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 لمحة عامة

االيرادات  الملحوظ في رتاا االنتيجة  4102خالل األشهر السبعة األولى من العام  ملحوظا   المالية العامة تحسنا  شهدت 
وترجع الزيادة الكبيرة في  بدورها نتيجة الزيادة في تسديدات الاوائد.جاءت والتي  ؛في الناقات الطاياة الزيادة على ىطغي ذال

لى إ بشكل كبير ،4100منذ العام المسجل المتواضع  االقتصادي مع االداء حد ماتتعارض إلى  والتيااليرادات، 
 .تحصيل المتأخراتإلى الزيادة في باالضافة المقبوضات ، التااوت في توقيت االستثنائيةالتحصيالت 

)ما  لبلدياتالعائدة لايرادات االتصاالت  4102تموز خالل لت بشكل استثنائي وزارة المالية قد حص  ن أمن الجدير بالذكر 
 .الميزان الماليعلى  ايجابا  أثر ، مما لم يتم توزيعها بعد(، والتي 1مليار ليرة 376يعادل 

 في المائة( 63) مليار ليرة 0014 بلغانخااض بوذلك ، مليار ليرة 4102عجزا  بقيمة  المالي الميزانإجمالي سجل ، وبالتالي
 قل بلغأ مليار ليرة مقارنة مع فائض 0322بلغ  ا  ولي فائضسجل الميزان األ في حين، 4106 تموز -كانون الثانيمقارنة مع 

 .(0)جدول رقم  4106الاترة ذاتها من العام مليار ليرة في  021

على اساس االستحقاق وتمثل المبالغ التي تتوقع وزارة المالية  تحتسباالتصاالت موازنة الت من وفر يالتحو ونظرا  لكون 
عن الميزان المالي النقدي، باستثناء نهاية كل عام لكل فترة عادة  المعلن تحويلها من وزارة االتصاالت، يختلف الميزان المالي 

 .ا  المتوقعة فعلي يتم تحويل المبالغعندما 

مليار ليرة في كل من كانون  0001مليار ليرة و 0131ساس االستحقاق، بلغت التحويالت من وفر موازنة االتصاالت أعلى 
 تم فعليا تحويل مبلغالمقابل، على الصعيد النقدي، في  .2على التوالي 4102تموز  -و كانون الثاني 4106تموز  -الثاني
مليار ليرة  732بلغت كانت قد هذه التحويالت أن ، مع العلم 4102وزارة االتصاالت في تموز قبل من  3مليار ليرة 0121

                                                 
1

 . 2212ايار  31لغاية  2212كانون الثاني  أوللصالح البلديات عن الفترة الممتدة من  الخليوي الهاتف عائداتمن  كمةاالمتر المبالغ االيرادات هذه تمثل 
2

تقدر   االرقام، عن التصريحا فيها يتم ال التي الحاالت في .موازنتهامن وفر  الخزينة لصالح المستحقة المبالغوزارة االتصاالت عادةً وزارة المالية بقيمة  تزود 

السنوي  المتوسطبلغ  ،2213و 2211 عامي بينالفعلية من السنوات السابقة كمؤشر عام، مع االشارة الى انه  التحويالتالمبالغ باستعمال متوسط  هذهالمالية  وزارة
 مليون دوالر اميريكي. 1243للتحويالت من وفر موازنة االتصاالت حوالي 

3
  .2213-2212عن أعوام ضافة الى متأخرات الحالي إلعام لالتحويالت من وفر موازنة االتصاالت العائدة المبلغ  اتضمن هذي 

 : ملخص المالية العامة0جدول 

 )مليار ل.ل.( 4102 4102 نسبة التغير
 تموز -4ك تموز -4ك 4102/4102

 0الموازنة والخزينة إجمالي ايرادات 8,771 9,932 13.2%

 منهاإجمالي نفقات الموازنة والخزينة،  11,892 11,950 0.5%

12.6% 3,512 3,118  تسديد فوائد 

1.8% 154 151  4تسديد أقساط القروض الميسرة 

-3.9% 8,284 8,623  6الناقات األولية 

 إجمالي العجز/الفائض (3,121) (2,018) 35.3%-

N.M.4 1,648 149  األولي/الفائض األوليالعجز 

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

 . تتضمن فقط األقساط األساسية من القروض الميسرة المخصصة  لتمويل مشاريع2

 الفوائد وأقساط القروض الميسرة(النفقات األولية ال تتضمن المدفوعات المتعلقة بالدين )تسديد . 3
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 33بانخااض بلغ مليار ليرة،  0037بقيمة  ا  عجز  الميزان المالي النقدي سجل ذلك،ل ونتيجة   .4106في الاترة ذاتها من العام 
بلغ  ا  فائض النقدي وليالميزان األ سجل ، كذلك .4106تموز  -كانون الثانيخالل العجز النقدي المسجل  مقارنة  معفي المائة 

