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 لمحة عامة

خالل فترة المالية العامة  التي يمر بها لبنان على نتائج مؤاتيةالغير  السياسية واألمنية ،االقتصادية الظروف أثر نعكسلم ي
شهد إجمالي الميزان  ،خالل الفترة المذكورة خدمة الدين مدفوعاتبالرغم من الزيادة في ف .4102 تشرين الثاني -كانون الثاني

إلى عائدات استثنائية،  إضافة   عن السنوات السابقة تحصيل المتأخرات جراءمن  االيراداتزيادة  نتيجة، ملحوظا   ا  تحسنالمالي 
 صندوقالمؤسسة كهرباء لبنان و  كل من إلىالتحويالت و  النفقات االستثمارية انخفاضاألولية مع النفقات  بانخفاض في مرفقة  

ضريبية، الغير الضريبية و االيرادات من متأّخرات بتحصيل وزارة المالية قامت ، حديدبالت. لضمان االجتماعيل الوطني
 .4102 الثانيتشرين نهاية  معتحويلها تم يكن قد ، والتي لم 1باإلضافة إلى ايرادات االتصاالت العائدة للبلديات

 بلغ نخفاض، با4102 الثانيتشرين  -خالل كانون الثاني مليار ليرة 2،555عجزا  بقيمة  المالي الميزانإجمالي سجل 
 ا  فائض وليال  الميزانسجل  في حين ،4102 الثانيتشرين  -كانون الثانيمقارنة مع في المائة(  42مليار ليرة ) 0،222
 .(0)جدول رقم  4102العام رة ذاتها من الفتخالل مليار ليرة  264 عجز بلغمع  مليار ليرة مقارنة   0،525بقيمة 

في  ليرةمليار  0،774و مليار ليرة 0،655 االتصاالت من وفر موازنة المتوقعة تحويالتالبلغت  ،على أساس االستحقاق
تحويل  في المقابل، تم فعليا   على التوالي. 4102 الثانيتشرين  -وكانون الثاني 4102 الثانيتشرين  –كانون الثاني كل من
 574كانت قد بلغت أقل تحويالت مقارنة  مع  ،4102 الثانيتشرين  لغايةمن قبل وزارة االتصاالت  2مليار ليرة 0،541مبلغ 

 . 4102الفترة ذاتها من العام  خاللمليار ليرة 

 6،721البالغ  في المائة مقارنة  مع العجز النقدي 25مليار ليرة، بانخفاض  2،250عجزا  بقيمة الميزان المالي النقدي  سجل
 0،752 بقيمةفائضا   النقدي الميزان األولي سجلفي حين  ،4102 الثانيتشرين  -المسجل خالل كانون الثاني مليار ليرة

 . 4102 الثانيتشرين  -مليار ليرة في كانون الثاني 0،055مع عجز بلغ  مليار ليرة مقارنة  
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 الخليوي الهاتف عائداتمن  كمةاالمتر المبالغ االيرادات هذه تمثلو .2112 الثاني تشرين نهاية مع ليرة مليار 376 البلديات لصالح االتصاالت عائدات بلغت 

 .2112يار أ 61لغاية  2111كانون الثاني  أوللصالح البلديات عن الفترة الممتدة من 
2

  .2116 -2111يتضمن هذا المبلغ التحويالت من وفر موازنة االتصاالت للعام الحالي إضافة الى متأخرات عن أعوام  

 : ملخص المالية العامة0جدول 

 4ت -4ك 4ت -4ك 4102/4102 )مليار ل.ل.( 4102 4102 نسبة التغير
 0إجمالي ايرادات الموازنة والخزينة  12,844   14,179  10.4%

 منهاإجمالي نفقات الموازنة والخزينة،   18,847   18,738  0.6%-

11.1%  5,845   5,260   تسديد فوائد 

-5.7%  259   275   4تسديد أقساط القروض الميسرة 

-5.1%  12,634   13,312   2النفقات األولية 

 إجمالي العجز/الفائض (6,003) (4,559)  24.1%-

N.M.4  1,545   (468) العجز الولي/الفائض الولي 

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

 األساسية من القروض الميسرة المخصصة  لتمويل مشاريع. تتضمن فقط األقساط 2

 النفقات األولية ال تتضمن المدفوعات المتعلقة بالدين )تسديد الفوائد وأقساط القروض الميسرة(. 6

