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 لمحة عامة

 الزيادة علىطغت التي ، 4102نتيجة ارتفاع االيرادات في النصف االول من العام  ملحوظا   سجلت المالية العامة تحسنا  
مع االداء المتواضع بالرغم من التناقض  والتي بدورها ارتفعت نتيجة الزيادة في تسديدات الفوائد. ؛في النفقات الطفيفة

دفعة واحدة، والتفاوت التي تمت الى التحصيالت على االرجح االيرادات  فيالزيادة الجوهرية تعود  ،4100منذ العام الملحوظ 
تحسنت نتيجة المرونة ن الضرائب على االمالك أ علما  من المتأخرات، أعلى باالضافة الى تحصيالت الدفعات في توقيت 

 في القطاع العقاري الذي استمر في التفوق على النشاط االقتصادي العام.

مع ، 4102 من العام النصف االولفي مليار ليرة  2,377عجزا  بقيمة  المالي الميزانإجمالي سجل بالرغم من ذلك، 
سجل الميزان االولي  في حين.، 4102 من العام النصف االولمقارنة مع في المائة(  01مليار ليرة  ) 284 بلغانخفاض 

 .(0 )جدول رقمالسابق مليار ليرة في العام  44مليار ليرة مقارنة مع فائض  812بلغ  ا  فائض

 
 

على اساس االستحقاق وتمثل المبالغ التي تتوقع وزارة المالية تحويلها  تحتسبالت من وفر وزارة االتصاالت يعلما  أن التحو 
من وزارة االتصاالت، يختلف الميزان المالي المذكور عادة  عن الميزان المالي النقدي، باستثناء نهاية كل عام عندما تصبح 

 .ا  فعليمحولة التحويالت المتوقعة على اساس االستحقاق 

لوزارة االتصاالت، ونتيجة لذلك  يتم تحويل اي مبلغ من وفر ، لم4102حزيران حتى اما   الميزان المالي النقديرصيد  سج 
، مع االشارة 4102المسجل في النصف االول من العام  النقدي في المائة اكبر من العجز 01مليار ليرة،  3,318بقيمة  عجز

النقدي  الميزان االوليسجل ر ليرة. من ناحية اخرى، مليا 142بلغت  4102الى ان التحويالت في النصف االول من العام 
االستحقاق،  فيما يخص. اما 4102مليار ليرة في النصف االول من العام  044مليار ليرة مقارنة مع عجز بلغ  71بلغ  عجزا  

 : ملخص المالية العامة0جدول 

 4102 4102 نسبة التغير
 )مليار ل.ل.(

 حزيران-4ك حزيران -4ك 4102/4102
 1إجمالي ايرادات الموازنة والخزينة 7,318 7,897 7.9%

 منهاإجمالي نفقات الموازنة والخزينة،  10,180 10,274 0.9%

12.9% 3,129 2,771  تسديد فوائد 

4.7% 122 116  2تسديد أقساط القروض الميسرة 

-3.7% 7,023 7,293  3النفقات األولية 

 إجمالي العجز/الفائض (2,862) (2,377) 16.9%-

N.M.4 874 25 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 مشاريع. 2

 النفقات األولية ال تتضمن المدفوعات المتعلقة بالدين )تسديد الفوائد وأقساط القروض الميسرة(. 3

 معبرغير.4
 

 جدول المحتويات
 
 
 

 االيرادات
 3-4صفحة  

 

 النفقات
 4-5 صفحة

 
 تطور الدين العام

 5 صفحة
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النصف االول من مليار ليرة على التوالي في  320مليار ليرة و  312فسجلت التحويالت من وفر موازنة االتصاالت حوالي 
 .41021و 4102العام 

 

 
 -2112 النصف االول من العام) المحولة فعليا   ايرادات وزارة االتصاالت ا  ضمنمت، من منظار نقديالمالي : اجمالي الميزان 1الرسم البياني 

 (2112 النصف االول من العام

 
مةالعامديريةالماليةوزارةالمالية،: المصدر  

النصف االول  -2112 النصف االول من العام) المتوقع تحويلها ايرادات وزارة االتصاالت ا  ضمنمت، المالي: اجمالي الميزان 2الرسم البياني 

 (2112 من العام

 
 مةالعامديريةالماليةوزارةالمالية،: المصدر

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

 

                                                 
1

 عن االفصاح فيها يتم ال التي الحاالت في. االستحقاق اساس على االتصاالت وزارة قبل من منتظمة بصورة االتصاالت موازنة وفر من االيرادات تسجيل يتم 

