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 لمحة عامة

 120 بلغ نخفاض، با5002 من العام أيار -كانون الثانيفي مليار ليرة  590,2عجزًا بقيمة  المالي الميزانإجمالي سجل 
باالضافة الى ذلك، سجل الميزان االولي  (.0)جدول رقم  5001 الفترة ذاتها من العاممقارنة مع في المائة(  02مليار ليرة )

هذا  .5001مليار ليرة في العام  20مقارنة مع فائض ، 5002ول خمسة اشهر من العام أمليار ليرة خالل  275بلغ  اً فائض
بقيمة  ارتفاعلى إضافة إ مليار ليرة ,52بقيمة التحويالت لمؤسسة كهرباء لبنان  تراجعنتيجة  التحسن في المالية العامة هو

ارتفاع بعض لى إباالضافة األمالك على  ارتفاع الضرائبااليرادات الى وتعود هذه الزيادة في  .في االيرادات مليار ليرة 005
 .ضرائب الدخلالضرائب على االستيراد و  في انخفاض ، والتي قابلهابنود االيرادات

 

 

 1موازنة االتصاالت وفرا من مالمتوقع تحويله مليار ليرة ,78ومليار ليرة  722مبلغي استبعاد  ي بعدأ، منظار نقديمن 
ضافة المب على التوالي 5002و 5001 ينمن العام أيار -كانون الثانيخالل  في  ,العجز بنسبة  نموي، فعلياً  ةلغ المحولاوا 

، في المقابل .5002 في العامليرة مليار  59882إلى  5001 من العام أيار -كانون الثانيخالل مليار ليرة  59220المائة، من 
مليار ليرة  012 بقيمة أكبر عجزمقارنة مع  5002 يارأ -مليار ليرة في كانون الثاني 007بقيمة   عجزاً سجل الميزان األولي ي

 .5001 يارأ -في كانون الثاني
 
 
 

 

                                                 
أيار  -مليار ليرة مقابل ال شيء خالل كانون الثاني 372حوالي  3112أيار  -وفر موازنة االتصاالت خالل كانون الثاني بلغت التحويالت منمن منظار نقدي،  1

3112.  

 : ملخص المالية العامة0جدول 

 4102 4102 نسبة التغير
 )مليار ل.ل.(

 ايار -4ك ايار -4ك 4102/4102
 1إجمالي ايرادات الموازنة والخزينة 6,313 6,415 1.6%

 منهاإجمالي نفقات الموازنة والخزينة،  8,759 8,510 2.8%-

10.9% 2,663 2,401  تسديد فوائد 

-1.3% 104 105  2تسديد أقساط القروض الميسرة 

-8.2% 5,743 6,253  3النفقات األولية 

 إجمالي العجز/الفائض (2,446) (2,095) 14.4%-

N.M.4 672 60 العجز األولي/الفائض األولي 

 مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية، 
 االتصاالت وفر موازنة . تتضمن التحويالت المتوقعة من1

 . تتضمن فقط األقساط األساسية من القروض الميسرة المخصصة  لتمويل مشاريع3

 الميسرة(النفقات األولية ال تتضمن المدفوعات المتعلقة بالدين )تسديد الفوائد وأقساط القروض . 2

 معبر غير .2
 

 جدول المحتويات
 
 
 

         االيرادات
 2-3صفحة   

 

 النفقات
 2-2صفحة 

 
 تطور الدين العام

 3-2صفحة 
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كانون  -2112 ايار -)كانون الثاني المحولة فعليا   ايرادات وزارة االتصاالت ا  ضمنمت، من منظار نقديالمالي : اجمالي الميزان 1الرسم البياني 

 (2112 ايار -الثاني

  
مةالعا المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

 ايار -كانون الثاني -2112 ايار -)كانون الثاني المتوقع تحويلها ايرادات وزارة االتصاالت ا  ضمنمت، المالي: اجمالي الميزان 2الرسم البياني 

2112) 

 
 مةالعا المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

االتصاالت.مالحظة: تمثل االرقام من وفر موازنة االتصاالت توقعات وزارة المالية، في حين كانت هذه التوقعات تحضر من قبل وزارة   
 

 االيرادات

 29101مبلغ في المائة سنويًا عن  5، بارتفاع نسبته 5002 يارأنهاية مليار ليرة في  29202حوالي  2إجمالي اإليرادات بلغ 
 في المائة ليصل 8جمالي االيرادات بنسبة إ نخفضمن منظار نقدي، ا .5001المحصل في الفترة ذاتها من العام مليار ليرة 

