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 لمحة عامة

مليار  234 بلغ نخفاض، با4102 نيسان -كانون االثاني خالل مليار ليرة 838،1 عجزًا بقيمة المالي الميزانإجمالي سجل 
بلغ  اً فائضالميزان األولي سجل ، عالوة على ذلك .(0)جدول رقم  4103 الفترة ذاتها من العاممقارنة مع في المائة(  01ليرة )
هذا  .الماضيالعام الفترة المماثلة من  خاللمليار ليرة  214مقارنة مع عجز بلغ  ،4102نيسان  ةنهاي ليرة معمليار  011

الصندوق  لى كل منإالتحويالت  مع تراجع مليار ليرة  340بقيمة   التحسن في المالية العامة جاء نتيجة انخفاض النفقات
مليار ليرة الناتجة بشكل  004بقيمة ارتفاع اإليرادات  إضافًة إلى ،لضمان اإلجتماعي ومؤسسة كهرباء لبنانالوطني ل

  يرادات الخزينة.زيادة الحاصلة في إلارئيسي عن 
 

 

موازنة االتصاالت خالل  وفرا من مالمتوقع تحويله مليار ليرة 401و مليار ليرة 411مبلغي ، وعند استبعاد منظار نقديمن 
ضافة المب 1على التوالي 4102و 4103 ينمن العام نيسان -كانون الثانيفترة   اإلجمالي العجز يتراجع، فعلياً  ةلغ المحولاوا 

في  .4102 في العامليرة مليار  45213إلى  4103 نيسان -كانون الثانيخالل مليار ليرة  45418في المائة، من  8بنسبة 
 بقيمةعجز مقارنة مع  4102 من العام نيسان -كانون الثاني خاللمليار ليرة  241بقيمة  عجزاً سجل الميزان األولي ي، المقابل
 .4103 نيسان -كانون الثاني خاللمليار ليرة  411

 
 
 
 
 

                                                 
نيسان  -مليار ليرة مقابل ال شيء خالل كانون الثاني 332حوالي  3112نيسان  -وفر موازنة االتصاالت خالل كانون الثاني بلغت التحويالت منمن منظار نقدي،  1

3112.  

 : ملخص المالية العامة0جدول 

 4102 4102 نسبة التغير
 )مليار ل.ل.(

 -4ك 4102/4102
 نيسان

 -4ك
 نيسان

 0إجمالي ايرادات الموازنة والخزينة 4,728 4,844 2.5%
 منهاإجمالي نفقات الموازنة والخزينة،  7,003 6,682 4.6%-

9.2% 1,959 1,794  تسديد فوائد 
-0.7% 74 75  2القروض الميسرة تسديد أقساط 
-9.4% 4,649 5,134  3النفقات األولية 
 إجمالي العجز/الفائض (2,275) (1,838) -19.2%

 العجز األولي/الفائض األولي (406) 195 148.0%-
 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
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 -الثاني كانون) فعليا   المحولة االتصاالت وزارة ايرادات ا  ضمنمت ،نقدي منظار من المالي الميزان اجمالي: 0البياني الرسم
 (4102 نيسان -الثاني كانون -4104 نيسان

 مةالعا المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر 
 

 -4104 نيسان -الثاني كانون) تحويلها المتوقع االتصاالت وزارة ايرادات ا  ضمنمت ،المالي الميزان اجمالي: 4البياني الرسم
 (4102 نيسان -الثاني كانون

 مةالعا المالية مديرية المالية، وزارة: لمصدرا

 .وزارة المالية مصدرها إما وزارة االتصاالت أو تقديرات اتوفر موازنة االتصاالت  ارقامإن مالحظة: 
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 االيرادات

في  4سنوي سجل ، بارتفاع 4102 من العام األولىاألربعة هشهر األفي مليار ليرة  25822حوالي  2إجمالي اإليرادات بلغ 
جمالي االيرادات إ انخفضمن منظار نقدي،  .4103الفترة ذاتها من العام  خاللالمحصل مليار ليرة  25448مبلغ المائة عن 

