
 

 

 

 3102أيلول  –مرصد المالية العامة 

 

في  00)مليار ليرة  2599بزيادة  مليار ليرة 9494 حوالي 1023 أيلول -خالل كانون الثانيإجمالي العجز المالي  سجل
 تحول فائض ،بالتوازي. (2جدول رقم )مليار ليرة  3209والبالغ  1021من العام الفترة نفسها عن العجز المسجل في ( المائة

في الفترة المماثلة من  مليار ليرة 474بلغ مقارنة مع فائض  1023خالل العام مليار ليرة  519 إلى عجز بلغ األولي الميزان
في  21)مليار ليرة  2023النفقات بقيمة  هذا التدهور في وضع المالية العامة نتج بشكل أساسي عن ارتفاع .العام الماضي

 .من جهة أخرى( في المائة 1)مليار ليرة  191اإليرادات بقيمة من جهة، وانخفاض ( المائة
العامة المالية ملّخص: 1 جدول   

التغير نسبة  1023 1021 1022 
 .(ل.ل مليار)

1023/1021 أيلول -1ك  أيلول -1ك  أيلول -1ك   

اإليرادات إجمالي 10,480 10,834 10,592 2%-
2

 

اإلنفاق إجمالي 12,584 13,938 15,551 12%  

1% 3,925 3,868 4,191  فوائد تسديد 

-2% 210 215 248  دين أقساط تسديد
2

 

16% 11,416 9,856 8,145  األولية النفقات
3

 

الفائض/العجز إجمالي 2,103- 3,104- 4,959- 60%  

-184% -824 979 2,336 
 الفائض/األولي العجز
 األولي

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر   
االتصاالت قطاع فائض من المتوقعة التحويالت تتضمن. 1  

 مشاريع لتمويل  المخصصة الميسرة القروض من األساسية األقساط فقط تتضمن. 2 
 3 .

 (الميسرة القروض أقساط و فوائدال تسديد) بالدين المتعلقة المدفوعات تتضمن ال األولية النفقات

خرالل  -ل المبرالغ المتوقرع تحويلهرا برد -وفرر موازنرة وزارة اصتالراصت من  المبالغ المحولة فعليا   عند احتساب، من منظار نقدي
 1021أيلرول  -في كانون الثاني مليار ليرة  3909 من العجز المالي يزيد ، 1023و 1021ن عامي األشهر التسعة األولى م

مليرار ليررة فري  977مرن فرائض  األولي الميزانيتراجع ، في حين 1023مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام  9390إلى  1021
 .خالل العام الحالي ليرة مليار 2129إلى عجز بقيمة  1021الفترة المذكورة من العام 

 
ةالعام المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر   

                                                 
 
. على التوالي 2 02و 0 02أيلول من عامي  -مليار ليرة من وفر موازنة االتصاالت خالل فترة كانون الثاني 270مليار ليرة و 021 تم فعليا تحويل مبلغ  

مليار ليرة على  211 ومليار ليرة  127  ،2 02و 0 02من عامي  أيلول -خالل فترة كانون الثانيبلغت االرقام المتوقع تحويلها من قبل وزارة االتصاالت 

 .    التوالي
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 مرصد المالية العامة
 التقرير الشهري لنتائج المالية العامة

 3102 أيلول
 



 

 

 

 3102أيلول  –مرصد المالية العامة 

 

عن  مبلغ  في المائة 1 بتراجع سنوي بنسبة ،مليار ليرة 20941حوالي  1023 أيلول -كانون الثانيفي   إجمالي اإليراداتبلغ 
 مليار ليرة 20933 مناإليرادات  انخفضتمن منظار نقدي، . 1021في الفترة نفسها من العام المحقق مليار ليرة  20539

 .1023مليار ليرة في العام  20102إلى  1021خالل الفترة المذكورة من العام 

 1) مليار ليرة 224حوالي  بانخفاضمليار ليرة،  7757حوالي  1023 لغاية نهاية أيلولالمحاللة  اإليرادات الضريبية بلغت
 السلع على الداخلية الضرائب في إيراداتالزيادة المتواضعة  باستثناء. 1021مقارنة بالفترة ذاتها من العام  (في المائة
بشكل أساسي نتيجة التباطؤ  1023شهدت اإليرادات المحاللة في كل فئات الضرائب الرئيسية تراجعأ  خالل العام  ،والخدمات

 :اصقتالادي والتغيير في السياسة الضريبية

  مقارنة مع السنة ( في المائة 3)مليار ليرة  95بحوالي  على التجارة والمبادصت الدولية الضريبةانخفضت إيرادات
مليار  59الرسوم بقيمة  تراجعت إيرادات وبالتفاليل،. 1023 أيلول -كانون الثانيمليار ليرة في  2024 لتبلغالسابقة 

علما  أن كميات التبغ المستوردة ( )في المائة 12)مليار ليرة  75رسوم التبغ بقيمة  بشكل أساسي نتيجة تراجع ليرة،
في ( في المائة 15)مليار ليرة  51، والتي كانت قد سجلت زيادة سنوية استثنائية بقيمة (في المائة 24تراجعت بنسبة 

مليار ليرة في  4على البنزين بقيمة باإلضافة إلى ذلك، انخفضت إيرادات الرسوم . 1021الفترة المذكورة من العام 
هذا التراجع في . مليار ليرة 1الفترة المذكورة، ما طغى على الزيادة الطفيفية في إيردات الرسوم على السيارات البالغة 

 ، نتيجة نمو استيراد المواد غير(في المائة 9)مليار ليرة  17إيرادات الرسوم قابله ارتفاع في إيرادات الجمارك بقيمة 
" منتجات الاليدلة"، 1"المواد الغذائية"وتجدر اإلشارة إلى أن استيراد . 2في المائة خالل الفترة المذكورة 7النفطية بنسبة 

 .في المائة على التوالي خالل الفترة المذكورة 29و 23، 9شهد ارتفاعا  بنسبة " المحركات واألجهزة واآلصت األخرى"و

 ليالل مجموعها ( في المائة 1) مليار ليرة 30حوالي ب ل واألرباح ورؤوس األموالالضريبة على الدخإيرادات  تراجعت
خالل الفترة المماثلة من مليار ليرة  1299مقارنة مع  1023من العام  مع نهاية الفالل الثالثمليار ليرة  1225إلى 

لتبلغ ( في المائة 13)مليار ليرة  01بحوالي " رؤوس األموال المنقولة الدخل على ضريبة"تراجعت . 1021العام 
 أيلول -كانون الثانينتيجة الزيادة غير المتكررة في هذا البند المسجلة خالل  في الفترة المذكورة، مليار ليرة 100

سنويا لتالل ( في المائة 9)مليار ليرة  99بحوالي " على اصرباح ضريبة الدخل"إيرادات كما انخفضت .  1021
، وذلك نتيجة انخفاض أرباح الشركات في 1023من العام  األشهر التسعة األولىفي يار ليرة مل 430قيمتها إلى 