بلغ  ،2113 و 2111 عامي بينالفعلية من السنوات السابقة كمؤشر عام، مع االشارة الى انه  التحويالتالمبالغ باستعمال متوسط  هذهالمالية  وزارةتقدر   االرقام،
 مليون دوالر اميريكي. 1,453حويالت من وفر موازنة االتصاالت حوالي السنوي للت المتوسط
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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

 من العام النصف االولمليار ليرة في  1,831في المائة( ليصل الى 8مليار ليرة ) 413 حواليب 2إجمالي اإليرادات ارتفع
على ضريبة الارتفاع وتعود هذه الزيادة إلى  .4102المحصل في الفترة ذاتها من العام مليار ليرة  1,208مبلغ بمقارنة ، 4102
نتيجة المرونة في القطاع العقاري، في حين تراجعت معظم أيضا  ضريبة االمالك تحسنت االرباح ورؤوس االموال. و الدخل 

 الضرائب على االستهالك. 

من  تحويالتال غيابيظهر مما , مليار ليرة 7,347لى إ في المائة ليصل 2جمالي االيرادات بنسبة إ نخفضمن منظار نقدي، ا 
 .4102مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام  142مبلغ ب، مقارنة 4102اول ستة اشهر من العام خالل  وفر موازنة االتصاالت

فقد . مليار ليرة 4,127لتبلغ  4102عام ال من حزيران -في كانون الثاني مليار ليرة 201حوالي ب اإليرادات الضريبية ارتفعت
مليار ليرة في الضريبة  043نتيجة الزيادة بقيمة  ,مليار ليرة 420 نموا  بلغالضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال سجلت 

 .من المتأخراتالتي في الغالب تعود الى ارتفاع التحصيالت و على الدخل، 

مليار  48إيرادات "رسوم التسجيل على العقارات" بقيمة ارتفاع نتيجة مليار ليرة  38 بقيمةزيادة  الضريبة على األمالك سجلت
في المائة في عدد العقارات  1بنسبة و ر العقارات المباعة اسعأفي المائة في متوسط  01بنسبة  االرتفاع مما عكسليرة، 
المائة في الفصل الثاني في  8الى  4102الفصل االول من العام  في في المائة سنويا   41 منانخفض معدل االرتفاع  .3المباعة

. من الجدير 4102جزئيا  الى التوتر السياسي الداخلي، بالتحديد الى استقالة الحكومة في آذار التباطؤ هذا عود وي، من العام ذاته
اخرى سلة طلق أومن ثم  4102في العام  4مليون دوالر اميريكي 1,400بقيمة   سلة من الحوافزطلق مصرف لبنان أذكره ان 

األمالك ضريبة حيث تم تخصيص جزء منها لقروض االسكان. اما  ،5مليون دوالر اميريكي 811بقيمة  4102العام في 
في بيروت والمناطق  الحركة الناشطة في العقارات المؤجرةعلى االرجح مما عكس مليار ليرة،  41فقد ارتفعت بقيمة   ،المبنية

 .نازحةالعائالت السورية العدد ع الى ارتفابدورها التي تعود و االخرى من لبنان، 

توقيت مما ادى الى زيادة الفي  تفاوت نتيجة، وذلك مليار ليرة 17بحوالي  الداخلية على السلع والخدمات الضرائب ارتفعت
في  6مليار ليرة 004هذه التحويالت بلغ مجموع في الواقع،  .مليار ليرة 74التحويالت من ادارة حصر التبغ والتنبك بحوالي 

في الفترة ذاتها من  7مليار ليرة 41مبلغ بتوقع اي تحويل لباقي السنة(، مقارنة  دون)  4102حزيران من العام  -كانون الثاني
حاصالت الضريبة على  إزدادت، باالضافة إلى ذلك. مليار ليرة( 44وبلغ  4102) مع تحويل اضافي تم في آب  4102العام 

المحّصلة  ايرادات الضريبة على القيمة المضافة، في حين تقلصت في المائة 4الداخلي بنسبة القيمة المضافة على االستهالك 
 .مليار ليرة 3بحوالي  تحسنت رسم الطابع الماليايرادات ن أفي المائة. من الجدير ذكره  0بنسبة  لدى الجمارك

