
 

 

 

 1122 أيلول–مرصد المالية العامة 

 
مليار  2133حوالي بمقارنة   ،مليار ليرة 1212 حوالي 1122من العام  أيلول –في فترة كانون الثاني إجمالي العجز المالي بلغ

ل   .1121ليرررة فرري ال ترررة مثيلتاررا مررن العررام  رر   مقارنررة مرر  مليررار ليرررة فرري فررة، ال ترررة،  1222فائًضررا بلررغ  الميزززاا الولززيكمررا ّو
إيرادات وفر موازنة وزارة  بعد لحظ)في المائة  21بحوالي اإليرادات ارت اع  وقد نتج ةلك عن .1121مليار ليرة في العام  2212

 .من  اة أخرى في إ مالي اإلن اق( مليار ليرة 272) لمائةفي ا 2.1من  اة، وزيادة بحوالي  (تحويلاا متوق ال االتصاالت

 2723، يرت ر  إ مرالي الع رز المرالي إلرل حروالي (مليار ليررة 2221أي ) اتحويلا توق وزارة االتصاالت الم إيرادات وعند اّتثناء
فري  3.2بحروالي  اإليرراداتمليرار ليررة، وةلرك بّربخ انخ راض إ مرالي  711، بينما ينخ ض ال ائض األولي إلل حروالي مليار ليرة

  .(مليار ليرة 272)في المائة  2.1ارت اع في إ مالي اإلن اق بحوالي  المائة بالتوازي م 

 
مليرار ليررة فري  3212، مقارنرة بحروالي مليرار ليررة 21131 الحرالي من العرام أيلول –في فترة كانون الثاني  إجمالي اإليرادات بلغ

فرري المائررة، ارت رر  إ مررالي اإليرررادات  1وعلررل الرررنم مررن انخ رراض اإليرررادات الضررريبية بحرروالي  .1121ال ترررة مثيلتاررا مررن العررام 
 يرراداتعنرد اّرتثناء إ. المتراكمرة عرن فرة، ال تررة رة االتصراالتيررادات وزاإل مبلغ تقديري إدخال نتي ةفي المائة وةلك  21حوالي ب

، وةلرك بّربخ 1121في المائة مقارنة م  ال ترة مثيلتاا مرن العرام  3بحوالي  وزارة االتصاالت، يّ ل إ مالي اإليرادات انخ اضاً 
 . في المائة 1 اإليرادات الضريبية بحواليفي انخ اض م   (في المائة 13)لحوظ في اإليرادات الغير ضريبية انخ اض م

مليرار ليررة  7233، مقارنة م  حروالي العامفةا األولل من  التّعة األشار مليار ليرة في 7137حوالي  اإليرادات الضريبية بلغت
لت  ةالضررريبة الوحيررد "الرردخل و األربرراؤ وراوم األمرروالعلررل ضررريبة ال" وكانررت. 1121فرري عررام   211 بحرروالي ارت اعرراً الترري ّرر  
والتري ترم تحصريلاا ، الضريبة علرل األربراؤ إيرادات فيمليار ليرة  112مقدار، وةلك نتي ة الرت اع ( في المائة 23أو )مليار ليرة 

رومال"فيمرا حافظرت  عرن األربراؤ المحققرة فري العرام ال ائرت، مقارنرة بررال ترة مّرتوى مّرتقر علرل  "الداخليرة علرل الّرل  والخردمات ّر
 . 1121من العام  المماثلة

 :لل الشكل التاليع كل الضرائخ األخرى في فة، ال ترةمن  يراداتاإل ترا عتالضريبتين،  فاتينباّتثناء 

  وم علل الت رارة والمبرادالت الدوليرة" إيراداتفي ( في المائة 12أو )مليار ليرة  132قدر، انخ اض  بّربخ ترا ر  ، "الّر
وم بحوالي  تحصيل وم علرل البنرزين إيرادات وخاصة، (في المائة 22أو ) مليار ليرة 123الّر  (مليرار ليررة 223) 1الّر

                                                 
1
 .   11من المالية العامة قد تم إصداره في كانون األول    11تجدر اإلشارة إلى أن تقرير شهر أيلول   
1
  القاضي بتخفيض الرسم على البنزين   11شباط  12نتيجة قرار المجلس األعلى للجمارك بتاريخ جاء التراجع في اإليرادات من رسوم البنزين  

 .ليتر 11ليرة لكل  0111بقيمة  
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 مرصد المالية العامة
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 1122 أيلول–مرصد المالية العامة 

فري  3أي مرا يعرادل ( مليرار ليررة 13ال مرارك بحروالي عائردات وكرةلك انخ ضرت  .(مليرار ليررة 222بحوالي ) والّيارات
 .1121في فة، ال ترة مقارنة م  مثيلتاا في العام  ، علل الرنم من ارت اع الواردات(المائة

  وم  تحصيل، وةلك بّبخ انخ اض "الضريبة علل األمالك" في( في المائة 2أو )مليار ليرة  2 قدر،انخ اض تّ يل ّر
 .العقارات

، فيمرا 1121مليرار ليررة مقارنرًة برال ترة المماثلرة مرن العرام  21بقيمرة ارت ر  للضريبة علل القيمة المضافة   يالداخل التحصيل
 . مليار ليرة 22قدر، إيرادات ال مارك لاة، الضريبة بمبلغ  تضانخ 

