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 لمحة عامة

في مليار ليرة  42بلغ قل أمقارنة مع عجز  4102كانون الثاني  خالل مليار ليرة 081عجزًا بقيمة  المالي الميزانإجمالي سجل 
كانون الثاني  خاللمليار ليرة  402 لىإ األولي الميزان فائض انخفض خرى،أمن ناحية . (0)جدول رقم  4102كانون الثاني 

 بقيمةارتفاع النفقات  ناتج عنهذا االداء المالي  .4102ذاتها من العام خالل الفترة  مليار ليرة المسجل 214بلغ مقارنة مع م 4102
 . مليار ليرة 20 ى ارتفاع بسيط في االيردرات بقيمةوالذي لم يقابله سو مليار ليرة  442

 
وهي  4102و 4102خالل كانون الثاني  1المتوقع تحويلها من فائض موازنة وزارة االتصاالتلغ امبال استبعادعند و ، منظار نقديمن 
إلى  4102مليار ليرة في كانون الثاني  082من  في المائة، 84بنسبة العجز  يرتفع، على التوالي مليار ليرة 022مليار ليرة و 028
 4102 كانون الثانيمليار ليرة في  28 بقيمة اً الميزان األولي فائض يسجل المقابل، في .4102 كانون الثانيمليار ليرة في  222

 .4102مليار ليرة في كانون الثاني  022 بقيمةمقارنة مع فائض 
 منظار نقديمن  -(2112كانون الثاني  -2112: اجمالي الميزان االولي ) كانون الثاني 1الرسم البياني 

 
مةالعا المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

                                                 
1

 .3112و 3112 ينكانون الثاني من العام لمن منظار نقدي، لم يتم تحويل اي مبلغ من وفر موازنة االتصاالت خال 

 : ملخص المالية العامة1جدول 

 2112 2112 نسبة التغير
 )مليار ل.ل.(

 2ك 2ك 2112/2112

ايرادات الموازنة والخزينة إجمالي 1,543 1,614 4.6%
1

 

 منهاإجمالي نفقات الموازنة والخزينة،  1,570 1,793 14.3%

21.4% 375 309  تسديد فوائد 

-1.9% 19 20  3تسديد أقساط دين
 

12.8% 1,399 1,241  2النفقات األولية
 

 إجمالي العجز/الفائض 27- 180- 571.1%

 العجز األولي/الفائض األولي 302 215 28.9%-

 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 و أقساط القروض . 2

 جدول المحتويات
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 االيرادات

مليار ليرة المحصلة خالل الفترة  0،222، مقارنة مع مبلغ 4102في كانون الثاني  مليار ليرة 0،402حوالي  2إجمالي اإليرادات بلغ 
في المائة ليصل  2جمالي االيرادات بنسبة إمليار ليرة. من منظار نقدي، ارتفع  20 قدرهتحسن ب أي، 4102ذاتها من العام 

  مليار ليرة. 0،222لى إمجموعها 

، 4102 في كانون الثانيمليار ليرة  0،008لتبلغ  ،ة السابقةسنمقارنة مع ال مليار ليرة 20حوالي ب اإليرادات الضريبية انخفضت
 ،مليار ليرة 21بحوالي التي انخفضت  الداخلية على السلع والخدمات الضرائب (0: )كل من التراجع في تحصيالتنتيجة وذلك 

في مليار ليرة  21بقيمة تراجع النتيجة مليار ليرة، وذلك  44بقيمة زيادة في تحصيالت الضريبة على القيمة المضافة البالرغم من 
لى إمليار ليرة لتصل  44 التي تراجعت بقيمةالدولية  تعلى التجارة والمبادال رسومال( 4) ،2كاالتحويالت من ادارة حصر التبغ والتنب

التي شهدت  الضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال( 2)إضافة إلى الرسوم،  عائدات مختلف مليار ليرة نتيجة انخفاض 020
ضريبة الدخل على مليار ليرة( و  04) رباحعلى األ ضريبة الدخلكل من إيرادات مليار ليرة، نتيجة االنخفاض في  02بقيمة تراجعًا 