النصف تراجع رسوم الجمارك في  مليار ليرة نتيجة 012بحوالي  الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية انخفضت في المقابل،
بالتفصيل، تقلصت الرسوم على التبغ  االنخفاض العام في قيمة الواردات خالل الفترة الذكورة. عاكسة  ، 4102من العام  االول

داء الرسوم على التبغ، للمزيد من المعلومات عن ا)  .مليار ليرة على التوالي 44مليار ليرة و 74السيارات بحوالي الرسوم على و 
 (.2102الرجاء االطالع على مرصد المالية العامة، اصدار آذار 

                                                 
 على اساس المتوقع تحصيله.2
على اساس عقود البيع المصرح عنها في الفترة المذكورة ) المصدر: مديرية  وه المباعة العقارات سعر ومتوسطالجدير ذكره هو ان عدد العقارات المباعة  من 3

 الشؤون العقارية، وزارة المالية(.
4

 .2113 الثاني كانون 14 تاريخ 313رقم  تعميم وسيط من المعلومات الرجاء االطالع على اصدار مصرف لبنان  للمزيد 
 2113 الثاني تشرين 25 تاريخ 343 قمتعميم وسيط رصرف لبنان المعلومات الرجاء االطالع على اصدار م من للمزيد 5
6

 .2113 للسنة الماليةمليار ليرة  115مبلغ  يعود 
7

 .2112 للسنة الماليةمليار ليرة  51مبلغ  يعود 
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 .4162 من العام النصف االولفي  مليار ليرة 1,652 لتبلغ سنويا مليار ليرة 611 بحوالي 8اإليرادات غير الضريبية ارتفعت
ذلك يعود السبب وراء و  ،مليار ليرة 264لى إمليار ليرة لتصل  146ضريبية بقيمة الغير إليرادات ا تقلصتمن منظار نقدي، 

مليار ليرة  262بلغت تحويالت  مقارنة مع 4162حزيران  -ي مبلغ من وفر موازنة االتصاالت خالل كانون الثانيأتحويل  عدم
 . 4162 حزيران -خالل كانون الثاني

ب بيع بمليار ليرة بس 12بحوالي  الدولة الخاصة مالكأ من حاصالتالارتفعت  قدف ،األخرى االيرادات غير الضريبيةأما لناحية 
 باالضافة. (4162مرصد المالية العامة، إصدار كانون الثاني )للمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة مالك تعود لها الدولة أل

أعمال البناء على االرجح بسبب  ،مليار ليرة 24 الى لتصلمليار ليرة  64 بقيمة" مرفأ بيروت "إيرادات ارتفعت ذلك، الى
المحول الى  الفائضب لى زيادةإ أد ى، مما 4162في العام  انتهتوالتي  ،(المرفأ موازنة من والمغطاة) 4161منذ العام  المتخذة

 . لكل واحدة منها مليار ليرة 64بحوالي  ورسوم السير من العامرسوم جواز السفر/األ من يراداتت االعارتف خيرا ،أوزارة المالية. 

 4162حزيران من العام  -كانون الثاني مليار ليرة في 615 سنويا  لتصل إلى مليار ليرة 612بقيمة  إيرادات الخزينة ارتفعت
الرجاء مراجعة مرصد المالية العامة، )للمزيد من المعلومات، " في "الحسابات األخرىارتفاع اإليرادات  بشكل أساسي نتيجة

 (.4162الثاني صدار كانون إ

 النفقات

 من العام حزيران -كانون الثانيخالل مليار ليرة  61,422صل إلى يمليار ليرة، ل 52 بقيمة ارتفاعا   النفقاتإجمالي  سجل
 .4162 من العام في الفترة ذاتهامليار ليرة  61,621قارنة مع مبلغ م 4162

. يعود هذا 4162 حزيراننهاية  في مليار ليرة 6,612 مليار ليرة لتصل إلى 424بقيمة  9النفقات الجارية األولية انخفضت
في و  مليار ليرة 661بقيمة  لضمان االجتماعيلالصندوق الوطني  إلىالتحويالت  في التراجع إلىبشكل أساسي  االنخفاض
لم يتم تسديد معاشات  حيثخير بسبب التفاوت في توقيت الدفعات . تراجع  البند األمليار ليرة 664بقيمة  التقاعد معاشات
التحويالت الى الهيئة و  "النفقات االخرى" كل من تتراجع إضافة  إلى ذلك، .الشهر المذكورلشهر حزيران في  العائدة التقاعد 