ل  ،(مليرار ليررة 2212)المتوق ر  تحويلر   "وفر موازنة المواصرالت الّرلكية والالّرلكية" احتّاخعند   2اإليررادات نيرر الضرريبيةتّر  
 1131، وصررواًل إلررل 1121مليررار ليرررة فرري فررة، ال ترررة مررن العررام  2231فرري المائررة، أي مررن حرروالي  222ارت اعررا ملحوظررا قرردر، 1
 لتصرل إلرل فري المائرة، 13بحروالي الغيرر ضرريبية العائردات، ترنخ ض إ مرالي وعند اّرتثناء فرة، اإليررادات. 1122يار ليرة عام مل

 . مليار ليرة 311

 122، ومنارا 1121ال ترة مثيلتارا مرن العرام بر مقارنرةً ليرة  مليار 13 مّ لة ارت اعا قدر،مليار ليرة،   311 ت الخزينةاإيرادبلغت 
 .مليار ليرة إلل الصندوق البلدي المّتقل

 في المائة 2.1قدر، ارت اعا ك مليار ليرة مّ اًل بةل 21331 من العام الحاليأيلول  –في فترة كانون الثاني  إجمالي اإلنفاق بلغ
  . مليار ليرة 21122والةي كان قد بلغ  1121العام ال ترة المماثلة من  بإ مالي اإلن اق فيمقارنة 

 :نلخ صاا علل الشكل التالي ،تغي رات مليار ليرة، وةلك بّبخ عد ة  727 بقيمة الن قات ال ارية األوليةوقد ارت عت 

   دفعررات ، إضررافة إلررل زيررادة فرري 1 (22بنررد ) –المخصصررات والرواتررخ واأل ررور فرري مليررار ليرررة   122ارت رراع بقيمررة 
 .مليار ليرة 21التقاعد وتعويضات نااية الخدمة بحوالي

 برالتوازي مر  ارت راع    3 مليار ليرة في التحويالت إلل شركة كارباء لبنان، بّبخ ارت اع أّعار الن ط 132 ارت اع بقيمة
 . 1121المّتوردة من قبل شركة كارباء لبنان مقارنة بال ترة المماثلة من العام  الن طو  الطبيعيالغاز في كمية  

 للدولرة المتبقيرة مليار ليرة في التحرويالت إلرل صرندوق الضرمان اال تمراعي لتغطيرة المّرافمة الّرنوية  11بقيمة  ارت اع
 .1121من مشروع موازنة العام األمومة المرض و لصندوق 

 11  وانتاررت فرري  1121زمررة أّررعار القمرر  الترري برردأت فرري ال صررل الثالرر  مررن العررام لأل، نتي ررة مليررار ليرررة لرردعم القمرر
     . 1122ال صل األول من العام 

  النات ة  زئيًا من ارت اع في دفعات األدوية  لصال  وزارة الصحة العامة اللوازمفي المواد و مليار ليرة  11ارت اع بقيمة . 

 انخ راضمليار ليرة، وةلك بّربخ  1232إلل لتصل  (في المائة 2حوالي ) ليرة مليار 171بقيمة  تّديدات ال وائد انخ ضت
 :المحلية، علل الشكل التاليعلل الدين بالعملة وخاصة تّديدات ال وائد 

  فري فتررة  مليار ليرة 1211 ، والتي بلغتتّديدات ال وائد علل الدين بالعملة المحلية مليار ليرة في 132انخ اض بقيمة
 2بحروالي ( كوبرون)القواّرم فوائرد ترا   في تّديدات  يعود فةا االنخ اض إلل ،1122من العام  أيلول –كانون الثاني 

                                                 
 
مليون دوالر و  11 )تجدر اإلشارة إلى أن الخزينة تلقت ثالثة تحويالت من قبل وزارة االتصاالت بلغت قيمتها اإلجمالية مليار دوالر أميركي  

 (  11مليون دوالر في كانون األول  11 و   11ن دوالر حولت في تشرين الثاني مليو 11 
 
 .  11عن شهر آب  "  بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها"، الرجاء مراجعة نشرة للمزيد من التفاصيل 
0
 .  11أيلولعن شهر " لمحة شهرية: التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان"للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة  
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أو )في المائة  33حوالي بالمحّومة ترا   قيمة تّديدات ال وائد  مليار ليرة، إضافة إلل 221ما يوازي  في المائة، أي
 .(مليار ليرة 33

  2323فري تّرديدات ال وائرد علرل الردين بالعملرة األ نبيرة والتري بلغرت ( فري المائرة 2أو )مليار ليررة  12انخ اض بقيمة 
 .مليار ليرة 21القروض الميّرة بقيمة  عللالمتراكمة  بّبخ ترا   قيمة تّديدات ال وائد ،1122مليار ليرة في العام 

، محققة اّتقراًرا عند المّتوى التي ّ لت  فري فرة، 1122العام  مليار ليرة في 113 خار يةالديون التّديدات أقّاط بلغت 
 .1121ال ترة من العام 

لت   مررن أيلررول –فترررة كررانون الثرراني  مليررار ليرررة فرري 132صررل إلررل تل ،مليررار ليرررة 32قرردر،  انخ اضرراً  الن قررات االّررتثماريةّرر  
  ،مليرار ليررة 22بحروالي  "إنشراءات قيرد التن يرة"إن اق وزارة النقل واألشغال العامة علرل انخ اضيعود ةلك إلل ، و 1122العام 

مليرار  11حروالي  بقيمة" المادية الثابتة باألصول تتعلق أخرى ن قات"بند الدفعات العائدة إلل في مل ت انخ اض إضافة إلل 
ّرة إيردالوةلك  في فة، ال ترة( في المائة 73أي ) ليرة فري ّرنة  بّبخ ترا   التحويالت إلل برنامج أكّبورت بلرم فري مّا

1122. 

