
 

 

 

 2102الثاني كانون –مرصد المالية العامة 

 

مليام   37مقم وا  بعزاب بلاغ حانالي  ،مليام  ليا   262 حانالي 2102كامون  الااموي  في العام   إجمالي العجز المالي بلغ
مقم واا  ماا  ملياام  لياا   فااي فااة، ال ماا  ،  21فمئًضاام بلااغ  الميزززان الولززيسااز     .2100لياا   فااي ال ماا   مايلمااام ماا  العاام  

فاي  73بيمد  العزب المملي ع  ا م ام  فاي الو قامح بحانالي نقد ومج  ،2100مليم  لي   في العم   712فمئض أنلي بلغ 
  (.مليم  لي   282)في الممئ   27إزمملي اإلي اداح، ناألخي   قد ا م عح بحنالي الممئ ، نالةي ل  يعمدله البيمد  في 

مليام  ليا   يقام ج إزماملي  037قُاد  ح بحانالي  نف  منابو  نبا   االمصمالح، نالماي محني اسماومء المبلغ المقدي ي ل عودن 
 . مليم  لي   028مليم  لي  ، في حي  يمحن   الميبا  األنلي إلى عزب يقم ج  878العزب المملي 

  
 (0210-0212)إجمالي اإليرادات والنفقات : 1رسم                              

 

 

ملياام  لياا  ، مساازل   0220 مقم واا  بحاانالي ملياام  لياا  ، 0213حاانالي  2102كاامون  الاااموي فااي  إجمززالي اريززرادا  بلااغ
  (.في الممئ  27حنالي )مليم  لي    282ا م معم مقدا ، 

ملياام  لياا   فااي  0078نقااد بل ااح ، (فااي الممئاا  00)ملياام  لياا    011مقاادا ،  ط ي اام ا م مًعاام اإلياا اداح الضاا يبي  ساازلح
مليام  ليا    21بمام مقادا ،  "الضا ائج الداخليا  علاى السال  نالخادممح" اداح محس ا  إيا ، نةلك بسابج2102كمون  الاموي 

ضاا يب  الاادخ  ن األ باام  "نةلااك ميزاا  ال م اام  إياا اداح الضاا يب  علااى القيماا  المضاامف ، نفااي إياا اداح  (فااي الممئاا  08)
الضااا يب  علاااى األمااا ك، أي "اح ادمليااام  ليااا   فاااي إيااا   08ن( فاااي الممئااا  02)مليااام  ليااا    81حااانالي ب "ن ؤنس األمااانا 

 . في الممئ  27بمحس   بلغ 
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 مرصد المالية العامة
 المق ي  الشا ي لوممئج المملي  العمم 

 2102كانون الثاني 
 



 

 

 

 2102الثاني كانون –مرصد المالية العامة 

مليااام  ليااا   فاااي كااامون  الااااموي مااا  العااام   17مليااام  ليااا   مقم وااا  بحااانالي  213حااانالي  اإليااا اداح  يااا  الضااا يبي  بل اااح
ل  باةلك ا م مًعام ملحنًاام بلاغ 2100   مبلاغ نيوبا  فاةا اال م ام  بشاك  أسمساي إلاى مضام   األن  . مليام  ليا   218، مسز 
نعوااد  ،"نفاا  منابواا  المناصاا ح الساالكي  نال ساالكي "ملياام  لياا   نفااي القيماا  المقدي ياا  للمبلااغ الممنق اا  محنيلااه ماا   037

 .  مليم  لي   70اسماومء فةا المبلغ، يوخ ض اال م م  المسز   إلى مم يقم ج 

، 2100مل م   مايلمااام ماا  العاام  باا مقم واا  ملياام  لياا   21 قااد ، اوخ مضااممساازل  ملياام  لياا  ،  32 ح الخبيواا اإياا ادبل ااح 
ل  لصملح  القس  األكب  م  إيا اداح الخبيوا ، نقاد بل اح فاي  الصودنق البلدي المسمق نمم يخيم مسمحنة اإلي اداح المحص 

   .2100مليم  لي   في كمون  الاموي  8حي  كموح قد بل ح مليم  لي   في  21حنالي  2102كمون  الاموي 

 

مليام   0330نصانال إلاى  2100كمون  الااموي  مليم  لي   في 0218في الممئ ، م   73بحنالي  إجمالي ارنفاق ا م  
أي إزماملي )مليام  ليا   فاي الو قامح األنليا   281، نةلك بشك  أسمساي بسابج ا م ام  قاد ، 2102في كمون  الاموي لي   