في  20)مليار ليرة  02، ارتفعت إيردادت ضريبة الدخل على الرواتب واألجور بقيمة في المقابل .10211العام 

                                                 
0
 .على أساس اإليرادات المتوقعة 
2
، بشكل جزئي نتيجة التفاوت في تسجيل استيراد 2 02أيلول  –في المائة خالل فترة كانون الثاني  02تجدر االشارة إلى ان استيراد النفط تراجع بنسبة  

 .ه الفئة من االستيراد هي إما معفاة من الرسوم أو تخضع لتعرفة جمركية مخفضةعلماً أن هذ. الفيول والمازوت لصالح شركة كهرباء لبنان
1
تجدر اإلشارة إلى أن . الحيوانات الحية، المنتجات الحيوانية، المنتجات النباتية، الزيوت والدهون، محضرات المواد الغذائية، المشروبات والتبغ: من ضمنها 

 . عة نتيجة السياسة الحمائية المطبقةبعض هذه الفئات تخضع لرسوم جمركية مرتف
 
 ، اتخذت مديرية الواردات في وزارة المالية إجراءات لتدقيق التصاريح المقدمة من المؤسسات المالية، مما أدى إلى زيادة إيرادات ضريبة0 02في العام  

 -مليار ليرة في كانون الثاني 0 0، مقارنة مع 0 02أيلول  -الثانيمليار ليرة في كانون  012لتصل إلى  0 02الدخل على رؤوس األموال المنقولة في العام 

 .  02أيلول 
1
 .تجدر اإلشارة إلى أن هذه الضريبة يتم تحصيلها عن إيرادات السنة السابقة 



 

 

 

 3102أيلول  –مرصد المالية العامة 

ألجور في القطاع الخاص ودفع نتيجة زيادة ا، بشكل أساسي 1023 مع نهاية أيلول مليار ليرة 990 بلغلت (المائة
 .7فروقات غالء المعيشة للقطاع العام

 األشهر مليار ليرة في  597لتالل إلى ( في المائة 1) مليار ليرة 24 بقيمة األمالك على الضريبةإيرادات  تقلالت
 .مليار ليرة 31بقيمة " رسوم التسجيل على العقارات"، وذلك نتيجة انخفاض إيرادات 1023من العام  التسعة األولى

عقارات لل القيمة اإلجماليةفي المسجل  التراجععلى  ليلكد رسوم التسجيل على العقاراتويأتي اصنخفاض في إيرادات 
 عددفي بدوره التراجع بالنسبة نفسها  عكسما ي ،في المائة 9والبالغ  1023أيلول  -خالل كانون الثانيالمباعة 
في المائة لتبلغ قيمتها  22بنسبة " رسم اصنتقال"في المقابل، ارتفعت إيرادات  .المباعة خالل الفترة المذكورة العقارات
مليار ليرة، وذلك نتيجة معالجة الملفات ذات القيمة العالية وعمل وزارة المالية على اإلسراع في عمليات  214

 .تحاليل الدفعات المتأخرة

 399لتالل إلى  مقارنة مع السنة السابقة،( في المائة 3)مليار ليرة  21 بقيمة المالي عالطاب رسومإيرادات  انخفضت 
 .1021مليار ليرة في الفترة المماثلة من  390مقابل  1023من العام األشهر التسعة األولى مليار ليرة في 

  مقارنة مع السنة السابقة  مليار ليرة 7 ارتفاعا  طفيفا  بقيمة والخدمات السلع على الداخلية الضرائبسجلت ايرادات
بالتفاليل، ارتفعت كل من إيرادات رسوم . 1023 أيلول -في كانون الثانيمليار ليرة  1594ليالل مجموعها إلى 

يرادات  . مليار ليرة على التوالي 9مليار ليرة و 9بقيمة " رسوم مغادرة األراضي اللبنانية"التسجيل على السيارات وا 
في كانون  مليار ليرة 1950 على مستواها دون تعديل يذكر مسجلةالضريبة على القيمة المضافة  تحاليالتحافظت 

إيرادات الضريبة على القيمة ، إذ زادت 1021مليار ليرة في الفترة المقابلة من  1977مقابل  1023أيلول  -الثاني
القيمة المضافة ع الحاالل في إيرادات الضريبة مليار ليرة، لتوازي تقريبا  التراج 59بقيمة  المضافة المحاللة داخليا  

بإلغاء الضريبة على القيمة قرارا  قضى مجلس النواب ، نتيجة اعتماد مليار ليرة 52المحاللة لدى الجمارك بحوالي 
  .2المضافة على المازوت

مع نهاية الفالل مليار ليرة  1272 لتبلغسنويا  ( في المائة 22)مليار ليرة  109بقيمة   اإليرادات غير الضريبية انخفضت
 مجموعهايالل ، ل(في المائة 21)مليار ليرة  199هذه اإليرادات بقيمة  تراجعتمن منظار نقدي، . 1023 الثالث من العام

 2100مليار ليرة مقارنة مع  471التحويالت الفعلية من وفر موازنة اصتالاصت إلى  انخفضت، إذ مليار ليرة 2750إلى 
اإليرادات غير شهد عدد آخر من وقد . ، وذلك نتيجة التفاوت في توقيت الدفعات1021 أيلول-كانون الثانيل مليار ليرة خال

إيرادات  (1)، (2 مليار ليرة 10)إيرادات كازينو لبنان ( 2: )البنود التالية ، أبرزها جاء فيخالل الفترة المذكورة تراجعا  الضريبية 
اإليرادات من وفر موازنة ( 9)، إضافة إلى (مليار ليرة 24)رسوم السير ( 3)، (مليار ليرة 19) مطار رفيق الحريري الدولي
إيرادات وقد طغى اصنخفاض في البنود المذكورة على الزيادة في التحويالت من . (مليار ليرة 22)مديرية الياناليب الوطني 

                                                 
7
، غير أن الزيادة بالنسبة للقطاع 0 02لألجور في القطاع الخاص باإلضافة إلى زيادة غالء المعيشة في القطاع العام في شباط تم إقرار زيادة الحد األدنى  

 .0 02وقد تم تسديد دفعات المفعول الرجعي خالل الفصل الرابع من العام  0 02العام لم تدخل حيز التنفيذ إال في أيلول 
2
 .0 02آذار   ، تاريخ 027بموجب القانون رقم  
2
 .على أساس اإليرادات المتوقعة 
 2
لكن بسبب التفاوت في التوقيت، تم . 2 02مليار ليرة من حصة كازينو لبنان من األرباح العائدة لشهر آب     ، تم تحويل مبلغ2 02خالل شهر أيلول  

 .2 02تسجيل المبلغ المذكور ضمن إيرادات شهر تشرين األول 
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وتجدر . 1021ل ص شيئ في الفترة المماثلة من العام مقاب 1023 أيلولنهاية  معمليار ليرة  30التي بلغت    مرفأ بيروت
 .مليار ليرة خالل الفترة المذكورة 29اإلشارة إلى أن رسوم األمن العام شهدت أيضا  ارتفاعا  بقيمة 