 معبر غير .2
 

 جدول المحتويات
 
 
         االيرادات 

 6-2صفحة   
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 الثانيتشرين  -)كانون الثاني المحولة فعليا   ايرادات وزارة االتصاالت ا  ضمنمت، من منظار نقديالمالي جمالي الميزان إ: 1الرسم البياني 

 (2112 الثانيتشرين  -كانون الثاني -2112

 
مةالعا المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

 

كانون  -2112 الثانيتشرين  -كانون الثاني) المتوقع تحويلها ايرادات وزارة االتصاالت ا  ضمنمت، الماليجمالي الميزان إ: 2الرسم البياني 

 (2112 الثانيتشرين  -الثاني

 
 مةالعا المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

 االتصاالت عادًة من قبل وزارة االتصاالت، خالفًا لذلك، تقوم وزراة المالية بتقدير هذه األرقام.  وفر موازنة أرقام إرساليتم  مالحظة:
 االيرادات

كانون في  محّصل ليار ليرةم 04،422بلغ من م (في المائة 01) مليار ليرة 0،225 بحوالي 3إجمالي اإليرادات ارتفع
لتحسين جهود االدارة إلى  إضافة   ارتفاع إيرادات الخزينة إلىبمعظمها تعود هذه الزيادة  .4102 الثانيتشرين  -الثاني

على الرسوم يرادات بالرغم من تراجع إ، وذلك والرسوم اإلدارية(الدخل  على ائبضر التحصيل االيرادات )تحديدا  تلك المتعلقة ب
 . والمبادالت الدوليةالتجارة 
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 ساس المتوقع تحصيله.أعلى 
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 اجمالي النفقات اجمالي االيرادات

 الميزان االولي اجمالي الميزان المالي

13,068 12,844 
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 اجمالي النفقات اجمالي االيرادات

 الميزان االولي اجمالي الميزان المالي
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ما  ،مليار ليرة 02،247لى إ ليصل (في المائة 05مليار ليرة ) 4،465بقيمة جمالي االيرادات إ رتفعمن منظار نقدي، ا
 من عينها الفترة مع رنةمقا 4102 الثاني تشرين -الثاني كانون فترة خالل االتصاالت وزارة يعكس المبالغ المحولة من قبل

  .4102 العام

 .مليار ليرة 5،744 لتبلغ 4102 الثانيتشرين نهاية مع ( في المائة 2) مليار ليرة 444حوالي ب الضريبية اإليرادات رتفعتا
نصف حوالي مع ، (في المائة 04) مليار ليرة 445 بقيمة الضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال زادت التفصيل،ب

  .السنوات السابقةن عوبشكل أساسي نتيجة تحصيل متأخرات  ،ن ضريبة الدخل على األرباحعناتج الزيادة هذه 

 25الضريبة على األمالك المبنية بقيمة  حيث ارتفعت (في المائة 5)مليار ليرة  55 بقيمة نموا   الضريبة على األمالك سجّلت
عاكسة  ، في المائة( 2) مليار ليرة 22بقيمة  زيادة"رسوم التسجيل على العقارات" سجلت  كذلك،في المائة(.  42مليار ليرة )

2في المائة في عدد العقارات المباعة 2بنسبة و ر العقارات المباعة اسعأفي المائة في متوسط  4بنسبة  االرتفاع
.  

بقيمة  والتنباك التبغ حصر إدارة زادت تحويالت حيث مليار ليرة 24بحوالي  الداخلية على السلع والخدمات الضرائب ارتفعت
 الضريبة على القيمة المضافة إيرادات سجلت كما ،5تحويالتالبسبب التفاوت في توقيت  في المائة( 44)مليار ليرة  41

 المحصلة داخليا   الضريبة على القيمة المضافة إيراداتارتفعت  ،. في التفصيل(في المائة 0) مليار ليرة 04بقيمة زيادة 
 ،لدى الجمارك المحصلة الضريبة على القيمة المضافة إيراداتفي  في المائة 4بنسبة تراجع  مقابل، في المائة 5بنسبة 

  .3المذكورةخالل الفترة تدني المالتضخم عاكسة  بذلك 

يرادات الرسوم إتراجع نتيجة  في المائة( 6) مليار ليرة 001بمقدار  الدوليةوالمبادالت على التجارة  الرسومخفضت نا
في المائة  2بنسبة  الواردات قيمة في العام ما يعكس التراجع، 4102 الثانيتشرين  -فترة كانون الثانيالجمارك خالل و 

 .خالل الفترة المذكورة

 .في المائة( 2) مليار ليرة 05بحوالي  ا  عاارتفشهدت  رسم الطابع الماليتجدر االشارة إلى أن إيرادات 