   (.الو قمح بمسماومء مسديداح ال نائد

بسابج ا م ام  فاي نةلاك  مليام  ليا  ، 0131مليم  لي  ، نقد نصالح إلاى  286 بقيم  الو قمح الزم ي  األنلي نقد ا م عح 
 :عد   بوند، أفم ام

  261 نا م م  كمي  ال مب أني  1مليم  لي   في المحني ح إلى ش ك  كا بمء لبوم ، بسبج ا م م  أسعم  الو ط 

  868  المخصصامح نال ناماج " مليام  ليا   فاي 031، نمواام "المخصصامح نال ناماج نملحقمماام"مليم  ليا   فاي
، ملياام  لياا    86المقمعااد نمعنيضاامح وامياا  الخدماا  بحاانالي دفعاامح ، إضاامف  إلااى بياامد  فااي 07بوااد  -ناألزاان  

 .بمإلضمف  إلى بيمد  في المحني ح إلى المؤسسمح العمم  لم طي  ال نامج

 

لحعلااى صااعيدر  خاا ،  م، ف ااي حااي  كاام  قااد ماا  محنياا  مبلااغ ي اوخ مضااالمحااني ح إلااى صااودنق الضاامم  االزمماامع سااز 
، كمام لا  يام  2102يم   محني  أي  مبملغ في شا  كامون  الااموي ما  العام   ل ، 2100مليم  لي   في كمون  الاموي  021

، مقم وا  ما  مادفنعمح مليم  ليا   23المسمش يمح بحنالي  إلىدف  أي  مبملغ لدع  القمح، في حي  اوخ ضح المدفنعمح 
  .2100شا  كمون  الاموي 

ل  اوخ مضاام بقيماا  لياا   ملياام  281حاانالي  مسااديداح ال نائااد بل ااح ، نةلااك (فااي الممئاا  21حاانالي ) ملياام  لياا   61، مسااز 
 :الممليالمحلي ، على الشك  على الدي  بملعمل  نخمص  مسديداح ال نائد  اوخ مضبسبج 

   نالمااي مسااديداح ال نائااد علااى الاادي  بملعملاا  المحلياا  فااي (فااي الممئاا  22أن ) ملياام  لياا   63اوخ اامض بقيماا ،
 .مليم  لي   212 بل ح

                                                 
1

 .1122كانون الثاني عن شهر" لمحة شهرية: التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان"للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة  



 

 

 

 2102الثاني كانون –مرصد المالية العامة 

2102كانون الثاني  –إضاءا    
مراجعة التصنيف   –المالية تحسين الشفافية 

 االقتصادي للنفقا 
 

نفي إطم  زاند نبا   المملي  المسمم    لبيمد  
الش مفي ، فقد أز ح النبا   بعض المعدي ح على 

، (2زدن   ق  )المصويف االقمصمدي للو قمح 
م صد  أعدادبام في ك  نالةي سيسمم   العم  

 دم  المي سمصد  في ال م   القم المملي  العمم 
 

المحني ح إلى القطم  "أن اًل، لقد م   إضمف  بود 
، نيشم  البود "محني ح أخ ى"بعد بود " ال ي  عم 

الُمضمف المحنالح إلى المواممح  ي  ال بحي   
نالممقمعدي  م  النبا اح المعوي   لمأمي  خدممح 

نيمضم   أيضم الموح . ازمممعي  نصحي  نم بني 
 (.ا  الم مة م)المقد م  إلى األف اد 

 
اموًيم، لقد أعمدح نبا   المملي  زدنل  الدع  على 
، البوبي  الةي قد موح لسمئقي السيم اح العمنمي 

، ننفق قمون  ليم  لك  سمئق 221نيبلغ مم يعمد  
إلى بود " و قمح خبيو  أخ ى"، م  بود 082/2100

 ".محني ح أخ ى"
 

ي ف 2100املاًم، نبسبج البيمد  الملحنا  عم  
مليم  لي    06و قمح ال ديمح الض يبي  األخ ى م  

مليم  لي   م  وامي   72نصنال إلى  2100عم  
، نالةي قد م  دفعا  م  حسمبمح 2100العم  

الخبيو ، فقد قممح النبا   بنض  فة، الو قمح كبود 
، نةلك "و قمح خبيو  أخ ى"اموي مد ج محح بود 