األشهر التسعة األولى  مليار ليرة في 039 سنويا  لتالل إلى( في المائة 15)مليار ليرة  290بقيمة  إيرادات الخزينة ارتفعت
مليار ليرة على  31مليار ليرة و 43بقيمة " الودائع"إضافة إلى " الحسابات األخرى"نتيجة الزيادة السنوية في  1023من العام 
 .(1023لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة مرالد المالية العامة لشهر آب )التوالي 

 

 29992، ليبلغ مجموع النفقات مليار ليرة 2023 ي ما يعادلفي المائة أ 21 ةنسبب ملحوظا   ارتفاعا   إجمالي اإلنفاق سجل
 .1021من العام  خالل الفترة المماثلةمليار  23435 مقارنة مع مبلغ 1023 أيلول -خالل فترة كانون الثاني مليار ليرة
 -كانون الثانيفي  مليار ليرة 4277 إلىلتالل  (في المائة 22)مليار ليرة  400بقيمة  21النفقات الجارية األولية ارتفعت
في . منذ بداية العام بذلك على النمط نفسهفظة ا، مح1021مليار ليرة المسجل في العام  5172مقارنة مع مبلغ  1023 أيلول
 :بشكل رئيسي لألسباب التالية هذا التراجع يعود الواقع،

 فترة  بالمقارنة معفي الزيادة  ا  والتي شهدت تباطؤ  مليار ليرة 45بقيمة  وملحقاتها ارتفاع مخالالات الرواتب واألجور
أيلول اعتبارا  من تدريجيا  في القطاع العام  المعيشة غالءزيادة تطبيق ب البدء وذلك نتيجة 1023آب  -كانون الثاني

األول تشرين  اعتبارا  منتم تطبيقها بشكل كامل وقد على رواتب اصفراد العسكريين،  الزيادة ، تم تطبيقبداية  ) 1021
1021). 

   معاشات التقاعد بقيمة رتفاع ا نتيجةوذلك  ،مليار ليرة 243وتعويضات نهاية الخدمة بقيمة  معاشات التقاعدزيادة
اصرتفاع في معاشات  وقد جاء. مليار ليرة 290ض تعويضات نهاية الخدمة بقيمة اانخف مقابلمليار ليرة  390

التفاوت في توقيت الدفعات حيث تم تسديد معاشات التقاعد العائدة لشهر ( 2)نتيجة في المائة  91بنسبة التقاعد 
( 3)، 1021األول ثر زيادة غالء المعيشة الذي بدأ من تشرين أ( 1) ،1021ول في شهر تشرين األ 1021أيلول 
المستحقة  2445-2440ب عن اصعوام فروقات سلسلة الرتب والروات 1023مليار ليرة في آذار  29 دفعة تسديد

مقارنة  1023 أيلول-متقاعد خالل كانون الثاني 3000ارتفاع عدد المتقاعدين بنحو ( 9)و، للمتقاعدين العسكريين
من  1023أيلول  -هذه الزيادة الملحوظة في معاشات التقاعد خالل كانون الثاني. الفترة نفسها من العام الماضيمع 

السبب وراء فبالنسبة لتعويضات نهاية الخدمة، أما . 1023ول ترشرين األ -خالل كانون الثانيتتراجع المتوقع ان 
 .يعود إلى التقديمات اإلضافية المرتبطة بنهاية الخدمة المبكرة للعسكريين 1021الملحوظ في العام  ارتفاعها

 التحويالت لالالح في  اصرتفاع( 2)يجة نتأساسي مليار ليرة، بشكل  307المختلفة بقيمة  زيادة في التحويالت
 أيلول -مليار ليرة في كانون الثاني 190مليار ليرة ليبلغ مجموعها  100الالندوق الوطني للضمان اصجتماعي بقيمة 

 نمو (1) ،(السنوية الدفعات توقيت في اصختالف ناتجة عن) 1021مليار ليرة في العام  90مقارنة مع  1023

                                                 
  
 .  02ت عن العام مليار ليرة المحول من ايرادات مرفأ بيروت الى وزارة المالية هو باالساس جزء من حصة االيرادا 22ان مبلغ  
 0
 . النفقات الجارية األولية تمثل النفقات الجارية باستثناء مدفوعات الفوائد وخدمة الدين 
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 تسديد، ارتفاع نفقات اصعانة للفرد الواحد إلى عائد ،مليار ليرة 92بقيمة  2 "القطاع غير العام"المساهمات لالالح 
 ستحقاتالم تسويةو  ،1 في لبنان المحتاجةمليار ليرة لتمويل البرنامج الوطني الهادف الى مساعدة العائالت  11مبلغ 

 بلغيمديرية الحبوب والشمندر السكري لإلى مليار ليرة  37ارتفاع التحويالت بقيمة ( 3) ،1021المتراكمة عن العام 
مليار ليرة  92وإدارية نفقات مليار ليرة تمثل  24منها ) 1023أيلول  -مليار ليرة خالل كانون الثاني 00 مجموعها

تسديد مبلغ ( 9)، و1021أيلول  –الثانيمليار ليرة لدعم القمح في كانون  13مقارنة مع مبلغ ( نفقات لدعم القمح
حسب التوزيع    داريةإنفقات  عبارة عن( إيدال)المؤسسة العامة لتشجيع اصستثمارات في لبنان  مليار ليرة لالالح 19

في التحويالت مليار ليرة  50بقيمة هذه الزيادة في النفقات قابلها انخفاض  .1023-1020 السنواتالمعتمد خالل 
التراجع في التحويالت جاء و  .1023 أيلول -خالل كانون الثاني مليار ليرة 1992لتبلغ  1 باء لبنانشركة كهر إلى 
أول لى انخفاض المبالغ المسددة في إدى أشركة كهرباء لبنان نتيجة التدني في الكميات المستوردة من النفط ما إلى 

كميات الفي  في المائة 0بنسبة  الزيادة علىذلك  ىطغ وقد ،في المائة 23بنسبة  1023ثالثة فالول من العام 
 في المائة وذلك قياسا   3ذلك، انخفض متوسط سعر برميل النفط الخام بنسبة إلى ضافة باإل. من البنزينالمستوردة 

 22309أ للبرميل الواحد مقارنة مع مبلغ .د 20409لتبلغ  ،في الفترة المذكورة لكميات المستوردة من البنزين والنفطبا
 .أ للبرميل الواحد.د

  دوية ألبند ا لىإ، نتيجة الزيادة في التحويالت (في المائة 79) مليار ليرة 297بقيمة المواد اصستهالكية  نفقاتارتفاع
 .األدويةموردي عن العديد من العقود بالتراضي بين وزارة الالحة العامة وعدد من  فضال   لعسكريينلالالح ا

  بقيمة  المستشفياتلى إالتحويالت  مليار ليرة، وذلك بسبب الزيادة في 50بقيمة األخرى كما ارتفعت النفقات الجارية
 29لعسكريين بقيمة لالنفقات السرية ارتفاع باإلضافة إلى  ،مليار ليرة نتيجة التفاوت في توقيت تسديد الدفعات 39