اإلتصاالت خالل هذه  وفر موازنة تحويالت منال تراجعنتيجة  ،مليار ليرة 25441لى إفي المائة ليصل مجموعها  3بنسبة 
  .الفترة

 انخفضت (i: )حيثمليار ليرة  35380لتبلغ  4102نهاية نيسان مع  مليار ليرة 13حوالي ب اإليرادات الضريبية انخفضت
في  مليار ليرة  014التراجع بقيمة نتيجة ساسي أبهشكل مليار ليرة  411 بقيمة ائب الداخلية على السلع والخدماتالضر 

 .3دارة حصر التبغ والتنباكإ قبل مليار ليرة في التحويالت من 11بقيمة  إضافة إلى انخفاض ،لضريبة على القيمة المضافةا
مهل تقديم  نتيجة تمديدفي المائة  44خلية للضريبة على القيمة المضافة بقيمة انخفضت التحصيالت الدا، التفصيلب
 خالل الفترةعلى المستوى نفسه الضريبة على القيمة المضافة المحصلة لدى الجمارك في حين حافظت  ،4تصاريحلا

مليار ليرة بسبب انخفاض  401مليار ليرة لتصل إلى  88 بقيمةالرسوم على التجارة والمبادالت الدولية  تراجعت (ii) ،المذكورة
تراجع المبيعات في األسواق نتيجة في المائة  31بنسبة  حاداً  رسوم التبغ انخفاضاً تحديدًا، سجلت . عائدات الرسوم والجمارك

الطلب على التبغ في السوق  تلبيةحاليًا ه على األرجح يتم أن علماً  ؛ةسابقخالل السنوات ال المحققالملحوظ لنمو بعد االسورية 
 .خرىاأل مجاورةالدول عن طريق الالسوري 

 014بقيمة  األموال ورؤوس واألرباح الدخل على الضريبة( i: )في كل من ارتفاعا التراجع في اإليرادات الضريبية هذقابل 
 (ii) ،مليار ليرة 40 بقيمة زادت التي 5ضريبة الدخل على األرباح وخاصة مكوناتها جميعنظرا للتحسن في  ،مليار ليرة
 24مليار ليرة نتيجة الزيادة في إيرادات رسوم التسجيل على العقارات بقيمة  84بحوالي التي ارتفعت  األمالك على الضريبة

المائة في عدد  في 01بنسبة و ر العقارات المباعة اسعأفي المائة في متوسط  04بنسبة  االرتفاع عاكسًة بذلكمليار ليرة، 
       .مليار ليرة 1بحوالي  المالي الطابع رسميرادات إ (iii)و ،العقارات المباعة

 .4102نيسان  -خالل كانون الثاني مليار ليرة 05144 لتبلغ سنويا مليار ليرة 85 بحوالي 6اإليرادات غير الضريبية ارتفعت
ي أتحويل  لعدم نظراً  ،مليار ليرة 224لى إمليار ليرة لتصل  042ضريبية بقيمة الغير إليرادات ا انخفضتمن منظار نقدي، 

 نيسان -مليار ليرة خالل كانون الثاني 444 مع مقارنةً  4102 نيسان -خالل كانون الثاني مبلغ من وفر موازنة االتصاالت
يراداتو  الدولة الخاصة مالكأ من حاصالت كل من ارتفعت قدف ،األخرى االيرادات غير الضريبيةأما لناحية . 4103 مرفأ  ا 
مرصد المالية العامة، مراجعة )للمزيد من المعلومات، الرجاء  مليار ليرة على التوالي 11ومليار ليرة  58 بقيمة بيروت

 مليار ليرة.  04اليانصيب الوطني بحوالي  من وفر مديرية يراداتإلاتراجعت في حين ، (2102صدار كانون الثاني إ

ارتفاع اإليرادات  نتيجة 4102نيسان  -كانون الثاني مليار ليرة في 210 لتبلغ مليار ليرة 000بقيمة  إيرادات الخزينة ارتفعت
 (.2102صدار كانون الثاني إالرجاء مراجعة مرصد المالية العامة، )للمزيد من المعلومات، " "الحسابات األخرى من
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 على اساس المتوقع تحصيله.