جور في القطاع الخاص وزيادة غالء المعيشة زيادة الحد األدنى لألمفعول ن أذكر بالالجدير و ة(. مليار لير  8) رؤوس األموال المنقولة
ي أإيردادت ضريبة الدخل على الرواتب واألجور  سجللم ت ثحي، 4102كانون الثاني  شهر شهد استقرارًا خالل 2في القطاع العام

 قيمتها.سنوي في  ريتغي

مليار ليرة حيث  80لى إليصل مجموعها  مليار ليرة( 2) الضريبة على األمالكهذه االنخفاضات قابلها زيادة بسيطة في ايرادات 
 .مليار ليرة 8إيرادات "رسوم التسجيل على العقارات" بقيمة ارتفعت 

من منظار نقدي،  .4102 في كانون الثاني مليار ليرة 201 لتبلغ سنويا مليار ليرة 48 بحوالي 5اإليرادات غير الضريبية ارتفعت
وقد . 4102مليار ليرة في كانون الثاني  022لى إمليار ليرة لتصل  46ارتفاعا مماثال بقيمة أيضًا ضريبية الغير إليرادات ا شهدت

تابعة أمالك رة المذكورة، نتيجة بيع الفت خاللمليار ليرة  44ارتفعت بحوالي الزيادة األبرز إذ  الدولة الخاصة مالكأيرادات إسجلت 
   .(0المالحظة مراجعة )للمزيد من المعلومات، الرجاء مليار ليرة  26 ةقيمب لدولةل

إلى  الزيادةوتعود هذه  .4102 كانون الثاني مليار ليرة في 084 سنويًا لتصل إلى مليار ليرة 22بقيمة  إيرادات الخزينة ارتفعت
)للمزيد من المعلومات، مليار ليرة  41محاسبية بقيمة  سويةت نتيجة ،مليار ليرة 84 " بقيمة"الحسابات األخرىفي ارتفاع اإليرادات 

د والتجارة خالل كانون من قبل وزارة االقتصامليار ليرة  02 بقيمة 6لى تسديد سلفة خزينةإضافة باإل، (4المالحظة  مراجعةالرجاء 
 حزيران)لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة مرصد المالية العامة لشهر  4102كانون الثاني  خاللمقابل ال شيء  4102الثاني 
4102). 

 

 النفقات

مقارنة مع مبلغ  4102في كانون الثاني مليار ليرة  0،262مليار ليرة، لتصل النفقات إلى  442 ارتفاعًا بقيمة النفقاتإجمالي  سجل
 .4102مليار ليرة في كانون الثاني  0،221
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 على اساس المتوقع تحصيله.
لتنباك العائدة )وهي تمثل جزء من ارباح ادارة حصر التبغ وا 3112مليار ليرة في كانون الثاني  01بلغت التحويالت من ادارة حصر التبغ والتنباك حوالي  2

 .3112( مقابل ال شيء في كانون الثاني 3113لعام 
، غير أن الزيادة بالنسبة للقطاع 3113تم إقرار زيادة الحد األدنى لألجور في القطاع الخاص باإلضافة إلى زيادة غالء المعيشة في القطاع العام في شباط  2

 .3113العام لم تدخل حيز التنفيذ إال في أيلول 
 أساس المتوقع تحصيله.على  0
 .3112شباط  32تاريخ  6669بناء للمرسوم رقم  6

مبيعات  :1مالحظة 
 الدولة أمالك

كانون الثاني  11في 
صدر  ،2112من العام 

 مجلس الوزراء عن
 11152رقم  مرسوم
الدولة  بيع امالكبسمح 

الى شركة  العمومية

ضبية العقارية. -فاضل

قد تم بيع وبالتحديد،
 525 رقم ينعقارال
 الواقعينا ،422و

نطاق منطقة  ضمن
، المتن( قضاء) ضبية

 بمتوسط سعر 
ليرة  5،225،2,5

للمتر المربع،  ةلبناني
ما يعادل قيمته  أي

54،211،111،111  
 ليرة لبنانية.