   .مليار ليرة

 ارتفاع نتيجة ،1023 أيلول -كانون الثانيفي  مليار ليرة 3419لتبلغ مليار ليرة  95 بحواليتسديدات الفوائد  ارتفعت
 120حوالي فقد بلغت  قساط ديون خارجيةأتسديدات  أما. مليار ليرة 40بقيمة  الفوائد على الديون بالعملة األجنبيةتسديدات 

  . 1021مليار ليرة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام  9، بانخفاض بلغ 1023 أيلول -كانون الثانيمليار ليرة في 

 أيلول -كانون الثانيفي  مليار ليرة 511لتالل إلى  مليار ليرة 351 أوفي المائة  57بنسبة  النفقات االستثماريةارتفعت 
 :، بشكل أساسي نتيجة1021من العام  أيلول -كانون الثانيخالل مليار ليرة المسجل  990مبلغ  مقارنة مع، 1023

  مليار ليرة  90تسديد مبلغ ( 2: )عبارة عن ،مليار ليرة 252مجلس اصنماء واصعمار بقيمة إلى  الدفعاتارتفاع
( مليار ليرة 23)طريق الناقورة  ،(مليار ليرة 32بقيمة ) الطريق التي تالل بين البترون وبجدرفل :إضافية إلنشاء
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وزارات اجتماعية، بالتحديد وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الشؤون االجتماعية،  ان الدفعات لصالح القطاع غير العام هي في الواقع تحويالت الى

   .وزارة الصحة العامة، ووزارة الشباب والرياضة
 1

المحتاجة مليار ليرة  بهدف تمويل البرنامج الوطني لمساعدة العائالت  10،2، تخصص سلفة الخزينة بمبلغ 0 02أيار  1تاريخ  2272بناء للمرسوم رقم 

 .في لبنان
  

الذي يمثل نفقات ادارية، في حين تندرج النفقات ( تحويالت مختلفة) 1 تصنف التحويالت الى المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان تحت البند 

 .   في إطار برنامج دعم الصادرات( نفقات اخرى مرتبطة باالصول الثابتة المادية) 002المصنفة تحت بند 
 1
ستكون متوفرة في التقرير الشهري عن التحويالت الى  2 02أيلول -لمزيد من المعلومات عن التحويالت الى شركة كهرباء لبنان خالل فترة كانون الثانيا 

 .عدد أيلول  -شركة كهرباء لبنان 



 

 

 

 3102أيلول  –مرصد المالية العامة 

لمشاريع انمائية مختلفة في  مليار ليرة 90بقيمة  زيادة التحويالت (1) ،(مليار ليرة 7)الطريق السريع لطرابلس و 
مليار ليرة في الدفعات  30ارتفاع بقيمة ( 3) ،7 الطرق تأهيلعادة ص مخالالة بمعظمها، وضواحيهابيروت 

مثل  ألشغال مختلفةمليار ليرة  19تحويل مبلغ ( 9)و ،مطار رفيق الحريري الدوليعمال الاليانة في ألالمخالالة 
مليار  0)الجامعة اللبنانية في طرابلس تأهيل كلية العلوم في ، (مليار ليرة 20)بناء المسبح اصولمبي في النقاش 

 (.مليار ليرة 3)الجامعة اللبنانية في الحدث مبنى ، و اليانة (ليرة

  نشاء اليانة  من أجل مليار ليرة  32وزارة اصشغال العامة والنقل بقيمة ارتفاع نفقات  .الطرقاتوا 

 عادة بناء  2 مساعدة الالجئين السوريين، من ضمنها (مليار ليرة 29) الدفعات العائدة لمساعدات اإلغاثة زيادة وا 
 .المنازل المتضررة نتيجة النزاعات الحااللة في عدد من المناطق اللبنانية

 لى وزارة إفي التحويالت مليار ليرة  7 بقيمة بسبب الزيادة( مليار ليرة 11) الدفعات المتعلقة بشراء معدات ارتفاع
 .2 خرىألمؤسسات االو  توزاراإلى عدد من  المليار ليرة  5و ،المالية

  479، بزيادة عن مبلغ 1023الفترة الممتدة بين كانون الثاني وايلول  مليار ليرة في 2277 02نفقات الخزينةبلغت 
في المائة، بشكل أساسي نتيجة زيادة  12أي بزيادة  1021أيلول من العام  -مليار ليرة المسجل في كانون الثاني

مليار ليرة،  70الودائع بقيمة ( 1)مليار ليرة،  51رديات الضريبة على القيمة المضافة التي نمت بقيمة ( 2)
الرجاء  واألمانات،من المعلومات حول الزيادة في الودائع  للمزيد)مليار  34األمانات بقيمة ( 3)باإلضافة إلى 

 .(1023مرالد المالية العامة االدار آب  مراجعة
 

في نهاية المسجل مليار ليرة  50،494 مبلغ ، بارتفاع عن1023 أيلولنهاية  معمليار ليرة  49،002 إجمالي الدين العام بلغ
1021. 

 1023في الفالول الثالث األوائل من العام  (في المائة 5،2) مليار ليرة 9091 ارتفاعا  بقيمة الدين بالعملة المحلية سجل
ارتفع راليد الدين بالعملة . في المائة من إجمالي الدين العام مع نهاية أيلول 95، مسجال  نسبة مليار ليرة 99،190 ليبلغ

مليار ليرة ذات  904مليار ليرة بسسب إالدار وزارة المالية سندات خزينة بقيمة  1010المحلية خالل شهر أيلول بحوالي 
 5،79في المائة و  5،19سنة بمعدل فائدة  21مليار ليرة ذات استحقاق  2409سنوات وسندات خزينة بقيمة  20استحقاق 

دات خزينة بالعملة اللبنانية ذات وهذا أول إالدار لسن. أيلول 10في المائة على التوالي في اصالدار اصسبوعي بتاريخ 
مع نهاية أيلول، بارتفاع  مليار ليرة 20،750محفظة مالرف لبنان من الديون بالعملة المحلية  بلغت. سنة 21استحقاق 

بالعملة المحلية التي تملكها  سندات الخزينةكما سجلت . عن نهاية كانون اصول( في المائة 22،9) مليار ليرة 2737
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القيام بمشاريع انمائية مختلفة في بيروت وضواحيها،  مليار ليرة الجل 12، تخصص سلفة خزينة بمبلغ 2 02نيسان  22تاريخ  2021 بناء على المرسوم  

 . بالتحديد اعادة تأهيل الطرق، مع االشارة الى ان هذه السلفة لم تكن ملحوظة في السنوات السابقة
 2
   22، بموجب المرسوم رقم 2 02أيلول  -مليار ليرة خالل فترة كانون الثاني 7بلغت التحويالت الى الهيئة العليا لالغاثة  لمساعدة االجئين السوريين  