3
ادارة حصر  قبل من 3113لعام ا تعود للوفر المحقق خالل)وهي  3112 نيسان -مليار ليرة في كانون الثاني 51والتنباك بلغت التحويالت من ادارة حصر التبغ  

 .3112 خالل األشهراألربعة األولى من العاموالتنباك( مقابل ال شيء  التبغ 
4 

بدء العمل نتيجة  التمديدهذا جاء . 3112نيسان  12تاريخ  222و ذلك وفقا لقرار وزارة المالية رقم  ،3112أيار  11 لغايةالتصاريح تقديم تم تمديد مهل  لقد

لموظفي الوزارة )لمزيد من المعلومات الرجاء  مباشرةكانوا يقدمون التصاريح علماً أن المكلفين، خالل الفترة السابقة،  ،للمرة األولى التصريح اإللكترونيبإلزامية 

 (.3112تشرين األول  35تاريخ  1151ر وزارة المالية رقم قرامراجعة 
5

 خالل السنة السابقة.الشركات المحققة أرباح عن  تنتج عادةضريبة الدخل على األرباح  
 تحصيله المتوقععلى اساس  6
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 النفقات

مقارنة مع  4102 نيسان -كانون الثانيخالل مليار ليرة  45484مليار ليرة، لتصل إلى  340 بقيمة  النفقاتإجمالي  انخفض
 .4103 نيسان -كانون الثانيخالل مليار ليرة  30113مبلغ 

. يعود هذا 4102 نهاية نيسانمع  مليار ليرة 35848 مليار ليرة لتصل إلى 311بقيمة  7النفقات الجارية األولية انخفضت
 كهرباء مؤسسةو اإلجتماعي  الضمان الصندوق الوطني من كل إلى التحويالت في التراجع إلىبهشكل أساسي  االنخفاض

 والتقديمات واالجور الرواتبنفقات  نخفضت، اإضافة إلى ذلك. على التوالي مليار ليرة 014و مليار ليرة 011بقيمة  لبنان
كانون مسجل خالل المليار ليرة  00954 عن مبلغ 4102 نيسان -كانون الثانيفترة  خالل مليار ليرة 55بقيمة  االجتماعية

الرجاء  ،التقديمات اإلجتماعية )للمزيد من المعلوماتفي في المائة  8بنسبة نخفاض انتيجة  وذلك ،4103 نيسان -الثاني
هذا اإلنخفاض ارتفاع قابل . (4109هشهر نيسان  عن "الملحقة التقديماتو  األجور ،"الرواتب تقرير من القادم العددمراجعة 
تحويالت لافي مليار ليرة  04ارتفاع بقيمة  إلى إضافةنهاية الخدمة  وتعويضات التقاعدفي مدفوعات مليار ليرة  24بقيمة 
 .4102العام خالل األهشهر األربعة األولى من  عامال غير القطاع إلى

على  خدمة الدين عاتو دفم ارتفاع نتيجةوذلك  ليرة، مليار 00111 لتبلغمليار ليرة  041 بحواليتسديدات الفوائد ارتفعت 
 نهاية نيسانمع مليار ليرة  42حوالي  الخارجية الديون أقساط تسديداتبلغت  وقد المحلية واالجنبية.بالعملتين القروض 

 .4103مقارنة مع الفترة ذاتها من العام مليار ليرة  0طفيفًا بقيمة  نخفاضاً ا محققة ،4102

ويعود ذلك ، 4102 نيسان -كانون الثاني في مليار ليرة 418لتصل إلى  مليار ليرة 31 بقيمة النفقات االستثمارية نخفضتا
 مجلس االنماء واالعمارالدفعات إلى  انخفاض( ii) ،مليار ليرة 21بقيمة  الصيانةعات و دفمانخفاض ( i)إلى بهشكل رئيسي 

 واالعمارمجلس االنماء د أي دفعات إلى يتسديتم أنه لم  علماً ، مليار ليرة 44لتبلغ  المائة(في  38) مليار ليرة 38 بقيمة
 العامة األهشغال وزارة حلصالالمسددة  اتعو دفمالفي مليار ليرة  40 بقيمة ( تراجعiii)إضافة إلى  ،4102خالل هشهر نيسان 