األكبرر منارا إلرل  ، والتي ةفخ القّرط(في المائة 23أو ) مليار ليرة 21بحوالي  "الصيانة"علل صعيد آخر ارت عت ن قات و  
ّات العام ارت عت، إضافةً . صيانة الطرقات مليرار ليررة  22بقيمرة  ة  في فة، ال ترةالمدفوعات إلل مختلف الصناديق والمّا

بحروالي )ال امعة اللبنانيرة  إللو يعود ةلك بشكل أّاّي إلل ارت اع في التحويالت ، 1121مقارنًة بال ترة المماثلة من العام 
  (. مليار ليرة 11

ردي رات "مليار ليرة، وةلرك بّربخ ترا ر  ملحروظ فري  373إلل لتصل مليار ليرة  113 بقيمة الخزينة األخرىن قات  تانخ ض
مليررار ليرررة فرري ال ترررة  132مليررار ليرررة خررالل فررة، ال ترررة مقارنررة بحرروالي  213والترري بلغررت ، "الضررريبة علررل القيمررة المضررافة

 .1121مثيلتاا من العام 

ل ناايرة مليار ليررة مرن مّرتوى  1233 بقيمة إجمالي الديا العام ارت   مليرار ليررة   32332 ، ليصرل إلرل1121كرانون األو 
 .1122 أيلولفي نااية 

 :مليار ليرة، نتي ة 31211صل إلل مليار ليرة، لت 1113بحوالي  قيمة الدين بالعملة المحلية ارت عت وقد

   مرر  1121عررن كررانون األول  مررن العملررة المحليررة المصررارف الت اريررةمح ظررة مليررار ليرررة فرري  372انخ رراض بقيمررة ،
   1122فة، المصارف مقارنة بشار آخ مليار ليرة في مح ظة  1733إلل ارت اع قيمت   اإلشارة

 من العملة المحلية مصرف لبنان مح ظةمليار ليرة في  2217ة ارت اع بقيم 

 :ويأخة فةا االنخ اض في عين االعتبار تأثير العمليات التالية

 20 1122الدين بين وزارة المالية ومصرف لبنان في كانون الثاني  اّتبدال ات اقية 
  72 1122آةار  11بالمائة في  7.3ّنوات ب ائدة  7لمدة اللبنانية  ةباللير إصدار ّند 
  3 1122نيّان  12بالمائة في  7.3ّنوات ب ائدة  7لمدة اللبنانية  ةباللير إصدار ّند  
  أن فرة، العمليرة   إلرل اإلشرارةت در  .1122أيلول  23بالمائة في  7.2ّنوات ب ائدة  7لمدة اللبنانية  ةباللير إصدار ّند

بلغت . ّنوات 7اللبنانية بّندات خزينة علل  ةتضمنت اّتبدال طوعي لشاادات إيداع صادرة عن مصرف لبنان باللير 

                                                 
2
  www.finance.gov.lb والمنشور على موقع الوزارة االلكتروني" اتفاقية استبدال الدين"، الرجاء مراجعة التقرير حول للمزيد من التفاصيل 
 
 "امةمرصد المالية الع"من    11، الرجاء مراجعة تقرير شهر آذار للمزيد من التفاصيل 
8
 "مرصد المالية العامة"من    11، الرجاء مراجعة تقرير شهر نيسان للمزيد من التفاصيل 

http://www.finance.gov.lb/
http://www.finance.gov.lb/
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مرن ترم فري المائرة  31ندات خزينرة وبّرفي المائة تم اّتبدال   21مليار ليرة، مناا  2322قيمة االكتتابات لاة، العملية 
  .  ديدة خالل اكتتابات نقدية

 اليوروبونرد المتداولرة فري الرت اع قيمة ّرنداتمليار ليرة، وةلك نتي ة  222وقدر،  ارت اعاً  الدين بالعملة األ نبيةشادت قيمة 
. مليررار ليرررة فرري ّررندات الخزينررة الخاصررة الصررادرة بالعملررة األ نبيررة 2وارت رراع بحرروالي  ،يررار ليرررةمل 2131بحرروالي  األّررواق
 مليرار ليررة، األمرر الرةي ّرافم أيضراً  23ةلك، إن ال وائد المّرتحقة علرل ّرندات اليوروبونرد شرادت زيرادة قيمتارا  إللإضافة 

  .في ارت اع قيمة الدين بالعملة األ نبية

 :إلل اليوروبوند المتداولة في األّواققيمة ّندات  غير فيير   التو 

   لرردينل اّررتبدال ات اقيررة مررن خررالل، 1122كررانون الثرراني  23مليررون دوالر أميركرري فرري  123يوروبونررد بقيمررة إصرردار 
 . بين وزارة المالية ومصرف لبنان برمتأ

