
 

 

 

 1122 تشرين األول - مرصد المالية العامة 

 
 3182حوالي بمقارنة  ،مليار ليرة 1181 حوالي 1122من العام  تشرين األول –في فترة كانون الثاني إجمالي العجز المالي بلغ

مقارنة مع  مليار ليرة في هذه الفترة،  1158فائًضا بلغ  الميزان األوليكما وسّجل   .1121مليار ليرة في الفترة مثيلتها من العام 
إيرادات وفر موازنة وزارة  بعد لحظ)في المائة  24بحوالي اإليرادات ارتفاع  وقد نتج ذلك عن .1121مليار ليرة في العام  2445

 .من جهة أخرى( مليار ليرة 81) لمائةفي ا 1.0بحوالي في إجمالي اإلنفاق  انخفاضمن جهة، و  (تحويلها متوق ال االتصاالت

 4224، يرتفع  إجمعالي العجعز المعالي إلعل حعوالي (مليار ليعرة 2838أي ) اتحويله توق وزارة االتصاالت الم إيرادات وعند استثناء
فععي  4بحععوالي  اإليععراداتمليععار ليععرة، وذلععك بسععب  انخفععاض إجمععالي  412، بينمععا يععنخفض الفععائض األولععي إلععل حععوالي مليععار ليععرة

  .المائة

 
مليار  21428، مقارنة بحوالي مليار ليرة 22838 الحالي من العام تشرين األول –في فترة كانون الثاني إجمالي اإليرادات تبلغ

فعععي المائعععة، ارتفععع  إجمعععالي  1وعلعععل العععرام معععن انخفعععاض اإليعععرادات الضعععريبية بحعععوالي  .1121ليععرة فعععي الفتعععرة مثيلتهعععا معععن الععععام 
عند . المتراكمة عن هذه الفترة رة االتصاالتيرادات وزاإل مبلغ تقديري تضّمن األخير نتيجةفي المائة وذلك  24حوالي باإليرادات 

مقارنعة مع  الفتعرة مثيلتهعا معن الععام  مليعار ليعرة 428بحعوالي  ل إجمعالي اإليعرادات انخفاضعاً وزارة االتصاالت، يسعجّ  استثناء إيرادات
 اإليعرادات الضعريبية بحعواليفعي انخفاض م   (في المائة 15)لحوظ في اإليرادات الغير ضريبية انخفاض م، وذلك بسب  1121

 . في المائة 1

مليعار ليعرة  8038، مقارنة مع  حعوالي األولل من هذا العام العشرة األشهر مليار ليرة في 8511حوالي  اإليرادات الضريبية بلغت
مليعار ليعرة، وذلعك  541بقيمعة  "الرسعوم علعل التجعارة والمبعادالت الدوليعة"إلل انخفاض إيرادات ، ويعود ذلك أساًسا 1121في عام 

معن جهعة أولعل، يععود االنخفعاض الحعاد فعي . الرسعوم تحصعيلفعي ( فعي المائعة 31حعوالي )مليعار ليعرة  522بسب  انخفاض قيمته 
 القاضعي بتخفعيض الرسعم علعل البنعزين 1122شعبا   10المجلع  األعلعل للجمعارك بتعاري  قعرار إلعل  إيرادات الرسوم علل البنزين

عك  األمر الذي ي، مليار ليرة 242بحوالي من جهة أخرى، انخفضت إيرادات السيارات أيضًا و . ليتر 11ليرة لكل  5111بقيمة 
علععل ( فععي المائععة 4حععوالي )مليععار ليععرة  14إيععرادات الجمععارك بقيمععة  انخفضععتكمععا و  .1122عععام  السععيارات وارداتانخفععاض فععي 

 .1121م  مثيلتها في العام الرام  من ارتفاع الواردات في هذه الفترة مقارنة 
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 مرصد المالية العامة
 التقرير الشهري لنتائج المالية العامة

  1122تشرين األول 

 



 

 

 

 1122 تشرين األول - مرصد المالية العامة 

 :  وبالتفصيل ،أفضل أداءً  أخرى إيراداتمصادر  ت، شهدمن جهة أخرى

  ( مليعار ليعرة 331أي معا يعوازي )في المائعة  28بحوالي" األرباح ورؤو  األموالالضريبة علل الدخل و ""ارتفعت إيرادات
 تشعرين األول -مليار ليرة في كعانون الثعاني 1111إلل   1121تشرين األول  -كانون الثانيمليار ليرة في  2815من 

 وذلعك نتيجعة الرتفعاع فعي، مليعار ليعرة 110بقيمعة   "الضعريبة علعل اإلربعاح"إيعرادات فعي ارتفعاع  ، ويعود ذلعك إلعل1122
 . 1121األرباح المحققة في العام 