 . إلاام ف  بشك  ناضح للق اء نالمعويي
 

  ي مسااديداح ال نائااد علااى الاادي  فااي الممئاا  فاا 2بحاانالي اوخ اامض
كااامون  الااااموي مليااام  ليااا   فاااي  38بملعملااا  األزوبيااا  نالماااي بل اااح 

 علاااى الين نبنواااد ا قيمااا  مساااديداح ال نائااادبسااابج م ازااا   ،2102
 .مليم  لي   2.6في الممئ  أن  7بحنالي 

 فة، ال ما   ما  مليم  لي   في 78 مسديداح أقسمط دين  خم زي بل ح 
شااا  كاامون  فااي الممئاا  عاا   21، مساازل  ا م اام  وساابمه 2102العاام  
 . 2100الاموي 

 086صا  إلاى لم ،مليام  ليا   33 بحانالي الو قمح االسمامم ي  ا م عح
 ا م اام  ، نةلااك بساابج2102كاامون  الاااموي ماا  العاام   ملياام  لياا   فااي

بحاانالي  "إوشاامءاح قيااد المو يااة"إو اامق نبا   الوقاا  ناألشاا م  العمماا  علااى
صاااودنق  مليااام  ليااا   إلاااى 62بقيمااا   بسااابج مااادفنعمح مليااام  ليااا   18

نمزلااااااس الزواااااانج، نالمااااااي مباموااااااح ماااااا  اوخ اااااامض فااااااي  المازاااااا ي 
بمإلضاااامف  إلااااى و قاااامح صاااايمو   (نخمصاااا  الط قاااامح) "الصاااايمو "و قاااامح

 .نمزايباح مزلس الوناج

مليام   228إلاى لمص  مليم  لي    211 بقيم  2الخبيو و قمح  ا م عح
 :لي  ، نةلك بسبج

  ا م اام  حاامد فااي الماادفنعمح العمئااد  إلااى البلااديمح، نالمااي  انحااح 
  فااي ملياام اح لياا   فقااط ماا  دفعااا 8مقم واا  ماا  / ملياام  لياا   086

، نيعااااند فااااةا اال م اااام  بشاااااك  2100كاااامون  الاااااموي ماااا  العااااام  
عا   ح المم اكم االم سن  الممعل ق بمنبي  اإلي اد أسمسي إلى وش 

 .2102لاموي كمون  ا 07 في 3لصملح البلديمح 2101عم  

  نالماي بل اح ، 4"الضا يب  علاى القيما  المضامف  محيا د  "فاي  ا م م
مليم اح لي   في كامون  الااموي  2، في حي   انحح مليم  لي   27

 ملياام  لياا   فااي 384مقم واا  بحاانالي  2100عاام  خاا    .2100
، نةلااك بساابج مزميااد طلباامح ال دياامح ماا  قباا  إدا   2101العاام  

عاااد اكمشااامف حااامالح خااادا ، نالوميزااا  أ   دافعاااي ب" ال ديااامح قضاااي "نبا   الممليااا  إلاااى حاااي  القيااام  بمحقياااق فاااي 
 . الض ائج ق   نا اإلحم ما ب صيدف  م  ال ديمح عنضم ع  مقدي  الطلبمح

                                                 
2

، سيختلف فقرة نفقات الخزينة في التقارير المالية الشهرية والفصلية والسنوية من تلك المنشورة في نشرة األداء 1122بدءا بنشرة كانون األول  

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

 . الشهري وفق تصنيفها بحسب الموازنات
3

 1121كانون الثاني  27تّم نشره بتاريخ  3737مرسوم رقم  
4

مليار ليرة  787مقارنة بحوالي  1122مليار ليرة عام  291بشكل ملحوظ، فقط وصلت إلى  1122انخفضت الرديات على القيمة المضافة في العام  

 .الرديات للتحقيق في قضية غش، والقضية ما زالت تُتابع من قبل المدعي العام، وذلك بسبب إيقاف 1121في عام 
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مليام    81113 ، ليصا  إلاى2100كامون  األن   وامي  مليم  لي   م  مسمنى  27 بقيم  إجمالي الدين العام إ م  
 .2100مليم  لي   عود وامي  كمون  األن   81888مقم و  بحنالي ، 2102 الامويكمون  في وامي  لي   

فاي واميا  كاامون   مليام  لياا   81731صاا  إلاى مليام  ليا  ، لم 71بحانالي  قيماا  الادي  بملعملا  المحلياا  ا م عاح نقاد
 077فاي حاي  ا م عااح مح اا  مصا ف لبوام  ماا  العملا  المحليا   بقيماا  . 2100مقم وا  ما  وامياا   2102الااموي 

