم الطلبات

  
لــــك بســــبب الـــــتأّخر فــــي نشــــر وذ ٢٠١٠ دم دفــــع مســــتحقات البلــــديات مــــن اإليــــرادات المتراكمــــة عــــن العــــامعــــ

  .المتعّلق بحّصة البلديات من اإليرادات٨المرسوم

  

  ٨٠٨٦٩ ، ليصــل إلــى٢٠١٠كــانون األّول نهايــة مليــار ليــرة مــن مســتوى  ١٥٧١ بقيمــة إجمــالي الــدين العــام إرتفــع
  .٢٠١١ كانون األولفي نهاية مليار ليرة 

  :مليار ليرة، نتيجة ٤٩٣٤٠صل إلى مليار ليرة، لت ١٠٨٥لي بحوا قيمة الدين بالعملة المحلية ارتفعت وقد
  

 مليار ليرة في محفظة مصرف لبنان من العملة المحلية  ٣٢٤٤ارتفاع بقيمة 
  
 من العملة المحلية المصارف التجاريةمحفظة مليار ليرة في  ٢٠٣٧نخفاض بقيمة ا

  :ويأخذ هذا االنخفاض في عين االعتبار تأثير العمليات التالية

  
 ٢٠١١٩الدين بين وزارة المالية ومصرف لبنان في كانون الثاني  استبدال تفاقيةا
  
 ٢٠١١١٠آذار  ٢٤بالمائة في  ٧,٩سنوات بفائدة  ٧صدار سند لمدة إ
  
 ٢٠١١١١نيسان  ٢١بالمائة في  ٧,٩سنوات بفائدة  ٧صدار سند لمدة إ
  
 ٢٠١١١٢أيلول  ١٥بالمائة في  ٧,٦سنوات بفائدة  ٧صدار سند لمدة إ
  
، وذلـك لتغطيـة فروقـات ٢٠١١تشـرين الثـاني  ٢٨بالمائـة فـي  ٦سـنوات بفائـدة  ٥صدار سند تعاقد بالليرة اللبنانية لمـدة إ

 .٢٠٠٩نيسان  ٢٣بتاريخ  ٦٩كلفة مواد البناء، وذلك وفقا لقانون رقم 

                                                 
 .٢٠١١كانون الثاني  ١٣نُِشر المرسوم في  ٨
  www.finance.gov.lb والمنشور على موقع الوزارة االلكتروني" اتفاقية استبدال الدين"، الرجاء مراجعة التقرير حول للمزيد من التفاصيل ٩
 "مرصد المالية العامة"من  ٢٠١١راجعة تقرير شھر آذار ، الرجاء مللمزيد من التفاصيل ١٠
 "مرصد المالية العامة"من  ٢٠١١، الرجاء مراجعة تقرير شھر نيسان للمزيد من التفاصيل ١١
 "مرصد المالية العامة"من  ٢٠١١، الرجاء مراجعة تقرير شھر أيلول للمزيد من التفاصيل ١٢
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اليوروبونــد  ع قيمــة ســنداتالرتفــامليــار ليــرة، وذلــك نتيجــة  ٤٨٦وقــدره  ارتفاعــاً  الــدين بالعملــة األجنبيــةشــهدت قيمــة 
 ليـرة لبنانيـة ٦٢٥بحـوالي " ٢ديـون بـاريس "انخفـاض  ، إضافة إلـى يار ليرةمل ١٣٨٨بحوالي  األسواق المتداولة في

  :إلى قيمة سندات اليوروبوند المتداولة في األسواق غير فييرجع التو .  مليار ليرة ١٣٢بحوالي " ٣ديون باريس "و

  
 اســتبدال اتفاقيــة مــن خــالل، ٢٠١١كــانون الثــاني  ١٨مليــون دوالر أميركــي فــي  ٢٦٥يوروبونــد بقيمــة إصــدار 