 . 4106 تموز -كانون الثانيمليار ليرة في  037مليار مقارنة مع عجز بلغ  مليار ليرة 4311
 

 تموز -كانون الثاني) المحولة فعليا   ايرادات وزارة االتصاالت ا  ضمنمت، من منظار نقديالمالي الميزان جمالي إ: 1الرسم البياني 

 (2112 تموز -كانون الثاني -2112

  
مةالعامديريةالماليةوزارةالمالية،: المصدر  

 

 -2112 تموز -كانون الثاني) المتوقع تحويلها ايرادات وزارة االتصاالت ا  ضمنمت، الماليالميزان جمالي إ: 2الرسم البياني 

 (2112تموز  -كانون الثاني

 
 مةالعامديريةالماليةوزارةالمالية،: المصدر

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

 الميزان االولي اجمالي الميزان المالي
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 اجمالي النفقات اجمالي االيرادات

 الميزان االولي اجمالي الميزان المالي
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 االيرادات

 تموز -كانون الثانيمليار ليرة في  1164لىإفي المائة( ليصل  06مليار ليرة ) 0031 حواليب 2إجمالي اإليرادات ارتاع
يرادات إ ارتاا وتعود هذه الزيادة إلى  .4106من العام  ناسهاالاترة  خاللالمحصل مليار ليرة  2770مبلغ بمقارنة ، 4102

 الضرائب على االستهالك.  في ايرادات تراجعوالتي قابلها  ،األموالورؤوس واألرباح الدخل على ضريبة الإلى الخزينة باالضافة 

 تحويالتال، بشكل أساسي نتيجة مليار ليرة 01،716لى إ في المائة ليصل 42جمالي االيرادات بنسبة إ ارتاعمن منظار نقدي، 
مبلغ ب، مقارنة 4102من العام  ىولألااألشهر السبعة في  مليار ليرة 0121 تبلغتي وال من وفر موازنة االتصاالت الكبيرة
 .4106الاترة ذاتها من العام خالل مليار ليرة  732

سجلت  في التااصيل، .مليار ليرة 3742لتبلغ  4102 نهاية تموزمع  مليار ليرة 412حوالي ب اإليرادات الضريبية ارتاعت
 041بقيمة  على األرباح نتيجة الزيادة في ضريبة الدخل مليار ليرة 422 نموا  بلغالضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال 

 .العائدة إلى سنين سابقة المتأخراتجهود وزارة المالية في تحصيل لى إغلب األ يعود سبب هذه الزيادة علىو  .مليار ليرة

دارة إالتحويالت من  توقيتتااوت في  مليار ليرة، وذلك نتيجة 32بحوالي  الداخلية على السلع والخدمات الضرائبارتاعت 
مليار  31مقارنة بمبلغ  4102 تموز -في كانون الثاني 4مليار ليرة 003 بلغ مجمو  هذه التحويالتوقد  .كاحصر التبغ والتنب

 ،الاترةخالل هذه على المستوى ناسه  الضريبة على القيمة المضافة وحافظت إيرادات. 4106الاترة ذاتها من العام خالل  6ليرة
فيما ( السابقةام و عمن األأقل )بنمط  في المائة 3االستهالك الداخلي بنسبة  علىالمحصلة حيث ارتاعت ضريبة القيمة المضافة 

لة لدى الجمارك بنسبة تراجع إ قابلها  في المائة.  6يرادات الضريبة على القيمة المضافة المحص 

مليار  62إيرادات "رسوم التسجيل على العقارات" بقيمة ارتاا  نتيجة مليار ليرة  27 بقيمةزيادة  الضريبة على األمالك سجلت
في  6بنسبة  عدد العقارات المباعة إضافة إلى في المائة 3بنسبة ر العقارات المباعة اسعأمتوسط  وذلك من جراء زيادةليرة، 
مجال  الحركة الناشطة في نتيجة مليار ليرة، على االرجح 41فقد ارتاعت بقيمة  ،األمالك المبنيةضريبة أما لجهة  .7المائة
 .نازحةالعائالت السورية العدد الى ارتاا  بدورها التي تعود و العقارات  تأجير