  ويعععود (مليععار ليععرة 01أي مععا يععوازي )فععي المائععة  1بحععوالي  "الرسععوم الداخليععة علععل السععل  والخععدمات"إيععرادات "ارتفعععت ،
التحصعيل العداخلي لهعذه  فعي خاصعةو مليعار ليعرة،  15الضعريبة علعل القيمعة المضعافة بقيمعة إيعرادات فعي إلل ارتفاع ذلك 

 32انخفاضعًا بقيمعة  "الضعريبة علعل الركعا  المغعادرين"و "تسعجيل السعيارات الخاصعة"إيرادات شهدت  كما و .  الضريبة
  . مليار ليرة، علل التوالي 0مليار ليرة و

  اإليررادات ييرر الضرريبيةتسعّجل  ،(مليعار ليعرة 2838)المتوقّع  تحويلعه  "وفر موازنة المواصالت السلكية والالسعلكية" احتسا عند 
يعار مل 1153، وصواًل إلل 1121مليار ليرة في هذه الفترة من العام  2113في المائة، أي من حوالي  215ارتفاعا ملحوظا قدره 

 425 لتصعل إلعل فعي المائعة، 15بحعوالي الغيعر ضعريبية العائعدات، تعنخفض إجمعالي وعند اسعتثناء هعذه اإليعرادات. 1122ليرة عام 
 . مليار ليرة

تجدر اإلشارة  .1121الفترة مثيلتها من العام ب مقارنةً ليرة  مليار 18 مسجلة ارتفاعا قدرهمليار ليرة،   585 ت الخزينةاإيرادبلغت 
مليعار ليعرة فعي   114 إيراداتعه بلغعت ذيالعو أن تاريخيًا، العنصر الرئيسي إليعرادات الخزينعة كعان إيعرادات صعندوق البلعدي المسعتقل 

1122.  

 

إلععل  1121مليععار ليععرة عععام  24244، مععن مععن العععام الحععالي تشععرين األول –فععي فتععرة كععانون الثععاني  إجمررالي اإلاقررا  انخفععض
  .1122عام مليار ليرة  24224

 :نلّخصها علل الشكل التالي ،تغّيرات مليار ليرة، وذلك بسب  عّدة 015 بقيمة النفقات الجارية األوليةوقد ارتفعت 

   3 (23بند ) –المخصصات والروات  واألجور في مليار ليرة   212ارتفاع بقيمة  

  ارتفععاع المععدفوعات العائععدة إلععل تغ يععة  لبنععان، بسععب  مليععار ليععرة فععي التحععويالت إلععل شععركة كهربععاء  015 ارتفععاع بقيمععة
 ( أسعععار الععنف  فععي هشععاهدناعكعع  االرتفععاع الععذي ياألمععر الععذي ) مليععار ليععرة 504از ال بيعععي بقيمععة مشععتريات الععنف  والغعع

معا تعم شعراؤه معن اعاز لتغ يعة  القابضة للغاز ال بيععي الشركة المصريةإلل مليار ليرة  55من جهة، و دف  مبلغ قيمته 
 .  في الفترات السابقة  بيعي

 للدولعة المتبقيعة مليار ليرة في التحعويالت إلعل صعندوق الضعمان االجتمعاعي لتغ يعة المسعاهمة السعنوية  11بقيمة  ارتفاع
 .1121من مشروع موازنة العام األمومة المرض و لصندوق 

 31  وانتهععت فععي  1121زمععة أسعععار القمعع  التععي بععدأت فععي الفصععل الثالعع  مععن العععام لأل، نتيجععة مليععار ليععرة لععدعم القمعع
     . 1122األول من العام  النصف

                                                 
 
 إيرادات  ت، بينما ارتفع  1 مليار ليرة في األشهر العشرة األولى من العام  96القيمة المضافة قد ارتفع بقيمة التحصيل الداخلي للضريبة على  

 . مليار ليرة في هذه الفترة 9الجمارك للضريبة على القيمة المضافة بقيمة 
 
مليون دوالر  011)مليار دوالر أميركي   . ا اإلجمالية تجدر اإلشارة إلى أن الخزينة تلقت أربع تحويالت من قبل وزارة االتصاالت بلغت قيمته 

 (  1 مليون دوالر في كانون األول  911و    1 حولت في تشرين الثاني 
 
 .  1 عن شهر أيلول  "  بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها"، الرجاء مراجعة نشرة للمزيد من التفاصيل 
 
 .  1 تشرين األول عن شهر " لمحة شهرية: الت إلى شركة كهرباء لبنانالتحوي"للمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة  



 

 

 