ليوروبونــد الــذي يســتحق فــي لإعــادة فــتح ويمثــل هــذا اإلصــدار . بــين وزارة الماليــة ومصــرف لبنــان برمــتأ لــدينل
 . بالمائة ٦,١٠بفائدة  ٢٠٢٢ من العام تشرين األّول

  
   ١٣٢٠١١ن من أيار ر دوالر في العشريصدار يوروبوند بقيمة ملياإ
  
 ٢٠١١١٤آب  ٢مليار دوالر في  ١,٢بقيمة ) على فئتين(صدار يوروبوند إ

  
 تشـرين الثـانيمليـار دوالر فـي  ١,٤٧بقيمـة ) ثـالث فئـاتعلـى ( "يوروبوند"جديد سندات  ٕاصدارفقة استبدال طوعية و ص

والثانيـة بقيمـة  ٢٠١٩شـرين الثـاني تسـتحق فـي ت%  ٥,٤٥مليون دوالر، بفائـدة  ٥٠٠، وبلغت قيمة الفئة األولى ٢٠١١
% ٥,٣٥مليــون يــورو بفائــدة  ٤٤٥والثالثــة بقيمــة  ٢٠٢٦تســتحق  فــي تشــرين الثــاني  %٦,٦مليــون دوالر بفائــدة  ٣٧٥

م %.   ٦٤,٣وبلغــت حجــم المشــاركة فــي صــفقة االســتبدال . ٢٠١٨تســتحق  فــي تشــرين الثــاني  الي حج غ إجم د بل وق

ال درت خ ي أُص دة الت ندات الجدي فقة الس ذه الص أميركـــي، واإلصـــدارات لتمويـــل جديـــد دوالر  ١،٢٢٩،٦٢٥،٢١٥ل ھ
المبلـغ المعـروض  أكثـر مـن ثالثـة أضـعاف المبلـغ األخيـر الطلبات علىدوالر أميركي، وقد بلغ حجم  ٢٣٨،٣٣٧،٢٨٥

وقــد . مــن إجمــالي اإلصــدار% ١٩ علــى مــا عكــس طلــب محلــي وطلــب نــوعي مــن المســتثمرين الخــارجيين الــذين حــازوا
  .في عمليات إعادة التمويل ةالصفقهذه استعملت عائدات 

  

سـندات  خـاص فـي ويعـود ذلـك إلـى إصـدار مليـار ليـرة، ٦إضافة إلى ذلك، ارتفعت حصة السندات الخزينـة الخاصـة بحـوالي 
ائـــة، فــي الم ٦بفائـــدة  ٢٠١١أيلــول  ١٩دوالر أمريكـــي فــي  ٤،٢٦٩،٧٩٨,٢٧خزينــة بــالعمالت األجنبيـــة للمتعهــدين بقيمــة ال

      .٢٠٠٩نيسان  ٢٣تاريخ ب ٦٩ رقم ، وذلك بموجب القانون٢٠١٦تستحق في أيلول 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 "مرصد المالية العامة"من  ٢٠١١شھر أيار  ، الرجاء مراجعة تقريرللمزيد من التفاصيل ١٣
 "مرصد المالية العامة"من  ٢٠١١، الرجاء مراجعة تقرير شھرآذار للمزيد من التفاصيل ١٤
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ملّخص المالية العامة: ١جدول 
٢٠١٠ ٢٠١١ نسبة التغير ٢٠١١ ٢٠١٠

 .)ل.مليار ل(
٢٠١١-٢٠١٠ ١ك    ١ك   

10.9% 14,070 12,684 1,339 1,503 إجمالي اإليرادات
3.2% 17,600 17,047 1,929 1,553 إجمالي اإلنفاق
-4% 5,655 5,893 429 486  تسديد فوائد 
17% 379 324 50 23  ١تسديد أقساط دين 
6.8% 11,566 10,829 1,450 1,045  ٢النفقات األولية 
الفائض/إجمالي العجز 51- 590- 4,363- 3,530- 40%-

35% 2,505 1,855 -111 458 الفائض األولي/إجمالي العجز
مديرية المالية العامة، وزارة المالية: المصدر  