الجمارك و رسوم إيرادات التراجع  مليار ليرة نتيجة 061بحوالي  الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية انخاضت في المقابل،
صيل، تقلصت االتافي  االنخااض العام في قيمة الواردات خالل الاترة الذكورة. عاكسة  ، 4102 تموز -الثانيكانون خالل 

يرادات أن اإلمن الجدير ذكره  .مليار ليرة على التوالي 66ومليار ليرة  34السيارات بحوالي الرسوم على الرسوم على التبغ و 
 .مليار ليرة نتيجة التااوت في توقيت الدفعات 02رسم الطابع المالي تراجعت بقيمة المحصلة من 

خالل األشهر  مليار ليرة 0146 لتبلغ مقارنة مع العام الماضي مليار ليرة 414 بحوالي 8اإليرادات غير الضريبية ارتاعت
 4723لى إمليار ليرة لتصل  0671ضريبية بقيمة الغير إليرادات ا ارتاعتمن منظار نقدي،  .4102 من العامالسبعة األولى 

 4102 تموز -من وفر موازنة االتصاالت خالل كانون الثانيمليار ليرة  0121 تحويل مبلغأساسي نتيجة  بشكل ،مليار ليرة
 ،األخرى االيرادات غير الضريبيةأما لناحية . 4106 المماثلة من العام الاترة مليار ليرة خالل 732بلغت تحويالت  مقارنة مع

 من يراداتاالو مليار ليرة  34 بقيمة مرفأ بيروت إيرادات ،مليار ليرة 32بقيمة  الدولة الخاصة مالكأ من حاصالتارتاعت ال قدف
 . 4102اية تموز مع نه مليار ليرة 03بحوالي  رسوم السير

                                                 
2

على اساس المتوقع تحصيله.
 

4
 .2213 للسنة الماليةمليار ليرة  114مبلغ  يعود 
6

 .2212 للسنة الماليةمليار ليرة  42مبلغ  يعود 
7 

الفترة المذكورة ) المصدر: مديرية  خاللها بعلى عقود البيع المصرح يعتمد  المباعة العقارات سعر ومتوسطالجدير ذكره هو ان عدد العقارات المباعة  من

 لية(.الشؤون العقارية، وزارة الما
 .على أساس المتوقع تحصيله8
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 376، نتيجة تحصيل مبلغ 4102تموز  -في كانون الثاني مليار ليرة 732 بحوالي بشكل غير مسبوق إيرادات الخزينة ارتاعت
 .أخرىهم في مرحلة يلإعادة توزيعها إلى إاالتصاالت لصالح البلديات والتي سيصار إيرادات من مليار ليرة 

 

 النفقات

قارنة م 4102 تموز -كانون الثانيخالل مليار ليرة  00،131صل إلى يمليار ليرة، ل 32 بقيمة ارتااعا   النفقاتإجمالي  سجل
 .4106 من العام في الاترة ذاتهامليار ليرة  00،214مع مبلغ 

. يعود هذا 4102 تموزنهاية مع  مليار ليرة 3714 مليار ليرة لتصل إلى 432بقيمة  1النفقات الجارية األولية انخاضت
إضافة إلى  مليار ليرة 031بقيمة  لضمان االجتماعيلالصندوق الوطني  إلى التحويالت تراجع إلىبشكل أساسي  االنخااض
نظرا  لتراجع قيمة  12لبنان كهرباء مؤسسةلى إانخاضت التحويالت  .مليار ليرة 34بقيمة  لبنان كهرباء مؤسسةلصالح الدفعات 

تسديد القرض ذلك بعد مليار ليرة و  62بحوالي  4102تموز  -كهرباء لبنان في كانون الثاني مؤسسةعن  يابة  ن الديون المسددة
بشكل جزئي ايول، الشراء الخاصة بعات و دفتراجعت الم، أخرى. من ناحية 4106مصرف لبنان في العام قبل من المكاول 

نظرا  لكون أسعار ، ارتاا  كمية الايول المستوردةوالتي فاقت الزيادة الناتجة عن  المازوت المستوردةاالنخااض في كمية نتيجة
مليار ليرة  23مليار ليرة و 21بقيمة  الستشااءاوناقات  الناقات االخرى كل من تتراجع ،لى ذلكإ ضافة  إ. المازوت أكثر ارتااعا  

مليار ليرة، وذلك نتيجة  4341لتبلغ  واالجور الرواتبمليار ليرة في  043 رتاا  بقيمةإهذه االنخااضات قابل على التوالي. 
 .العسكريينلصالح التعويضات مليار ليرة في  24و ةاتب االساسيو مليار ليرة في الر  33بقيمة  ارتاا 