 1122 تشرين األول - مرصد المالية العامة 

  األدويعة  لصعال  وزارة الصعحة  لتغ ية كلفة ارتفاع في دفعات عنالناتجة  اللوازمفي المواد و مليار ليرة  41ارتفاع بقيمة
 . من جهة أخرى ،النف  العائدة إلل الجهاز العسكري فاتورة مدفوعاتفي وارتفاع  ،من جهة العامة

 انخفعاضمليار ليرة، وذلك بسعب   4151إلل لتصل  (في المائة 4حوالي ) ليرة مليار 114بقيمة  تسديدات الفوائد انخفضت
 :المحلية، علل الشكل التاليعلل الدين بالعملة وخاصة تسديدات الفوائد 

  والتععي بلغععتتسععديدات الفوائععد علععل الععدين بالعملععة المحليععة فععي( فععي المائععة 0حععوالي )مليععار ليععرة  284انخفععاض بقيمععة ، 
 . 1122تشرين األول من العام  –في فترة كانون الثاني  مليار ليرة 1448

  2154فعي تسعديدات الفوائعد علعل العدين بالعملعة األجنبيعة والتعي بلغعت ( فعي المائعة 2أو )مليار ليعرة  11انخفاض بقيمة 
 مليعار ليعرة 10القعروض الميسعرة بقيمعة  علعلالمتراكمعة  بسعب  تراجع  قيمعة تسعديدات الفوائعد ،1122مليار ليرة في الععام 

 .(في المائة 24حوالي )

فعي المائعة مقارنعة  0مسجلة بعذلك ارتفاععًا بحعوالي ، 1122العام  مليار ليرة في 188 خارجيةالديون التسديدات أقسا  بلغت 
  . 1121من العام  مثيلتها بالفترة

 تشعرين األول –فتعرة كعانون الثعاني  مليار ليعرة فعي 488صل إلل تل ،مليار ليرة 18قدره  انخفاضاً  النفقات االستثماريةسّجلت 
ات إنفاقعخاصعة " )إنشعاءات قيعد التنفيعذ"مليعار ليعرة فعي المعدفوعات علعل 40بقيمة  انخفاضيعود ذلك إلل ، و 1122العام  من

الععدفعات فععي انخفععاض إضععافة إلععل  (وزارة النقععل واألشععغال العامععةواألعمععار و  لععل صععندوق المهجععرين، مجلعع  اإلنمععاءالعائععدة إ
 ايعا  بسعب وذلعك  فعي هعذه الفتعرة مليعار ليعرة 42حعوالي  بقيمعة" الماديعة الثابتعة باألصول تتعلق أخرى نفقات"بند العائدة إلل 

 .هذه الفترة في التحويالت إلل برنامج أكسبورت بل  في مؤسسة إيدال

األكبعر منهعا إلعل  ، والتي ذه  القسع (في المائة 31أو ) مليار ليرة 42بحوالي  "الصيانة"علل صعيد آخر ارتفعت نفقات و  
 . صيانة ال رقات

ردّيعات "مليار ليرة، وذلعك بسعب  تراجع  ملحعوظ فعي  038إلل لتصل مليار ليرة  441 بقيمة األخرىالخزينة نفقات  تانخفض
مليععار ليععرة فععي الفتععرة  312مليععار ليععرة خععالل هععذه الفتععرة مقارنععة بحععوالي  232والتععي بلغععت ، "الضععريبة علععل القيمععة المضععافة

 .1121مثيلتها من العام 

مليعار ليعرة   82101 ، ليصعل إلعل1121كعانون األّول نهايعة مليار ليعرة معن مسعتوى  1404 بقيمة إجمالي الدين العام ارتف 
 .1122 شهر تشرين األولفي نهاية 

محفظععة  تانخفضعع.  مليععار ليععرة 51154صععل إلععل مليععار ليععرة، لت 2814بحععوالي  قيمععة الععدين بالعملععة المحليععة ارتفعععت وقععد
  .مليعار ليعرة 10184لتصعل إلعل ، 1121ععن كعانون األول مليعار ليعرة  2231بقيمعة المصارف التجارية من العملعة المحليعة 

ويأخعذ هععذا   .1121كعانون األول مقارنعة بمليععار ليعرة  3140ة بقيمعمحفظعة مصعرف لبنععان معن العملعة المحليعة  ترتفععبينمعا ا
 :االنخفاض في عين االعتبار تأثير العمليات التالية

 5 1122الدين بين وزارة المالية ومصرف لبنان في كانون الثاني  استبدال اتفاقية  
  09 1122آذار  14بالمائة في  1.4سنوات بفائدة  1لمدة اللبنانية  ةباللير إصدار سند 
  10 1122نيسان  12بالمائة في  1.4سنوات بفائدة  1لمدة اللبنانية  ةباللير إصدار سند 