 020بقيماا   ماا  العملاا  المحلياا  المصاام ف المزم ياا مح ااا  ملياام  لياا  ، اوخ ضااح  06213ملياام  لياا   لمصاا  إلااى 
نمعند فة، الم ي اح فاي مح اا  . مليم  لي   22126نفن  2100مليم  لي   ع  مسمنى الةي بل مه م  وامي  العم  

 .ك  م  مص ف لبوم  نالمصم ف المزم ي  إلى م ي   في مم محمله م  سوداح خبيو 

قااد ، " 2دياان  باام يس "الوخ اامض ملياام  لياا  ، نةلااك وميزاا   06نقااد ،  اوخ مًضاام الاادي  بملعملاا  األزوبياا شااادح قيماا  
مليااام  ليااا   فاااي خااادممح الااادي  علاااى قااا نض  83نقاااد مااابام  فاااة، االوخ ااامض مااا  بيااامد  قاااد فم .  مليااام  ليااا   081

ن  لاومئي  نالممعدد  األطا اف نقا نض ما  قطام  خامب أزوبايامليم  لي   في الق نض  28الين نبنود نبيمد  قد فم 
  باألسناق الين نبنود الممدانل  في سوداحم  مليم  لي   في في قي 21بيمد  قد فم 

 

مليام  ليا  ، نيعاند ةلاك  013لمصا  إلاى  مليام  ليا  ، 23إضمف  إلى ةلك، ا م عح حص  السوداح الخبيو  الخمصا  بحانالي 
فاي  نالةي  صاد نا دنال  أم يكي 06،206،266خبيو  بملعم ح األزوبي  للممعادي  بقيم  السوداح  خمب في إصدا  إلى
 ممااانب 21مااام ي  ب 821  قااا  ، نةلاااك بمنزاااج القااامون 2103فاااي الممئااا ، مسااامحق فاااي 8.3ب مئاااد   2102 كااامون  الااااموي 27

     .(0111حبي ا   08بمم ي   12كمعدي  على قمون   ق  ) 2112
 

 
 

ملّخص المالية العامة: 1جدول   

 2011 2012 نسبة التغير
 (.ل.ل مليار)

1ك 1022 - 1022 1ك   

 إجمالي اإليرادات 1,221 1,507 23%

 إجمالي اإلنفاق 1,294 1,771 37%
-20% 280 349  تسديد فوائد 
20% 34 29  تسديد أقساط دين

1
 

59% 1,457 917  النفقات األولية
2

 

الفائض/إجمالي العجز 73- 265- 263%  

الفائض األولي/إجمالي العجز 305 50 84%-  

العامةمديرية المالية  ،وزارة المالية: المصدر  
1

 تمويل مشاريعلتسديد تتضمن فقط األقساط األساسية من القروض الميسرة : 
2

 (تسديد فوائد وتسديد أقساط القروض)النفقات األولية ال تتضمن المدفوعات المتعلقة بالدين : 
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خالصة اإليرادات العامة: القسم األول  
 

إجمالي اإليرادات: 2جدول   

 1021 1022 نسبة التغير
 (.ل.ل مليار)

1ك 2012-2011 1ك   

 الموازنة، ومنها إيراداتإجمالي  1,118 1,431 28.1%

10.7% 1,134 1,025  اإليرادات ضريبية
1

    
220.4% 297 93     اإليرادات غير الضريبية 

 إيرادات الخزينةإجمالي  104 75 27.5%-

 اإليرادات العامةإجمالي  1,221 1,507 23.4%

مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر  

، 2111إن اإليرادات الغير ضريبية، وبالتالي إيرادات الموازنة و إجمالي اإليرادات العامة لعام 

.    2112مليون ليرة تّم تحويله في أوائل شهر كانون الثاني  011111تتضمن مبلغ   

 

 

 اإليرادات الضريبية: 3جدول 

 1022 1021 نسبة التغير
 (.ل.ل مليار)

1022-1021 1ك  1ك   

 اإليرادات الضريبية 1,025 1,134 10.7%

   ، ومنهاضريبة على الدخل و األرباح ورؤوس األموال  262 303 15.4%
32.5% 79 60  ضريبة الدخل على األرباح 
12.8% 130 115  جورضريبة الدخل على الرواتب واأل 
57.4% 19 12  رؤوس األموال المنقولة ضريبة الدخل على 
-6.8% 67 72   (5)ضريبة الدخل على الفوائد% 