مليار ليرة  626رتفاع جزئي بقيمة إهذه االنخفاضات قابل مليار ليرة على التوالي.  25مليار ليرة و 62بحوالي  العليا لالغاثة
ارتفاع حجم الكميات المستوردة من الفيول. اما مليار ليرة، وذلك نتيجة  1,565لتبلغ  كهرباء لبنانمؤسسة لى إفي التحويالت 
 الحبوب والشمندر السكريمديرية مليار ليرة كما ارتفعت التحويالت الى  5فقد ارتفعت بقيمة  ،المياه لمؤسساتمساهمة الدولة 

 .416210مليار ليرة المسجل في العام  11عن مبلغ بزيادة مليار ليرة  2بقيمة 

القروض على  خدمة الدين ارتفاع نتيجةوذلك  مليار ليرة، 3,129 لتبلغمليار ليرة  265 بحواليتسديدات الفوائد ارتفعت 
 ،4162 من العام حزيرانفي نهاية مليار ليرة  644حوالي  الخارجية الديون أقساط تسديداتبلغت و  .المحلية واالجنبيةبالعملتين 
 .4162مقارنة مع الفترة ذاتها من العام مليار ليرة  6طفيفا  بقيمة  انخفاضا  مظهرة 

ويعود ذلك ، 4162من العام  النصف االول في مليار ليرة 661لتصل إلى  مليار ليرة 56 بقيمة النفقات االستثماريةانخفضت 
االشغال وزارة ( تقلص الدفعات العائدة الى 4، )مليار ليرة 22 بقيمة بالصيانة المتعلقةالدفعات  انخفاض( 6)إلى بشكل رئيسي 
مليار ليرة ليصل مجموعها  42بقيمة  مجلس االنماء واالعمار( انخفاض الدفعات الى 2و) ،مليار ليرة 66بقيمة  العامة والنقل

 مليار ليرة. 621الى  4162مع نهاية حزيران 

                                                 
8

 على أساس المتوقع تحصيله.
9

 .األولية تمثل النفقات الجارية باستثناء مدفوعات الفوائد وخدمة الدين النفقات الجارية
10

 الثاني كانون 24 تاريخ 11111 رقم للمرسوم وبناء(، ليرة مليار 12 هو الخزينة سلفة اجمالي) 2114كانون الثاني  21تاريخ  11133للمرسوم رقم  بناء 

 مليار 34 هو الخزينة سلفة)اجمالي 2114 نيسان  14تاريخ  11223مليار ليرة تم دفعها(، وبناء للمرسوم رقم  23مليار ليرة منها  22سلفة الخزينة هو  اجمالي)
 (.دفعها تم ليرة مليار 22 منها ليرة
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. يعود هذا االرتفاع 4162مليار ليرة في الفصل االول من العام  211لتبلغ  مليار ليرة  62 بحوالي 11نفقات الخزينةنمت 
 (6منها )مليار ليرة،  614الى مجموعها صل يلمليار ليرة  461بقيمة  البلدياتالزيادة في التحويالت الى إلى بشكل أساسي 

عود الى التحويالت لشركات معالجة النفايات ي مليار ليرة 412( مبلغ 4و) 12متعلق بتوزيع االيرادات مليار ليرة 266مبلغ 
 ،رديات الضريبة على القيمة المضافةكل من  . هذه االرتفاعات قابلها انخفاض فيخرىأالصلبة، مشاريع البنى التحتية ونفقات 

 على التوالي.  مليار ليرة 22و مليار ليرة 26 ،مليار ليرة 62بقيمة   الودائعو  األمانات
 الدين العام

 في المائة( 2.6) ليرة مليار 3,356 تبلغ وسجل زيادة 4162 حزيراننهاية  معمليار ليرة  55,164 إجمالي الدين العام بلغ
 ،مليار ليرة  82,795لىإليصل فقط مليار ليرة 2,594  بلغتأدنى اسمية  بقيمةارتفع صافي الدين  .4162عام العن نهاية 

 مليار ليرة. 16,257في المائة( لتبلغ  2.5)مليار ليرة  214 بقيمةزيادة في ودائع القطاع العام نتيجة 

في  مليار ليرة 65,221 ليبلغ حوالي ،4162 النصف االول من العامفي  مليار ليرة  2,242 بقيمة الدين بالعملة المحلية ارتفع
. في شهر حزيران سندات الخزينةاالكتتاب خالل اإلصدارات األسبوعية لفي وذلك بسبب المشاركة الكثيفة  ،4162 حزيراننهاية 
 سنوات 61ذات استحقاق  مليار ليرة، وذلك بسبب اصدار سندات خزينة 1,184ارتفع الدين العام بالعملة المحلية بقيمة  ،لوحده
ظهر مستوى وقد أ. 4162 حزيران 41االصدار األسبوعي في في المائة، كجزء من  2.52مليار ليرة وبمعدل فائدة  512بقيمة 