                                                 
 
  www.finance.gov.lb والمنشور على موقع الوزارة االلكتروني" اتفاقية استبدال الدين"، الرجاء مراجعة التقرير حول للمزيد من التفاصيل 
9
 "مرصد المالية العامة"من    1 الرجاء مراجعة تقرير شهر آذار ، للمزيد من التفاصيل 
0
 "مرصد المالية العامة"من    1 ، الرجاء مراجعة تقرير شهر نيسان للمزيد من التفاصيل 
8
 "مرصد المالية العامة"من    1 ، الرجاء مراجعة تقرير شهر أيلول للمزيد من التفاصيل 

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


 

 

 

 1122 تشرين األول - مرصد المالية العامة 

  8 1122أيلول  25بالمائة في  1.0سنوات بفائدة  1لمدة اللبنانية  ةباللير إصدار سند 

  اليوروبوند المتداولة  الرتفاع قيمة سنداتمليار ليرة، وذلك نتيجة  005وقدره  ارتفاعاً  الدين بالعملة األجنبيةشهدت قيمة
انخفاضعًا  3وبعاري   1معن جهعة أخعرى، شعهدت قيمعة العدين العائعدة إلعل بعاري   .يار ليرةمل 2211بحوالي  األسواق في

  .مليار ليرة، علل التوالي 88مليار ليرة و 342بقيمة 

 :إلل قيمة سندات اليوروبوند المتداولة في األسواق غير فييرج  التو 

   لععدينل اسععتبدال اتفاقيععة مععن خععالل، 1122كععانون الثععاني  28مليععون دوالر أميركععي فععي  105يوروبونععد بقيمععة إصععدار 
 . بين وزارة المالية ومصرف لبنان برمتأ

  48 1122أيار  11ر دوالر في بقيمة مليا يوروبوندإصدار  

  216 1122آ   1مليار دوالر في  2.1بقيمة ( علل فئتين)إصدار يوروبوند 

 
سعندات  خعا  فعي إصعدارإلعل ويععود ذلعك  مليعار ليعرة، 0ارتفعت حصة السندات الخزينة الخاصة بحوالي إضافة إلل ذلك، 

فععي المائععة،  0بفائععدة  1122أيلععول  24فععي  دوالر أمريكععي 4،104،148.11خزينععة بععالعمالت األجنبيععة للمتعهععدين بقيمععة ال
     .1114نيسان  13تاري  ب 04 رقم بموج  القانونوذلك ، 1120تستحق في أيلول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
6
 "مرصد المالية العامة"من    1 عة تقرير شهر أيار ، الرجاء مراجللمزيد 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/


 

 

 

 1122 تشرين األول - مرصد المالية العامة 

ملّخص المالية العامة: 1جدول 
  

التغيرنسبة   1111 1111 1111 1111 
 (.ل.ل مليار)

1111-1111 1ت -1ك  1ت -1ك  1ت  1ت   

 إجمالي اإليرادات 1,094 1,357 10,418 11,838 13.6%

 إجمالي اإلنفاق 1,788 1,536 14,199 14,119 0.6%-

-4% 4,752 4,956 561 490  تسديد فوائد 
6% 288 271 41 26  تسديد أقساط دين  
1% 9,079 8,972 934 1,272  النفقات األولية  

الفائض/إجمالي العجز 694- 179- 3,781- 2,282- 40%-  

الفائض األولي/إجمالي العجز 178- 423 1,445 2,758 91%  

مديرية المالية العامة، وزارة المالية: المصدر  
 -
الكاملة ال تعكس بالضرورة النتائج الفعلية للسنة ىاألول العشرة النتائج العائدة إلى األشهر   
 

 تمويل مشاريعلتسديد تتضمن فقط األقساط األساسية من القروض الميسرة : 
 

 (تسديد فوائد وتسديد أقساط القروض)النفقات األولية ال تتضمن المدفوعات المتعلقة بالدين : 

 

  



 

 

 

 1122 تشرين األول - مرصد المالية العامة 

خالصة اإليرادات العامة: القسم األول  
إجمالي اإليرادات: 1جدول   

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

1111-1111 1ت -1ك  1ت -1ك  1ت  1ت   

 الموازنة، ومنها إيراداتإجمالي  1,052 1,314 9,861 11,253 14%

-2% 8,500 8,638 1,013 979  اإليرادات ضريبية
1

    
125% 2,753 1,223 301 73  اإليرادات غير الضريبية      

 إيرادات الخزينةإجمالي  43 43 557 585 5%

 اإليرادات العامةإجمالي  1,094 1,357 10,418 11,838 14%

مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر  
من  مليار ليرة المتوقع تحويله 8 8 بلغ ، تتضمن م  1 ضريبية، وبالتالي إيرادات الموازنة و إجمالي اإليرادات العامة لعام  إن اإليرادات الغير  