            .والنقل

بهشكل  نخفاضيعود هذا االو . 4102 نهاية نيسانمع  مليار ليرة 222لتبلغ  مليار ليرة 48 بحوالي 8نفقات الخزينة نخفضتا
مليار ليرة على  23مليار ليرة و 48بقيمة  الودائعو  المضافة القيمة على الضريبة ردياتكل من  في تراجعالأساسي إلى 

 .4102نيسان  -مليار ليرة في كانون الثاني 44مليار ليرة لتبلغ  04بقيمة  األماناتانخفضت  إضافة إلى ذلك،التوالي. 

 

 الدين العام

 في المائة( 2،2) مليار ليرة 20184 زيادة بقيمة مسجالً  4102 نيسان نهاية معمليار ليرة  140483 إجمالي الدين العام بلغ
 نفسها خالل الفترةليرة  مليار 45401 بوتيرة أعلى مع زيادة قدرها ع صافي الديناارتفوقد جاء  .4103عام نهاية  مقارنة مع
لتبلغ في ودائع القطاع العام في المائة(  1،0مليار ليرة ) 034انخفاض بقيمة  ليرة، وذلك نتيجة مليار 840241لى إليصل 

 مليار ليرة. 080353

نهاية  مقارنة مع مليار ليرة 40182قدرها بزيادة  ،4102نهاية نيسان مع  مليار ليرة 593,45 الدين بالعملة المحلية بلغ
في سندات  االكتتاب زيادة نتيجةسي أسابهشكل هذه الزيادة جاءت  .قائمةفي المائة من الديون ال 41 ، مهشكاًل نسبة2103

                                                 
  .األولية تمثل النفقات الجارية باستثناء مدفوعات الفوائد وخدمة الدين النفقات الجارية 7
، تختلف فقرة نفقات الخزينة في التقارير المالية الشهرية والفصلية والسنوية من تلك المنشورة في نشرة األداء المالي الشهري، 3111من عدد كانون األول  اعتباراً  8

 تصنيفها االقتصادي. وذلك بسبب إعادة تصنيف بعض المدفوعات في بنود األمانات وسلف الخزينة، والتي يتم إعادة تصنيفها ضمن بنود الموازنة بحسب
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علمًا  ،الفترة نفسها خاللالدين والفوائد من أقساط  اتستحقاقوذلك بقيمة تفوق مجموع اال خالل اإلصدارات األسبوعية الخزينة
 ،التفاصيلفي مع نهاية نيسان.  ئةفي الما 024بلغت  سندات الخزينةاإلصدارات األسبوعية ل خالل التراكمي التدويرنسبة ن أ

 ، أي ما يقاربمليار ليرة 310382الى مليار ليرة لتصل  414سندات الخزينة بقيمة محفظتها من المصارف التجارية زادت 
 248 بقيمة مصرف لبنان اكتتب المذكورة، في حين الفترة خاللالدين بالعملة المحلية المسجلة في زيادة الفي المائة من  31

يحملها الجمهور  التيسندات الخزينة ارتفعت  ،كذلك مليار ليرة. 040424محفظته من سندات الخزينة لتبلغ مليار ليرة 
ملحوظ في الطلب على الدين التحسن العكس ما ي ،مليار ليرة على التوالي 320مليار ليرة و 211والمؤسسات المالية بقيمة 

 بالعملة المحلية.

 3 محققًا زيادة طفيفة بقيمة 4102خالل األهشهر األربعة األولى من  تقريباً  على المستوى نفسه األجنبيةبالعملة  الدين حافظ
بقيمة " القروض الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص أجنبيارتفعت " .ليرة مليار 310384ليبلغ  مليار ليرة

 ائتمان وكالةجزء من القرض المعطى لوزارة الطاقة والمياه من قبل  إنفاقنتيجة أساسي وذلك بهشكل  0مليار ليرة 258
"الفوائد المتراكمة على ارتفعت  .ذوق والجيةفي معملي ال الطاقة توليد، بغية تركيب وحدات لEKF، الدنماركية لصادراتا