القروض على  خدمة الدين ارتاا  نتيجةوذلك  مليار ليرة، 6304 لتبلغمليار ليرة  612 بحواليتسديدات الفوائد ارتاعت 
مسجلة   ،4102 تموزنهاية مع مليار ليرة  032حوالي  الخارجية الديون أقساط تسديداتبلغت و  .المحلية واالجنبيةبالعملتين 
 .4106مقارنة مع الاترة ذاتها من العام مليار ليرة  6طاياا  بقيمة ارتااعا  

ويعود ذلك ، 4102من العام  نهاية تموزمع  مليار ليرة 343لتصل إلى  مليار ليرة 032 بقيمة النفقات االستثماريةانخاضت 
االشغال وزارة لى إ( تقلص الدفعات العائدة 4، )مليار ليرة 002 بقيمة بالصيانة المتعلقةالدفعات  انخااض( 0)إلى بشكل رئيسي 
مليار ليرة ليصل مجموعها  36بقيمة  مجلس االنماء واالعمارلى إ( انخااض الدفعات 6و) ،مليار ليرة 33بقيمة  العامة والنقل

 .4102مع نهاية تموز  مليار ليرة 027لى إ

. يعود هذا االرتاا  بشكل 4102 نهاية تموز معمليار ليرة  231لتبلغ  ليرة مليار 43 بحواليارتااعُا  11نفقات الخزينةشهدت 
مبلغ  (0مليار ليرة، منها ) 332لى إمجموعها صل يلمليار ليرة  412بقيمة  البلدياتلصالح الزيادة في التحويالت إلى أساسي 
شركات معالجة الناايات الصلبة، إلى التحويالت ب متعلق مليار ليرة 417( مبلغ 4و) 12متعلق بتوزيع االيرادات مليار ليرة 633

 الودائع ،رديات الضريبة على القيمة المضافةكل من  . هذه االرتااعات قابلها انخااض فيخرىأمشاريع البنى التحتية وناقات 
 على التوالي.  مليار ليرة 40و مليار ليرة 22 ،مليار ليرة 70بقيمة  األماناتو 
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 .األولية تمثل النفقات الجارية باستثناء مدفوعات الفوائد وخدمة الدين النفقات الجارية

12
 الى التحويالتتقرير  منتموز  عدد ضمن متوفرةسوف تكون  2212تموز  -كانون الثاني خاللكهرباء لبنان  مؤسسةالى  التحويالتمن المعلومات عن  مزيد

 لمحة شهرية. - لبنان كهرباء شركة
11

، تختلف فقرة نفقات الخزينة في التقارير المالية الشهرية والفصلية والسنوية من تلك المنشورة في نشرة األداء المالي 2211من عدد كانون األول  اعتباراً 

 تصنيفها االقتصادي. الشهري، وذلك بسبب إعادة تصنيف بعض المدفوعات في بنود األمانات وسلف الخزينة، والتي يتم إعادة تصنيفها ضمن بنود الموازنة بحسب
12

 .مليار ليرة 292يبلغ مجموع سلفة الخزينة  .2212شباط  11تاريخ  1182بناء للمرسوم رقم  
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 الدين العام

 في المائة( 6.2) ليرة مليار 6440 تبلغ زيادة سجال  م ،4102 تموزنهاية  معمليار ليرة  12،160 الدين العام إجمالي بلغ
صافي  بلغ حيث خالل الاترة المذكورة قلأكانت  صافي الدينفي اإلسمية الزيادة مع العلم أن  .4106عام النهاية  مقارنة مع

مجموعها بلغ يل مليار ليرة 433 بقيمةفي ودائع القطا  العام المسجلة زيادة المليار ليرة نتيجة  26،020في نهاية تموز الدين 
 مليار ليرة. 03،731

في المائة عن نهاية  3.1أي مليار ليرة  6607بارتاا  قيمته  مليار ليرة 31،341 حوالي الدين بالعملة المحلية إجماليبلغ 
مع . سندات الخزينةاالكتتاب خالل اإلصدارات األسبوعية ل علىالكثيف وقد ساهم في هذه الزيادة طلب المستثمرين  .4106
مليار  60،411لتبلغ  مليار ليرة 0612بلغ  ارتااعا   سندات الخزينةمن  التجاريةالمصارف  محاظةسجلت تموز شهر  نهاية
 ،لبنان من سندات الخزينة مصرف ةمحاظكذلك، ارتاعت  بالعملة المحلية.جمالي الدين القائم إفي المائة من  34 أيليرة، 