 38 1122أيار  11ر دوالر في إصدار يوروبوند بقيمة مليا  

  مليرون دوالر تّرتحق فري  311األولرل بقيمرة  :1122آخ  1مليار دوالر فري  2.1بقيمة ( علل فئتين)إصدار يوروبوند
لا 1.73ب ائرردة  1122تشرررين الثرراني  ال ماوريررة علررل إصرردار بالعملررة األ نبيررة منررة  افرري المائررة، وفرري أدنررل فائرردة تّرر  

فرري المائررة عبررر إعررادة فررت  يوروبونررد يّررتحق فرري  2.1ب ائرردة  مليررون دوالر 711بقيمررة فالثانيررة أمررا ال ئررة . 2331العررام 
أربر  حروالي الطلبرات علرل فرة، الّرندات  وقرد بلرغ ح رم. فري المائرة 2.21 فائردتااكانرت قرد بلغرت  1111تشرين األول 

 اّرررتعملت.  اإلصررردار إ مررراليمرررن  المائرررة فررري 12 ونالخرررار ي ونالمّرررتثمر ولقرررد حررراز المبلرررغ المعرررروض،  ح رررم مررررات
  21.لعمليات إعادة التمويلت فةا اإلصدار عائدا

 
فري  دوالر أمريكري 1،123،733.17ّندات خزينة خاصة بالعمالت األ نبيرة للمتعاردين بقيمرة تم إصدار إضافة إلل ةلك، 

     .1113نيّان  12تاريخ  23بمو خ القانون وةلك ، 1122في المائة، تّتحق في أيلول  2أيلول ب ائدة  23
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 
 "مرصد المالية العامة"من    11، الرجاء مراجعة تقرير شهر أيار للمزيد من التفاصيل 
 1
  www.finance.gov.lb للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة التقرير الخاص بهذه العملية على  

http://www.finance.gov.lb/
http://www.finance.gov.lb/
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ملّخص المالية العامة: 1جدول 
  

 1111 1111 1111 1111 نسبة التغير
 (.ل.ل مليار)

1111-1111 أيلول -1ك  أيلول -1ك   أيلول أيلول 

 إجمالي اإليرادات 774 1,059 9,323 10,480 12%

 إجمالي اإلنفاق 1,532 1,690 12,411 12,584 1%

-6% 4,191 4,465 648 645   فوائدتسديد 
1% 248 245 50 47  1تسديد أقساط دين 
6% 8,145 7,701 992 840  النفقات األولية  

الفائض/إجمالي العجز 758- 632- 3,088- 2,103- 32%-  

الفائض األولي/إجمالي العجز 66- 67 1,623 2,336 44%  

مديرية المالية العامة ،وزارة المالية: المصدر  
الكاملة ال تعكس بالضرورة النتائج الفعلية للسنة ىاألشهر التسعة األولالنتائج العائدة إلى  -   
 تمويل مشاريعلتسديد تتضمن فقط األقساط األساسية من القروض الميسرة : 1
 (تسديد فوائد وتسديد أقساط القروض)النفقات األولية ال تتضمن المدفوعات المتعلقة بالدين :  

 

  



 

 

 

 1122 أيلول–مرصد المالية العامة 

اإليرادات العامةخالصة : القسم األول  
إجمالي اإليرادات: 1جدول   

 1111 1111 1111 1111 نسبة التغير
 (.ل.ل مليار)

1111-1111 أيلول -1ك  أيلول -1ك   أيلول أيلول 

 الموازنة، ومنها إيراداتإجمالي  736 995 8,809 9,939 13%

-2% 7,487 7,659 729 646  اإليرادات ضريبية
1

    
113% 2,452 1,150 266 90     اإليرادات غير الضريبية 

 إيرادات الخزينةإجمالي  38 64 514 542 5%

 اإليرادات العامةإجمالي  774 1,059 9,323 10,480 12%

مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر  
من  مليار ليرة المتوقع تحويله1 2 بلغ، تتضمن م  11ضريبية، وبالتالي إيرادات الموازنة و إجمالي اإليرادات العامة لعام  إن اإليرادات الغير

، يّستحّق تحويلها إلى وزارة المالو   11 أيلول لغايةو   11كانون الثاني  نالممتدة ممتراكمة عن الفترة  وزارة االتصاالت، والتي تمّثل إيرادات
 ولغاية 1 11وللتنويه، فإن اإليرادات الغير ضريبية عن الفترة الممتدة من كانون الثاني . ودعة في حساب وزارة االتصاالت في مصرف لبنانوهي م
الي مليار ليرة تّم تحويله فعليا من قبل وزارة االتصاالت إلى وزارة المال، علًما أن هذا المبلغ ال يعكس إجم    ، قد تضمنت مبلغ 1 11 أيلول

تحويالت بلغت قيمتها اإلجمالية مليار  ةاالتصاالت قد قامت بثالث وزارة تجدر اإلشارة إلى أن. 1 11اإليرادات المتراكمة عن هذه الفترة من العام 
      (.     11مليون دوالر في كانون األول  11 و   11مليون دوالر في تشرين الثاني  11 مليون دوالر و 11 ) أمريكيدوالر 