  خالل هذه الفترة. من وفر موازنة االتصاالت تحويالتاللى انخفاض إيعود ذلك و  ،مليار ليرة 29252لى إ

 (0: )حيثمليار ليرة  29212لتبلغ  5002أيار  -في كانون الثاني مليار ليرة 025حوالي ب اإليرادات الضريبية نخفضتا
على الدخل ضريبة  في عاكسة االنخفاض ،مليار ليرة 512 بقيمةالضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال  تراجعت
  أيار من العام السابق،شهر ، في حين تم تسديدها في 5002في حزيران  الجزء األكبر منهاتحصيل يتوقع  حيث األرباح

                                                 
2 

 على اساس المتوقع تحصيله.
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 اجمالي النفقات اجمالي االيرادات

 الميزان االولي اجمالي الميزان المالي

6,172 6,313 6,415 

7,892 
8,759 8,510 

-1,720 
-2,446 -2,095 

741 
60 672 

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2012 2013 2014

LL
 B

il
li

o
n

 

 اجمالي النفقات اجمالي االيرادات

 الميزان االولي اجمالي الميزان المالي
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تراجع الرسوم المحصلة لدى الجمارك  مليار ليرة نتيجة 000بحوالي  الرسوم على التجارة والمبادالت الدوليةانخفضت  (5)و
مليار ليرة  ,2التبغ والسيارات بحوالي ، تقلصت الرسوم المحصلة على بالتفصيل. 5002أيار من العام  -في كانون الثاني

 .مليار ليرة على التوالي 52و

نتيجة مليار ليرة  ,00 بقيمة الضريبة على األمالك (0: )في كل من ارتفاعقابلها في االيرادات الضريبية  االنخفاضاتهذه 
في المائة في متوسط  02بنسبة  االرتفاع عاكسًة بذلكمليار ليرة،  70الزيادة في إيرادات "رسوم التسجيل على العقارات" بقيمة 

بحوالي  الداخلية على السلع والخدمات الضرائب( 5) ؛في المائة في عدد العقارات المباعة 00بنسبة و ر العقارات المباعة اسعأ
 إلى االرتفاعايرادات الضريبة على القيمة المضافة باالضافة  فيمليار ليرة  52بقيمة الزيادة نتيجة ، وذلك مليار ليرة 27

 حاصالت الضريبة على القيمة المضافة التفصيل، نمتب .3كاحصر التبغ والتنبدارة إالتحويالت من  مليار ليرة في 20بقيمة 
لدى الجمارك  المحصلة الضريبة على القيمة المضافة إيرادات، في حين شهدت في المائة 2على االستهالك الداخلي بنسبة 

 .مليار ليرة 8بحوالي  رسم الطابع المالييرادات إ( تحسنت تحصيالت 1) كذلك، ؛في المائة 0بنسبة  انخفاضاً 

من  .154، أيار -كانون الثانيفي  مليار ليرة 5،4،1 لتبلغ سنويا مليار ليرة 511 بحوالي 4اإليرادات غير الضريبية ارتفعت
 ذلكيعود السبب وراء و  ،مليار ليرة 135لى إمليار ليرة لتصل  445ضريبية بقيمة الغير إليرادات ا انخفضتمنظار نقدي، 

 173بلغت تحويالت  مقارنة مع 154، أيار -ي مبلغ من وفر موازنة االتصاالت خالل كانون الثانيأتحويل  عدم إلى
 من حاصالت" شهدت كل من قدف ،األخرى االيرادات غير الضريبيةأما لناحية . 153، أيار -مليار ليرة خالل كانون الثاني

)للمزيد من  مليار ليرة على التوالي ،1ومليار ليرة  11 " ارتفاعًا بقيمةمرفأ بيروت "إيراداتو "الدولة الخاصة مالكأ
يرادات رسوم جواز إ باالضافة الى ارتفاع، (154،صدار كانون الثاني إمرصد المالية العامة، مراجعة المعلومات، الرجاء 

  مليار ليرة.  ،5من العام بحوالي السفر/األ

بشكل ، 154، أيار -كانون الثاني مليار ليرة في 415 سنويًا لتصل إلى مليار ليرة 511بقيمة  إيرادات الخزينة ارتفعت
صدار إالرجاء مراجعة مرصد المالية العامة، )للمزيد من المعلومات، " في "الحسابات األخرىارتفاع اإليرادات  أساسي نتيجة
 (.154،كانون الثاني 

 