  تمويل مشاريعلتسديد تتضمن فقط األقساط األساسية من القروض الميسرة : ١
  )تسديد فوائد وتسديد أقساط القروض(النفقات األولية ال تتضمن المدفوعات المتعلقة بالدين : ٢
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خالصة اإليرادات العامة: القسم األول  

الي اإليراداتإجم: ٢جدول 
٢٠١٠ ٢٠١١ نسبة التغير ٢٠١١ ٢٠١٠

 .)ل.مليار ل(
٢٠١١-٢٠١٠ ١ك    ١ك   

11% 13,353 12,018 1,246 1,447  إجمالي إيرادات الموازنة، ومنھا
-1% 9,885 9,976 757 708  1اإليرادات ضريبية    
70% 3,468 2,043 488 739     اإليرادات غير الضريبية 
 إجمالي إيرادات الخزينة 56 94 666 718 8%

11% 14,070 12,684 1,339 1,503  إجمالي اإليرادات العامة
مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر  

في أوائل مليون ليرة تّم تحويله  ٣٠١٥٠٠بلغ ، تتضمن م٢٠١١ضريبية، وبالتالي إيرادات الموازنة و إجمالي اإليرادات العامة لعام  إن اإليرادات الغير
     .٢٠١٢شھر كانون الثاني 

 

 

اإليرادات الضريبية: ٣جدول 
٢٠١٠ ٢٠١١ نسبة التغير ٢٠١١ ٢٠١٠

 .)ل.مليار ل(
٢٠١١-٢٠١٠ ١ك    ١ك   

-0.9% 9,885 9,976 757 708 اإليرادات الضريبية
18.2% 2,423 2,050 123 95 ضريبة على الدخل و األرباح ورؤوس األموال ، ومنھا  
27.8% 1032 808 28 21  ضريبة الدخل على األرباح 
20.4% 455 378 28 6  ضريبة الدخل على الرواتب واألجور
14.0% 243 213 9 18  ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولة
3.8% 652 628 48 45   ٥(ضريبة الدخل على الفوائد(%  

79.8% 40 22 11 5   ضريبة على الدخل(غرامات(  
5.2% 1,144 1,088 155 127  ضريبة على األمالك ، ومنھا 
-3.8% 139 145 20 9  ضريبة على األمالك المبنية  
-1.1% 844 853 111 98  رسوم تسجيل على العقارات  
2.8% 3,685 3,583 261 233  الضرائب الداخلية على السلع والخدمات، ومنھا
3.3% 3,300 3,193 223 194  الضريبة على القيمة المضافة  

-12.0% 336 382 28 38  ضرائب أخرى على السلع والخدمات، ومنھا  
-14.9% 197 231 15 16   رسوم تسجيل على السيارات - 
-7.9% 137 148 12 22   رسوم مغادرة األراضي اللبنانية - 

-22.2% 2,179 2,802 181 217  الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنھا
-4.1% 777 810 66 68   اركالجم  

-29.6% 1,402 1,992 115 150  رسوم، ومنھا  
-47.9% 542 1040 41 83   رسوم على البنزين - 
16.5% 404 347 31 24   رسوم على التبغ - 
-25.5% 446 598 41 42   رسوم على السيارات - 
0.3% 454 453 37 36 )خاصة رسوم الطابع المالي(إيرادات ضريبية أخرى   

المالية العامة مديريةوزارة المالية، : المصدر  
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 الضريبية غيراإليرادات : ٤جدول 
٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠١١ نسبة التغير ٢٠١٠

 .)ل.مليار ل(
٢٠١١-٢٠١٠ ١ك    ١ك   

69.8% 3,468 2,043 488 739 اإليرادات غير الضريبية
93.9% 2,679 1,382 298 648 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنھا

101.5% 2,529 1,255 292 647  حاصالت من إدارات ومؤسسات غير مالية
-1.5% 168 171 12 15  إيرادات كازينو لبنان - 

-26.2% 48 65 0 0  إيرادات مرفأ بيروت - 
-15.8% 50 59 10 5   إيرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني - 