86.0% 6 3   (ضريبة على الدخل)غرامات 

  ، ومنها ألمالكضريبة على ا 76 93 23.4%

56.7% 11 7  ضريبة على األمالك المبنية 

14.1% 69 60  رسوم تسجيل على العقارات 

السلع والخدمات، ومنهاالضرائب الداخلية على  439 498 13.5%  

11.4% 465 417  الضريبة على القيمة المضافة 

60.9% 31 19  ضرائب أخرى على السلع والخدمات، ومنها 

 رسوم تسجيل على السيارات - 15 13 10.5%-

 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية - 4 17 359.4%

 الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنها 197 180 8.4%-

7.7% 65 60   الجمارك 

-15.5% 115 137  رسوم، ومنها 

 رسوم على البنزين - 72 42 41.3%-

 رسوم على التبغ - 31 39 27.5%

 رسوم على السيارات - 33 33 0.0%

(خاصة رسوم الطابع المالي)إيرادات ضريبية أخرى  51 60 16.5%  

مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر  
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 اإليرادات الغير ضريبية: 4جدول 

 1022 1021 نسبة التغير
 (.ل.ل مليار)

1020-1022 1ك  1ك   

 اإليرادات غير الضريبية 93 297 220.4%

 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 39 220 468.7%

1532.6% 198 12  حاصالت من إدارات ومؤسسات غير مالية 
 كازينو لبنانإيرادات  - 12 14 15.3%

 إيرادات مرفأ بيروت - 0 0 -

 إيرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني - 0 11 -

- 173 0 
السلكية  إيرادات من وقر موازنة االتصاالت -

 والالسلكية

- 0 0  حاصالت من مؤسسات عامة مالية 

-16.4% 21 25 
  إيرادات مطار )حاصالت من أمالك الدولة الخاصة

 (الحريري الدوليرفيق 

-77.6% 0 2   (فوائد)حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة 

 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 44 58 30.9%

37.5% 48 35  رسوم إدارية، ومنها 

 رسوم كتاب العدل - 2 2 1.1%

 رسوم األمن العام - 8 9 7.2%

 رسوم السير - 19 28 52.8%

 رسوم قضائية - 2 2 7.6%-

 رسوم القيادة - 1 1 55.4%

-9.6% 4 4  عائدات إدارية 

16.9% 0 0   (الجريدة الرسمية وثمن لوحة عمومية)مبيعات 

20.6% 5 4   (خاصة إجازات العمل)رسوم إجازات 

23.2% 1 1  رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 

 الغرامات والمصادرات 1 1 52.5%

 إيرادات غير ضريبية مختلفة 9 19 103.8%

مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر  
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 خالصة اإلنفاق العام: الثانيالقسم 

 

 االقتصادياإلنفاق بحسب التوظيف : 5جدول 

 1022 1021 نسبة التغير
 .(ل.مليار ل)

1022-1021 1ك  1ك   

 النفقات الجارية .2 1,171 1,393 19.0%

 :ومنها وملحقاتها، والرواتب المخصصات 366 598 63.5%

69.2% 416 246  (31 بند) وأجور ورواتب مخصصات 
51.5% 156 103  ومنها الخدمة، نهاية وتعويضات تقاعد معاشات 
 تقاعد معاش - 93 100 7.7%

 الخدمة نهاية تعويضات - 10 55 471.2%

53.2% 26 17  3 رواتب لتغطية عامة مؤسسات إلى تحويالت/ 
 /2: ومنها فوائد، تسديد 349 280 19.7%-
-24.9% 202 269  الداخلية القروض على فوائد 

-2.1% 78 80  الخارجية القروض على فوائد 

خارجية ديون أقساط تسديد 29 34 19.7%  

22.3% 27 22  ومنها استهالكية، مواد 

 تغذية نفقات - 2 4 112.3%

 محروقات - 1 8 1140.6%

 أدوية - 9 5 39.8%-

 /0 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 5 4 13.2%-
-27.5% 7 10  خارجية خدمات 

29.4% 381 294  ومنها أخرى، تحويالت 

 /4 لبنان كهرباء شركة - 95 355 275.2%
 االجتماعي للضمان الوطني الصندوق - 120 0 100.0%-

 التحويالت إلى القطاع الغير عام - 16 9 43.0%-

 المازوت لدعم خزينة سلفات - 0 0 -

 القمح دعم - 15 0 100.0%-

 بلبنان الخاصة المحكمة - 0 0 -

 دعم البنزين لسائقي السيارات العمومية - 0 2 -

 /0 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 18 0 100.0%-
-39.1% 60 98  ومنها أخرى، جارية نفقات 