 النفقات

 154، أيار -كانون الثانيخالل مليار ليرة  8,151مليار ليرة، لتصل إلى  42، بقيمة انخفاضاً  النفقاتإجمالي  سجل
 .153، من العام في الفترة ذاتهامليار ليرة  8,712مقارنة مع مبلغ 

. يعود هذا 154، نهاية أيار مع مليار ليرة 4,144 مليار ليرة لتصل إلى 438بقيمة  5النفقات الجارية األولية انخفضت
لضمان الصندوق الوطني لو  مؤسسة كهرباء لبنانكل من  التحويالت إلى في التراجع إلىبشكل أساسي  االنخفاض
بقيمة  االخرىالجارية النفقات  تراجعت إضافًة إلى ذلك، .على التوالي مليار ليرة 511و مليار ليرة 41،بقيمة  االجتماعي

غير أن  .153،أيار  -مليار ليرة المسجل في كانون الثاني 55،مبلغ  من 154،أيار  -مليار ليرة في كانون الثاني 44
الرواتب واالجور مليار ليرة كما ارتفعت  41بحوالي  معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة في عاارتف قابلههذا التراجع 

لى إالتحويالت ارتفعت  ذلك،. ك154،ولى من العام الخمسة األشهر ألافي  مليار ليرة 8،بقيمة  والتقديمات االجتماعية

                                                 
من ارباح ادارة حصر التبغ  3113لعام  دجزء العائال)وهي تمثل  3112 أيار -مليار ليرة في كانون الثاني 31بلغت التحويالت من ادارة حصر التبغ والتنباك  3

 (.3112العائدة لعام  حصر التبغ والتنباكادارة )تمثل ارباح  3112مليار ليرة في اول خمسة اشهر من العام  111مقارنة مع والتنباك( 
4

 على أساس المتوقع تحصيله. 
  .األولية تمثل النفقات الجارية باستثناء مدفوعات الفوائد وخدمة الدين النفقات الجارية 5
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أيار  –مليار ليرة المسجل في كانون الثاني 8،مبلغ  من ،مليار ليرة 4،بحوالي  لحبوب والشمندر السكريالمديرية العامة ل
 .153،من العام 

القروض على  خدمة الدين ارتفاع نتيجةوذلك  مليار ليرة، 113،،لتبلغ مليار ليرة  ،1، بحواليتسديدات الفوائد ارتفعت 
مظهرة  ،154، في نهاية أيارمليار ليرة  514حوالي  الخارجية الديون أقساط تسديداتبلغت  .المحلية واالجنبيةبالعملتين 
 .153،مقارنة مع الفترة ذاتها من العام مليار ليرة  5طفيفًا بقيمة  انخفاضاً 

ويعود ذلك ، 154،أيار  -كانون الثاني في مليار ليرة 312لتصل إلى  مليار ليرة 11 بقيمة النفقات االستثمارية تقلصت
وزارة ( تقلص الدفعات العائدة الى ،، )مليار ليرة 15 بقيمة بالصيانة المتعلقةالدفعات  انخفاض( 5)إلى بشكل رئيسي 

مليار ليرة ليصل  5،بقيمة  مجلس االنماء واالعمارلى إ( انخفاض الدفعات 3و) ،مليار ليرة 2،بقيمة  االشغال العامة والنقل
 مليار ليرة. 514لى إمجموعها 

في نفقات  االنخفاض. يعود هذا 154، نهاية أيارفي  مليار ليرة 1،1لتبلغ  مليار ليرة 45 بحوالي 6نفقات الخزينة انخفضت
مليار ليرة  45بقيمة  األماناتالتراجع في كل من الرديات على الضريبة على القيمة المضافة و  إلىأساسي الخزينة بشكل 

مليار ليرة في كانون  48لى إلتصل  مليار ليرة 57بقيمة الودائع  تتراجعلى ذلك، إباالضافة مليار ليرة على التوالي.  52و
   .154،أيار من العام  -الثاني

 

 الدين العام

عن نهاية  في المائة( 1.،) مليار ليرة 453،، بلغبارتفاع  154، أيارنهاية  معمليار ليرة  28,512 إجمالي الدين العام بلغ
مليار ليرة نتيجة  415،،8 لىإليصل فقط مليار ليرة  11،،، بلغتأدنى اسمية  بقيمةارتفع صافي الدين  .153،عام ال

 مليار ليرة. 51،718في المائة( لتبلغ  5.4(مليار ليرة  53، بقيمةالزيادة في ودائع القطاع العام 