كما ارتاعت محاظة  مليار ليرة. 07،312مليار ليرة لتبلغ  226بحوالي  ،شراءإعادة الباتااقيات المتعلقة باستثناء سندات الخزينة 
 626مليار ليرة و 201مليار ليرة،  241بقيمة  المالية المؤسساتالجمهور، المؤسسات العامة و  كل من السندات التي يملكها
  . المذكورة العملة المحلية خالل الاترةبالزيادة في الدين إجمالي في المائة من  63ما يعادل ، مشكلة بذلك مليار ليرة على التوالي

 .مليار ليرة 61،614 ليبلغ 4102من العام األولى سبعة األشهر المليار ليرة في  13 حواليب الدين بالعملة األجنبية انخاض
مليار ليرة على  067مليار ليرة و 613بحوالي  6وباريس 4باريسإطار ضمن الصادرة سندات اليوروبوند والديون  تراجعت
انخااض سعر صرف اليورو مقابل الدوالر إضافة إلى إعادة التقييم من جراء ، قساط الدينأتسديد نتيجة  بشكل أساسي ،التوالي

القروض الثنائية والمتعددة األطراف وقروض "هذا االنخااض ارتاا  فيقابل  .0،661نهاية كانون األول إلى مع  0،673 من
 الصادرات ئتمانا وكالةل العائدجزء من القرض عن صرف بدوره ناتج ، مليار ليرة 413بقيمة " من قطا  خاص أجنبي

 .مليار ليرة 77 بحواليسندات اليوروبوند  على تراكمةائد المو الافي  ةاديز إضافة إلى ، 13EKFالدنماركية

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
لتوليد  جديدة بغية تركيب وحدات ) (ELO وكالة ائتمان الصادرات الدنماركية الذراع التمويلي فيمن قبل المعطى إلى القرض  EKFشير التسهيالت اإلئتمانية ت 13

 .الطاقة في معملي الذوق والجية
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 القسم األول: خالصة اإليرادات العامة    

 : إجمالي اإليرادات4جدول 

 4102 4102 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
4102/4102  

 -4ك
 تموز

 -4ك
 تموز

 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنها 8,245 8,651 4.9%

 اإليرادات الضريبية   6,524 6,728 3.1%

 اإليرادات غير الضريبية    1,721 1,923 11.7%

 إجمالي إيرادات الخزينة 526 1,281 143.3%

 إجمالي اإليرادات العامة 8,771 9,932 13.2%

العامة المالية مديرية المالية، المصدر: وزارة  

 
 

 : اإليرادات الضريبية2جدول 
 4102 4102 نسبة التغير

 ل.ل.( )مليار
4102/4102  

 -4ك
 تموز

 -4ك
 تموز

 اإليرادات الضريبية 6,524 6,728 3.1%
 :ضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال، ومنها 1,951 2,199 12.7%
 ضريبة الدخل على األرباح 904 1033 14.3%
 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور 442 490 10.9%
 على رؤوس األموال المنقولةضريبة الدخل  191 220 15.5%
 %(3ضريبة الدخل على الاوائد ) 384 415 8.2%

 غرامات )ضريبة على الدخل( 30 40 30.6%
:ضريبة على األمالك ، ومنها 675 722 6.9%  
 ضريبة على األمالك المبنية 128 157 22.3%
 تسجيل على العقاراتالرسوم  449 482 7.5%
:الداخلية على السلع والخدمات، ومنهاالضرائب  2,347 2,405 2.5%  
 الضريبة على القيمة المضافة 2,082 2,088 0.3%
 ضرائب أخرى على السلع والخدمات، ومنها: 208 195 6.2%-
 رسوم تسجيل على السيارات 120 121 0.9%

 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية 87 72 16.3%-
:والمبادالت الدولية، ومنهاالرسوم على التجارة  1,261 1,131 10.3%-  
 الجمارك 482 438 9.1%-
 رسوم، ومنها: 780 693 11.1%-
 رسوم على البنزين 283 293 3.5%

 رسوم على التبغ 228 166 27.2%-
 رسوم على السيارات 264 230 12.6%-
 إيرادات ضريبية أخرى )خاصة رسوم الطابع المالي( 290 272 6.2%-

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

 )مليار ل.ل.(
4102/4102  

 -4ك
 تموز

 -4ك
 تموز

 اإليرادات غير الضريبية 1,721 1,923 11.7%
 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 1,295 1,455 12.4%
 حاصالت من إدارات ومؤسسات غير مالية، منها: 1,202 1,299 8.0%
 إيرادات كازينو لبنان 72 69 4.5%-