ت نسبة الفوائد على السندات انخفضوقد بالعملة المحلية عالية بالدين سنوات ثقة  61 الخزينة ذات استحقاق الطلب على سندات
 استنادا  إلى مجموعفي المائة.  2.42 ةالسنة السابقة البالغنسبة فائدة إصدار ارنة مع نقطة مئوية مق 41بحوالي  المذكورة

بحوالي  التجاريةالمصارف  ملكهاتالتي سندات الخزينة  زادت محفظةسنوات في حزيران،   61 استحقاق سندات الخزينة ذات
 مليار ليرة  122محفظته من سندات الخزينة حوالي على لبنان  مصرفضاف أ  .مليار ليرة 31,514لتبلغ  مليار ليرة  1,591

 المالية المؤسساتمليار ليرة. سّجل أيضا  الجمهور،  المؤسسات العامة و  17,439لتبلغ ، 4162في النصف االول من العام 
مليار ليرة و  226مليار ليرة،  266الى محفظته حوالي  مفأضاف كل منه ،مشاركة كثيفة في االكتتاب باالصدارات االسبوعية

في المائة من اجمالي الزيادة في الدين في العملة المحلية خالل  22مليار ليرة على التوالي. ويشكل مجموعها ما يعادل  225
  . المذكورة الفترة

عن  مليار ليرة 12قدره  بانخفاض ،4162 من العام حزيران نهاية معمليار ليرة  25,261 حوالي الدين بالعملة األجنبية بلغ
، 2وباريس 4باريسإطار في سندات اليوروبوند والديون المصدرة ضمن  االنخفاض نتيجة التراجع هذا جاء .4162نهاية العام

العائدة للمفوضية  2من ديون باريس شريحةشهر حزيران تم تسديد اول  خاللبسسب تسديد دفعات من اقساط الدين. و 
القروض الثنائية والمتعددة " ارتفعتبالمقابل،  مليون يورو. 46االوروبية/ واالتحاد االوروبي بالكامل وبدفعة بلغت قيمتها 

 ،2وباريس 4، مما طغى على االنخفاض في ديون باريسمليار ليرة 262بقيمة " األطراف وقروض من قطاع خاص أجنبي
سندات اليوروبوند  زادت. 13EKFالدنماركية، الصادرات ئتمانا وكالةل العائدجزء من القرض  تسديدنتيجة جاءت ورها التي بدو 

 .مليار ليرة 32,694لتصل الى  فقطمليار ليرة  1المصدرة في السوق بقيمة 

 

                                                 
شهرية والفصلية والسنوية من تلك المنشورة في نشرة األداء المالي الشهري، ، تختلف فقرة نفقات الخزينة في التقارير المالية ال2111اعتباراً من عدد كانون األول 11

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

 
 ضمن بنود الموازنة بحسب تصنيفها االقتصادي.

 مليار ليرة. 421يبلغ مجموع سلفة الخزينة  .2114شباط  11تاريخ  1111للمرسوم رقم بناء  13
لتوليد الطاقة في معملي الذوق  جديدة بغية تركيب وحدات ) (EFK القرض المعطى لوزارة الطاقة والمياه من قبل وكالة ائتمان الصادرات الدنماركية الىشير ي 13

 .والجية
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 القسم األول: خالصة اإليرادات العامة    

 : إجمالي اإليرادات4جدول 
 4102 4102 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
4102/4102  -4ك 

 حزيران
 -4ك

 حزيران
 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنها 6,912 7,388 6.89%
 اإليرادات الضريبية   5,426 5,736 5.71%
 اإليرادات غير الضريبية    1,486 1,652 11.20%
 إجمالي إيرادات الخزينة 406 509 25.26%
 اإليرادات العامةإجمالي  7,318 7,897 7.91%