مليار  465، بزيادة 4102من العام  ولىاألالحدى عشر افي األشهر  ليرةمليار  4،525 7اإليرادات غير الضريبية بلغت
لى إمليار ليرة لتصل  0،412ضريبية بقيمة الغير إليرادات ا ارتفعتمن منظار نقدي،  .مقارنة مع السنة السابقة ليرة

تشرين  -خالل كانون الثانيمن وفر موازنة االتصاالت مليار ليرة  0،541قدره  تحويل مبلغحيث تم  ،مليار ليرة 2،056
 .4102الفترة المماثلة من العام خالل فقط مليار ليرة  574بلغ م ، مقارنة مع4102 الثاني

من المكون بشكل أساسي ) الدولة الخاصة مالكأ من حاصالت( ال0ارتفعت ) ،األخرى االيرادات غير الضريبية من ضمن
ضافة إلى باإل ،مليار ليرة 54بقيمة  مرفأ بيروت إيرادات)ب( مليار ليرة،  62بقيمة  مطار رفيق الحريري الدولي( راداتيإ

 .4102 ثانيالتشرين نهاية مع  مليار ليرة 25 السير بحوالييرادات رسوم إ)ج( 

بشكل أساسي ، 4102 الثانيتشرين  -كانون الثانيخالل  مليار ليرة 774بقيمة غير مسبوق  ارتفاعا   إيرادات الخزينة شهدت
عادة توزيعها في إلى إيصار والتي س( يرةمليار ل 672البلديات )بقيمة  لصالح المحصلة االتصاالتإيرادات تحويل  نتيجة

 مرحلة الحقة.

                                                 
2

مديرية الالفترة المذكورة )المصدر:  خاللها بعلى عقود البيع المصرح  يرتكز المباعة العقارات راسعأ ومتوسطالجدير ذكره هو ان عدد العقارات المباعة  من 

 لشؤون العقارية، وزارة المالية(.العامة ل
5

في حين أنه مليار ليرة.  115 الذي بلغوالمحقق خالل العام الذي سبق،  لصالح الخزينةكامل الفائض تحويل بإدارة حصر التبغ والتنباك قامت  ،2112خالل العام  

مليار  21الجزء المتبقي والبالغ  علماً أن ،مليار ليرة 55 أي مبلغ ،من فائض العام الذي سبقه كانت إدارة حصر التبغ والتنباك قد حولت جزءاً  ،2116العام  خالل

.   2112في أيلول  ليرة كان قد تم تحويله سابقاً 
 

 
3 

مقارنة مع الفترة ذاتها من  2112الثاني تشرين  -في المائة خالل كانون الثاني 2.2بنسبة  االستهالك مؤشر أسعار متوسطارتفع  ،حسب إدارة االحصاء المركزيب

. 2116العام 
 

7
 على أساس المتوقع تحصيله. 
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 النفقات

 الثانيتشرين  -كانون الثانيخالل مليار ليرة  04،724صل إلى يمليار ليرة، ل 015بقيمة  انخفاضا   النفقاتإجمالي  سجل
 .4102 من العام الفترة ذاتهاخالل مليار ليرة  04،427مع مبلغ  مقارنة   4102

 الثانيتشرين  -خالل كانون الثانيمليار ليرة  01،242لتصل إلى  مليار ليرة 255بقيمة  4النفقات الجارية الولية انخفضت
بشكل أساسي هذا االنخفاض  جاء .4102 خالل الفترة نفسها من العاممليار ليرة  01،422سّجلت  كانت قد ، بعد أن4102
مؤسسة كهرباء  (4)، مليار ليرة 051بقيمة  الصندوق الوطني للضمان االجتماعي (0: )تراجع المدفوعات العائدة إلى نتيجة
تراجع الكميات المستوردة من المازوت ذات السعر المرتفع والتي تم تسديد الفواتير نظرا  لكون مليار ليرة،  014بقيمة  لبنان

 المستشفيات( 2)، رتفاع في كمية الفيول المستوردةقد طغى على اال 4102 الثانيتشرين  –العائدة لها خالل كانون الثاني
ت ارتفع في المقابل، .مليار ليرة 66بقيمة  دويةاأل (5مليار ليرة و) 77بقيمة  التقاعد معاشات (2) ،مليار ليرة 40بقيمة 