السلكية إيرادات من وقر موازنة االتصاالت  -  626 269 957 2,261 136.3%
  والالسلكية

0.7% 60 60 0 0  حاصالت من مؤسسات عامة مالية  

33.8% 82 62 6 1   إيرادات مطار (حاصالت من أمالك الدولة الخاصة
  )رفيق الحريري الدولي

54.0% 7 5 1 1   فوائد(حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة(  
6.6% 570 535 96 73  رسوم وعائدات إدارية، ومنھا
7.0% 467 437 85 59  رسوم إدارية، ومنھا  
1.0% 29 29 2 2   رسوم كتاب العدل - 
6.3% 123 116 9 9   رسوم األمن العام - 

13.5% 236 208 65 40   رسوم السير - 
11.3% 25 22 2 2   رسوم قضائية - 
-20.3% 17 21 1 1   رسوم القيادة - 
-12.1% 26 29 3 7  عائدات إدارية  
-29.3% 4 5 1 1   الرسمية وثمن لوحة عموميةالجريدة (مبيعات(  
15.4% 61 53 5 5   خاصة إجازات العمل(رسوم إجازات(  
12.5% 13 11 1 2  رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى  
21.0% 10 8 1 1  الغرامات والمصادرات
77.1% 208 118 94 17  إيرادات غير ضريبية مختلفة

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

  
االقتصادياإلنفاق بحسب التوظيف : ٥جدول 

 ٢٠١٠ ٢٠١١ نسبة التغير
-٢٠١٠ .)ل.مليار ل(

٢٠١١ 
  

 النفقات الجارية .١ 14,734 15,841 7.5%
:ومنھا وملحقاتھا، والرواتب المخصصات 5,066 5,533 9.2%

13.8% 3,818 3,354  ١٣ بند( وأجور ورواتب مخصصات(
2.1% 1,420 1,391  ومنھا الخدمة، نھاية وتعويضات تقاعد معاشات
تقاعد معاش -  1,086 1,189 9.4%

  الخدمة نھاية تعويضات -  304 232 23.8%-
-8.3% 295 322  ١ رواتب لتغطية عامة مؤسسات إلى تحويالت/  
  /٢: ومنھا فوائد، تسديد 5,893 5,655 4.0%-
-5.6% 3,552 3,763  الداخلية القروض على فوائد  
-1.3% 2,103 2,131  الخارجية القروض على فوائد  
خارجية ديون أقساط تسديد 324 379 17.0%  
18.9% 329 277  ومنھا استھالكية، مواد  
  تغذية نفقات -  66 61 7.8%-

  محروقات -  8 20 158.1%
  أدوية -  128 156 22.0%
  /٣ الخزينة سلف تسديدل توقيفات -  39 40 1.9%

30.6% 135 103  خارجية خدمات  
31.0% 3,278 2,503  ومنھا أخرى، تحويالت  
  /٤ لبنان كھرباء شركة -  1,797 2,626 46.1%
  االجتماعي للضمان الوطني الصندوق -  150 120 20.0%-

  المازوت لدعم خزينة سلفات -  61 0 100.0%-
  القمح دعم -  42 58 35.8%

  بلبنان الخاصة كمةالمح -  41 0 100.0%-
  دعم البنزين لسائقي السيارات العمومية -  0 41 

  /٣ الخزينة سلف لتسديد توقيفات -  2 18 1009.5%
-14.1% 378 440  ومنھا أخرى، جارية نفقات  
  مستشفيات -  338 301 10.9%-
  ) خارجية ومؤتمرات وفود نفقات ومصالحات، قضائية أحكام( أخرى -  80 67 16.2%-
  /٣ الخزينة سلف لتسديد توقيفات -  19 7 63.5%-
21.2% 155 128  احتياطي  
  الفوائد دعم -  128 155 21.2%
 نفقات استثمارية .٢ 701 676 3.7%-