 فيمليار ليرة  238 بلغ انخفاض اتهذه الزياد قابل مليار ليرة. 144إلى لتصل  مليار ليرة 034  بقيمة سندات اليوروبوند"
في المائة  0قسائم اليوروبوند الصادرة بفائدة المتداولة في السوق، نتيجة تسديد المبلغ المتبقي من  سندات اليوروبوندقيمة 

استبدال طوعي  عرض 4102نيسان  02في مت وزارة المالية دوقد ق. 4102مع نهاية هشهر نيسان  4102والمستحقة في أيار 
صدارلليوروبوند  في عمليات في المائة  51 تنسبة مهشاركة عالية بلغ تحققتوقد  والر.مليار د 0،2 بقيمة 9جديد نقدي وا 

من  ميركيأمليون دوالر  505اإلصدار النقدي الجديد ما قيمته  ، في حين بلغ2102في أيار استبدال اليوروبوند المستحقة 
المبالغ قاربت ، بالمحصلة .2102قسائم اليوروبوند المستحقة في نيسان إعادة تمويل ها من أجل موقد تم استخدا ،العملية

 والعائد نيسان 31في المسدد مليون دوالر  033،5دون احتساب مبلغ  ،10الجديدة إلصداراتاقيمة نيسان  خالل ددةسالم
" 2باريس " مؤتمراتضمن  معطاةالسندات اليوروبوند والقروض كذلك تراجعت لسندات اليوروبوند المستحقة في أيار. 

 ، وذلك نتيجة تسديد أقساط الدين.خالل نيسان مليار ليرة على التوالي 80مليار ليرة و 02" بحوالي 3و"باريس 
  

                                                 
جزء الدين العام تحت  فيعمليات الدين  ضمنلوزارة المالية  اإللكترونيمتوفرة على الموقع  3112 نيسان في الحاصلة الدين ةعملي عن معلوماتال من مزيد 9

 ،بنك عودة مع الخاص صداراال؛ والجديد النقديللدين واإلصدار  الطوعي: العرض السابع لالستبدال 3112 وأيار نيسان في جرت التي اليوروبوند"عمليات عنوان

 موجزة" نشرة
عادة فتح إو ،مليون دوالر( 211) 3131ستحق في نيسان ي% 5.811 بمعدل فائدة بلغبين االصدار الجديد مليار دوالر  1.2 اصدار سندات اليوروبوند بقيمة توزع 10
 .مليون دوالر ( 811) % 2.211 مع فائدة 3132تشرين الثاني باستحقاق  يوروبوندال صدارإ
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 القسم األول: خالصة اإليرادات العامة    

 : إجمالي اإليرادات4جدول 
 4102 4102 نسبة التغير

 ل.ل.()مليار 
4102/4102  -4ك 

ننيسا  
 -4ك

 نيسان
 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنها 4,438 4,443 0.1%
 اإليرادات الضريبية   3,434 3,381 1.5%-
 اإليرادات غير الضريبية    1,004 1,062 5.8%

 إجمالي إيرادات الخزينة 290 401 38.2%
 إجمالي اإليرادات العامة 4,728 4,844 2.5%

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

 : اإليرادات الضريبية2جدول 
 4102 4102 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
4102/4102  -4ك 

 نيسان
 -4ك

 نيسان
 اإليرادات الضريبية 3,434 3,381 1.5%-
   :ضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال، ومنها 788 945 19.9%
 ضريبة الدخل على األرباح 197 257 30.9%
 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور 302 343 13.5%
 ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولة 57 75 31.5%
 %(8ضريبة الدخل على الفوائد ) 218 236 8.4%

 غرامات )ضريبة على الدخل( 14 33 135.2%
  :ضريبة على األمالك ، ومنها 371 453 22.1%
 ضريبة على األمالك المبنية 102 130 26.8%
 رسوم تسجيل على العقارات 225 273 21.0%
:الضرائب الداخلية على السلع والخدمات، ومنها 1,400 1,190 14.9%-  
 الضريبة على القيمة المضافة 1,235 1,082 12.3%-
 ضرائب أخرى على السلع والخدمات، ومنها: 111 103 6.7%-
 رسوم تسجيل على السيارات 67 66 2.4%-
 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية 43 37 13.9%-
:الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنها 706 619 12.4%-  
 الجمارك  266 243 8.4%-
 رسوم، ومنها: 440 375 14.8%-
 رسوم على البنزين 153 163 6.8%