 (.مليار ليرة  سلفة خزينة بقيمة )  0 02كانون الثاني  0 تاريخ  20 2و مرسوم  رقم ( مليار ليرة  0سلفة خزينة بقيمة )  0 02تشرين االول  2تاريخ 
 2
 (.مليار ليرة  )، ووزارة التربية (مليار ليرة 0)عام ، االمن ال(مليار ليرة 0)، وزارة االشغال العامة والنقل (مليار ليرة 2)وزارة الطاقة والمياه  
02
، تختلف فقرة نفقات الخزينة في التقارير المالية الشهرية والفصلية والسنوية من تلك المنشورة في نشرة األداء المالي   02بدءاً بنشرة كانون األول  

ي بنود األمانات وسلفات الخزينة، والتي تصنف في نشرة األداء الشهري وفق الشهرية وذلك بسبب إعادة تصنيف بعض المدفوعات المدرجة في األخيرة ف

 .تصنيفها االقتصادي بحسب الموازنات



 

 

 

 3102أيلول  –مرصد المالية العامة 

 ، في حين ارتفعت سندات الخزينة1021مليار ليرة في نهاية  17،107مليار ليرة مقارنة مع  15،301 اريةالمالارف التج
 .مليار ليرة 7093 حيث بلغت( في المائة 4) مليار ليرة 979التي تملكها المؤسسات العامة بقيمة 

مع  مليار ليرة 34،522 بلغي، ل1021نهاية العام منذ  (في المائة 5،3)مليار ليرة  3090بقيمة  الدين بالعملة األجنبية ارتفع
وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع بنسبة  .في المائة من إجمالي الدين العام 91، مكّونا  حوالي1023نهاية شهر أيلول 

تيجة عمليتي إالدار مليار ليرة، ن 31،052 المتداولة في األسواق لتالل قيمتها إلىاليوروبوند في المائة في إالدارات  22،2
 مليون دوصر 000مليار دوصر أميركي لكل منها، وعملية إالدار في حزيران بقيمة  2،2سندات يوروبوند في شهر نيسان بقيمة 

هذا اصالدار الرابع، . مليون  دوصر أميركي في أيلول 279إضافة  إلى عملية إالدار بقيمة   0في المائة 0،29أميركي بفائدة 
بين وزارة المالية  ، تم بناء على اتفاقية استبدال الدين بالعملة المحلية مقابل العملة اصجنبية1023أيلول  9الذي أجريفي 

في  9000مليون  دوصر أميركي  بفائدة  279ومالرف لبنان ، حيث أالدرت وزارة المالية لمالرف لبنان سندات خزينة بقيمة 
في المائة، في حين يقام مالرف لبنان بخالم سندات خزينة  9،79مع عائد نسبته  1027المائة تستحق في تشرين األول 

 انخفضتمن جهة أخرى، . مليار ليرة 101في المائة من محفظته وبقيمة إجمالية بلغت  0،79سنوات وفائدة  9ذات استحقاق 
في المائة على التوالي في األشهر  7،9و في المائة 23،1نسبة ب (يوروبوند وقروض)" 3باريس "و" 1باريس "ديون كل من 

الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من لقروض كما انخفضت ا .أقساط الدين، نتيجة  لتسديد 1023التسعة األولى من العام 
على سندات  قيمة الفوائد المتراكمة، في حين ارتفعت مليار ليرة 1929مليار ليرة لتالل إلى  04بحوالي  قطاع خاص أجنبي

مليار  19 بقيمة خاالة بالعملة األجنبيةالخزينة السندات  ارتفعت  .مليار ليرة 719مليار ليرة لتبلغ  319بحوالي  اليوروبوند
بقيمة مع نهاية أيلول، وذلك نتيجة إالدار سندات لفروقات المتعهدين  ليرةمليار  230لتالل إلى  1021ليرة منذ نهاية 

  .1023دوصر أميريكي في شهر شباط  20،575،370049
 

                                                 
0 
عمليات اصدار "متوفرة على الموقع االلكتروني لوزارة المالية ضمن  2 02مزيد من المعلومات حول عمليات اصدار الدين خالل نيسان، حزيران وأيلول  

للسندات يالدوالر بفائدة  0207في المائة، واستحقاق عام  1للسندات بالدوالر بفائدة  0202فتح استحقاق عام  إعادة: "ين العام، تحت العناوينفي قسم الد" الدين

في   ، ة ، وسندات بفائد1 02في المائة تستحق في العام   ،1سندات بالدوالر بفائدة : المزدوجة شريحةال" ؛"2 02نيسان  7 في المائة اصدار   1،7

 122بقيمة  سندات بالدوالر :إصدار جديد"، إضافة إلى "2 02نيسان  02ضمن اتفاقية استبدال الدين مع مصرف لبنان، اصدار  2 02المائة  تستحق عام 

 ". 0202في المائة تستحق عام    ،1بفائدة  أ.مليون د



 

 

 

 3102أيلول  –مرصد المالية العامة 

خالصة اإليرادات العامة: قسم األول  

 
 إجمالي اإليرادات:  جدول 

التغير نسبة   112  11  
 .(ل.ل مليار)

يلولأ - ك  11 /112  يلولأ - ك   

 ومنها الموازنة، إيرادات إجمالي 10,340 9,958 3.7%-

-1.5% 7,787 7,905  الضريبية اإليرادات   
-10.8% 2,171 2,435  الضريبية غير اإليرادات    

 الخزينة إيرادات إجمالي 495 635 28.3%

 العامة اإليرادات إجمالي 10,834 10,592 2.2%-
العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

 

 

 

 

 الضريبية اإليرادات: 2 جدول

التغير نسبة   112  11  
 .(ل.ل مليار)

أيلول - ك  11 /112  أيلول - ك   

الضريبية اإليرادات 7,905 7,787 1.5%-  

   ومنها األموال، ورؤوس األرباح و الدخل على ضريبة 2,154 2,118 1.7%-

-4.5% 930 975  األرباح على الدخل ضريبة 
15.7% 450 389  واألجور الرواتب على الدخل ضريبة 
-23.1% 206 268  المنقولة األموال رؤوس على الدخل ضريبة 
1.3% 494 488  الفوائد على الدخل ضريبة ( )% 

11.2% 37 33  (الدخل على ضريبة) غرامات 
  ومنها ، األمالك على ضريبة 876 857 2.2%-
0.3% 144 144  المبنية األمالك على ضريبة 
-5.2% 584 616  العقارات على تسجيل رسوم 
ومنها والخدمات، السلع على الداخلية الضرائب 2,842 2,849 0.2%  

0.1% 2,480 2,477  المضافة القيمة على الضريبة 
3.4% 266 258  ومنها والخدمات، السلع على أخرى ضرائب 
 السيارات على تسجيل رسوم - 151 156 3.6%

 اللبنانية األراضي مغادرة رسوم - 105 109 3.6%

ومنها الدولية، والمبادالت التجارة على الرسوم 1,677 1,619 3.5%-  
4.6% 619 592   الجمارك 
-7.8% 1,000 1,085  ،ومنها رسوم 
 البنزين على رسوم - 372 362 2.5%-