مليار  ،18,11 ليبلغ حوالي ،154،شهر من العام أول خمسة أفي  مليار ليرة 41،,،بقيمة  الدين بالعملة المحلية ارتفع
االكتتاب خالل اإلصدارات في العام والخاص  ينوذلك بسبب المشاركة الكثيفة من القطاع ،154،في نهاية أيار  ليرة

 في مشاركة كل من الجمهور والمؤسسات المالية. زادت محفظة الملحوظلى التحسن إ، مع االشارة سندات الخزينةاألسبوعية ل
المصارف  حافظتمليار ليرة، في حين  57،342لتبلغ  مليار ليرة 188بحوالي لبنان  مصرفالتي يملكها من سندات الخزينة 

لى إمليار ليرة من سندات الخزينة لتصل  117بزيادة  المقرضين للدولة بالعملة المحليةعلى موقعها في صدارة  التجارية
 فقد ،العامة والمؤسسات المالية المؤسسات ،الجمهوركل من  يحملهاسندات الخزينة التي أما لناحية مليار ليرة.  31،344
مليار ليرة على التوالي، لتشكل نسبتها  337و مليار ليرة 341 ،مليار ليرة 412بقيمة  تهم من سندات الخزينةمحفظ ارتفعت

 .154،أيار  -الثانيفي المائة من مجموع الزيادة في الدين بالعملة المحلية في كانون  42مجتمعة ما يعادل 

عن  مليار ليرة 573قدره ارتفاع ب ،154، من العام أيار نهاية معمليار ليرة  32,117 حوالي الدين بالعملة األجنبية بلغ
" القروض الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص أجنبي" الزيادة في هذا االرتفاع هو نتيجة .153، نهاية العام

 ائتمان وكالةجزء من القرض المعطى لوزارة الطاقة والمياه من قبل  تسديدنتيجة ، التي بدورها جاءتمليار ليرة 331بقيمة 
" ،"باريس سندات اليوروبوند والقروض الصادرة ضمن ديون  كل من انخفضت في المقابل، .7EKF الدنماركية، الصادرات

 54في السوق بقيمة  تداولةسندات اليوروبوند الم زادت. ليرة على التوالي مليار 18و ليرة مليار ،55 بحوالي" 3"باريس و
                                                 

ية من تلك المنشورة في نشرة األداء المالي الشهري، ، تختلف فقرة نفقات الخزينة في التقارير المالية الشهرية والفصلية والسنو3111اعتباراً من عدد كانون األول  6

 قتصادي.وذلك بسبب إعادة تصنيف بعض المدفوعات في بنود األمانات وسلف الخزينة، والتي يتم إعادة تصنيفها ضمن بنود الموازنة بحسب تصنيفها اال
7

لتوليد الطاقة في معملي الذوق  جديدة بغية تركيب وحدات ) (EFK الدنماركية القرض المعطى لوزارة الطاقة والمياه من قبل وكالة ائتمان الصادرات الىشير ي 

 .والجية
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وتمويلها عبر اصدارين في  مليار ليرة، حيث تم استبدال سندات اليوروبوند المستحقة ،71،،3 لىإلتصل فقط مليار ليرة 
وذلك بعد ان ابدى  ،عودة باصدار خاص لبنكالى القيام  عمدت وزارة المالية، 154،خالل أيار  .154،نيسان وأيار 

من سندات المتبقية  تمويل القيمة بغية ،1548، نيسان شهرصدار إ ضمنفتح السندات المصدرة رغبته باعادة  مصرفال
بلغت ن قيمة سندات اليوروبوند المستحقة في أيار والتي لم يتم استبدالها أ حيثو في أيار. لمستحقة االيوروبوند 

في المائة من القيمة االساسية لسندات اليويوروبند المستحقة في أيار(، اتفق الطرفان  1.1،دوالر اميركي ) 577،714،111
بفائدة اصدار سندات مليون دوالر اميركي تم استثمارها في  511مليون دوالر اميركي منها  571 بقيمة إصدار جديدعلى 
تم االصدار و ، 1،1،% يستحق في 1.1بفائدة ر اميركي مليون دوال 71صدار آخر بقيمة ا  ، و 1،1،% تستحق في 1.81

 اميركي. مليار دوالر 5.4نيسان البالغ كتلك العائدة إلصدار بناًء لنفس الشروط ويحقق نفس العوائد 

  

 

  