 رسوم على التبغ 138 90 35.2%-
 رسوم على السيارات 146 120 17.9%-
 إيرادات ضريبية أخرى )خاصة رسوم الطابع المالي( 169 174 3.1%

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  
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 معبر غير*

 

  

 : اإليرادات غير الضريبية2جدول 

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

 نيسان
 -4ك

 نيسان
غير الضريبية اإليرادات 1,004 1,062 5.8%  
 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 748 795 6.3%
 حاصالت من إدارات ومؤسسات غير مالية، منها: 672 714 6.3%
 إيرادات كازينو لبنان 42 41 3.7%-

N.M.* 50 0 إيرادات مرفأ بيروت 
 إيرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني 20 8 60.0%-
 إيرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية  609 615 0.9%

 حاصالت من مؤسسات مالية عامة )مصرف لبنان( 61 0 100.0%-
N.M.* 79 14 )حاصالت من أمالك الدولة الخاصة )إيرادات مطار رفيق الحريري الدولي 
 حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة )فوائد( 2 2 10.7%
 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 201 212 5.1%
 رسوم إدارية، ومنها: 159 172 7.7%
 رسوم كتاب العدل 10 10 6.2%

 رسوم جواز السفر/ األمن العام 42 53 25.6%
 رسوم السير  78 77 1.0%-
 رسوم قضائية              9 9 5.9%
 رسوم القيادة             6 6 7.2%-

 عائدات إدارية 16 15 10.7%-
 مبيعات )الجريدة الرسمية وثمن لوحة عمومية( 1 1 2.9%
 رسوم إجازات )خاصة إجازات العمل( 20 21 1.7%

 رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 4 4 14.3%-
 الغرامات والمصادرات 3 4 20.5%
 إيرادات غير ضريبية مختلفة )معظمها محسومات تقاعدية( 51 51 0.3%

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

 نيسان
 -4ك

نيسان   
 النفقات الجارية .0 6,087 5,861 3.7%-
 المخصصات والرواتب وملحقاتها، ومنها: 2,146 2,102 2.1%-
 مخصصات ورواتب وأجور والتقديمات االجتماعية 1,459 1,393 4.5%-
 معاهشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ومنها: 566 613 8.2%
 معاهشات التقاعد 530 540 1.9%

 تعويضات نهاية الخدمة 36 73 100.1%
 /0مؤسسات عامة لتغطية رواتب تحويالت إلى  121 96 20.6%-
 /2تسديد فوائد ومنها:  1,794 1,959 9.2%
 فوائد على القروض الداخلية 1,181 1,290 9.3%
 فوائد على القروض الخارجية 613 668 9.1%
 سديد أقساط ديون خارجيةت 75 74 0.7%-
 مواد استهالكية، ومنها: 104 114 10.5%
 نفقات تغذية 20 22 7.5%
 محروقات 2 3 4.6%
 أدوية  54 49 9.5%-
 خدمات خارجية 47 59 25.0%
 تحويالت أخرى، ومنها:  1,663 1,357 18.4%-
 /3 مؤسسة كهرباء لبنان 1,092 986 9.8%-

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  250 100 60.0%-
 الهيئة العليا لإلغاثة  18 5 72.9%-
 القطاع غير العامالتحويالت إلى   117 133 14.1%

 التحويالت إلى المديرية العامة للحبوب والهشمندر السكري  47 32 33.5%-
 المساهمات لمؤسسات المياه  0 12 -

 نفقات جارية أخرى، ومنها: 198 145 26.7%-
 مستهشفيات  123 109 11.3%-
 أخرى )أحكام قضائية ومصالحات، نفقات وفود ومؤتمرات خارجية، غيرها(  نفقات  74 35 53.3%-
 المدينة دعم الفوائد 61 51 16.0%-
 . النفقات االستثمارية4 337 298 11.6%-