 في تهامساهمو الدولة  اشتراكات في الزيادة : )أ(، بشكل أساسي نتيجةمليار ليرة 424بقيمة  الرواتب واألجورمدفوعات 
و)ج(  لجيشل األساسية رواتب واألجورال مليار ليرة في 60بقيمة  ارتفاع )ب( ،مليار ليرة 44بقيمة  الدولة تعاونية موظفي

  رواتب واألجور األساسية لقوى األمن العام.  ال مليار ليرة في 42بقيمة ارتفاع 

مدفوعات  ارتفاع نتيجةوذلك  مليار ليرة، 5،425لتبلغ  في المائة( 00) مليار ليرة 545 بحواليتسديدات الفوائد ارتفعت 
 معمليار ليرة  455حوالي  الخارجية الديون أقساط تسديداتبلغت  جنبية.المحلية واألبالعملتين القروض على  خدمة الدين

 .4102مقارنة مع الفترة ذاتها من العام مليار ليرة  06بقيمة  انخفاضا   مسجلة ،4102 الثانيتشرين نهاية 

، 4102 الثانيتشرين  -كانون الثاني خالل مليار ليرة 747لتصل إلى  مليار ليرة 052 بقيمة النفقات االستثماريةتقلصت 
وزارة انخفاض الدفعات إلى ( 4) ،مليار ليرة 026 بقيمة بالصيانة المتعلقةالدفعات  انخفاض( 0) إلىبشكل رئيسي ويعود ذلك 

إضافة  ،مليار ليرة 52بقيمة  مجلس االنماء واالعمارإلى  التحويالتتقلص ( 2) ،مليار ليرة 40بقيمة  االشغال العامة والنقل
 مليار ليرة. 44بقيمة  تجهيزاتالدفعات المخصصة لل تراجع( 2)إلى

يعود هذا ؛ 4102 الثانيتشرين نهاية مع  مليار ليرة 0،420لتبلغ  مليار ليرة 20 بحوالي 5نفقات الخزينة انخفضت
مليار ليرة  24ومليار ليرة  50بقيمة  رديات الضريبة على القيمة المضافةو  الودائعكل من  تدنيبشكل أساسي إلى  نخفاضاال

 ،مليار ليرة 654 التي بلغت البلدياتالتحويالت لصالح في مليار ليرة  017بقيمة قابل هذا االنخفاض زيادة على التوالي. 
النفايات  معالجةلى شركات إتحويالت  مثلت مليار ليرة 242( 4، )11العائداتتوزيع ب ةمتعلق ليرة مليار 255( 0)منها 
                                         . أخرى نفقاتو التحتية  مثل مدفوعات لمشاريع البنىتليرة مليار  07( 2و) ،الصلبة

 

 الدين العام
في  5.1) مليار ليرة 2،722 قدره بارتفاع، 4102 الثانيتشرين مع نهاية مليار ليرة  011،252 إجمالي الدين العام بلغ

بنسبة البسيط على االنخفاض  تطغالتي  رصيد الدين بالعملة المحليةفي زيادة ال وذلك نتيجة ،4102عام النهاية  نع المائة(
مليار  5،450بزيادة قدرها أي  ،مليار ليرة 45،254وقد سجل صافي الدين . الدين بالعملة األجنبية رصيد فيفي المائة  0.2
أي ما  ،مليار ليرة 02،560لتصل إلى  في المائة( 2.2مليار ليرة ) 522تراجع في ودائع القطاع العام بقيمة عاكسا  ال ،ليرة

  .الدين رصيد في المائة من إجمالي 05نسبة  يعادل

                                                 
  .األولية تمثل النفقات الجارية باستثناء مدفوعات الفوائد وخدمة الدين النفقات الجارية 8
، تختلف فقرة نفقات الخزينة في التقارير المالية الشهرية والفصلية والسنوية من تلك المنشورة في نشرة األداء المالي الشهري، 2111اعتباراً من عدد كانون األول  5

 ازنة بحسب تصنيفها االقتصادي.وسلف الخزينة، والتي يتم إعادة تصنيفها ضمن بنود المو وذلك بسبب إعادة تصنيف بعض المدفوعات في بنود األمانات
11

 مليار ليرة. 251المخصصة للتوزيع  2112يبلغ مجموع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عام  ،2112شباط  11تاريخ  11181بناء للمرسوم رقم  
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عن نهاية  مليار ليرة 5،210بزيادة قدرها  ،4102 ثانيالتشرين مع نهاية  مليار ليرة 60،602 الدين بالعملة المحلية سجل
مليار  20،201مليار ليرة لتصل إلى  0،515زادت محفظة سندات الخزينة التي تملكها المصارف التجارية بحوالي  .4102