                                                 
8

 الموقع االلكتروني لوزارة المالية ضمن "عمليات اصدار الدين" في قسم الدين العام،  على فرةمتو 3112نيسان و أيار  الدين خاللمزيد من المعلومات عن اصدار 
 ، مذكرة موجزة"ةبنك عودبالخاص  دارصواال ;د: التبادل الطوعي السابع واالصدار النقدي الجدي3112في نيسان و أيار  تحت عنوان" اصدارات اليويوربوند
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القسم األول: خالصة اإليرادات العامة       

 : إجمالي اإليرادات4جدول 
 4102 4102 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
4102/4102  

 -4ك
 أيار

 -4ك
 أيار

 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنها 5,951 5,954 0.0%
 اإليرادات الضريبية   4,686 4,534 3.2%-
 اإليرادات غير الضريبية    1,266 1,420 12.2%
 إجمالي إيرادات الخزينة 361 461 27.5%
 إجمالي اإليرادات العامة 6,313 6,415 1.6%

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

 : اإليرادات الضريبية2جدول 
 4102 4102 نسبة التغير

4102/4102 )مليار ل.ل.(  -4ك 
 أيار

 -4ك
 أيار

 اإليرادات الضريبية 4,686 4,534 3.2%-
  :ومنهاضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال،  1,501 1,267 15.6%-
 ضريبة الدخل على األرباح 760 452 40.6%-
 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور 307 348 13.1%
 ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولة 137 134 1.5%-
 %(1ضريبة الدخل على الفوائد ) 279 297 6.4%

 غرامات )ضريبة على الدخل( 18 35 100.4%
  :ضريبة على األمالك ، ومنها 454 562 23.9%
 ضريبة على األمالك المبنية 111 138 24.8%
 رسوم تسجيل على العقارات 291 362 24.5%
:الضرائب الداخلية على السلع والخدمات، ومنها 1,630 1,697 4.1%  
 الضريبة على القيمة المضافة 1,435 1,461 1.8%
 ضرائب أخرى على السلع والخدمات، ومنها: 140 131 6.2%-
 على السيارات رسوم تسجيل 85 82 3.3%-
 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية 54 48 11.1%-
:الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنها 902 801 11.2%-  
 الجمارك  337 314 7.0%-
 رسوم، ومنها: 565 487 13.7%-
 رسوم على البنزين 198 206 4.0%

 رسوم على التبغ 175 116 33.7%-
 على السياراترسوم  187 162 13.5%-
 إيرادات ضريبية أخرى )خاصة رسوم الطابع المالي( 199 207 4.0%

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  
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 : اإليرادات غير الضريبية2جدول 
 4102 4102 نسبة التغير

4102/4102 )مليار ل.ل.(  -4ك 
 أيار

 -4ك
 أيار

الضريبيةاإليرادات غير  1,266 1,420 12.2%  
 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 950 1,086 14.3%
 حاصالت من إدارات ومؤسسات غير مالية، منها: 869 939 8.0%
 إيرادات كازينو لبنان 53 50 5.4%-
 إيرادات مرفأ بيروت 30 82 173.7%
 إيرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني 20 18 10.0%-
 إيرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية  766 789 3.0%
 )مصرف لبنان المركزي( ةالتحويالت من المؤسسات المالية العام 61 61 0.6%

 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة )إيرادات مطار رفيق الحريري الدولي( 18 83 359.1%
 عامة )فوائد(حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات  2 2 18.2%
 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 247 257 4.0%
 رسوم إدارية، ومنها: 196 209 6.5%
 رسوم كتاب العدل 12 13 6.4%
 رسوم جواز السفر/ األمن العام 54 66 22.1%
 رسوم السير  93 93 0.5%
 رسوم قضائية              11 11 2.1%
 رسوم القيادة             8 7 7.4%-
 عائدات إدارية 18 16 11.7%-
 مبيعات )الجريدة الرسمية وثمن لوحة عمومية( 1 1 1.3%
 رسوم إجازات )خاصة إجازات العمل( 26 26 1.7%

 رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 7 5 18.7%-
 الغرامات والمصادرات 4 5 17.9%
 تقاعدية(إيرادات غير ضريبية مختلفة )معظمها محسومات  64 73 12.8%

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

 
 : اإلنفاق بحسب التصنيف االقتصادي5جدول 

 4102 4102 نسبة التغير
/4102 )مليار ل.ل.(

4102 
 -4ك

 أيار
 -4ك

 أيار
 النفقات الجارية .0 7,588 7,411 2.3%-
 المخصصات والرواتب وملحقاتها، ومنها: 2,645 2,707 2.3%
 مخصصات ورواتب وأجور والتقديمات االجتماعية 1,767 1,795 1.6%
 معاشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ومنها: 730 787 7.8%
 معاشات التقاعد 661 678 2.5%