 

 

اإليرادات الضريبية: 3جدول   
 1111 1111 1111 1111 نسبة التغير

 (.ل.ل مليار)
1111-1111 أيلول -1ك  أيلول -1ك   أيلول أيلول 

 اإليرادات الضريبية 646 729 7,659 7,487 2%-

   ، ومنهاضريبة على الدخل و األرباح ورؤوس األموال  66 107 1,723 2,043 19%

27% 973 767 23 8  ضريبة الدخل على األرباح 
17% 335 287 5 3  جورضريبة الدخل على الرواتب واأل 
20% 212 176 23 6  ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولة 
4% 496 477 47 46   (0)ضريبة الدخل على الفوائد% 

84% 27 15 9 2   (ضريبة على الدخل)غرامات 

  ومنها،  ألمالكضريبة على ا 68 108 811 805 1%-

-14% 109 126 11 7  ضريبة على األمالك المبنية 

-5% 592 624 69 54  رسوم تسجيل على العقارات 

 الضرائب الداخلية على السلع والخدمات، ومنها 236 276 2,661 2,674 0.5%

2% 2,423 2,375 240 198  الضريبة على القيمة المضافة 

-13% 242 279 35 38   والخدمات، ومنهاضرائب أخرى على السلع 

 رسوم تسجيل على السيارات - 18 19 180 150 16%-

 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية - 20 16 98 90 8%-

 الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنها 243 204 2,127 1,631 23%-

-5% 582 609 69 68   الجمارك 

-31% 1,049 1,517 135 175  رسوم، ومنها 

 رسوم على البنزين - 93 46 787 419 47%-

 رسوم على التبغ - 31 46 264 293 11%

 رسوم على السيارات - 51 42 461 330 28%-

(خاصة رسوم الطابع المالي)إيرادات ضريبية أخرى  32 34 337 334 1%-  

مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر  
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 الضريبية غيراإليرادات : 4جدول 
التغير نسبة  1111 1111 1111 1111 

 (.ل.ل مليار)
1111-1111 أيلول -1ك  أيلول -1ك   أيلول أيلول 

اإليرادات غير الضريبية 90 266 1,150 2,452 113%
1  

 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 42 211 687 1,970 187%
224% 1,841 569 202 27   ماليةحاصالت من إدارات ومؤسسات غير 

 إيرادات كازينو لبنان - 13 14 126 130 3%

 إيرادات مرفأ بيروت - 0 0 65 48 26%-

 إيرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني - 13 5 44 30 33%-

393% 1,632 331 183 0 
السلكية  إيرادات من وقر موازنة االتصاالت -

 والالسلكية

1% 60 60 0 0  حاصالت من مؤسسات عامة مالية 

14% 62 55 9 14 
  إيرادات مطار )حاصالت من أمالك الدولة الخاصة

 (رفيق الحريري الدولي

66% 6 4 0 0   (فوائد)حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة 

 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 38 44 377 381 1%

0% 310 310 36 32  رسوم إدارية، ومنها 

 رسوم كتاب العدل - 2 3 22 22 0%

 رسوم األمن العام - 10 11 90 96 7%

 رسوم السير - 12 16 132 135 2%

 رسوم قضائية - 2 1 18 18 1%

 رسوم القيادة - 1 2 18 12 32%-

-3% 15 16 1 1  عائدات إدارية 

-39% 2 4 0 0   (الجريدة الرسمية وثمن لوحة عمومية)مبيعات 

15% 45 39 7 5   (خاصة إجازات العمل)رسوم إجازات 

10% 9 8 1 1  رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 

 الغرامات والمصادرات 1 1 6 7 30%

 إيرادات غير ضريبية مختلفة 10 9 81 94 16%

مديرية المالية العامة ،وزارة المالية: المصدر  
مليار ليرة المتوقع تحويله من  1 2 مبلغ، تتضمن   11إن اإليرادات الغير ضريبية، وبالتالي إيرادات الموازنة و إجمالي اإليرادات العامة لعام /:  

ويّستحّق تحويلها إلى وزارة المال،    11 أيلول ولغاية   11كانون الثاني  نوزارة االتصاالت، والتي تمّثل إيرادات متراكمة عن الفترة الممتدة م
ولغاية  1 11دة من كانون الثاني بية عن الفترة الممتوللتنويه، فإن اإليرادات الغير ضري. وهي مودعة في حساب وزارة االتصاالت في مصرف لبنان

مليار ليرة تّم تحويله فعليا من قبل وزارة االتصاالت إلى وزارة المال، علًما أن هذا المبلغ ال يعكس إجمالي     ، قد تضمنت مبلغ 1 11 أيلول
تحويالت بلغت قيمتها اإلجمالية مليار  ةاالتصاالت قد قامت بثالث رةتجدر اإلشارة إلى أن وزا . 1 11اإليرادات المتراكمة عن هذه الفترة من العام 

(.   11مليون دوالر في كانون األول  11 و   11مليون دوالر في تشرين الثاني  11 مليون دوالر و 11 )دوالر أمريكي   
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 خالصة اإلنفاق العام: الثانيالقسم 

 