ن أ ومن الجدير بالذكر
تمت  قد هذه العملية

نقدا كما انها خضعت 
لرسوم التسجيل 

 العقارية.
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، بشكل أساسي نتيجة 4102 كانون الثاني في مليار ليرة 0،022 مليار ليرة لتصل إلى 22بقيمة  2النفقات الجارية األولية ارتفعت 
مليار ليرة على التوالي، مقابل انخفاض  42مليار ليرة و 28بقيمة  نفقات األدويةزيادة كل من التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان و 

". من الجدير ذكره أنه تم المساهمات لصالح القطاع غير العاممليار ليرة في " 42مليار ليرة في "النفقات الجارية األخرى" و 22بقيمة 
، على نحو مماثل لما حصل خالل 4102الثاني  مليار ليرة إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في كانون 011تحويل مبلغ 
 .  4102كانون الثاني 

العملة  بكل من الفوائد على الديونتسديدات  ارتفاع نتيجة مليار ليرة، 222لتبلغ مليار ليرة  44 بحواليتسديدات الفوائد ارتفعت 
دون أي تغير  ،4102 كانون الثاني مليار ليرة في 06فقد بلغت حوالي  تسديدات أقساط ديون خارجية. أما المحلية والعملة االجنبية

 .4102ملحوظ مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 

مليار ليرة  26قدرها ، بزيادة 4102 كانون الثاني في مليار ليرة 020لتصل إلى  مليار ليرة 64 بقيمة النفقات االستثماريةارتفعت 
ليصل    مليار ليرة 44بقيمة  مجلس االنماء واالعمارالدفعات إلى ( زيادة 0، بشكل رئيسي نتيجة )4102مقارنة مع كانون الثاني 

مليار ليرة كمساهمة من الدولة في المشاريع الممولة من الخارج  48، منها مبلغ 4102في كانون الثاني مليار ليرة  20مجموعها إلى 
النفقات  فيارتفاع ( 2مليار ليرة، و) 01بقيمة الجنوب  مجلس( زيادة الدفعات الى 4والباقي يعود لمشاريع المياه والطرق السريعة، )

مليار ليرة والتي تم دفعها إلى المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات وذلك لصالح  01بقيمة  األخرى المتعلقة باألصول الثابتة المادية
مليار  02بحوالي  الصيانة نفقاتو  نفقات استمالكات اراض وابنيةبرنامج دعم الصادرات. هذه الزيادات قابلها انخفاض في كل من 

        مليار ليرة على التوالي خالل الفترة المذكورة.    01ليرة و

 . ويعود االرتفاع4102 كانون الثانيفي  مليار ليرة 81مقارنة مع  4102 في كانون الثاني مليار ليرة 82 2نفقات الخزينةبلغت 
مليار ليرة في كانون الثاني  22إلى  4102مليار ليرة في كانون الثاني  4من  -الدفعات لصالح البلديات  زيادة إلىبشكل أساسي 

وذلك بسبب ارتفاع الدفعات المخصصة إلى الشركات التي تعنى بإدارة النفايات الصلبة. قابل هذه الزيادة انخفاض في كل  – 4102
 مليار ليرة على التوالي.   02مليار ليرة و 44من رديات الضريبة على القيمة المضافة والودائع بقيمة 

 

 لدين العاما

، في حين 4102عام في المائة عن نهاية  1،2بارتفاع  4102نهاية كانون الثاني  معمليار ليرة  64،264 إجمالي الدين العام بلغ
  .ةئالما في 0،6في المائة نتيجة الزيادة في ودائع القطاع العام بنسبة  1،2بوتيرة أقل بلغت ارتفع صافي الدين 

 ،مليار ليرة 22،112 ليبلغ 4102 عام مقارنة مع نهاية 4102 كانون الثاني في  مليار ليرة 462 بقيمة الدين بالعملة المحلية ارتفع
إلكتتاب في سندات الخزينة لاألسبوعي  المزادمشاركة قوية في سِجلت جمالي الدين. بشكل عام، إفي المائة من  26 ما يقارب سجالً م

لى محفظتها، في حين ارتفعت سندات الخزينة بالعملة المحلية إ مليار ليرة من 218البنوك التجارية ما قيمته  أضافتحيث  اللبنانية
مليار ليرة على  21مليار ليرة و 010كل من مصرف لبنان والمؤسسات العامة بحوالي  التي يملكهاسندات الخزينة بالعملة المحلية 