 إيرادات مرفأ بيروت 30 82 173.7%
 إيرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني 30 28 6.7%-
 إيرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية  1,069 1,119 4.7%
 التحويالت من المؤسسات المالية العامة )مصرف لبنان المركزي( 61 61 0.6%

 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة )إيرادات مطار رفيق الحريري الدولي( 28 92 228.9%
 حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة )فوائد( 4 3 16.1%-
 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 332 356 7.0%
 إدارية، ومنها:رسوم  265 293 10.4%
 رسوم كتاب العدل 17 18 4.4%
 رسوم جواز السار/ األمن العام 78 90 15.3%
 رسوم السير 119 135 13.9%
 رسوم قضائية          15 17 7.4%
 رسوم القيادة          11 11 4.1%-
 عائدات إدارية 20 18 13.1%-
 عمومية(مبيعات )الجريدة الرسمية وثمن لوحة  2 2 0.6%
 رسوم إجازات )خاصة إجازات العمل( 37 36 1.7%-
 رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 8 7 11.1%-
 الغرامات والمصادرات 5 6 21.3%
 إيرادات غير ضريبية مختلفة )معظمها محسومات تقاعدية( 89 106 19.4%

المالية، مديرية المالية العامة المصدر: وزارة  
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 الثاني: خالصة اإلنفاق العامالقسم 

 
 : اإلنفاق بحسب التصنيف االقتصادي5جدول 

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

4102 
 -4ك

 تموز
 -4ك

 تموز
 النفقات الجارية .0 10,239 10,368 1.3%
 المخصصات والرواتب وملحقاتها، ومنها: 3,663 3,793 3.5%
 وأجور والتقديمات االجتماعيةمخصصات ورواتب  2,403 2,529 5.2%
 معاشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ومنها: 1,057 1,098 3.9%
 معاشات التقاعد 922 954 3.5%
 تعويضات نهاية الخدمة 135 143 6.1%

 /0تحويالت إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب  203 167 18.1%-
 /4تسديد فوائد ومنها:  3,118 3,512 12.6%
 فوائد على القروض الداخلية 1,853 2,170 17.1%
 فوائد على القروض الخارجية 1,265 1,342 6.1%
 سديد أقساط ديون خارجيةت 151 154 1.8%

 مواد استهالكية، ومنها: 232 159 31.4%-
 ناقات تغذية 38 31 19.9%-
 محروقات 9 3 68.7%-
 أدوية 116 69 40.1%-
 خدمات خارجية 82 90 9.5%

 تحويالت أخرى، ومنها:  2,600 2,321 10.7%-
 /6مؤسسة كهرباء لبنان 1,829 1,777 2.9%-

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 250 100 60.0%-
 الهيئة العليا لإلغاثة 44 5 88.4%-
 التحويالت إلى القطا  غير العام 205 179 12.5%-
 للحبوب والشمندر السكريالتحويالت إلى المديرية العامة  60 67 11.0%

 المساهمات لمؤسسات المياه 3 12 273.7%
 ناقات جارية أخرى، ومنها: 281 237 15.8%-
 مستشايات 173 178 2.6%

 أخرى )أحكام قضائية ومصالحات، ناقات وفود ومؤتمرات خارجية، غيرها(  ناقات 107 57 46.4%-
 دعم الاوائدالمدينة 111 102 8.7%-

 . النفقات االستثمارية4 693 525 24.2%-
نشاءات مائية 14 0 98.8%-  استمالكات أراض وأبنية إلنشاء وأشغال طرق ومرافئ ومطارات وا 
 تجهيزات 46 28 38.8%-
 إنشاءات قيد التنايذ، ومنها: 427 408 4.5%-

 صندوق المهجرين 0 30 -
 مجلس الجنوب 28 39 42.7%
 واإلعمارمجلس اإلنماء  240 187 22.2%-
 وزارة األشغال والنقل 103 37 63.9%-
 أخرى، ومنها: 48 49 3.0%

 الهيئة العليا لإلغاثة   15 0 100.0%-
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 : التحويالت إلى المؤسسات العامة لتغطية الرواتب واألجور6جدول 
 4102 4102 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
4102/4102  -4ك 

 تموز
 -4ك

 تموز
الجنوبتحويالت إلى مجلس  4 7 68.1%  
 تحويالت إلى مجلس اإلنماء اإلعمار    18 8 54.4%-
 تحويالت إلى صندوق المهجرين    3 2 29.0%-
 تحويالت إلى الجامعة اللبنانية 168 145 13.9%-
 تحويالت إلى المركز التربوي للبحوث واإلنماء 9 4 60.3%-