 االقتصادياإلنفاق بحسب التوظيف : 5جدول 
 1111 1111 نسبة التغير

 .(ل.مليار ل)
1111-1111 أيلول -1ك  أيلول -1ك   

 النفقات الجارية .1 10,916 11,361 4.1%

 :ومنها وملحقاتها، والرواتب المخصصات 3,730 4,022 7.8%

8.8% 2,683 2,466  (   بند) وأجور ورواتب مخصصات 
5.7% 1,099 1,039  ومنها الخدمة، نهاية وتعويضات تقاعد معاشات 

 تقاعد معاش - 807 891 10.5%

 الخدمة نهاية تعويضات - 232 207 10.8%-

7.2% 241 225  رواتب لتغطية عامة مؤسسات إلى تحويالت  / 

 /1: ومنها فوائد، تسديد 4,465 4,191 6.1%-

-9% 2,622 2,873  الداخلية القروض على فوائد 

-1% 1,569 1,592  الخارجية القروض على فوائد 

خارجية ديون أقساط تسديد 245 248 1.1%  

21.3% 252 208  ومنها استهالكية، مواد 

 تغذية نفقات - 47 41 13%-

 محروقات - 6 9 57.5%

 أدوية - 102 133 30.6%

 /  الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 26 32 21.8%

12.8% 92 82  خارجية خدمات 

23.7% 2,195 1,774  ومنها أخرى، تحويالت 

 /  لبنان كهرباء شركة - 1,250 1,703 36.2%

 االجتماعي للضمان الوطني الصندوق - 100 120 20.0%

 المازوت لدعم خزينة سلفات - 61 0 100%-

 القمح دعم - 13 58 335.8%

 بلبنان الخاصة المحكمة - 41 0 100%-

 /  الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 2 18 1074%

-19.4% 256 318  ومنها أخرى، جارية نفقات 

 مستشفيات - 243 197 19.1%-

-22.3% 50 65 
 ومؤتمرات وفود نفقات ومصالحات، قضائية أحكام) أخرى -

 ( خارجية

 /  الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 8 7 12.4%-

12.5% 106 94  احتياطي 

 الفوائد دعم - 94 106 12.5%

 نفقات استثمارية .1 506 453 10.6%-

18.1% 1 1 
 ومطارات ومرافئ طرق وأشغال إلنشاء وأبنية أراض استمالكات 

 مائية وإنشاءات

31.0% 39 30  تجهيزات 

-19.6% 260 323  ومنها التنفيذ، قيد إنشاءات 
 المهجرين صندوق - 75 23 70.0%-

 الجنوب مجلس - 20 34 71.8%

 واإلعمار اإلنماء مجلس - 127 99 22.6%-

 العام والنقل األشغال وزارة - 83 74 11.1%-

 ، ومنهاأخرى - 17 30 76.4%

 الهيئة العليا لإلغاثة   0 13 

35.1% 133 98  صيانة 

-79.4% 11 53  المادية الثابتة باألصول تتعلق أخرى نفقات 
495.2 9 2  0النواب مجلس في وصيانة تجهيزات/ 

 /6 سلفات موازنة .3 146 162 11.2%

 /7 (واألجورال تتضمن الرواتب )إدارة الجمارك  .4 34 29 14.5%-

 الخزينة األخرىنفقات  .5 806 578 28.3%-
-32.6% 275 408  بلديات 

-20.4% 44 56  ضمانات 

29.4% 59 45  8 ودائع/ 

-40.3% 177 296  ،ومنها أخرى 

-58.1% 105 251  المضافة القيمة على الضريبة رديّات 
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 0 0  لإلغاثة العليا الهيئة 

 23 0  المياه لسلطات خزينة سلفات 

 إنفاق غير مبّوب .6 4 1 75.7%-
 (ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار)إجمالي اإلنفاق  .7 12,411 12,584 1.4%

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

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

 (8)الرجاء مراجعة جدول رقم للتفاصيل حول هذه التحويالت،  / 
، والذي 1 11تموز   1بتاريخ   1 يمثل هذا البند إعادة تصنيف للمدفوعات التي ُحررت من األمانات وفقًا لقانون رقم / 0

وقد سمح هذا القانون بإصدار   .وذلك لتغطية كلفة تجهيز وصيانة البرلمان 1 11مليار ليرة في موازنة  11فتح اعتمادًا بقيمة 
سوف يتم قوننة هذه السلفة بناءًا على فواتير  .لفة طارئة ذات قيمة ومدة محددتين، بناءًا على قرار رئيس مجلس النوابس

   .مصدقة من قبل سكريتاريا البرلمان ومقدمة إلى وزارة المالية
بسبب نمّوها ويبها بشكل مستقل ، إال أن وزارة المالية ارتأت تب"غيره"كانت مصنفة سابقًا تحت البند " سلفات الموازنة"/ 2

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

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

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

 

 

  

 المؤسسات العامة لتغطية األجور والرواتبالتحويالت إلى : 6جدول 

 1111 1111 نسبة التغير
 (.ل.ل مليار)

1111-1111 أيلول -1ك  أيلول -1ك   

 تحويالت إلى مجلس الجنوب 10 9 15%-

    تحويالت إلى مجلس اإلنماء واإلعمار 22 22 3%-

    تحويالت إلى صندوق المهجرين 5 5 8%

الجامعة اللبنانيةتحويالت إلى  176 196 11%  

 تحويالت إلى المركز التربوي للبحوث واإلنماء 12 9 18%-

مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر     
 

 