34.9% 1 1  وإنشاءات ومطارات ومرافئ طرق وأشغال إلنشاء وأبنية أراض استمالكات 
  مائية

29.6% 52 40  تجھيزات  
-14.0% 402 467  ومنھا التنفيذ، قيد إنشاءات  
  المھجرين صندوق -  120 73 39.6%-
  الجنوب مجلس -  46 49 8.1%

  واإلعمار اإلنماء مجلس -  168 145 13.4%-
  العام والنقل األشغال وزارة -  109 92 15.7%-
  ، ومنھاأخرى -  24 41 74.0%

  الھيئة العليا لإلغاثة   0 13 
44.2% 186 129  صيانة  
-76.1% 13 53  المادية ةالثابت باألصول تتعلق أخرى نفقات  
102.9% 22 11  ٥النواب مجلس في وصيانة تجھيزات/  
  /٦سلفات موازنة  .٣ 198 179 9.5%-

  /٧) ال تتضمن الرواتب واألجور(إدارة الجمارك  .٤ 46 36 22.1%-
  نفقات الخزينة .٥ 1,363 867 36.4%-
-49.9% 368 735  بلديات  
-23.8% 54 71  ضمانات  
-7.9% 97 105  ٨ ودائع/  

-28.0% 325 451  ،ومنھا أخرى  
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-49.2% 195 384  المضافة القيمة على الضريبة رديّات  
- 0 0  لإلغاثة العليا الھيئة  
- 23 0  المياه لسلطات خزينة سلفات  

  إنفاق غير مبّوب .٦ 4 1 65.9%-
  )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار(إجمالي اإلنفاق  .٧ 17,047 17,600 3.2%

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

دات ، وھذه التسديمسبقًا كسلفات خزينة من حسابات الخزينة قد ُدفعت والتي موازنةالمخّصصات تتضمن تسديدات من  /٣
  . ، وألسباب محاسباتية، وبالتالي ال تؤثر أرقام العجز الماليواإلنفاق تسجل في جھة اإليرادات

  )٨(للتفاصيل حول ھذه التحويالت، الرجاء مراجعة جدول رقم  /٤
، والذي ٢٠١٠تموز  ٢٣بتاريخ  ١٢٣يمثل ھذا البند إعادة تصنيف للمدفوعات التي ُحررت من األمانات وفقاً لقانون رقم / ٥

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

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

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

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

وذلك من إيرادات ما  ة إلى اإلدارات والمؤسسات العامة، البلديات والصناديقتمثّل دفعات الودائع كل الدفعات من قبل الخزين/ ٨
  .تّم تحصيله بالنيابة عنھم

 

 

  

  التحويالت إلى المؤسسات العامة لتغطية األجور والرواتب: ٦جدول 

٢٠١١ نسبة التغير ٢٠١٠
 .)ل.مليار ل(

٢٠١١-٢٠١٠    
-30% 9 13 تحويالت إلى مجلس الجنوب
-21% 27 34 تحويالت إلى مجلس اإلنماء واإلعمار   
-8% 6 7 تحويالت إلى صندوق المھجرين   
تحويالت إلى الجامعة اللبنانية 254 240 5%-

-9% 12 14 تحويالت إلى المركز التربوي للبحوث واإلنماء
وزارة المالية، مديرية المالية العامة: المصدر   

 

 

 

الدين تفاصيل عمليات خدمة :٧جدول 
٢٠١٠ ٢٠١١ نسبة التغير ٢٠١١ ٢٠١٠

 .)ل.مليار ل(
٢٠١١-٢٠١٠ ١ك    ١ك   

-4% 5,655 5,893 429 486 تسديد فوائد
-6% 3,552 3,763 316 346  بالعملة المحلية الدين
-1% 2,102 2,131 113 140  الدين بالعملة األجنبية، ومنھا
 ١فوائد على اليوروبوند -  119 111 1,943 1,971 1%

  على قروض خاصة ١فوائد  -  14 0 27 4 85%-

  فوائد على قروض ميّسرة -  6 3 160 127 21%-
17% 379 324 50 23  ٢تسديدات أقساط قروض ميّسرة