 التبغ على رسوم - 375 297 20.8%-

 السيارات على رسوم - 332 334 0.7%

(المالي الطابع رسوم خاصة) أخرى ضريبية إيرادات 356 344 3.3%-  
العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  
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 ضريبية الغير اإليرادات: 4 جدول

التغير نسبة   112  11  
 .(ل.ل مليار)

أيلول - ك  11 /112  أيلول - ك   

الضريبية غير اإليرادات 2,435 2,171 10.8%-  

 ومنها دولة، وأمالك عامة ومؤسسات إدارات حاصالت 1,908 1,633 14.4%-

-14.2% 1,518 1,769  مالية غير ومؤسسات إدارات من حاصالت 
 لبنان كازينو إيرادات - 109 83 23.5%-

 بيروت مرفأ إيرادات - 0 30 -

 الوطني اليانصيب مديرية موازنة وفر من إيرادات - 51 40 21.9%-

-15.2% 1,364 1,607 
 السلكية االتصاالت موازنة وقر من إيرادات -

 /  والالسلكي
1.1% 61 60  مالية عامة مؤسسات من حاصالت 

-33.7% 49 75 
 مطار إيرادات) الخاصة الدولة أمالك من حاصالت 

 (الدولي الحريري رفيق

7.7% 5 4 
 عامة ومؤسسات إدارات من أخرى حاصالت 

 (فوائد)
ومنها إدارية، وعائدات رسوم 419 423 0.9%  

-1.4% 340 345  ومنها إدارية، رسوم 
 العدل كتاب رسوم - 22 23 1.6%

 العام األمن رسوم - 91 106 16.1%

 السير رسوم - 167 148 11.3%-

 قضائية رسوم - 21 19 9.1%-

 القيادة رسوم - 14 14 0.4%

41.2% 22 16  إدارية عائدات 
-19.4% 2 3  (عمومية لوحة وثمن الرسمية الجريدة) مبيعات 
2.7% 48 47  (العمل إجازات خاصة) إجازات رسوم 

11.1% 10 9  أخرى ومبيعات إدارية وعائدات رسوم 
والمصادرات الغرامات 8 7 16.3%-  

مختلفة ضريبية غير إيرادات 100 109 9.2%  
المالية العامةوزارة المالية، مديرية : المصدر  

والبالغ  من وفر موازنة وزارة االتصاالت  0 02  أيلول –من المبلغ المتوقع تحويله في فترة كانون الثاني  مليار ليرة فقط 021  تحويل تم  / 
، موازنة وزارة االتصاالتمن وفر  2 02  يلولأ–في فترة كانون الثاني ليرة متوقع تحويله  مليار 211 من أصل مبلغ  كذلك  .مليار ليرة 127 

 . مليار ليرة 270تم تحويل 
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 خالصة اإلنفاق العام: القسم الثاني

 

 اإلنفاق بحسب التوظيف االقتصادي: 5جدول 
التغير نسبة   112  11  

 .(ل.ل مليار)
أيلول - ك  11 /112  أيلول - ك   

 الجارية النفقات .1 12,353 13,312 7.8%

 :ومنها وملحقاتها، والرواتب المخصصات 4,467 4,795 7.3%

3.2% 3,142 3,044  (2  بند) وأجور ورواتب مخصصات 
16.3% 1,379 1,186  ومنها الخدمة، نهاية وتعويضات تقاعد معاشات 
 تقاعد معاش - 837 1,186 41.8%

 الخدمة نهاية تعويضات - 349 193 44.8%-

15.5% 274 237  رواتب لتغطية عامة مؤسسات إلى تحويالت  / 
 /0: ومنها فوائد، تسديد 3,868 3,925 1.5%

-1.3% 2,437 2,470  الداخلية القروض على فوائد 
6.5% 1,488 1,397  الخارجية القروض على فوائد 
خارجية ديون أقساط تسديد 215 210 2.1%-  

73.6% 347 200  ومنها استهالكية، مواد 
 تغذية نفقات - 44 54 23.3%

 محروقات - 37 11 70.6%-

 أدوية - 68 194 182.9%

 /2 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 26 26 2.4%

27.3% 112 88  خارجية خدمات 
9.8% 3,428 3,122  1 ومنها أخرى، تحويالت/ 
 /  لبنان كهرباء شركة - 2,621 2,541 3.0%-

 االجتماعي للضمان الوطني الصندوق - 50 250 400.0%

 لإلغاثة العليا الهيئة - 74 82 11.5%

 عام الغير القطاع إلى التحويالت - 176 227 28.7%

 المازوت لدعم خزينة سلفات - 19 0 -

 1/التحويالت إلى المديرية العامة للحبوب الشمندر السكري - 23 60 161.4%

 المياه لسلطات المساهمة - 18 3 81.7%-

 العمومية السيارات لسائقي البنزين دعم - 5 1 73.8%-

 (إيد ل) لعامة لتشجيع  الستثمار ت  لمؤسسة  - 0 23 -

30.6% 343 262  ومنها أخرى، جارية نفقات 
 مستشفيات - 215 250 16.3%

 ( خارجية ومؤتمرات وفود نفقات ومصالحات، قضائية أحكام) أخرى - 46 92 100.9%

 /2 الخزينة سلف لتسديد توقيفات - 1 0 97.8%-

15.4% 152 131  احتياطي 
 الفوائد دعم - 131 152 15.4%

 استثمارية نفقات .  440 822 86.9%

4942.5% 14 0 
 وإنشاءات ومطارات ومرافئ طرق وأشغال إلنشاء وأبنية أراض استمالكات 

 مائية
60.6% 59 37  تجهيزات 
75.2% 491 280  ومنها التنفيذ، قيد إنشاءات 

 المهجرين صندوق - 48 0 100.0%-

 الجنوب مجلس - 30 28 8.3%-

 واإلعمار اإلنماء مجلس - 106 287 171.8%

 العام والنقل األشغال وزارة - 83 114 37.3%

 ومنها أخرى، - 14 53 287.8%

 لإلغاثة العليا الهيئة   0 15 -

96.6% 231 117  صيانة 
935.7% 28 3  المادية الثابتة باألصول تتعلق أخرى نفقات 

 0 3  1 النواب مجلس في وصيانة تجهيزات/ 
-6.3% 0 0  الخزينة لسلفات حسابية تعديالت 
 /7 موازنة سلفات .2 140 202 45.0%
 /8( واألجور الرواتب تتضمن ال) الجمارك إدارة .4 30 33 7.0%
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 /  الخزينة نفقات .5 975 1,177 20.7%
0.3% 571 569  بلديات 

105.7% 77 37  أمانات 
94.3% 145 74  2  ودائع/ 
30.9% 385 294  ،ومنها أخرى 
 المضافة القيمة على الضريبة رديّات 182 264 45.1%

 مبّوب غير إنفاق .6 0 5 1138.9%
 (واإلعمار اإلنماء لمجلس الخارجي التمويل يتضمن ال) اإلنفاق إجمالي .7 13,938 15,551 11.6%