 

 تفاصيل عمليات خدمة الدين :7جدول 
 1111 1111 1111 1111 نسبة التغير

 (.ل.ل مليار)
1111-1111 أيلول -1ك  أيلول -1ك   أيلول أيلول 

تسديد فوائد 645 648 4,465 4,191 6%-
  

 بالعملة المحلية الدين 326 332 2,873 2,622 9%-
 الدين بالعملة األجنبية، ومنها 319 316 1,592 1,569 1%-

فوائد على اليوروبوند - 310 307 1,459 1,473 1%
* 

 *فوائد على قروض خاصة - 1 1 11 3 72%-

 فوائد على قروض ميّسرة - 8 8 123 93 24%-

 تسديدات أقساط قروض ميّسرة 47 50 245 248 1%

مديرية المالية العامة وزارة المالية،: المصدر  
وفئة تسديد الفوائدالقرض تسديد أصل فئة : تجدر اإلشارة إلى أن تصنيف اإلنفاق على خدمة  الدين هو اآلن مقسم إلى فئتين -    
 متعّلقة بالعمليةتتضمن نفقات عامة : *
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 1التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان: 8جدول 

 1111 1111 نسبة التغير
 (مليار ليرة لبنانية)

1111-1111 أيلول -1ك  أيلول -1ك   

 شركة كهرباء لبنان، ومنها 1,250 1,703 36%

 :خدمة الدين، ومنها 76 75 1%-

-9% 55 60  ومنهاقروض ميسرة ،: 

 تسديد أقساط - 49 45 8%-

 تسديد فوائد - 11 9 12%-

25% 20 16  قروض مكفولة من  مصرف لبنان 

 شراء غاز وفيول  1,174 1,628 39%

34% 1,574 1,174   سوناطراكمؤسسة البترول الكويتية و 

 - 55  -  1 الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي 

مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر     
 /

، إذ أنه كان يتم دفعهم من " نفقات الخزينة" ت بندإلى شركة كهرباء لبنان تصنف تح، كانت التحويالت 1110أنه قبل العام  إلى تجدر اإلشارة

تؤخذ بعين  ،أصبحت  التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان1110ابتداء من العام . بحسب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراءخالل سلف خزينة 
كدعم من التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان لتصبح مصنفة  ، تم إعادة تصنيف   111في العام . ، مصنفة كقرض سنويةال ةاالعتبار في الموازن

مصنفة تحت  النفط  الغاز الطبيعي و التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان لتغطية مصاريف تبقي ولكن، في تقرير نتائج المالية العامة، .قبل الدولة
ولكن، هنا يجب التنويه إلى أن إعادة التصنيف هذه لم تعكس ". موازنةالنفقات "، حين تم إعادة تصنيفها تحت 1 11حتى شهر آب " نفقات الخزينة"

الثاني كانون من  ابتداء .1 11بغية التمكن من مقارنة األرقام السابقة مع تلك العائدة لعام  1 11في  "مرصد المالية العامة"من  الشهريالتقرير في 

 .في هذا التقرير"الموازنة نفقات"التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان مصنفة تحت ، أصبحت   11
المدفوعة إلى هذه الشركة في أول  اإلجمالية، بحيث أصبحت القيمة   11في أيار  شركة المصرية القابضة للغاز الطبيعيالمليار ليرة إلى  1 تم دفع مبلغ  /1

سديد قيمة شراء ت"فئة لم يعكس  "مرصد المالية العامة"من    11قرير شهر نيسان تجدر اإلشارة إلى أن ت. ليرة رمليا 00أشهر من العام الحالي تسعة

  .الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعيمليار ليرة كدفعة إلى    التي كانت تتضمن " النفط  الغاز الطبيعي و 
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 الدين العام: الثالثالقسم 

 
(مليار ليرة) 1111 أيلول شهرنهاية  الدائن فيحسب  المستحق األداءالدين العام : 9جدول    

التغير  نسبة التغير  1111 1111 1119 
111

8 
 .(ل.مليار ل)

 -1111 1ك

1111 أيلول  
 -1111 1ك

1111 أيلول  
1ك أيلول 1ك  1ك   

 إجمالي الدين العام 70,941 77,112 79,298 81,956 2,658 3.35%
 الدين بالعملة المحلية 39,007 44,973 48,255 50,300 2,045 4.24%

23.82% 3,127 16,257 13,130 10,334 8,781   مصرف لبنان( يتضمنREPOs   وقروضEDL)
  

-3.58% -973 26,241 27,214 27,286 24,320  المصارف التجارية 
-1.38% -109 7,802 7,911 7,353 5,906   ومنها(سندات خزينة)ديون أخرى  بالعملة المحلية ، 
 مؤسسات عامة - 5,062 6,078 6,268 6,496 228 3.64%
 فوائد متراكمة  من الدين *  1,029 999 867 790 77- 8.88%-
دين بالعملة األجنبية 31,934 32,139 31,043 31,656 613 1.97%

1
 

-0.30% -8 2,616 2,624 2,713 2,855 
 والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص  الثنائية