مديرية المالية العامة وزارة المالية،: المصدر  
  متعلّقة بالعمليةتتضمن نفقات عامة : ١
  ٢٠٠٨للتنمية الدولية عام الوكالة األميركية  ھبة اإلعمار والتنمية، وقد سددت من لي إلعادةقرض البنك الدو مليار ليرة لتسديد ١٣٣تتضمن : ٢
٢٠٠٩ مليار ليرة لتسديد قرض البنك الدولي إلعادة اإلعمار والتنمية، وقد سددت من ھبة الوكالة األميركية للتنمية الدولية عام ٧٥تتضمن : ٢  
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كة كھرباء لبنانالتحويالت إلى شر :٨جدول       
 )مليار ليرة لبنانية (  ٢٠١٠  ٢٠١١ %

46% 2,626 1,797  شركة كھرباء لبنان، ومنھا
0% 101 100  :خدمة الدين، ومنھا    
-9% 61 67  ومنھاقروض ميسرة ،: 
-9% 51 56  تسديد أقساط -

-12% 10 11  تسديد فوائد -

19% 40 33  قروض مكفولة من  مصرف لبنان 
49% 2,525 1,697  شراء غاز وفيول 

- 2,470 1,655   سوناطراكمؤسسة البترول الكويتية و 
- 55 42  الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي 
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  الدين العام: الثالثالقسم 

 
)مليار ليرة( ٢٠١١ ن األولكانو شھرنھاية  الدائن فيحسب  المستحق األداءالدين العام : ٩جدول  

التغير  نسبة التغير  ٢٠٠ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١
٨

 .)ل.مليار ل(
 - ٢٠١٠ ١ك
٢٠١١ ١ك  

 - ٢٠١٠ ١ك
٢٠١١ ١ك

١ك ١ك  ١ك  ١ك   

إجمالي الدين العام 70,941 77,112 79,298 80,869 1,571 1.98%
الدين بالعملة المحلية 39,007 44,973 48,255 49,340 1,085 2.25%

24.71% 3,244 16,374 13,130 10,334 8,781   يتضمن (مصرف لبنانREPOs   وقروضEDL(١ 
-7.49% -2,037 25,177 27,214 27,286 24,320  المصارف التجارية 
-1.54% -122 7,789 7,911 7,353 5,906   ومنھا)سندات خزينة(ديون أخرى  بالعملة المحلية ،
  سات عامةمؤس - 5,062 6,078 6,268 6,538 270 4.31%

  فوائد متراكمة  من الدين *  0 0 0 41 41 -
  ٢دين بالعملة األجنبية 1,029 999 867 788 79- 9.11%-

1.57% 486 31,529 31,043 32,139 31,934   الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص
  أجنبي

-2.90% -76 2,548 2,624 2,713 2,855   ٣)ضيوروبوند وقرو( ٢ديون باريس  
-15.10% -625 3,512 4,137 4,819 5,456   ٤)يوروبوند وقروض( ٣ديون باريس  
-7.12% -132 1,723 1,855 1,963 1,849  إصدارات يوروبوند في السوق  
6.35% 1,388 23,259 21,870 21,736 20,925  فوائد متراكمة على اليوروبوند  

-15.73% -76 407 483 460 430  ٥ملة األجنبيةسندات خزينة خاصة بالع  
ودائع القطاع العام 419 447 74 80 6 8.11%
صافي الدين العام 8,326 10,522 11,419 10,984 435- 3.81%-
٦إجمالي القيمة السوقية للدين 62,615 66,590 67,879 69,885 2,006 2.96%

من إجمالي الدين%  46,992 51,231 51,308 50,192 1,116- 2.18%-
مديرية المالية العامةارة المالية، وز: المصدر   

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

المعلومات بالنسبة للقروض الثنائية والمتعددة األطراف الصادرة عن  ا بسبب تحديثقًبتختلف عن تلك المنشورة سا ٢٠١٠-٢٠٠٥أرقام كانون الثاني : ٢
 . DMFASم انظ