يّستحّق تحويلها إلى وزارة و   1 تشرين االول لغايةو   1 كانون الثاني  نالممتدة ممتراكمة عن الفترة  وزارة االتصاالت، والتي تمّثل إيرادات
 1 1 عن الفترة الممتدة من كانون الثاني وللتنويه، فإن اإليرادات الغير ضريبية . ، وهي مودعة في حساب وزارة االتصاالت في مصرف لبنانالمال
.مليار ليرة تّم تحويله فعليا من قبل وزارة االتصاالت إلى وزارة المال    ، قد تضمنت مبلغ 1 1 تشرين االول ولغاية  

في تشرين  مليون دوالر 011) أمريكيدوالر مليار    . تحويالت بلغت قيمتها اإلجمالية بأربعةاالتصاالت قد قامت  وزارة تجدر اإلشارة إلى أن  
  (.   1 مليون دوالر في كانون األول  911الثاني  و

 

 

اإليرادات الضريبية: 3جدول   
 1111 1111 1111 1111 نسبة التغير

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

 اإليرادات الضريبية 979 1,013 8,638 8,500 2%-

   ، ومنهاضريبة على الدخل و األرباح ورؤوس األموال  152 164 1,875 2,207 18%

27% 980 774 7 7  ضريبة الدخل على األرباح 
15% 425 369 90 82  جورضريبة الدخل على الرواتب واأل 
19% 225 188 13 12  ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولة 
4% 548 527 52 50   ضريبة الدخل على الفوائد( )% 

80% 28 16 1 1   (ضريبة على الدخل)غرامات 

  ، ومنها ألمالكضريبة على ا 80 95 891 900 1%

-12% 114 131 5 4  ضريبة على األمالك المبنية 

-4% 669 694 76 70  رسوم تسجيل على العقارات 

 الضرائب الداخلية على السلع والخدمات، ومنها 463 511 3,125 3,185 2%

3% 2,882 2,807 458 432  الضريبة على القيمة المضافة 

-12% 274 310 32 31  ضرائب أخرى على السلع والخدمات، ومنها 

 رسوم تسجيل على السيارات - 18 17 198 167 15%-

 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية - 13 15 111 105 5%-

 الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنها 235 190 2,361 1,821 23%-

-4% 648 677 67 68   الجمارك 

-30% 1,173 1,684 123 167  رسوم، ومنها 

 رسوم على البنزين - 89 43 876 462 47%-

 رسوم على التبغ - 29 41 293 334 14%

 رسوم على السيارات - 48 38 509 368 28%-

(خاصة رسوم الطابع المالي)إيرادات ضريبية أخرى  49 53 386 387   

مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 1122 تشرين األول - مرصد المالية العامة 

 الضريبية غيراإليرادات : 4جدول 
 1111 1111 1111 1111 نسبة التغير

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

اإليرادات غير الضريبية 73 301 1,223 2,753 125%
1  

 ومنهاحاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة،  22 243 709 2,212 212%
252% 2,070 589 229 20  حاصالت من إدارات ومؤسسات غير مالية 

 إيرادات كازينو لبنان - 14 13 141 143 1%

 إيرادات مرفأ بيروت - 0 0 65 48 26%-

 إيرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني - 5 10 49 40 19%-

455% 1,838 331 206 0 
السلكية  إيرادات من وقر موازنة االتصاالت -

 والالسلكية

1% 60 60 0 0  حاصالت من مؤسسات عامة مالية 

34% 75 56 13 1 
  إيرادات مطار )حاصالت من أمالك الدولة الخاصة

 (رفيق الحريري الدولي

63% 6 4 0 0   (فوائد)حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة 

 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 41 47 417 428 3%

1% 346 342 36 33  رسوم إدارية، ومنها 

 رسوم كتاب العدل - 3 3 24 25 1%

 رسوم األمن العام - 9 10 99 106 7%

 رسوم السير - 16 15 148 150 1%

 رسوم قضائية - 2 2 19 20 5%

 رسوم القيادة - 1 2 19 14 27%-

2% 18 18 3 2  عائدات إدارية 

-36% 3 4 0 0   (الجريدة الرسمية وثمن لوحة عمومية)مبيعات 

16% 51 43 6 5   (خاصة إجازات العمل)رسوم إجازات 

14% 10 9 1 1  رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 

 الغرامات والمصادرات 1 1 7 9 30%

 إيرادات غير ضريبية مختلفة 10 11 91 104 15%

مديرية المالية العامة ،وزارة المالية: المصدر  
مليار ليرة المتوقع تحويله من  8 8 ، تتضمن مبلغ  1 وبالتالي إيرادات الموازنة و إجمالي اإليرادات العامة لعام إن اإليرادات الغير ضريبية، /:  