 أجنبي

-9.73% -403 3,734 4,137 4,819 5,456   (يوروبوند وقروض) 1ديون باريس
 
 

-4.73% -88 1,767 1,855 1,963 1,849   (يوروبوند وقروض)  ديون باريس
 
 

4.99% 1,090 22,960 21,870 21,736 20,925  إصدارات يوروبوند في السوق 

3.11% 15 498 483 460 430  فوائد متراكمة على اليوروبوند 

8.11% 6 80 74 447 419  سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية
0
 

 ودائع القطاع العام 8,326 10,522 11,419 12,877 1,458 12.77%
 صافي الدين العام 62,615 66,590 67,879 69,079 1,200 1.77%
إجمالي القيمة السوقية للدين 46,992 51,231 51,308 51,108 200- 0.39%-

6
 

من إجمالي الدين%  66% 67% 65% 62% 0 0.00%  

مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر   
 مليون دوالر، وهي تصنف كجزء من الدين العام ألّنها 11 يتضمن قروض مصرف لبنان لشركة كهرباء لبنان شراء الفيول، وقد بلغت هذه القروض :  

.مكفولة من الدولة  
ا بسبب تحديث المعلومات بالنسبة للقروض الثنائية والمتعددة األطراف قً بتختلف عن تلك المنشورة سا   11أيلول  - 1118األول  أرقام كانون: 1

 . DMFASم االصادرة عن نظ

  .1مليار دوالر ضمن مؤتمر باريس  1 8،  بقيمة والً أ تتضمن يوروبوند صدر( القروض واليوروبوند) 1ديون باريس :   
، قرض للبنك الدولي إلعادة اإلعمار والتنمية، قرض لإلمارات العربية المتحدة، شريحة أولى للقرض  صادر لماليزيا كجزء من مساهمة باريس :  

  111صندوق النقد العربي في حزيران ، قرض صندوق النقد الدولي، شريحة أولى لقرض االتحاد األوروبي، وقرض ل1118الفرنسي في شباط 

سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية :0
 
  (.سندات استمالك ومقاول)

ما يحمله مصرف لبنان، الصندوق الضمان االجتماعي،  قروض ثنائية ومتعددة األطراف  باستثناءإجمالي القيمة السوقية للدين هي إجمالي الدين العام : 2
. و 1وديون باريس   

 
  



 

 

 

 1122 أيلول–مرصد المالية العامة 

 

 

 منشورات وزارة المالية
 

2011 
 13-23، أعداد نشرة تنّيق المّاعدات 
  يرادات الدولة  1122، آةار (1121-2337)واردات الّيارات وا 
  1122آةار ، 1123-1121إطار إدارة الدين 
  1122، شباط 1121موازنة المواطن لعام 
 1122، نيّان 1121 نتائج المالية العامة في 
  1122من العام والثاني األول رب  ال –نتائج المالية العامة 
 1122والثاني من العام  ألول، الرب  اتقرير الدين وأّواق الدين ال صلي 
  1122 آخ –، كانون الثاني نشرة شارية –مرصد المالية العامة 
 1122 آخ -، شباط 22بند  -الرواتخ، األ ور وملحقاتاا 
 كانون 1121كانون األول  –، تشرين الثاني لمحة شارية: التحويالت إلل شركة كارباء لبنان ،

 1122 أيلول –الثاني 
 

1121 
 23-12، أعداد نشرة تنّيق المّاعدات 
  من العام  الراب -، الرب  األول1113، الرب  الراب  من العام ال صلي الدين وأّواق الدينتقرير

1121 
 1121من منظار المالية العامة، نيّان : شركة كارباء لبنان 
  1121لبنان لعام تقرير 
 1113 نتائج المالية العامة في 
  كانون الثاني 1113،  تشرين الثاني وكانون األول نشرة شارية –مرصد المالية العامة ،– 

 1121ألول  تشرين
 1121من العام  والثال  تقرير المالية العامة ال صلي، الرب  األول الثاني 
 1121تشرين الثاني  –، كانون الثاني لمحة شارية: التحويالت إلل شركة كارباء لبنان 
  ل، تشرين األول  – 1121مشروع موازنة  1121تقرير م ص 

 
 



 

 

 

 1122 أيلول–مرصد المالية العامة 

1110 
 13-21، أعداد نشرة تنّيق المّاعدات 
 1113، الرب  األول والثال  من العام تقرير الدين وأّواق الدين ال صلي 
  باريم  –الماتمر الدولي لمّاندة لبنانIII  ،22-3أعداد ، التقرير ال صلي 
 1113تقرير لبنان لعام  
  1113األول  كانون –،  كانون الثاني نشرة شارية –مرصد المالية العامة 
  1113الثال  –تقرير المالية العامة ال صلي، الرب  األول 
 1113 نتائج المالية العامة في 
  ل، آخ  – 1113مشروع موازنة  1113تقرير م ص 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :على بنا االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد

 

 المالية وزارة

 (UNDP)  اإلنمائي المتحدة األمم مشروع
 

 108 8     2 : تلفون

  10 8     2 : فاكس

 

 infocenter@finance.gov.lb: الكتروني بريد

 www.finance.gov.lb: يلكتروناالالموقع 
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