 نهايةفي مليار ليرة  06،760مع  مليار ليرة مقارنة   05،215 خزينةالمحفظة مصرف لبنان من سندات  بلغتفي حين ، ليرة
زيادة في بلغت ال بينما ،مليار ليرة 7،625 لتصل إلىمليار ليرة  524بقيمة  محفظتهازادت المؤسسات العامة  .4102العام 

  مليار ليرة على التوالي. 262و مليار ليرة 266بقيمة  الماليةالمؤسسات و  الجمهورقبل  منالمحمولة سندات الخزينة 

هذا يعود  .4102 الثانيتشرين  نهاية معليرة  مليار 24،421مليار ليرة ليصل إلى  554بقيمة  الدين بالعملة الجنبيةتراجع 
بصورة رئيسية نتيجة  ،"2"باريس و" 4"باريس  مؤتمريسندات اليوروبوند والقروض الصادرة ضمن في تراجع إلى الاالنخفاض 

مليار  212بقيمة " 2و"باريس " 4"باريس  الصادرة ضمن مؤتمريبوند والديون سندات اليورو  انخفضت .تسديد أقساط الدين
القروض الثنائية والمتعددة األطراف " فيمليار ليرة  075بقيمة . قابل هذا االنخفاض ارتفاع على التوالي مليار ليرة 052وليرة 

مليار ليرة لتبلغ قيمتها االجمالية  72في السوق بقيمة  المتداولةتراجعت سندات اليوروبوند ". وقروض من قطاع خاص أجنبي
 مليار ليرة. 24،602
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 القسم الول: خالصة اإليرادات العامة    

 : إجمالي اإليرادات4جدول 
 4102 4102 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
4102/4102  4ت-4ك 4ت-4ك 

 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنها 12,114 12,670 4.6%
 اإليرادات الضريبية   9,434 9,722 3.1%

 اإليرادات غير الضريبية    2,680 2,949 10.0%
 إجمالي إيرادات الخزينة 730 1,509 106.6%
 إجمالي اإليرادات العامة 12,844 14,179 10.4%

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

 : اإليرادات الضريبية2جدول 
 )مليار ل.ل.( 4102 4102 نسبة التغير

4102/4102  4ت-4ك 4ت-4ك 
 اإليرادات الضريبية 9,434 9,722 3.1%
  :الموال، ومنهاضريبة على الدخل والرباح ورؤوس  2,414 2,699 11.8%
 ضريبة الدخل على األرباح 958 1,096 14.4%
 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور 573 637 11.3%
 ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولة 226 253 11.9%
 %(5ضريبة الدخل على الفوائد ) 615 660 7.3%
 غرامات )ضريبة على الدخل( 42 53 27.1%
  :ضريبة على المالك ، ومنها 1,055 1,110 5.3%

 ضريبة على األمالك المبنية 161 200 24.2%
 رسوم تسجيل على العقارات 738 771 4.4%
:الضرائب الداخلية على السلع والخدمات، ومنها 3,553 3,591 1.1%  
 الضريبة على القيمة المضافة 3,108 3,126 0.6%
 والخدمات، ومنها:ضرائب أخرى على السلع  340 341 0.1%
 رسوم تسجيل على السيارات 194 196 1.3%
 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية 145 143 1.8%-
:الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنها 1,979 1,869 5.6%-  
 الجمارك  750 703 6.2%-
 رسوم، ومنها: 1,230 1,166 5.2%-
 رسوم على البنزين 443 471 6.2%

 رسوم على التبغ 369 303 17.9%-
 رسوم على السيارات 410 385 6.1%-
 إيرادات ضريبية أخرى )خاصة رسوم الطابع المالي( 433 452 4.3%

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  
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 : اإليرادات غير الضريبية2جدول 
4102/4102 )مليار ل.ل.( 4102 4102 نسبة التغير  4ت-4ك 4ت-4ك 

 اإليرادات غير الضريبية 2,680 2,949 10.0%
 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 2,026 2,199 8.6%
 حاصالت من إدارات ومؤسسات غير مالية، منها: 1,896 2,003 5.7%
 إيرادات كازينو لبنان 115 110 4.7%-

 إيرادات مرفأ بيروت 30 82 173.7%
 إيرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني 50 38 24.0%-
 إيرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية  1,699 1,772 4.3%
 التحويالت من المؤسسات المالية العامة )مصرف لبنان المركزي( 61 61 0.6%