 مستشفيات - 81 55 32.9%-

-52.5% 4 9 
 ومؤتمرات وفود نفقات ومصالحات، قضائية أحكام) أخرى -

 ( خارجية

 /0 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 6 0 99.4%-
95.3% 7 3  احتياطي 

 الفوائد دعم - 3 7 95.3%

 نفقات استثمارية .1 69 146 111.3%

3539.6% 0 0 
 ومطارات ومرافئ طرق وأشغال إلنشاء وأبنية أراض استمالكات 

 مائية وإنشاءات
-13.6% 6 7  تجهيزات 

287.9% 127 33  ومنها التنفيذ، قيد إنشاءات 

 المهجرين صندوق - 0 48 -

 الجنوب مجلس - 13 30 133.9%

 واإلعمار اإلنماء مجلس - 0 14 -

 العام والنقل األشغال وزارة - 17 33 97.1%

 ، ومنهاأخرى - 3 3 12.0%-

 الهيئة العليا لإلغاثة   0 0 -

-50.4% 12 24  صيانة 

-24.7% 0 1  المادية الثابتة باألصول تتعلق أخرى نفقات 

-100.0% 0 4  1النواب مجلس في وصيانة تجهيزات/ 
- 0 0  تعديالت حسابية لسلفات الخزينة 

 /6 سلفات موازنة .3 23 1 94.0%-
 /7 (ال تتضمن الرواتب واألجور)إدارة الجمارك  .4 3 2 18.0%-
 الخزينةنفقات  .5 29 228 697.6%

4677.0% 186 4  بلديات 

163.0% 3 1  ضمانات 
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-6.7% 6 6  8 ودائع/ 
89.2% 33 18  ،ومنها أخرى 

349.0% 23 5  المضافة القيمة على الضريبة رديّات 

-40.2% 2 3  رديات ضريبية أخرى 

- 0 0  لإلغاثة العليا الهيئة 

- 0 0  المياه لسلطات خزينة سلفات 

 إنفاق غير مبّوب .6 0 0 161.0%
 (لمجلس اإلنماء واإلعمارال يتضمن التمويل الخارجي )إجمالي اإلنفاق  .7 1,294 1,771 36.9%

 وزارة المالية، مديرية المالية العامة: المصدر   
 (6)للتفاصيل حول هذه التحويالت، الرجاء مراجعة جدول رقم / 1   
 (7)للتفاصيل حول الفوائد، الرجاء مراجعة جدول رقم / 2   

، وهذه التسديدات مسبًقا كسلفات خزينة من حسابات الخزينة قد ُدفعت والتي موازنةالمخّصصات تتضمن تسديدات من  /0
 . ، وألسباب محاسباتية، وبالتالي ال تؤثر أرقام العجز الماليواإلنفاق تسجل في جهة اإليرادات

 (8)للتفاصيل حول هذه التحويالت، الرجاء مراجعة جدول رقم  /4
، والذي 2111تموز  20بتاريخ  120من األمانات وفقًا لقانون رقم يمثل هذا البند إعادة تصنيف للمدفوعات التي ُحررت / 1

وقد سمح هذا القانون بإصدار   .وذلك لتغطية كلفة تجهيز وصيانة البرلمان 2111مليار ليرة في موازنة  21فتح اعتمادًا بقيمة 
ة هذه السلفة بناءًا على فواتير سوف يتم قونن .سلفة طارئة ذات قيمة ومدة محددتين، بناءًا على قرار رئيس مجلس النواب

   .مصدقة من قبل سكريتاريا البرلمان ومقدمة إلى وزارة المالية
بسبب نمّوها ، إال أن وزارة المالية ارتأت تبويبها بشكل مستقل "غيره"كانت مصنفة سابقًا تحت البند " سلفات الموازنة"/ 6

وبحسب القانون، يجب قوننة هذه المدفوعات الحقًا، وحينها فقط يمكن إعادة تصنيفها وفقًا . اآلونة األخيرة الملحوظ في
 .للتصنيف االقتصادي في نظام الموازنة

، كل المدفوعات إلى الجمارك من صندوق الجمارك، ويمكن تصنيفها فقط (باستثناء الرواتب واألجور)يتضمن هذا البند /7
 .المديرية العامة للمالية المستندات المرفقة عندما تستلم 