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

 : اإليرادات الضريبية2جدول 
 4102 4102 نسبة التغير

4102/4102 )مليار ل.ل.(  -4ك 
 حزيران

 -4ك
 حزيران

 اإليرادات الضريبية 5,426 5,736 5.7%
 :ومنها ضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال، 1,731 1,962 13.3%
 ضريبة الدخل على األرباح 895 1024 14.5%
 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور 311 352 13.0%
 ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولة 171 197 15.2%
 %(6ضريبة الدخل على الفوائد ) 326 351 7.8%
 غرامات )ضريبة على الدخل( 28 38 33.3%
:األمالك ، ومنهاضريبة على  551 649 17.8%  
 ضريبة على األمالك المبنية 121 148 22.2%
 تسجيل على العقاراتالرسوم  369 427 15.8%
:الضرائب الداخلية على السلع والخدمات، ومنها 1,848 1,924 4.1%  
 الضريبة على القيمة المضافة 1,620 1,639 1.2%

 ومنها:ضرائب أخرى على السلع والخدمات،  173 165 4.7%-
 رسوم تسجيل على السيارات 103 104 0.9%

 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية 69 60 13.3%-
:الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنها 1,065 962 9.7%-  
 الجمارك  404 378 6.3%-
 رسوم، ومنها: 662 584 11.8%-
 رسوم على البنزين 237 249 5.1%

 على التبغ رسوم 198 134 32.6%-
 رسوم على السيارات 222 197 11.1%-
 إيرادات ضريبية أخرى )خاصة رسوم الطابع المالي( 230 239 3.8%

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

 )مليار ل.ل.(
4102/4102  -4ك 

 حزيران
 -4ك

 حزيران
 اإليرادات غير الضريبية 1,486 1,652 11.2%
 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 1,114 1,252 12.4%
 حاصالت من إدارات ومؤسسات غير مالية، منها: 1,027 1,101 7.2%
 إيرادات كازينو لبنان 63 60 5.6%-

 إيرادات مرفأ بيروت 30 82 173.7%
 من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطنيإيرادات  30 18 40.0%-

 إيرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية  903 941 4.2%
 التحويالت من المؤسسات المالية العامة )مصرف لبنان المركزي( 61 61 0.6%

 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة )إيرادات مطار رفيق الحريري الدولي( 23 87 279.0%
 حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة )فوائد( 3 3 15.5%-
 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 290 311 7.5%
 رسوم إدارية، ومنها: 230 256 11.0%
 رسوم كتاب العدل 15 16 6.1%

 رسوم جواز السفر/ األمن العام 66 78 18.5%
 رسوم السير  106 118 11.3%
 رسوم قضائية              13 14 9.9%
 رسوم القيادة             10 9 3.0%-
 عائدات إدارية 19 17 14.1%-
 مبيعات )الجريدة الرسمية وثمن لوحة عمومية( 1 1 3.6%
 رسوم إجازات )خاصة إجازات العمل( 31 31 0.6%
 رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 8 6 14.1%-
والمصادراتالغرامات  5 6 22.3%  
 إيرادات غير ضريبية مختلفة )معظمها محسومات تقاعدية( 78 84 7.0%

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

 حزيران
 -4ك

 حزيران
 النفقات الجارية .0 8,727 8,819 1.1%

 المخصصات والرواتب وملحقاتها، ومنها: 3,130 3,027 3.3%-
 مخصصات ورواتب وأجور والتقديمات االجتماعية 2,098 2,103 0.2%
 معاشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ومنها: 879 800 9.0%-
 معاشات التقاعد 791 679 14.1%-
 تعويضات نهاية الخدمة 88 120 36.9%
 /6تحويالت إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب  153 125 18.5%-
 /4تسديد فوائد ومنها:  2,771 3,129 12.9%
 فوائد على القروض الداخلية 1,648 1,910 15.9%
 فوائد على القروض الخارجية 1,123 1,219 8.6%
 خارجيةسديد أقساط ديون ت 116 122 4.7%

 مواد استهالكية، ومنها: 168 143 15.0%-
 نفقات تغذية 27 24 10.4%-
 محروقات 8 3 64.4%-
 أدوية 81 64 21.3%-
 خدمات خارجية 69 79 14.0%
 تحويالت أخرى، ومنها:  2,140 2,050 4.2%-
 /2مؤسسة كهرباء لبنان 1,420 1,565 10.2%

 االجتماعي الصندوق الوطني للضمان 250 100 60.0%-
 الهيئة العليا لإلغاثة 44 5 88.7%-
 التحويالت إلى القطاع غير العام 166 143 13.9%-
 التحويالت إلى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 60 67 11.0%

 المساهمات لمؤسسات المياه 3 12 273.7%
 نفقات جارية أخرى، ومنها: 230 173 24.7%-
 مستشفيات 128 126 1.5%-