 الحريري الدولي(حاصالت من أمالك الدولة الخاصة )إيرادات مطار رفيق  62 126 101.9%
 حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة )فوائد( 7 9 27.9%
 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 525 583 11.1%
 رسوم إدارية، ومنها: 421 484 14.9%
 رسوم كتاب العدل 28 29 3.9%
 رسوم جواز السفر/ األمن العام 128 148 15.6%
 رسوم السير 188 233 23.9%
 رسوم قضائية 23 25 10.4%
 رسوم القيادة 18 18 3.2%

 عائدات إدارية 30 22 24.9%-
 مبيعات )الجريدة الرسمية وثمن لوحة عمومية( 2 3 6.2%
 رسوم إجازات )خاصة إجازات العمل( 60 61 1.9%

 رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 12 13 10.3%
 الغرامات والمصادرات 8 10 23.4%
 إيرادات غير ضريبية مختلفة )معظمها محسومات تقاعدية( 122 157 28.8%

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.(
 4ت-4ك 4ت-4ك 4102

 النفقات الجارية .0 16,378 16,488 0.7%
 المخصصات والرواتب وملحقاتها، ومنها: 5,808 5,895 1.5%
 مخصصات ورواتب وأجور والتقديمات االجتماعية 3,792 4,031 6.3%
 معاشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ومنها: 1,686 1,604 4.9%-
 معاشات التقاعد 1,450 1,374 5.3%-
 نهاية الخدمةتعويضات  236 231 2.3%-
 /0تحويالت إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب  330 260 21.0%-
 /4تسديد فوائد ومنها:  5,260 5,845 11.1%
 فوائد على القروض الداخلية 3,049 3,588 17.7%
 فوائد على القروض الخارجية 2,211 2,256 2.0%
 سديد أقساط ديون خارجيةت 275 259 5.7%-
 مواد استهالكية، ومنها: 423 346 18.2%-
 نفقات تغذية 68 72 5.6%

 محروقات 12 10 19.5%-
 أدوية  235 169 28.0%-
 خدمات خارجية 143 129 10.0%-
 تحويالت أخرى، ومنها:  3,795 3,473 8.5%-
 /2 مؤسسة كهرباء لبنان 2,829 2,727 3.6%-

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  250 100 60.0%-
 الهيئة العليا لإلغاثة  108 56 48.2%-

 التحويالت إلى القطاع غير العام  261 265 1.7%
 التحويالت إلى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري  78 70 11.0%-
 المساهمات لمؤسسات المياه  10 12 23.3%
 نفقات جارية أخرى، ومنها: 480 382 20.4%-
 مستشفيات  344 263 23.5%-
 حات، نفقات وفود ومؤتمرات خارجية، غيرها( أخرى )أحكام قضائية ومصال نفقات  134 111 17.1%-
 المدينة دعم الفوائد 194 159 18.1%-
 . النفقات االستثمارية4 921 727 21.0%-

نشاءات مائية 14 0 98.6%--  استمالكات أراض وأبنية إلنشاء وأشغال طرق ومرافئ ومطارات وا 
 تجهيزات 69 48 31.2%-
 إنشاءات قيد التنفيذ، ومنها: 540 519 3.9%-

 صندوق المهجرين        0 30 -
 مجلس الجنوب 28 59 113.6%
 مجلس اإلنماء واإلعمار 304 250 17.6%-
 وزارة األشغال والنقل 131 50 61.8%-
 أخرى، ومنها:  67 63 6.0%-

 الهيئة العليا لإلغاثة   15 2 86.9%-
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 الرواتب والجور: التحويالت إلى المؤسسات العامة لتغطية 6جدول 
 4102 4102 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
4102/4102  4ت-4ك 4ت-4ك 

   تحويالت إلى مجلس الجنوب  7 10 46.0%
 تحويالت إلى مجلس اإلنماء اإلعمار    27 17 36.1%-
 تحويالت إلى صندوق المهجرين    5 3 29.0%-
 تحويالت إلى الجامعة اللبنانية 279 220 21.1%-
 تحويالت إلى المركز التربوي للبحوث واإلنماء 13 11 18.4%-