ويّستحّق تحويلها إلى وزارة    1  تشرين األول ولغاية   1 كانون الثاني  نوزارة االتصاالت، والتي تمّثل إيرادات متراكمة عن الفترة الممتدة م
 1 1 دة من كانون الثاني وللتنويه، فإن اإليرادات الغير ضريبية عن الفترة الممت. عة في حساب وزارة االتصاالت في مصرف لبنانالمال، وهي مود

 مليار ليرة تّم تحويله فعليا من قبل وزارة االتصاالت إلى وزارة المال، علًما أن هذا المبلغ ال يعكس    ، قد تضمنت مبلغ 1 1  تشرين األول ولغاية
.1 1 إجمالي اإليرادات المتراكمة عن هذه الفترة من العام   

مليون دوالر في تشرين  011)مليار دوالر أمريكي    . االتصاالت قد قامت بأربعة تحويالت بلغت قيمتها اإلجمالية تجدر اإلشارة إلى أن وزارة /:  
  (.   1 مليون دوالر في كانون األول  911الثاني  و

  



 

 

 

 1122 تشرين األول - مرصد المالية العامة 

   
 خالصة اإلنفاق العام: الثانيالقسم 

 

 االقتصادياإلنفاق بحسب التوظيف : 5جدول 
 1111 1111 نسبة التغير

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

 النفقات الجارية .1 12,353 12,792 3.5%

 :ومنها وملحقاتها، والرواتب المخصصات 4,216 4,287 1.7%

4.3% 2,921 2,800  (   بند) وأجور ورواتب مخصصات 
-5.6% 1,099 1,164  ومنها الخدمة، نهاية وتعويضات تقاعد معاشات 
 تقاعد معاش - 902 891 1.2%-

 الخدمة نهاية تعويضات - 262 207 20.9%-

6.1% 267 252  رواتب لتغطية عامة مؤسسات إلى تحويالت  / 

 / : ومنها فوائد، تسديد 4,956 4,752 4.1%-

-5.8% 2,998 3,182  الداخلية القروض على فوائد 

-1.1% 1,754 1,773  الخارجية القروض على فوائد 

خارجية ديون أقساط تسديد 271 288 6.3%  

19.5% 288 241  ومنها استهالكية، مواد 

 تغذية نفقات - 59 49 16.4%-

 محروقات - 7 19 171.1%

 أدوية - 117 140 20.1%

 /  الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 28 38 34.9%

15.3% 102 88  خارجية خدمات 

25.9% 2,661 2,114  ومنها أخرى، تحويالت 

 /  لبنان كهرباء شركة - 1,526 2,151 41.0%

 االجتماعي للضمان الوطني الصندوق - 100 120 20.0%

 المازوت لدعم خزينة سلفات - 61 0 100.0%-

 القمح دعم - 27 58 110.3%

 بلبنان الخاصة المحكمة - 41 0 100.0%-

 /  الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 2 18 1073.6%

-19.2% 301 373  ومنها أخرى، جارية نفقات 

 مستشفيات - 291 236 19.0%-

-21.7% 56 71 
 ومؤتمرات وفود نفقات ومصالحات، قضائية أحكام) أخرى -

 ( خارجية

 /  الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 8 7 12.9%-

19.3% 113 94  احتياطي 

 الفوائد دعم - 94 113 19.3%

 نفقات استثمارية .1 567 488 13.8%-

37.7% 1 1 
 ومطارات ومرافئ طرق وأشغال إلنشاء وأبنية أراض استمالكات 

 مائية وإنشاءات

32.2% 44 33  تجهيزات 

-26.1% 272 368  ومنها التنفيذ، قيد إنشاءات 
 المهجرين صندوق - 75 23 70.0%-

 الجنوب مجلس - 39 34 12.5%-

 واإلعمار اإلنماء مجلس - 143 104 27.3%-

 العام والنقل األشغال وزارة - 89 78 12.3%-

 ، ومنهاأخرى - 21 32 52.6%

NA 13 0   الهيئة العليا لإلغاثة 

37.3% 150 109  صيانة 

-77.1% 12 53  المادية الثابتة باألصول تتعلق أخرى نفقات 
239.8% 9 3  النواب مجلس في وصيانة تجهيزات / 

 /6 سلفات موازنة .3 158 168 6.7%

 /7 (ال تتضمن الرواتب واألجور)إدارة الجمارك  .4 37 32 13.4%-

 الخزينة األخرىنفقات  .5 1,080 638 40.9%-
-50.8% 278 564  بلديات 

-25.2% 47 62  ضمانات 

3.3% 82 79  8 ودائع/ 

-44.1% 209 374  ،ومنها أخرى 

-59.2% 131 321  المضافة القيمة على الضريبة رديّات 



 