وذلك من إيرادات  تمّثل دفعات الودائع كل الدفعات من قبل الخزينة إلى اإلدارات والمؤسسات العامة، البلديات والصناديق/ 8
 .ما تّم تحصيله بالنيابة عنهم

 

 

  

 التحويالت إلى المؤسسات العامة لتغطية األجور والرواتب: 6جدول 

 1022 1021 نسبة التغير
 (.ل.ل مليار)

1022-1021    

 تحويالت إلى مجلس الجنوب 2 0 100.0%-

    تحويالت إلى مجلس اإلنماء واإلعمار 1 5 350.0%

    تحويالت إلى صندوق المهجرين 0 0 -

 تحويالت إلى الجامعة اللبنانية 13 20 52.9%

للبحوث واإلنماءتحويالت إلى المركز التربوي  1 1 3.6%  

مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر     
 

 

 

 تفاصيل عمليات خدمة الدين :7جدول 

 1022 1021 نسبة التغير
 (.ل.ل مليار)

1020-1022 1ك  1ك   

 تسديد فوائد 349 280 20%-
 بالعملة المحلية الدين 269 202 25%-
 ومنهاالدين بالعملة األجنبية،  80 78 2%-

فوائد على اليوروبوند - 74 72 3%-
3

 

فوائد  - 0 0 38%
3 

 على قروض خاصة

 فوائد على قروض ميّسرة - 5 6 16%

تسديدات أقساط قروض ميّسرة 29 34 20%
1

 

 مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر
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 التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان :8جدول 
 (مليار ليرة لبنانية ) 0211 0ك  0210 0ك %

 شركة كهرباء لبنان، ومنها 95 355 275%

 :خدمة الدين، ومنها     2 4 84%

-13% 2 2  ومنهاقروض ميسرة ،: 

 تسديد أقساط - 1 1 21%-

 تسديد فوائد - 1 1 4%

- 2 0  قروض مكفولة من  مصرف لبنان 

 شراء غاز وفيول  93 351 279%

279% 351 93   سوناطراكمؤسسة البترول الكويتية و 

- 0 0  الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي 

 مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر
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 الدين العام: الثالثالقسم 

 
(مليار ليرة) 2112 الثانيكانون  شهرنهاية  الدائن فيحسب  المستحق األداءالدين العام : 9جدول    

التغير  نسبة التغير  1021 1022 1020 1009 
 -1022 1ك (.ل.ل مليار)

1022 2ك  
 -1021 1ك

1022 2ك  
1ك 2ك  2ك  2ك   

الدين العامإجمالي  77,112 79,298 80,887 80,914 27 0.03%  
 الدين بالعملة المحلية 44,973 48,255 49,340 49,379 39 0.08%
0.81% 133 16,507 16,374 13,130 10,334  مصرف لبنان ( يتضمنREPOs   وقروضEDL)

3 
-0.60% -151 25,026 25,177 27,214 27,286  المصارف التجارية 
0.73% 57 7,846 7,789 7,911 7,353   ومنها(سندات خزينة)بالعملة المحلية  ديون أخرى ، 
 مؤسسات عامة - 6,078 6,268 6,538 6,601 63 0.96%
 سندات فروقات المتعهدين - - - 41 41 0 0.00%

 من الدين  متراكمة فوائد *  999 867 788 868 80 10.15%
دين بالعملة األجنبية 32,139 31,043 31,547 31,535 12- 0.04%-

1
 

1.09% 28 2,594 2,566 2,624 2,713 
  الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص

 أجنبي

0.17% 6 3,518 3,512 4,137 4,819   (يوروبوند وقروض) 2ديون باريس
1

 

-10.46% -180 1,543 1,723 1,855 1,963   (يوروبوند وقروض) 1ديون باريس
4

 

0.09% 20 23,279 23,258 21,870 21,736  إصدارات يوروبوند في السوق 

21.38% 87 494 407 483 460  فوائد متراكمة على اليوروبوند 

33.75% 27 107 80 74 447  سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية
5

 

 ودائع القطاع العام 10,522 11,419 10,984 10,718 266- 2.42%-
 صافي الدين العام 66,590 67,879 69,903 70,196 293 0.42%

إجمالي القيمة السوقية للدين 51,231 51,308 50,191 50,171 21- 0.04%-
6

 

إجمالي الدينمن %  67% 65% 62% 62% - 0.07%-  

مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر   
مليون دوالر، وهي تصنف كجزء من الدين العام ألّنها  011يتضمن قروض مصرف لبنان لشركة كهرباء لبنان شراء الفيول، وقد بلغت هذه القروض : 1