-21.0% 260 330 
إلى المؤسسات العامة لتغطية الرواتب  التحويالت اجمالي
 والجور

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صيانة 268 132 50.7%-
 نفقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة المادية 29 28 5.3%-
 /2سلفات موازنة  .3 224 240 7.1%
 /5إدارة الجمارك )ال تتضمن الرواتب والجور(  .2 37 40 8.2%
 /6نفقات الخزينة  .5 1,282 1,241 3.2%-
 بلديات 591 698 18.1%
 أمانات 89 104 15.9%
 /7ودائع  153 102 33.2%-
 أخرى، ومنها: 449 338 24.8%-
 رديّات الضريبة على القيمة المضافة 289 247 14.4%-
 .  إنفاق غير مبّوب6 5 2 67.1%-
 إجمالي اإلنفاق )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار( .7 18,847 18,738 0.6%-

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

 (7/ للتفاصيل حول الفوائد، الرجاء مراجعة جدول رقم )2   
الخزينة (. تم اعادة تصنيف التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان  من "نفقات 8، الرجاء مراجعة جدول رقم )إلى مؤسسة كهرباء لبنان للتفاصيل حول التحويالت /6

 وبما يتماشى مع األداء المالي. 2115االخرى" الى التحويالت المختلفة في أعقاب اعادة التصنيف في اقتراح الموازنة لعام 
 وسوف تتم قوننتها تبويبها بشكل مستقل. . نظرًا لنموها، وفي إطار جهود وزارة المالية لتأمين الشفافية، سوف يتمتحت البند "غيره" سلفات الموازنة كانت مصنفة سابقاً  /2

 .في نظام الموازنة ةاالقتصادي لطبيعتهاالحقًا، وحينها فقط يمكن تصنيفها وفقًا 
لمستندات العامة ا المالية /يتضمن هذا البند )باستثناء الرواتب واألجور( كل المدفوعات إلى الجمارك من صندوق الجمارك، ويمكن تصنيفها فقط عندما تستلم مديرية5
 . لالزمةا

ة ، تختلف فقرة  نفقات الخزينة في التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن الفقرة التي تحمل االسم نفسه في تقارير أداء المالية العام2111/ اعتبارا من كانون األول 3
فات الخزينة والتي يتم إعادة  تصنيفها وفقًا للتصنيف االقتصادي في نظام الصادرة عن وزارة المالية نظرًا إلعادة تصنيف بعض المدفوعات من حسابات األمانات وسل

 الموازنة.
 لصالحهم. ةمن ايرادات محصل ،الصناديق المالية ،البلديات ،المؤسسات، الخزينة  لإل دارات العامة ع هي مبالغ تدفعهائ/ان الودا7
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 0: تفاصيل عمليات خدمة الدين7جدول 
4102/4102 )مليار ل.ل.( 4102 4102 نسبة التغير  4ت-4ك 4ت-4ك 

 تسديد فوائد  5,260   5,845   11.1%
 الدين بالعملة المحلية  3,049   3,588   17.7% 
 الدين بالعملة األجنبية، ومنها  2,211   2,256   2.0% 
 فوائد على اليوروبوند*  2,086   2,134   2.3% 
 على قروض خاصة* فوائد  6   6  1.3%- 
 فوائد على قروض ميّسرة  119   116  2.3%- 
-5.7% 

 تسديدات أقساط قروض ميّسرة    275  259
 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

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

            

 
 0: التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان8جدول 

 4102 4102 نسبة التغير
 )مليار ل.ل.(

4102/4102  4ت-4ك 4ت-4ك 
 شركة كهرباء لبنان، ومنها: 2829 2,727 3.6%-
 خدمة الدين 65 31 51.3%-
 شراء غاز، فيول ووقودتسديدات ل 2,765 2,696 2.5%-

 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.  2115( قبل عام 1)

تمت إعادة تصنيف هذه التحويالت لتصبح في خانة الدعم. هذه  2115أصبحت هذه التحويالت تصنف في الموازنة على أنها قروض. عام  2115اعتبارا من 
لتصنيف هذه لم تدخل في خانة "نفقات الخزينة" في تقارير األداء الضريبي إلى أن تم تم نقلها إلى خانة "نفقات الموازنة". إال أن إعادة ا 2111التحويالت ظلت حتى آب 

من مرصد المالية العامة لتفادي أي خلل  في الجداول كما للمحافظة على إمكانية المقارنة مع األرقام من العام نفسه. ابتداء من  2111تنعكس في األعداد الصادرة لعام 
 أصبحت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان تندرج في خانة "نفقات الموازنة". 2111كانون الثاني 
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 القسم الثالث: الدين العام
 