 تعويضات نهاية الخدمة 69 109 57.7%
 /5عامة لتغطية رواتب تحويالت إلى مؤسسات  148 125 15.5%-
 /،تسديد فوائد ومنها:  2,401 2,663 10.9%
 فوائد على القروض الداخلية 1,432 1,608 12.2%
 فوائد على القروض الخارجية 968 1,055 8.9%
 سديد أقساط ديون خارجيةت 105 104 1.3%-
 مواد استهالكية، ومنها: 133 130 2.2%-
 نفقات تغذية 21 22 6.9%

 محروقات 4 3 30.0%-
 أدوية  65 54 17.2%-
 خدمات خارجية 59 72 22.2%
 تحويالت أخرى، ومنها:  1,940 1,486 23.4%-
 /3 مؤسسة كهرباء لبنان 1,312 1,067 18.7%-
 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  250 100 60.0%-
 الهيئة العليا لإلغاثة  23 5 78.8%-
 التحويالت إلى القطاع غير العام  134 142 5.9%

 التحويالت إلى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري  28 52 85.6%
 المساهمات لمؤسسات المياه  3 12 273.7%
 نفقات جارية أخرى، ومنها: 211 167 20.8%-
 مستشفيات  126 126 0.2%-
 أخرى )أحكام قضائية ومصالحات، نفقات وفود ومؤتمرات خارجية، غيرها(  نفقات  84 40 52.5%-
 المدينة دعم الفوائد 94 82 12.8%-
 . النفقات االستثمارية4 425 369 13.3%-
نشاءات مائية 14 0 98.8%-  استمالكات أراض وأبنية إلنشاء وأشغال طرق ومرافئ ومطارات وا 
 تجهيزات 29 21 27.2%-
 إنشاءات قيد التنفيذ، ومنها: 248 281 13.4%
 مجلس الجنوب 18 39 124.3%
 مجلس اإلنماء واإلعمار 125 104 16.9%-
 وزارة األشغال والنقل 58 29 49.6%-

 أخرى، ومنها:  41 43 5.4%
 الهيئة العليا لإلغاثة   15 0 100.0%-
 صيانة 113 52 54.2%-
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 : التحويالت إلى المؤسسات العامة لتغطية الرواتب واألجور6جدول 
 4102 4102 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
4102/4102  -4ك 

 أيار
 -4ك

 أيار
الجنوبتحويالت إلى مجلس   2 7 222.70%    
 تحويالت إلى مجلس اإلنماء اإلعمار    15 8 45.40%-
 تحويالت إلى صندوق المهجرين    2 2 42.00%
 تحويالت إلى الجامعة اللبنانية 123 105 14.60%-
 تحويالت إلى المركز التربوي للبحوث واإلنماء 6 2 66.70%-

-15.50% 125 148 
العامة لتغطية الرواتب إلى المؤسسات  اجمالي التحويالت

  واألجور
 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثابتة الماديةنفقات أخرى تتعلق باألصول  21 14 32.0%-
 /2سلفات موازنة  .2 64 91 42.1%
 /5إدارة الجمارك )ال تتضمن الرواتب واألجور(  .2 20 20 2.0%-
 /6نفقات الخزينة  .5 661 620 6.2%-
 بلديات 343 412 20.1%

 أمانات 51 33 36.0%-
 /7ودائع  65 48 26.8%-
 أخرى، ومنها: 201 127 36.8%-
 الضريبة على القيمة المضافةرديّات  135 93 30.7%-
 .  إنفاق غير مبّوب6 1 0 62.6%-
 إجمالي اإلنفاق )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار( .7 8,759 8,510 2.8%-

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

 (7للتفاصيل حول الفوائد، الرجاء مراجعة جدول رقم ) /3   
 (8للتفاصيل حول هذه التحويالت، الرجاء مراجعة جدول رقم ) /2
نة األخيرة. وبحسب القانون، سلفات الموازنة" كانت مصنفة سابقًا تحت البند "غيره"، إال أن وزارة المالية ارتأت تبويبها بشكل مستقل بسبب نمّوها الملحوظ في اآلو /2