 أخرى )أحكام قضائية ومصالحات، نفقات وفود ومؤتمرات خارجية، غيرها(  نفقات 101 46 54.8%-
 دعم الفوائدالمدينة 103 97 6.4%-
 . النفقات االستثمارية4 607 516 15.0%-
نشاءات مائية 14 0 98.8%-  استمالكات أراض وأبنية إلنشاء وأشغال طرق ومرافئ ومطارات وا 
 تجهيزات 42 23 44.3%-
 إنشاءات قيد التنفيذ، ومنها: 375 406 8.3%

 صندوق المهجرين 0 30 -
 مجلس الجنوب 18 39 124.3%
 مجلس اإلنماء واإلعمار 210 186 11.2%-
 وزارة األشغال والنقل 92 37 59.7%-
 أخرى، ومنها: 47 48 2.3%

 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 

 حزيران
 -4ك

 حزيران
مجلس الجنوبتحويالت إلى  4 7 100.0%  
 تحويالت إلى مجلس اإلنماء اإلعمار    18 8 54.4%-
 تحويالت إلى صندوق المهجرين    2 2 42.0%
 تحويالت إلى الجامعة اللبنانية 123 105 14.6%-
 تحويالت إلى المركز التربوي للبحوث واإلنماء 7 2 71.4%-

-18.5% 125 153 
لتغطية الرواتب إلى المؤسسات العامة  اجمالي التحويالت

 واألجور
 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صيانة 150 63 58.0%-
 نفقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة المادية 27 24 11.1%-
 /2سلفات موازنة  .2 74 117 56.8%
 /5إدارة الجمارك )ال تتضمن الرواتب واألجور(  .2 23 22 7.4%-
 /6نفقات الخزينة  .5 747 800 7.1%

 بلديات 352 562 59.6%
 أمانات 57 35 38.5%-
 /2ودائع  85 51 39.7%-
 أخرى، ومنها: 253 152 39.9%-
 رديّات الضريبة على القيمة المضافة 166 113 32.0%-
 .  إنفاق غير مبّوب6 1 0 61.9%-
 إجمالي اإلنفاق )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار( .7 10,180 10,274 0.9%

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

 (2/ للتفاصيل حول الفوائد، الرجاء مراجعة جدول رقم )2   
 1/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 /4

 .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 المديرية5
 . المرفقة

والسنوية عن الفقرة التي تحمل االسم نفسه في تقارير أداء المالية العامة ، تختلف فقرة  نفقات الخزينة في التقارير الشهرية والفصلية 2111/ اعتبارا من كانون األول 3
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، االخزينة  لإل دارات العامةع هي مبالغ تدفعهئ/ان الودا2
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 0: تفاصيل عمليات خدمة الدين7جدول 
 4102 4102 نسبة التغير

4102/4102 )مليار ل.ل.(  -4ك 
 حزيران

 -4ك
 حزيران

 تسديد فوائد 2,771 3,129 12.9%
 المحلية الدين بالعملة 1,648 1,910 15.9%
 الدين بالعملة األجنبية، ومنها 1,123 1,219 8.6%
 فوائد على اليوروبوند* 1,059 1,155 9.1%
 فوائدعلى قروض خاصة* 3 4 15.3%
 فوائد على قروض ميّسرة 60 60 0.4%
 تسديدات أقساط قروض ميّسرة 116 122 4.7%

 مديريةالماليةالعامةوزارةالمالية،: المصدر

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

    

 
 0: التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان8جدول 

 4102 4102 نسبة التغير
 ل.ل.()مليار 

4102/4102  -4ك 
 حزيران

 -4ك
 حزيران

 شركة كهرباء لبنان، ومنها: 1,420 1,565 10.2%
 خدمة الدين 40 15 63.8%-
 شراء غاز، فيول ووقودتسديدات ل 1,379 1,550 12.4%

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

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

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

 أصبحت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان تندرج في خانة "نفقات الموازنة". 5011
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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 
 حزيران