 ، كشف حساب الصناديق، أرقام مديرية الدين العام، أرقام توقيفات البيان المالي21كشف حساب :المصدر
 (1)للتفاصيل حول هذه التحويالت، الرجاء مراجعة جدول رقم /     
 (7)للتفاصيل حول الفوائد، الرجاء مراجعة جدول رقم / 0   

التوقيفات موجودة هذه . تسديدات من مخّصصات الموازنة والتي قد ُدفعت مسبًقا كسلفات خزينة من حسابات الخزينة   تتضمن وزارة المالية  المصدرة منان ارقام النفقات /2
 .ثر على العجزؤعلى جانبي االيرادات والنفقات المور تتعلق بالمحاسبة وال تعتبر انفاق فعلي وبالتالي ال ت

، وبدء من تحويالت مختلفة بند وتصنيفها تحت   02نفقات الخزينة في عام من مليار  02والبالغة قيمتها " سلفات خزينة لسلطات المياه"تجدر اإلشارة إلى أنه تمت إزالة  /1
 .1 أصبحت تحويالت إلى سلطات المياه ضمن البند  0 02العام 

تحويالت أخرى وفقًا "إلى "نفقات خزينة مختلفة"علما أن بند كهرباء لبنان قد تمت إعادة تصنيفه من (. 2)للتفاصيل حول هذه التحويالت، الرجاء مراجعة جدول رقم  / 
 .وذلك انسجاما مع أداء المالية العامة 0222ع موازنة للتصنيف المقترح في مشرو

 تتضمن التحويالت إلى مديرية الحبوب والشمندر السكري نفقات ادارية إضافة إلى دعم القمح/ 1
مليار ليرة في موازنة  02، والذي فتح اعتمادًا بقيمة 2 02تموز  02بتاريخ  02 يمثل هذا البند إعادة تصنيف للمدفوعات التي ُحررت من األمانات وفقًا لقانون رقم / 7

سوف يتم قوننة . ين، بناءًا على قرار رئيس مجلس النوابوقد سمح هذا القانون بإصدار سلفة طارئة ذات قيمة ومدة محددت  .وذلك لتغطية كلفة تجهيز وصيانة البرلمان 2 02
   .هذه السلفة بناءًا على فواتير مصدقة من قبل سكريتاريا البرلمان ومقدمة إلى وزارة المالية

وبحسب القانون، يجب . ، إال أن وزارة المالية ارتأت تبويبها بشكل مستقل بسبب نمّوها الملحوظ في اآلونة األخيرة"غيره"كانت مصنفة سابقًا تحت البند " الموازنة سلفات"/ 2
 .قوننة هذه المدفوعات الحقًا، وحينها فقط يمكن إعادة تصنيفها وفقًا للتصنيف االقتصادي في نظام الموازنة

، كل المدفوعات إلى الجمارك من صندوق الجمارك، ويمكن تصنيفها فقط عندما تستلم المديرية العامة للمالية المستندات (باستثناء الرواتب واألجور)ضمن هذا البند يت/2
 .المرفقة

ن الفقرة التي تحمل االسم نفسه في تقارير أداء المالية العامة نفقات الخزينة في التقارير الشهرية والفصلية والسنوية ع  ، تختلف فقرة  02اعتبارا من كانون األول / 2 
في نظام  االقتصاديتصنيف الصادرة عن وزارة المالية نظرًا إلعادة تصنيف بعض المدفوعات من حسابات األمانات وسلفات الخزينة والتي يتم إعادة  تصنيفها وفقًا لل

 .الموازنة
 .من قبل الخزينة إلى اإلدارات والمؤسسات العامة، البلديات والصناديق وذلك من إيرادات ما تّم تحصيله بالنيابة عنهمتمّثل دفعات الودائع كل الدفعات /   

 
 
 

 

 األجورو الرواتب لتغطية العامة المؤسسات إلى التحويالت: 6 جدول

التغير نسبة   112  11  
 .(ل.ل مليار)

أيلول - ك  11 /112  أيلول - ك   

الجنوب مجلس إلى تحويالت 5 6 30.3%  

    واإلعمار اإلنماء مجلس إلى تحويالت 23 24 3.8%

    المهجرين صندوق إلى تحويالت 5 4 4.0%-

اللبنانية الجامعة إلى تحويالت 197 229 16.2%  

واإلنماء للبحوث التربوي المركز إلى تحويالت 8 11 33.3%  

العامةوزارة المالية، مديرية المالية : المصدر     

 
 
 

 

 الدين خدمة عمليات تفاصيل: 7 جدول
التغير نسبة   112  11  

 .(ل.ل مليار)
أيلول - ك  11 /112  أيلول - ك   

 فوائد تسديد 3,868 3,925 1.5%
 المحلية بالعملة الدين 2,470 2,437 1.3%-
 ومنها األجنبية، بالعملة الدين 1,397 1,488 6.5%

 *اليوروبوند على فوائد - 1,311 1,394 6.4%

فوائد - 4 5 37.4%
 

 *خاصة قروض على

 ميّسرة قروض على فوائد - 83 88 6.6%

 ميّسرة قروض أقساط تسديدات 215 210 2.1%-
 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

 بالعملية متعّلقة عامة نفقات تتضمن*
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لبنان كهرباء شركة إلى التحويالت: 8 جدول
2

 

 التغير نسبة

 112/ 11  

2013 

أيلول- ك  

2012 

أيلول- ك  
 (.ل.ل مليار)

 ومنها لبنان، كهرباء شركة 2,621 2,541 3.0%-
 :ومنها الدين، خدمة     77 62 18.8%-

-19.1% 33 40  ومنها ميسرة، قروض: 

 أقساط تسديد - 33 27 19.4%-

 فوائد تسديد - 7 6 17.7%-
-18.6% 30 36  لبنان مصرف  من مكفولة قروض 
 وفيول غاز شراء  2,545 2,479 2.6%-
-2.6% 2,479 2,545   وسوناطراك الكويتية البترول مؤسسة 
0.0% 0 0  الطبيعي للغاز القابضة المصرية الشركة 

 سلفات خزينة لتسديد دفعات القيمة المضافة 0 0 -

- 0 0  ضريبة القيمة المضافة الستيراد الوقود 

- 0 0  دفعات شركة كهرباء لبنان العائدة إلى كاربورشيب 
 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

 اعتبارا. الوزراء مجلس عن بمراسيم صادرة خزينة سلفات طريق عن تدفع كانت إذ" الخزينة نفقات" بند تحت تسجل لبنان كهرباء إلى التحويالت كانت 2002 عام قبل/  
 حتى ظلت التحويالت هذه. الدعم خانة في لتصبح التحويالت هذه تصنيف إعادة تمت 2002 عام. قروض أنها على الموازنة في تصنف التحويالت هذه أصبحت 2002 من
 األعداد في تنعكس لم هذه التصنيف إعادة أن إال". الموازنة نفقات" خانة إلى نقلها تم تم أن إلى الضريبي األداء تقارير في" الخزينة نفقات" خانة في تدخل 2010 آب