-18.1% 167 203 
لتغطية الرواتب إلى المؤسسات العامة اجمالي التحويالت 

 واألجور
 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صيانة 179 66 63.4%-
 ناقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة المادية 27 24 12.6%-
 /2سلفات موازنة  .3 95 169 77.9%
 /5إدارة الجمارك )ال تتضمن الرواتب واألجور(  .2 27 27 0.5%-
 /6نفقات الخزينة  .5 834 860 3.1%

 بلديات 364 568 55.9%
 أمانات 66 45 32.3%-
 /7ودائع  106 58 44.9%-
 أخرى، ومنها: 297 189 36.5%-
 ردي ات الضريبة على القيمة المضافة 193 122 36.6%-
 .  إنفاق غير مبّوب6 4 1 80.0%-
 إجمالي اإلنفاق )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار( .7 11,892 11,950 0.5%

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

 (7الفوائد، الرجاء مراجعة جدول رقم ) مدفوعات / للتفاصيل حول2   
 (8/للتفاصيل حول هذه التحويالت، الرجاء مراجعة جدول رقم )3
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 المديرية4
 . المرفقة

وية عن الفقرة التي تحمل االسم نفسه في تقارير أداء المالية العامة ، تختلف فقرة  نفقات الخزينة في التقارير الشهرية والفصلية والسن2211/ 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 
 تموز

 -4ك
 تموز

 تسديد فوائد  3,118   3,512  12.6%
 بالعملة المحليةالدين   1,853   2,170  17.1%
 الدين بالعملة األجنبية، ومنها  1,265   1,342  6.1%
 فوائد على اليوروبوند*  1,190   1,269  6.7%
 فوائدعلى قروض خاصة*  4   5  12.9%
 فوائد على قروض ميس رة  72   69  4.3%-
 تسديدات أقساط قروض ميّسرة 151 154 1.8%

 مديريةالماليةالعامةوزارةالمالية،: المصدر
المخصصة لتمويل  / إن تصنيف مدفوعات خدمة الدين تنقسم إلى فئتين: تسديد الفوائد )بحسب تصنيفات إحصاءات مالية الحكومة( وتسديد أقساط القروض الميسرة1

 المشاريع.
 بالعملية متعّلقة عامة نفقات *تتضمن

    

 
 0: التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان8جدول 

 4102 4102 نسبة التغير      
 )مليار ل.ل.(

4102/4102  -4ك 
 تموز

 -4ك
 تموز

 شركة كهرباء لبنان، ومنها: 1,829 1,777 2.9%-
 خدمة الدين 52 18 65.6%-
 شراء غاز، فيول ووقودتسديدات ل 1,777 1,759 1.0%-

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
كانت التحويالت إلى كهرباء لبنان تسجل تحت بند "نفقات الخزينة" إذ كانت تدفع عن طريق سلفات خزينة صادرة بمراسيم عن مجلس الوزراء.  2224( قبل عام 1)

 تمت إعادة تصنيف هذه التحويالت لتصبح في خانة الدعم. هذه 2229أصبحت هذه التحويالت تصنف في الموازنة على أنها قروض. عام  2224اعتبارا من 
لم تدخل في خانة "نفقات الخزينة" في تقارير األداء الضريبي إلى أن تم تم نقلها إلى خانة "نفقات الموازنة". إال أن إعادة التصنيف هذه  2212التحويالت ظلت حتى آب 

إمكانية المقارنة مع األرقام من العام نفسه. ابتداء من من مرصد المالية العامة لتفادي أي خلل  في الجداول كما للمحافظة على  2212تنعكس في األعداد الصادرة لعام 
 أصبحت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان تندرج في خانة "نفقات الموازنة". 2211كانون الثاني 
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 القسم الثالث: الدين العام
 

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

 )مليار ل.ل.( 
4104 

 -0ك
 

4102 
 -0ك
 

4102 
 تموز

 رينسبة التغي    
-4102 0ك  

4102تموز   
 %3.4 98,931 95,710 86,959 إجمالي الدين العام

 %5.9 59,629 56,312 50,198 الدين بالعملة المحلية

 %13.9 999 877 789 * فوائد متراكمة من الدين  

 15,049 17,171 18,011 4.9% (  REPOsيتضمنمصرف لبنان ) -أ

 %4.4 31,209 29,905 27,267 المصارف التجارية -ب

 %12.7 10,409 9,236 7,882 ديون أخرى  بالعملة المحلية )سندات خزينة(، ومنها -ج

 %5.7 7,527 7,117 6,479 مؤسسات عامة

 %24.6 167 134 134 /0 سندات فروقات المتعهدين

 %0.2- 39,302 39,398 36,761 /4 دين بالعملة األجنبية

 %11.3 2,901 2,606 2,584 القروض الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطا  خاص أجنبي-أ