.مكفولة من الدولة  

ا بسبب تحديث المعلومات بالنسبة للقروض الثنائية والمتعددة األطراف قً بعن تلك المنشورة سا مليار ليرة 18بفارق  تختلف 2111األول أرقام كانون : 2

 . DMFASم االصادرة عن نظ

  .2مليار دوالر ضمن مؤتمر باريس  17871 بقيمة والً أ تتضمن يوروبوند صدر( القروض واليوروبوند) 2ديون باريس : 0 
، قرض للبنك الدولي إلعادة اإلعمار والتنمية، قرض لإلمارات العربية المتحدة، شريحة أولى للقرض 0كجزء من مساهمة باريس  صادر لماليزيا: 4

2112، قرض صندوق النقد الدولي، شريحة أولى لقرض االتحاد األوروبي، وقرض لصندوق النقد العربي في حزيران 2118الفرنسي في شباط   

لعملة األجنبيةسندات خزينة خاصة با :1
 

  (.سندات استمالك ومقاول)

ما يحمله مصرف لبنان، الصندوق الضمان االجتماعي،  قروض ثنائية ومتعددة األطراف  باستثناءإجمالي القيمة السوقية للدين هي إجمالي الدين العام : 6

.0و 2وديون باريس   
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 منشورا  وزارة المالية
2102 

 27-21، أعداد وش   موسيق المسمعداح 
  2102، كمون  الاموي لمح  شا ي : المحني ح إلى ش ك  كا بمء لبوم 
 2100، عدد كمون  األن  07بود  -ال نامج، األزن  نملحقممام 
 2100عدد ال ص  ال اب  م  العم  ، مق ي  الدي  نأسناق الدي  ال صلي 

 
 

2011 
 21-78، أعداد وش   موسيق المسمعداح 
  ي اداح الدنل  نا داح السيم اح  2100،  ةا  (2101-0113)نا 
   2100 ةا  ، 2102-2101إطم  إدا   الدي 
   2100، شبمط 2101منابو  المناط  لعم 
 2100، ويسم  2101 وممئج المملي  العمم  في 
   2100األن  م  العم   ب  ال –وممئج المملي  العمم 
 2100م  العم   نالاملث نالاموي ألن ، ال ب  امق ي  الدي  نأسناق الدي  ال صلي 
   كمون  الاموي 2101كمون  األن   –، مش ي  الاموي وش   شا ي  –م صد المملي  العمم ،– 

 2100 مش ي  الاموي
 2100 مش ي  الاموي –، شبمط 07بود  -ال نامج، األزن  نملحقممام 
  كمون  2101كمون  األن   –، مش ي  الاموي لمح  شا ي : المحني ح إلى ش ك  كا بمء لبوم ،

 2100 كمون  األن  –الاموي 
 

2101 
 73-26، أعداد وش   موسيق المسمعداح 
   الاملث م  العم  -، ال ب  األن 2111، ال ب  ال اب  م  العم  ال صلي الدي  نأسناق الدي مق ي

2101 
  2101م  موام  المملي  العمم ، ويسم  : ش ك  كا بمء لبوم 
  2101 مق ي  لبوم  لعم 
 2111 وممئج المملي  العمم  في 
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   كمون  الاموي 2111،  مش ي  الاموي نكمون  األن  وش   شا ي  –م صد المملي  العمم ،– 
 2101ألن   مش ي 

   2101مق ي  المملي  العمم  ال صلي، ال ب  األن  نالاموي م  العم 
  2101مش ي  الاموي  –، كمون  الاموي لمح  شا ي : المحني ح إلى ش ك  كا بمء لبوم 
   2101مق ي  م ص  ، مش ي  األن   – 2101مش ن  منابو 

 
2110 

 22-08، أعداد وش   موسيق المسمعداح 
 2111، ال ب  األن  نالاملث م  العم  مق ي  الدي  نأسناق الدي  ال صلي 
   بم يس  –المؤمم  الدنلي لمسمود  لبومIII 00-1، المق ي  ال صلي،  أعداد 
  2111مق ي  لبوم  لعم  
   2111مش ي  األن   –،  كمون  الاموي وش   شا ي  –م صد المملي  العمم 
   2111الاملث –مق ي  المملي  العمم  ال صلي، ال ب  األن 
 2118 وممئج المملي  العمم  في 
   2111مق ي  م ص  ،  ج  – 2111مش ن  منابو 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :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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