 2011 الثاني كانون من ابتداء. نفسه العام من األرقام مع المقارنة إمكانية على للمحافظة كما الجداول في  خلل أي لتفادي العامة المالية مرصد من 2010 لعام الصادرة
  ".الموازنة نفقات" خانة في تندرج لبنان كهرباء شركة إلى التحويالت أصبحت
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 الدين العام: الثالثالقسم 

 
(ليرة مليار) 1023 أيلول شهر نهاية في الدائن حسب األداء المستحق العام الدين:   جدول   

التغير نسبة التغير    1023 1022 1021 1010 
- 11  1ك .(ل.ل مليار)  

112  أيلول   
  - 11  1ك

   112  أيلول
1ك أيلول 1ك  1ك   

العام الدين إجمالي 79,298 80,887 86,959 94,061 7,102 8.2%  
 المحلية بالعملة الدين 48,255 49,340 50,198 54,250 4,052 8.1%

11.5% 1,737 16,786 15,049 16,374 13,130  لبنان مصرف (يتضمنREPOs  وقروض EDL) 
4.0% 1,095 28,362 27,267 25,177 27,214  التجارية المصارف 

15.5% 1,220 9,102 7,882 7,789 7,911  ومنها ،(خزينة سندات) المحلية بالعملة  أخرى ديون 
 عامة مؤسسات - 6,268 6,538 6,479 7,053 574 8.9%

المتعهدين فروقات سندات - - 41 134 134 0 0.0%
1

 
  الدين من  متراكمة فوائد*  867 788 789 827 38 4.8%
ةاألجنبي بالعملة دين 31,043 31,547 36,761 39,811 3,050 8.3%

1
 

-2.7% -69 2,515 2,584 2,566 2,624 
 خاص قطاع من وقروض األطراف والمتعددة الثنائية 

 أجنبي
-13.2% -386 2,539 2,925 3,512 4,137  (وقروض يوروبوند) 2 باريس ديون

3
 

-7.4% -97 1,216 1,313 1,723 1,855  (وقروض يوروبوند) 3 باريس ديون
4

 
11.1% 3,254 32,681 29,427 23,259 21,870  السوق في يوروبوند إصدارات 
81.0% 324 724 400 407 483  اليوروبوند على متراكمة فوائد 
21.4% 24 136 112 80 74  األجنبية بالعملة خاصة خزينة سندات

5
 

العام القطاع ودائع 11,419 10,984 12,916 15,442 2,526 19.6%  

العام الدين صافي 67,879 69,903 74,043 78,619 4,576 6.2%  

للدين السوقية القيمة إجمالي 51,308 50,192 58,623 63,963 5,340 9.1%
7

 

الدين إجمالي من%  65% 62% 67% 68% 1% 0.9%  
العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر   

 بالدوالر أألمريكي تحت بند سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبيةتندرج سندات المتعهدين .سندات فروقات المتعهدين بالعمة المحلية: 1
 . DMFAS نظام عن الصادرة األطراف والمتعددة ض الثنائيةالمتعلقة بالقرو المعلومات تحديثل نظراً  سابًقا المنشورة تلك عن تختلف  أن يمكن 2011كانون األول -2010 األول كانون أرقام: 2

  .2مليار دوالر ضمن مؤتمر باريس  178,1تتضمن يوروبوند صدر أواًل بقيمة (  لقروض و ليوروبوند) 2ديون باريس : 3 
وقسم من شريحة  2002 شباط في الفرنسي للقرض أولى شريحة المتحدة، العربية لإلمارات قرض والتنمية، اإلعمار إلعادة الدولي للبنك قرض ،3 باريس مساهمة من كجزء لماليزيا صادر: 4

 2002 حزيران في العربي النقد لصندوق وقرض األوروبي، االتحاد لقرض أولى شريحة الدولي، النقد صندوق قرض ،2112ثانية في تشرين  ألول 
 (. سندات استمالك ومقاول)سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية  :5
 .3و 2 باريس وديون األطراف ومتعددة ثنائية قروض  االجتماعي، الضمان الصندوق لبنان، مصرف يحمله ما باستثناء العام الدين إجمالي هي للدين السوقية القيمة إجمالي: 6
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 منشورات وزارة المالية
3102 

 73-02نشرة تنسيق المساعدات، أعداد 
 1023 آب -، كانون الثاني 1021كانون األول –الثاني  تشرين ،مرالد المالية العامة

 1021 العام عن المالية العامةنتائج 
 1023 الفالل األول من العامنتائج المالية العامة في 
 1021 الثالث من العامالثاني و  ينالفاللنتائج المالية العامة في 

 آب -، كانون الثاني 1021كانون األول -الثاني تشرينلمحة شهرية، : التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان
1023  

 1023 آب -وكانون الثاني 1021كانون األول  – تشرين األول، 23بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها
من العام  والثاني والثالث األولوالفالل  1021الرابع من العام تقرير الدين وأسواق الدين الفاللي، عدد الفالل 

1023 
3103 

 00-90نشرة تنسيق المساعدات، أعداد 
 1021تشرين األول –كانون الثاني  ،مرالد المالية العامة

 1022 نتائج المالية العامة في العام
 1021 تشرين األول -لمحة شهرية، كانون الثاني: التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان

 1021من العام  والثاني والثالث تقرير الدين وأسواق الدين الفاللي، عدد الفالل األول
 1022دد الفالل الرابع من العام تقرير الدين وأسواق الدين الفاللي، ع

 1021أيلول  – الثاني كانون، 23بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها
 1022 األول كانون، 23بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها

3100 
 94-35نشرة تنسيق المساعدات، أعداد 
يرادات الدولة   1022، آذار (1020-2447)واردات السيارات وا 

 1022، آذار 1029-1020إطار إدارة الدين 
 1022، شباط 1020موازنة المواطن لعام 
 1022كانون األول  –نشرة شهرية، كانون الثاني  –مرالد المالية العامة 
 1022الفالل األول والثاني والثالث من العام  –نتائج المالية العامة 

 1022األول كانون  –لمحة شهرية، كانون الثاني : التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان
 1022تقرير الدين وأسواق الدين الفاللي، الفالل األول والثاني والثالث من العام 

 1022تشرين الثاني  –نشرة شهرية، شباط  23بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها
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www.finance.gov.lb: يرجى مراجعة الموقع التالي ،منشورات وزارة الماليةب ةللحالول على قائمة كامل

http://www.finance.gov.lb/
http://www.finance.gov.lb/


 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :على بنا االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد

 

 المالية وزارة

 (UNDP)  اإلنمائي المتحدة األمم مشروع
 

 7/2 2 22    21: تلفون

 2 2 22    21: فاكس

 

 infocenter@finance.gov.lb: الكتروني بريد

 www.finance.gov.lb: يلكتروناالالموقع 
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