4102 الثانيتشرين حسب الدائن في نهاية شهر  المستحق الداء: الدين العام 9جدول   

 )مليار ل.ل.( 
4104 

 0ك
 

4102 
 0ك
 

4102 
4ت  

 رينسبة التغ    
-4102 0ك  

4102 4ت  
 %5.0 100,453 95,710 86,959 إجمالي الدين العام

 %9.4 61,613 56,312 50,198 بالعملة المحليةالدين 

 %14.1 1,001 877 789 * فوائد متراكمة من الدين  

 15,049 17,171 19,705 14.8% (  REPOsيتضمنمصرف لبنان ) -أ

 %5.0 31,410 29,905 27,267 المصارف التجارية -ب

 %13.7 10,498 9,236 7,882 ديون أخرى  بالعملة المحلية )سندات خزينة(، ومنها -ج

 %7.5 7,649 7,117 6,479 مؤسسات عامة

 %34.3 180 134 134 /0سندات فروقات المتعهدين

 %1.4- 38,840 39,398 36,761 /4 دين بالعملة الجنبية

 %6.9 2,785 2,606 2,584 أجنبي القروض الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص -أ

 %17.2- 1,935 2,338 2,925 /2 )يوروبوند وقروض( 4ديون باريس  -ب

 %16.3- 994 1,187 1,313 /2 )يوروبوند وقروض( 2ديون باريس  -ج

 %0.2- 32,613 32,688 29,427 إصدارات يوروبوند في السوق -د

 %11.7- 392 444 400 فوائد متراكمة على اليوروبوند -ه

 %11.0- 121 136 112 /5 سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية -و

 %3.4- 14,961 15,495 12,916 ودائع القطاع العام

 %6.6 85,492 80,201 74,043 /6 صافي الدين العام

 %3.2 67,454 65,386 58,623 /7إجمالي القيمة السوقية للدين

 %1.7- %67 %68 %67 النسبة من اجمالي الدين العام

 مصرف لبنانالمصدر: وزارة المالية، 

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

عن تلك المنشورة سابقًا نظراً لتحديث المعلومات المتعلقة بالقروض الثنائية والمتعددة األطراف الصادرة  أن تختلف يمكن 2116 كانون األول -2112أرقام كانون األول  / 2

 .DMFASعن نظام 
 .2ضمن مؤتمر باريس لصالح مصرف لبنان مليار دوالر  1،871بقيمة  ساساً أ تيوروبوند صدر سندات )القروض واليوروبوند( تتضمن 2ديون باريس  / 6

لقرض الفرنسي من اوثانية أولى  تينقرض لإلمارات العربية المتحدة، شريح لإلنشاء والتعمير،، قرض للبنك الدولي 6لماليزيا كجزء من مساهمة باريس  ةصادر يوروبوند /2

 .2118في شباط 

 ومقاوالت(. اتسندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية )سندات استمالك  /5

 صافي الدين العام عن طريق طرح ودائع القطاع العام من اجمالي الدين العام. سابتحا/ يتم 3

 .6و 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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الماليةمنشورات وزارة   

4105 
 4102 تشرين األول – تموز، مرصد المالية العامة

 4102 آب – تموزالتحويالت إلى شركة كهرباء لبنان: لمحة شهرية، 
 4102 أيلول -تموز ،02بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها

 4102من العام  الرابعية، الفصل تقرير الدين وأسواق الدين الفصل
 

4102 
 40- 72 نشرة تنسيق المساعدات، أعداد 

 4102 حزيران - ، كانون الثانيمرصد المالية العامة
 4102كانون االول  –تشرين االول ،مرصد المالية العامة
 4102 الفصل الثاني والفصل الثالث، الفصليالتقرير نتائج المالية العامة 

 4102نتائج المالية العامة عن العام 
 4102العامة عن النصف األول من العام نتائج المالية 

 4102حزيران  –كانون الثاني التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان: لمحة شهرية، 
 4102كانون االول  – االولتشرين التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان: لمحة شهرية، 

 4102حزيران  -كانون الثاني ،02بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها
 4102كانون االول  –تشرين االول، 02بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها

 4102من العام والثالث  الثاني ،الفصل االول ية،تقرير الدين وأسواق الدين الفصل
 4102الفصل الرابع من العام  ية،تقرير الدين وأسواق الدين الفصل
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 :على بنا االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد

 المالية وزارة

 (UNDP)  اإلنمائي المتحدة األمم مشروع
 581157/8 1 531: تلفون

 581155 1 531: فاكس
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