مليار ليرة  042مليار ليرة لتصل إلى  22على صعيد الديون األخرى بالعملة المحلية، ارتفعت سندات المتعهدين بحوالي  التوالي.
. وقد تم إصدار السندات 4102كانون الثاني  6ليرة لبنانية في  22،204،428،126,02وذلك بسبب إصدار جديد بلغت قيمته 

 .4106في المائة تستحق في كانون الثاني  2,42الجديدة بمعدل فائدة 

        

                                                 
األولية تمثل النفقات الجارية باستثناء مدفوعات الفوائد وخدمة الدين النفقات الجارية 9

.
  

والسنوية من تلك المنشورة في نشرة األداء المالي ، تختلف فقرة نفقات الخزينة في التقارير المالية الشهرية والفصلية 3111اعتباراً من عدد كانون األول  2

يفها الشهري، وذلك بسبب إعادة تصنيف بعض المدفوعات في بنود األمانات وسلف الخزينة، والتي يتم إعادة تصنيفها ضمن بنود الموازنة بحسب تصن

 االقتصادي.

: التسوية 2مالحظة 
المحاسبية لتسديد 

 سلفات الخزينة.
بلغت التسويات 

التي تقع  المحاسبية
إنشاءات قيد تحت 
في كانون الثاني  التنفيذ

 51حوالي  2112
مليار ليرة مقارنة مع 

ال شيء في العام 
تمثل  ؛ وهي2112

تسوية سلفة خزينة تم 
دفعها الى صندوق 
المهجرين في عام 

بموجب  2111
 1151المرسوم رقم 

كانون الثاني  5تاريخ 
. يتم قيد هذه 2114

الدفعة في جانبي 
االيرادات والنفقات 

السباب محاسبية 
وبالتالي ال تؤثر على 

 .العجز
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 كانون الثاني مليار ليرة مع نهاية 26،286ليبلغ  4102نهاية العام عن مليار ليرة  2 ارتفاعًا بقيمة الدين بالعملة األجنبية سجل
 "خاصة بالعملة األجنبيةالخزينة السندات مليار ليرة كما ارتفعت " 22بقيمة  . ارتفعت "الفوائد المتراكمة على سندات اليوروبوند"4102
دوالر أميركي. تم إصدار هذه السندات  2،000،482. تعود الزيادة األخيرة إلى إصدار سندات استمالكات بقيمة مليار ليرة 2بقيمة 

. قابل هذه الزيادات انخفاض ناتج عن تسديد أقساط دين لبعض السندات 4106في المائة تستحق في كانون الثاني 2,61بمعدل فائدة 
مليار ليرة بعد أن تم تسديد أقساط  21بحوالي  " 2ديون "باريس  انخفضتعر الصرف. والديون المستحقة إضافة إلى التقلبات في س

الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع "القروض  انخفضتكما  مليار ليرة عائدة لسندات اليوروبوند الماليزية. 02دين بقيمة 
في الصادرة باليورو والمتداولة يوروبوند قلصت قيمة سندات النتيجة استهالك الدين، في حين ت مليار ليرة 42بحوالي  "خاص أجنبي

 .0,222/$ €الى  0,224/$ €مليار ليرة بسبب تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدوالر من  02بحوالي  السوق
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قسم األول: خالصة اإليرادات العامة    ال   

 : إجمالي اإليرادات2جدول 

 2112 2112 نسبة التغير
 .(ل.ل مليار)

2112/2112 2ك  2ك   

 ومنها الموازنة، إيرادات إجمالي 1,430 1,428 0.2%-

   الضريبية اإليرادات 1,188 1,118 6.0%-

    الضريبية غير اإليرادات 242 310 28.3%

 الخزينة إيرادات إجمالي 113 186 64.8%

 العامة اإليرادات إجمالي 1,543 1,614 4.6%
العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

 الضريبية اإليرادات: 2 جدول

 2112 2112 نسبة التغير
 .(ل.ل مليار)

2112/2112 2ك  2ك   

الضريبية اإليرادات 1,188 1,118 6.0%-  
   ومنها األموال، ورؤوس األرباح و الدخل على ضريبة 330 313 5.2%-