نهشاءات مائية 14 0 100.0%-  استمالكات أراض وأبنية إلنهشاء وأهشغال طرق ومرافئ ومطارات وا 
 تجهيزات 25 18 28.9%-
 إنهشاءات قيد التنفيذ، ومنها: 199 227 13.9%
 مجلس الجنوب 9 30 237.1%
 مجلس اإلنماء واإلعمار 109 72 34.6%-
 وزارة األهشغال والنقل 50 29 42.5%-
 أخرى، ومنها:  27 34 24.2%

 الهيئة العليا لإلغاثة   12 0 100.0%-
 صيانة 89 40 55.2%-
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 : التحويالت إلى المؤسسات العامة لتغطية الرواتب واألجور6جدول 
 4102 4102 نسبة التغير

4102/4102 )مليار ل.ل.(  -4ك 
 نيسان

 -4ك
 نيسان

الجنوبتحويالت إلى مجلس   2 5 130.7%    
 تحويالت إلى مجلس اإلنماء اإلعمار    15 3 82.6%-
 تحويالت إلى صندوق المهجرين    2 1 29.0%-
 تحويالت إلى الجامعة اللبنانية 98 85 13.2%-
 تحويالت إلى المركز التربوي للبحوث واإلنماء 4 2 50.0%-

-20.6% 96 121 
لتغطية الرواتب إلى المؤسسات العامة  اجمالي التحويالت

  واألجور
 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثابتة الماديةنفقات أخرى تتعلق باألصول  10 14 30.4%
 /2سلفات موازنة  .2 42 61 46.8%
 /5إدارة الجمارك )ال تتضمن الرواتب واألجور(  .2 14 17 21.1%

 /6نفقات الخزينة  .5 522 444 14.9%-
 بلديات 272 278 2.3%

 أمانات 40 27 30.6%-
 /3ودائع  61 38 37.7%-
 أخرى، ومنها: 150 101 32.8%-
 الضريبة على القيمة المضافةرديّات  99 71 28.2%-
 .  إنفاق غير مبّوب6 1 0 67.7%-
 إجمالي اإلنفاق )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار( .7 7,003 6,682 4.6%-

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

 (1للتفاصيل 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 المديرية5

 . 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 2

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.

 من ايرادات محصلت لصالحهم. الصناديق المالية ،والبلديات ،المؤسسات، ينة  لإل دارات العامةع هي مبالغ تدفعهاالخزئ/ان الودا1
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 0: تفاصيل عمليات خدمة الدين7جدول 
 4102 4102 نسبة التغير

4102/4102 )مليار ل.ل.(  -4ك 
 نيسان

 -4ك
 نيسان

 تسديد فوائد 1,794 1,959 9.2%
 المحليةالدين بالعملة  1,181 1,290 9.3%
 الدين بالعملة األجنبية، ومنها 613 668 9.1%
 فوائد على اليوروبوند* 573 630 9.8%
 على قروض خاصة* فوائد 2 3 24.6%
 فوائد على قروض ميّسرة 37 36 3.3%-
 تسديدات أقساط قروض ميّسرة  75 74 0.7%-

 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: 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
 )مليار ل.ل.(

4102/4102  
 -4ك

 نيسان
 -4ك

 نيسان
 هشركة كهرباء لبنان، ومنها: 1,092 986 9.8%-

 خدمة الدين 39 12 68.0%-
 هشراء غاز، فيول ووقودتسديدات ل 1,053 973 7.6%-

 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
 

4102حسب الدائن في نهاية شهر كانون الثاني  المستحق األداء: الدين العام 9جدول   

 )مليار ل.ل.( 
4104 

 0ك
 

4102 
 0ك
 

4102 
 نيسان

 رينسبة التغي    
-4102 0ك  

4102 نيسان  
 %2.2 97,783 95,696 86,959 إجمالي الدين العام

 %3.7 58,396 56,312 50,198 الدين بالعملة المحلية

 %4.8 919 877 789 * فوائد متراكمة من الدين  

 15,049 17,171 17,639 2.7% (  REPOsيتضمنمصرف لبنان ) -أ

 %2.0 30,518 29,905 27,267 المصارف التجارية -ب

 %10.9 10,239 9,236 7,882 ديون أخرى  بالعملة المحلية )سندات خزينة(، ومنها -ج

 %2.9 7,320 7,117 6,479 مؤسسات عامة

 %24.6 167 134 134 /0سندات فروقات المتعهدين

 %0.0 39,387 39,384 36,761 /4 دين بالعملة األجنبية

 %10.2 2,857 2,592 2,584 أجنبي القروض الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص -أ