   .٢مليار دوالر ضمن مؤتمر باريس  ١،٨٧٠ بقيمة والًأ تتضمن يوروبوند صدر) القروض واليوروبوند( ٢ديون باريس : ٣ 
ار والتنمية، قرض لإلمارات العربية المتحدة، شريحة أولى للقرض ، قرض للبنك الدولي إلعادة اإلعم٣صادر لماليزيا كجزء من مساھمة باريس : ٤

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

.٣و ٢وديون باريس   
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 منشورات وزارة المالية
 

2011 
 ٥٢- ٣٨، أعداد نشرة تنسيق المساعدات 
  ٢٠١١ذار ، آ)٢٠١٠-١٩٩٧(واردات السيارات وٕايرادات الدولة 
  ٢٠١١آذار ، ٢٠١٥-٢٠١٠إطار إدارة الدين 
  ٢٠١١، شباط ٢٠١٠موازنة المواطن لعام 
 ٢٠١١، نيسان ٢٠١٠ نتائج المالية العامة في 
  ٢٠١١األول من العام ربع ال –نتائج المالية العامة 
 ٢٠١١من العام  والثالث والثاني ألول، الربع اتقرير الدين وأسواق الدين الفصلي 
 كانون الثاني ٢٠١٠كانون األول  –، تشرين الثاني نشرة شهرية –الية العامة مرصد الم ،– 

 ٢٠١١ تشرين الثاني
 ٢٠١١ تشرين الثاني –، شباط ١٣بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها 
 كانون ٢٠١٠كانون األول  –، تشرين الثاني لمحة شهرية: التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان ،

  ٢٠١١ كانون األول –الثاني 
  

٢٠١٠  
 ٣٧- ٢٦، أعداد نشرة تنسيق المساعدات 
  الثالث من العام - ، الربع األول٢٠٠٩، الربع الرابع من العام الفصلي الدين وأسواق الدينتقرير

٢٠١٠ 
 ٢٠١٠من منظار المالية العامة، نيسان : شركة كهرباء لبنان 
  ٢٠١٠تقرير لبنان لعام 
 ٢٠٠٩ نتائج المالية العامة في 
 كانون الثاني ٢٠٠٩،  تشرين الثاني وكانون األول نشرة شهرية –ية العامة مرصد المال ،– 

 ٢٠١٠ألول  تشرين
  ٢٠١٠تقرير المالية العامة الفصلي، الربع األول والثاني من العام 
 ٢٠١٠تشرين الثاني  –، كانون الثاني لمحة شهرية: التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان 
  ٢٠١٠فّصل، تشرين األول تقرير م – ٢٠١٠مشروع موازنة  

  
٢٠٠٩  
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 ٢٥- ١٤، أعداد نشرة تنسيق المساعدات  
 ٢٠٠٩، الربع األول والثالث من العام تقرير الدين وأسواق الدين الفصلي  
  باريس  –المؤتمر الدولي لمساندة لبنانIII ١١-٩، التقرير الفصلي،  أعداد 
 ٢٠٠٩تقرير لبنان لعام  
  ٢٠٠٩تشرين األول  –كانون الثاني  ، نشرة شهرية –مرصد المالية العامة 
  ٢٠٠٩الثالث –تقرير المالية العامة الفصلي، الربع األول 
 ٢٠٠٨ نتائج المالية العامة في 
  ٢٠٠٩تقرير مفّصل، آب  – ٢٠٠٩مشروع موازنة  

  
  
  
  
  
  
  



  
  
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  :على بنا االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
  
  المالية وزارة

 )UNDP(  اإلنمائي تحدةالم األمم مشروع
  

  ٩٨١٠٥٨ ١ ٩٦١: تلفون
  ٩٨١٠٥٩ ١ ٩٦١: فاكس

  
  infocenter@finance.gov.lb: الكتروني بريد

 www.finance.gov.lb: يلكتروناالالموقع 

 