 .يجب قوننة هذه المدفوعات الحقًا، وحينها فقط يمكن إعادة تصنيفها وفقًا للتصنيف االقتصادي في نظام الموازنة
العامة للمالية المستندات  /يتضمن هذا البند )باستثناء الرواتب واألجور( كل المدفوعات إلى الجمارك من صندوق الجمارك، ويمكن تصنيفها فقط عندما تستلم المديرية3

 . المرفقة
وية عن الفقرة التي تحمل االسم نفسه في تقارير أداء المالية العامة ، تختلف فقرة  نفقات الخزينة في التقارير الشهرية والفصلية والسن3111/ اعتبارا من كانون األول 6

تصنيف االقتصادي في نظام الصادرة عن وزارة المالية نظرًا إلعادة تصنيف بعض المدفوعات من حسابات األمانات وسلفات الخزينة والتي يتم إعادة  تصنيفها وفقًا لل
 الموازنة.

 لصالحهم. ةمن ايرادات محصل الصناديق المالية ،والبلديات ،المؤسسات، ينة  لإل دارات العامةع هي مبالغ تدفعهاالخزئ/ان الودا7
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 0: تفاصيل عمليات خدمة الدين7جدول 
 4102 4102 نسبة التغير

4102/4102 )مليار ل.ل.(  -4ك 
 أيار

 -4ك
 أيار

 تسديد فوائد 2,401 2,663 10.9%
 بالعملة المحليةالدين  1,432 1,608 12.2%
 الدين بالعملة األجنبية، ومنها 968 1,055 8.9%
 فوائد على اليوروبوند* 914 1,000 9.4%
 على قروض خاصة* فوائد 3 3 15.9%
 فوائد على قروض ميّسرة 51 52 0.9%
 تسديدات أقساط قروض ميّسرة  105 104 1.3%-

 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

لمخصصة لتمويل إن تصنيف مدفوعات خدمة الدين تنقسم إلى فئتين: تسديد الفوائد )بحسب تصنيفات إحصاءات مالية الحكومة( وتسديد أقساط القروض الميسرة ا /1
 المشاريع.
 بالعملية متعّلقة عامة نفقات *تتضمن

            

 
 0: التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان8جدول 

 4102 4102 نسبة التغير
 )مليار ل.ل.(

4102/4102  
 -4ك

 أيار
 -4ك

 أيار
 شركة كهرباء لبنان، ومنها: 1,312 1,067 18.7%-
 خدمة الدين 40 14 65.6%-
 شراء غاز، فيول ووقودتسديدات ل 1,271 1,053 17.2%-

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
كهرباء لبنان تسجل تحت بند "نفقات الخزينة" إذ كانت تدفع عن طريق سلفات خزينة صادرة بمراسيم عن مجلس الوزراء. كانت التحويالت إلى  5002( قبل عام 1)

تمت إعادة تصنيف هذه التحويالت لتصبح في خانة الدعم. هذه التحويالت  5002أصبحت هذه التحويالت تصنف في الموازنة على أنها قروض. عام  5002اعتبارا من 

لم تنعكس في تدخل في خانة "نفقات الخزينة" في تقارير األداء الضريبي إلى أن تم تم نقلها إلى خانة "نفقات الموازنة". إال أن إعادة التصنيف هذه  5010آب ظلت حتى 

األرقام من العام نفسه. ابتداء من كانون الثاني  من مرصد المالية العامة لتفادي أي خلل  في الجداول كما للمحافظة على إمكانية المقارنة مع 5010األعداد الصادرة لعام 

 أصبحت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان تندرج في خانة "نفقات الموازنة". 5011
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 القسم الثالث: الدين العام
 

4102 أيارحسب الدائن في نهاية شهر  المستحق األداء: الدين العام 9جدول   

 )مليار ل.ل.( 
4104 

 -0ك
 

4102 
 -0ك
 

4102 
 أيار

 رينسبة التغي    
-4102 0ك  

4102 أيار  
 %2.5 98,109 95,696 86,959 إجمالي الدين العام

 %4.0 58,552 56,312 50,198 الدين بالعملة المحلية

 %4.0 939 877 789 * فوائد متراكمة من الدين  

 15,049 17,171 17,745 3.3% (  REPOsيتضمنمصرف لبنان ) -أ

 %1.9 30,479 29,905 27,267 المصارف التجارية -ب

 %11.8 10,328 9,236 7,882 ديون أخرى  بالعملة المحلية )سندات خزينة(، ومنها -ج

 %4.7 7,454 7,117 6,479 مؤسسات عامة

 %24.6 167 134 134 /5سندات فروقات المتعهدين

 %0.4 39,557 39,384 36,761 /4 دين بالعملة األجنبية

 %12.9 2,927 2,592 2,584 أجنبي القروض الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص -أ