 %13.0- 2,033 2,338 2,925 /6 )يوروبوند وقروض( 4ديون باريس  -ب

 %11.6- 1,049 1,187 1,313 /2 )يوروبوند وقروض( 6ديون باريس  -ج

 %0.0 32,677 32,688 29,427 في السوق إصدارات يوروبوند -د

 %17.3 521 444 400 فوائد متراكمة على اليوروبوند -ه

 %11.0- 121 136 112 /3 سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية -و

 %1.6 15,750 15,495 12,916 ودائع القطاع العام

 %3.7 83,181 80,215 74,043 /6 صافي الدين العام

 %3.2 67,485 65,386 58,623 /7 السوقية للدينإجمالي القيمة 

 %0.2- %68 %68 %67 النسبة من اجمالي الدين العام

 ةالمصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العام

 .األجنبيةألمريكي تحت بند سندات خزينة خاصة بالعملة ا بالدوالرة المحلية.تندرج سندات المتعهدين لسندات فروقات المتعهدين بالعم / 1

عن تلك المنشورة سابقًا نظراً لتحديث المعلومات المتعلقة بالقروض الثنائية والمتعددة األطراف الصادرة  أن تختلف يمكن 2213كانون األول -2212أرقام كانون األول  / 2

 .DMFASعن نظام 
 .2ضمن مؤتمر باريس لصالح مصرف لبنان مليار دوالر  1،872بقيمة  ساساً أ تصدر روض واليوروبوند( تتضمن يوروبوند)الق 2ديون باريس  / 3

 .لقرض الفرنسيوثانية من اأولى  تين، قرض لإلمارات العربية المتحدة، شريحلإلنشاء والتعمير، قرض للبنك الدولي 3لماليزيا كجزء من مساهمة باريس  ةصادر يوروبوند/2

 ومقاوالت(. اتسندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية )سندات استمالك /4

 / يتم الوصول الى صافي الدين العام عن طريق طرح ودائع القطاع العام من اجمالي الدين العام.6

 .3و 2ثنائية 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

4102 

 20- 72 نشرة تنسيق المساعدات، أعداد 
 4102 حزيران – الثانيكانون ، مرصد المالية العامة
 4106كانون االول  –تشرين االول ،مرصد المالية العامة

 4106من العام والثالث الاصل الثانينتائج المالية العامة في 
 4102حزيران  –كانون الثانيالتحويالت إلى شركة كهرباء لبنان: لمحة شهرية، 
 4106كانون االول  –االولتشرين التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان: لمحة شهرية، 

 4102 حزيران -الثانيكانون ، 06بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها
 4106كانون االول  –تشرين االول، 06بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها

 4102من العام  والثالث و الثاني االولالاصل  ية،تقرير الدين وأسواق الدين الاصل
 4106الاصل الرابع من العام  ية،الاصلتقرير الدين وأسواق الدين 

4102 
 76-30نشرة تنسيق المساعدات، أعداد 

 4106ايلول  –،كانون الثانيمرصد المالية العامة
 4104كانون االول – ،تشرين الثانيمرصد المالية العامة
 4104عن العام نتائج المالية العامة

 4106الاصل األول من العامنتائج المالية العامة في 
 4104الاصلين الثاني والثالث من العامنتائج المالية العامة في 

  4106ايلول  -كانون الثاني التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان: لمحة شهرية، 
  4104كانون االول  –تشرين الثاني التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان: لمحة شهرية، 

 4106ايلول  –يكانون الثان، 06بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها
 4104كانون االول  –تشرين االول، 06بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها

 4106ية ،الاصل األول والثاني والثالث من العام تقرير الدين وأسواق الدين الاصل
 4104ية ،الاصل الرابع من العام تقرير الدين وأسواق الدين الاصل

 
 www.finance.gov.lbيرجى مراجعة الموقع التالي:  ،الماليةمنشورات وزارة ةبللحصول على قائمة كامل
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 :بناعلى المعلومات،الرجاءاالتصال لمزيدمنل

 المالية وزارة

 (UNDP)  اإلنمائي المتحدة األمم مشروع
 981247/8 1 961: تلفون

 981249 1 961: فاكس

 