 رينسبة التغي
-4102 0ك  

4102أيار  
 %3.5 99,052 95,696 86,959 إجمالي الدين العام

 %6.1 59,736 56,312 50,198 الدين بالعملة المحلية

 %8.9 955 877 789 * فوائد متراكمة من الدين  

 15,049 17,171 17,851 4.0% (  REPOsيتضمنمصرف لبنان ) -أ

 %5.4 31,514 29,905 27,267 التجاريةالمصارف  -ب

 %12.3 10,371 9,236 7,882 ديون أخرى  بالعملة المحلية )سندات خزينة(، ومنها -ج

 %5.3 7,492 7,117 6,479 مؤسسات عامة

 %24.6 167 134 134 /0سندات فروقات المتعهدين

 %0.2- 39,316 39,384 36,761 /2دين بالعملة األجنبية

 %12.3 2,910 2,592 2,584 الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص أجنبيالقروض -أ

 %12.9- 2,036 2,338 2,925 /2)يوروبوند وقروض( 4ديون باريس  -ب

 %9.1- 1,079 1,187 1,313 /2)يوروبوند وقروض( 2ديون باريس  -ج

 %0.0 32,694 32,688 29,427 إصدارات يوروبوند في السوق -د

 %7.2 476 444 400 فوائد متراكمة على اليوروبوند -ه

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

 %4.9 16,257 15,495 12,916 ودائع القطاع العام

 %3.2 82,795 80,201 74,043 /6صافي الدين العام

 %3.6 67,761 65,386 58,623 /7إجمالي القيمة السوقية للدين

 %0.1 %68 %68 %67 النسبة من اجمالي الدين العام

 ةالمصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العام

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

عن تلك المنشورة سابقًا نظراً لتحديث المعلومات المتعلقة بالقروض الثنائية والمتعددة األطراف الصادرة عن  يمكنأن تختلف2113األولكانون  -2112أرقام كانون األول  / 2

 .DMFASنظام 
 .2مليار دوالر ضمن مؤتمر باريس  17121)القروض واليوروبوند( تتضمن يوروبوند صدر أوالً بقيمة  2ديون باريس  / 3

، قرض للبنك الدولي إلعادة اإلعمار والتنمية، قرض لإلمارات العربية المتحدة، شريحة أولى للقرض الفرنسي في 3لماليزيا كجزء من مساهمة باريس  ةصادر يوروبوند/4

 .، شريحة أولى لقرض االتحاد األوروبي2112شباط  

 ومقاوالت(. اتسندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية )سندات استمالك /5
 يتم الوصول الى صافي الدين العام عن طريق طرح ودائع القطاع العام من اجمالي الدين العام./ 3

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

 26- 22 نشرة تنسيق المساعدات، أعداد 
 4162أيار - الثانيكانون ، مرصد المالية العامة
 4162كانون االول  –تشرين االول ،مرصد المالية العامة

 4162من العام والثالث الفصل الثانينتائج المالية العامة في 
 4162آذار–كانون الثانيالتحويالت إلى شركة كهرباء لبنان: لمحة شهرية، 
 4162كانون االول  –االولتشرين التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان: لمحة شهرية، 

 4162 آذار–كانون الثاني، 62بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها
 4162كانون االول  –تشرين االول، 62بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها

 4162من العام  و الثاني االولية ،الفصل تقرير الدين وأسواق الدين الفصل
 4162ية ،الفصل الرابع من العام تقرير الدين وأسواق الدين الفصل

2113 
 22-16نشرة تنسيق المساعدات، أعداد 

 4162ايلول  –،كانون الثانيمرصد المالية العامة
 4164كانون االول – ،تشرين الثانيمرصد المالية العامة
 4164عن العام نتائج المالية العامة

 4162الفصل األول من العامنتائج المالية العامة في 
 4164الفصلين الثاني والثالث من العامنتائج المالية العامة في 

  4162ايلول  -كانون الثاني التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان: لمحة شهرية، 
  4164كانون االول  –تشرين الثاني إلى شركة كهرباء لبنان: لمحة شهرية،  التحويالت

 4162ايلول  –كانون الثاني، 62بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها
 4164كانون االول  –تشرين االول، 62بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها

 4162من العام ية ،الفصل األول والثاني والثالث تقرير الدين وأسواق الدين الفصل
 4164ية ،الفصل الرابع من العام تقرير الدين وأسواق الدين الفصل

 
 www.finance.gov.lbيرجى مراجعة الموقع التالي:  ،منشورات وزارة الماليةةبللحصول على قائمة كامل
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 :لمزيدمنالمعلومات،الرجاءاالتصالبناعلى

 وزارةالمالية

 (UNDP)  مشروعاألممالمتحدةاإلنمائي

 159189/5 9 169: تلفون

 159181 9 169: فاكس

 