 

 

 1122 تشرين األول - مرصد المالية العامة 

NA 0 0  لإلغاثة العليا الهيئة 

NA 23 0  المياه لسلطات خزينة سلفات 

 إنفاق غير مبّوب .6 4 1 73.7%-
 (ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار)إجمالي اإلنفاق  .7 14,199 14,119 0.6%-

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

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

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

   .ماليةمصدقة من قبل سكريتاريا البرلمان ومقدمة إلى وزارة ال
بسبب نمّوها ، إال أن وزارة المالية ارتأت تبويبها بشكل مستقل "غيره"كانت مصنفة سابقًا تحت البند " سلفات الموازنة"/ 9

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 /0
 .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 

 1111 1111 نسبة التغير
 (.ل.ل مليار)

1111-1111 1ت -1ك  1ت -1ك   

 تحويالت إلى مجلس الجنوب 11 9 21%-

    تحويالت إلى مجلس اإلنماء واإلعمار 25 27 7%

    تحويالت إلى صندوق المهجرين 5 5 8%

 تحويالت إلى الجامعة اللبنانية 199 216 9%

التربوي للبحوث واإلنماءتحويالت إلى المركز  13 10 16%-  

مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر     
 

 

 

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

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

تسديد فوائد 490 561 4,956 4,752 4%-
  

 بالعملة المحلية الدين 310 376 3,182 2,998 6%-
 الدين بالعملة األجنبية، ومنها 181 185 1,773 1,754 1%-

فوائد على اليوروبوند - 168 168 1,627 1,641 1%
* 

 *فوائد على قروض خاصة - 1 1 11 4 68%-

 فوائد على قروض ميّسرة - 12 16 135 109 19%-

 تسديدات أقساط قروض ميّسرة 26 41 271 288 6%

مديرية المالية العامة المالية،وزارة : 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 : *
 
 
 
 
 
 

  
 

   



 

 

 

 1122 تشرين األول - مرصد المالية العامة 

 1التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان: 8جدول 

 1111 1111 نسبة التغير
 (مليار ليرة لبنانية)

1111-1111 1ت -1ك  1ت -1ك   

 شركة كهرباء لبنان، ومنها 1,526 2,151 41%

 :خدمة الدين، ومنها 94 96 1%

-8% 56 61  ومنهاقروض ميسرة ،: 

 تسديد أقساط - 50 46 8%-

 تسديد فوائد - 11 9 12%-

19% 40 33  قروض مكفولة من  مصرف لبنان 

 شراء غاز وفيول  1,431 2,055 44%

40% 2,000 1,431   سوناطراكمؤسسة البترول الكويتية و 

 - 55  -  الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي   

مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر     
 /

، إذ أنه كان يتم دفعهم من " نفقات الخزينة" بند تإلى شركة كهرباء لبنان تصنف تح، كانت التحويالت  11 أنه قبل العام  إلى تجدر اإلشارة

تؤخذ بعين  ،أصبحت  التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان 11 ابتداء من العام . بحسب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراءخالل سلف خزينة 
كدعم من التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان لتصبح مصنفة  ، تم إعادة تصنيف  116 في العام . ، مصنفة كقرض السنوية 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 1 حتى شهر آب " نفقات الخزينة"

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

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

سديد قيمة شراء ت"فئة لم يعكس  "مرصد المالية العامة"من    1 قرير شهر نيسان تجدر اإلشارة إلى أن ت. ليرة رمليا   أشهر من العام الحالي عشرة

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

  

  



 

 

 

 1122 تشرين األول - مرصد المالية العامة 

 

 

 الدين العام: القسم الثالث

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

التغير  نسبة التغير  1111 1111 1119 
111

8 
 .(ل.مليار ل)

 -1111 1ك

1111 1ت  
 -1111 1ك

1111 1ت  
1ت 1ك  1ك  1ك   

 إجمالي الدين العام 70,941 77,112 79,298 81,767 2,469 3.11%
 الدين بالعملة المحلية 39,007 44,973 48,255 50,059 1,804 3.74%

23.58% 3,096 16,226 13,130 10,334 8,781   مصرف لبنان( يتضمنREPOs   وقروضEDL)
  

-4.15% -1,130 26,084 27,214 27,286 24,320  المصارف التجارية 
-2.05% -162 7,749 7,911 7,353 5,906   ومنها(سندات خزينة)ديون أخرى  بالعملة المحلية ، 
 مؤسسات عامة - 5,062 6,078 6,268 6,489 221 3.53%

 فوائد متراكمة  من الدين *  1,029 999 867 772 95- 10.96%-
دين بالعملة األجنبية 31,934 32,139 31,043 31,708 665 2.14%

1
 

0.12% 3 2,627 2,624 2,713 2,855 
  الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص

 أجنبي

-9.44% -391 3,746 4,137 4,819 5,456  (يوروبوند وقروض)  باريس  ديون
 
 

-4.74% -88 1,767 1,855 1,963 1,849   (يوروبوند وقروض)  ديون باريس
 
 

5.15% 1,127 22,997 21,870 21,736 20,925  إصدارات يوروبوند في السوق 

1.45% 7 490 483 460 430  فوائد متراكمة على اليوروبوند 

8.11% 6 80 74 447 419   بالعملة األجنبيةسندات خزينة خاصة
 
 

 ودائع القطاع العام 8,326 10,522 11,419 12,713 1,294 11.33%
 صافي الدين العام 62,615 66,590 67,879 69,054 1,175 1.73%
إجمالي القيمة السوقية للدين 46,992 51,231 51,308 50,934 374- 0.73%-
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من إجمالي الدين%  66% 67% 65% 62%  3.73%-  

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   1 أيلول  - 118 األول  أرقام كانون:  

 . DMFASم االصادرة عن نظ

  . مليار دوالر ضمن مؤتمر باريس  801،  بقيمة والً أ تتضمن يوروبوند صدر( القروض واليوروبوند)  ديون باريس :   
، قرض للبنك الدولي إلعادة اإلعمار والتنمية، قرض لإلمارات العربية المتحدة، شريحة أولى للقرض  مساهمة باريس صادر لماليزيا كجزء من :  

116 ، قرض صندوق النقد الدولي، شريحة أولى لقرض االتحاد األوروبي، وقرض لصندوق النقد العربي في حزيران 118 الفرنسي في شباط   

جنبيةسندات خزينة خاصة بالعملة األ : 
 
  (.سندات استمالك ومقاول)

ما يحمله مصرف لبنان، الصندوق الضمان االجتماعي،  قروض ثنائية ومتعددة األطراف  باستثناءإجمالي القيمة السوقية للدين هي إجمالي الدين العام : 9
. و  وديون باريس   

 
  



 

 

 

 1122 تشرين األول - مرصد المالية العامة 

 

 ماشورات وزارة المالية
1122 

 51-38، أعداد نشرة تنسيق المساعدات 
  يرادات الدولة  1122، آذار (1121-2441)واردات السيارات وا 
  1122آذار ، 1125-1121إ ار إدارة الدين 
  1122، شبا  1121موازنة الموا ن لعام 
  1122أيلول  –، كانون الثاني نشرة شهرية –مرصد المالية العامة 
  1122األول من العام رب  ال –نتائج المالية العامة 
 1122 تشرين األول –، كانون الثاني لمحة شهرية: كهرباء لبنان التحويالت إلل شركة 
 1122من العام  و الثال  والثاني ألول، الرب  اتقرير الدين وأسواق الدين الفصلي 
 1122 أيلول -، شبا  23بند  -الروات ، األجور وملحقاتها 

 
1121 

 38-10، أعداد نشرة تنسيق المساعدات 
  من العام  الراب -، الرب  األول1114، الرب  الراب  من العام الفصلي الدين وأسواق الدينتقرير

1121 
 1121من منظار المالية العامة، نيسان : شركة كهرباء لبنان 
  1121تقرير لبنان لعام 
  1121 كانون األول –كانون الثاني ، نشرة شهرية –مرصد المالية العامة 
  1121من العام  والثال  الثانيتقرير المالية العامة الفصلي، الرب  األول 
 1121 نتائج المالية العامة في 
 1121 كانون األول –كانون الثاني ، ، لمحة شهرية: التحويالت إلل شركة كهرباء لبنان 
  1121تقرير مفّصل، تشرين األول  – 1121مشروع موازنة 

 
1110 

 15-24، أعداد نشرة تنسيق المساعدات 
  1114الثال  من العام -، الرب  األول الفصليتقرير الدين وأسواق الدين 
  باري   –المؤتمر الدولي لمساندة لبنانIII 22-4، التقرير الفصلي،  أعداد 
 1114 تقرير لبنان لعام  
  1114األول  كانون –،  كانون الثاني نشرة شهرية –مرصد المالية العامة 
  1114الثال  –تقرير المالية العامة الفصلي، الرب  األول 



 

 

 

 1122 تشرين األول - مرصد المالية العامة 

 1118 نتائج المالية العامة في 
  1114تقرير مفّصل، آ   – 1114مشروع موازنة 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :على بنا االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد

 

 المالية وزارة

 (UNDP)  اإلنمائي المتحدة األمم مشروع
 

 8 1 68    69: تلفون

 6 1 68    69: فاكس

 

 infocenter@finance.gov.lb: الكتروني بريد

 www.finance.gov.lb: يلكتروناالالموقع 
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