 %4.0- 2,244 2,338 2,925 /3 )يوروبوند وقروض( 2ديون باريس  -ب

 %4.3- 1,136 1,187 1,313 /2 )يوروبوند وقروض( 3ديون باريس  -ج

 -%0.7 32,453 32,688 29,427 إصدارات يوروبوند في السوق -د

 %29.7 576 444 400 فوائد متراكمة على اليوروبوند -ه

 %11.0- 121 136 112 /8 سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية -و

 %0.9- 15,363 15,495 12,916 ودائع القطاع العام

 %2.8 82,420 80,201 74,043 /6 صافي الدين العام

 %2.0 66,679 65,386 58,623 /7إجمالي القيمة السوقية للدين

 -%0.2 %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 سابًقا نظرًا 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  17811بقيمة  لمصرف لبنانصادرة أساسًا ً)القروض واليوروبوند( تتضمن يوروبوند  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 األوروبي 3118شباط 

 ومقاوالت(. اتسندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية )سندات استمالك  /5
 صافي الدين العام عن طريق طرح ودائع القطاع العام من اجمالي الدين العام. حساب/ يتم 2

ثنائية ومتعددة األطراف وديون  ، قروضاالجتماعيلضمان ل الوطني إجمالي القيمة السوقية للدين هي إجمالي الدين العام باستثناء ما يحمله مصرف لبنان، الصندوق  /1
 .2و 3باريس 
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 منشورات وزارة المالية
4102 

 50- 32 نهشرة تنسيق المساعدات، أعداد 
 2102 آذار - الثانيكانون ، مرصد المالية العامة
 2103كانون االول  –تهشرين االول ،مرصد المالية العامة

 2103 من العام والثالث الثاني ينالفصلنتائج المالية العامة في 
 2102 آذار – كانون الثانيالتحويالت إلى هشركة كهرباء لبنان: لمحة هشهرية، 
 2103كانون االول  – االولتهشرين التحويالت إلى هشركة كهرباء لبنان: لمحة هشهرية، 

 2102 هشباط-الثانيكانون  ،والمنافع الملحقةالرواتب، األجور  
 2103كانون االول  –تهشرين االول، والمنافع الملحقةالرواتب، األجور 

 2102من العام والثاني  االول ينية ،الفصلتقرير الدين وأسواق الدين الفصل
 2103ية ،الفصل الرابع من العام تقرير الدين وأسواق الدين الفصل

4102 
 33-50نهشرة تنسيق المساعدات، أعداد 

 2103ايلول  –كانون الثاني ،مرصد المالية العامة
 2102كانون االول – تهشرين الثاني ،مرصد المالية العامة
 2102 عن العام نتائج المالية العامة

 2103 الفصل األول من العامنتائج المالية العامة في 
 2102 الفصلين الثاني والثالث من العامنتائج المالية العامة في 

  2103ايلول  -كانون الثاني لمحة هشهرية، التحويالت إلى هشركة كهرباء لبنان: 
  2102كانون االول  –تهشرين الثاني التحويالت إلى هشركة كهرباء لبنان: لمحة هشهرية، 

 2103ايلول  –كانون الثاني، 03بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها
 2102كانون االول  –تهشرين االول، 03بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها

 2103ية ،الفصل األول والثاني والثالث من العام وأسواق الدين الفصلتقرير الدين 
 2102ية ،الفصل الرابع من العام تقرير الدين وأسواق الدين الفصل

 
 www.finance.gov.lbيرجى مراجعة الموقع التالي:  ،منهشورات وزارة الماليةب ةللحصول على قائمة كامل
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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

 