 %4.8- 2,226 2,338 2,925 /3 )يوروبوند وقروض( ،ديون باريس  -ب

 %4.8- 1,129 1,187 1,313 /4 )يوروبوند وقروض( 3ديون باريس  -ج

 %0.0 32,702 32,688 29,427 إصدارات يوروبوند في السوق -د

 %1.8 452 444 400 فوائد متراكمة على اليوروبوند -ه

 %11.0- 121 136 112 /1 سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية -و

 %1.4 15,708 15,495 12,916 ودائع القطاع العام

 %2.7 82,401 80,201 74,043 /6 صافي الدين العام

 %2.0 66,719 65,386 58,623 /7إجمالي القيمة السوقية للدين

 %0.5- %68 %68 %67 النسبة من اجمالي الدين العام

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العام

 .ألمريكي تحت بند سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبيةا بالدوالرتندرج سندات المتعهدين  ة المحلية.لسندات فروقات المتعهدين بالعم / 1

عن تلك المنشورة سابقًا نظراً لتحديث المعلومات المتعلقة بالقروض الثنائية والمتعددة األطراف الصادرة  أن تختلف يمكن 3112 كانون األول -3113أرقام كانون األول  / 3

 .DMFASعن نظام 
 .3مليار دوالر ضمن مؤتمر باريس  17871)القروض واليوروبوند( تتضمن يوروبوند صدر أوالً بقيمة  3ديون باريس  / 2

، قرض للبنك الدولي إلعادة اإلعمار والتنمية، قرض لإلمارات العربية المتحدة، شريحة أولى للقرض الفرنسي في 2لماليزيا كجزء من مساهمة باريس  ةصادر يوروبوند /2

 .، شريحة أولى لقرض االتحاد األوروبي3113 3118باط ش

 ومقاوالت(. اتسندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية )سندات استمالك  /3
 / يتم الوصول الى صافي الدين العام عن طريق طرح ودائع القطاع العام من اجمالي الدين العام.6

 .2و 3ثنائية ومتعددة األطراف وديون باريس  ، قروضإجمالي القيمة السوقية للدين هي إجمالي الدين العام باستثناء ما يحمله مصرف لبنان، الصندوق الضمان االجتماعي  /7
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 منشورات وزارة المالية
2112 

 85- 74 نشرة تنسيق المساعدات، أعداد 
 154، نيسان - الثانيكانون ، مرصد المالية العامة
 153،كانون االول  –تشرين االول ،مرصد المالية العامة

 153، من العام والثالث الفصل الثانينتائج المالية العامة في 
 154، آذار – كانون الثانيالتحويالت إلى شركة كهرباء لبنان: لمحة شهرية، 
 153،كانون االول  – االولتشرين التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان: لمحة شهرية، 

 154، شباط -الثانيكانون  ،53بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها 
 153،كانون االول  –تشرين االول، 53بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها

 154،من العام  و الثاني االولية ،الفصل تقرير الدين وأسواق الدين الفصل
 153،الرابع من العام ية ،الفصل تقرير الدين وأسواق الدين الفصل

2113 
 73-15نشرة تنسيق المساعدات، أعداد 

 153،ايلول  –كانون الثاني ،مرصد المالية العامة
 ،15،كانون االول – تشرين الثاني ،مرصد المالية العامة
 ،15، عن العام نتائج المالية العامة

 153، الفصل األول من العامنتائج المالية العامة في 
 ،15، الفصلين الثاني والثالث من العامنتائج المالية العامة في 

  153،ايلول  -كانون الثاني التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان: لمحة شهرية، 
  ،15،كانون االول  –تشرين الثاني التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان: لمحة شهرية، 

 153،ايلول  –الثانيكانون ، 53بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها
 ،15،كانون االول  –تشرين االول، 53بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها

 153،ية ،الفصل األول والثاني والثالث من العام تقرير الدين وأسواق الدين الفصل
 ،15،ية ،الفصل الرابع من العام تقرير الدين وأسواق الدين الفصل

 
 www.finance.gov.lbيرجى مراجعة الموقع التالي:  ،وزارة الماليةمنشورات ب ةللحصول على قائمة كامل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finance.gov.lb/
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 :على بنا االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد

 المالية وزارة

 (UNDP)  اإلنمائي المتحدة األمم مشروع

 159189/5 9 169: تلفون

 159181 9 169: فاكس

 