 األرباح على الدخل ضريبة 88 76 13.7%-

 واألجور الرواتب على الدخل ضريبة 159 159 0.1%

 المنقولة األموال رؤوس على الدخل ضريبة 21 14 36.4%-

 %(0) الفوائد على الدخل ضريبة 61 63 2.0%

 (الدخل على ضريبة) غرامات 1 2 123.1%

  ومنها ، األمالك على ضريبة 74 81 9.3%
 المبنية األمالك على ضريبة 8 10 31.3%

 العقارات على تسجيل رسوم 53 61 15.8%
ومنها والخدمات، السلع على الداخلية الضرائب 532 502 5.7%-  

 المضافة القيمة على الضريبة 458 484 5.6%

 :ومنها والخدمات، السلع على أخرى ضرائب 22 16 25.1%-

 السيارات على تسجيل رسوم 16 15 4.5%-

 اللبنانية األراضي مغادرة رسوم 6 1 84.0%-

ومنها الدولية، والمبادالت التجارة على الرسوم 197 171 13.2%-  

 الجمارك  67 65 3.3%-

 :ومنها رسوم، 130 106 18.3%-

 البنزين على رسوم 44 40 9.0%-

 التبغ على رسوم 48 33 30.3%-

 السيارات على رسوم 37 32 14.1%-

(المالي الطابع رسوم خاصة) أخرى ضريبية إيرادات 55 51 7.8%-  
العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  
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 ضريبيةال غير اإليرادات: 2 جدول

 2112 2112 نسبة التغير
 .(ل.ل مليار)

2112/2112 2ك  2ك   

الضريبية غير اإليرادات 242 310 28.3%  
 ومنها دولة، وأمالك عامة ومؤسسات إدارات حاصالت 183 242 32.0%
 ، منها:مالية غير ومؤسسات إدارات من حاصالت 179 176 1.9%-

 لبنان كازينو إيرادات 11 11 4.7%-

 بيروت مرفأ إيرادات 0 0 -

 الوطني اليانصيب مديرية موازنة وفر من إيرادات 10 8 20.0%-

 /1 ةوالالسلكي السلكية االتصاالت موازنة رفو من إيرادات 158 157 0.5%-

 )مصرف لبنان( مالية عامة مؤسسات من حاصالت 0 0 -

1549.1% 66 4 
 الحريري رفيق مطار إيرادات) الخاصة الدولة أمالك من حاصالت

 (الدولي
 (فوائد) عامة ومؤسسات إدارات من أخرى حاصالت 0 0 37.5%

ومنها إدارية، وعائدات رسوم 46 56 21.4%  

 :ومنها إدارية، رسوم 35 41 18.8%

 العام األمن جواز السفر/ رسوم 10 12 21.6%

 السير رسوم  17 18 8.4%

 إدارية عائدات 5 8 39.6%

 (العمل إجازات خاصة) إجازات رسوم 5 6 12.0%

والمصادرات الغرامات 1 1 1.0%-  

مختلفة ضريبية غير إيرادات 11 11 0.2%-  
 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

بلغت االرقام المتوقع  في حينعلى التوالي. 3112و 3112مبلغ من وفر موازنة االتصاالت خالل فترة كانون الثاني من عامي  أي تم فعليا تحويلي لم /1
 .مليار ليرة على التوالي 109مليار ليرة  102، 3112و 3112تحويلها من قبل وزارة االتصاالت خالل فترة كانون الثاني من عامي 
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خالصة اإلنفاق العامالقسم الثاني:   

 ف االقتصاديصني: اإلنفاق بحسب الت5جدول 
 2112 2112 نسبة التغير

/2112 .(ل.ل مليار)

2112 
2ك 2ك   

 النفقات الجارية .1 1,405 1,528 8.8%

 المخصصات والرواتب وملحقاتها، ومنها: 537 538 0.1%

 مخصصات ورواتب وأجور 358 360 0.6%

 تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ومنها:معاشات  141 144 2.6%

 معاشات التقاعد  129 132 2.6%

 تعويضات نهاية الخدمة 12 10 10.7%-

 /1تحويالت إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب  38 33 13.3%-

 /3تسديد فوائد  309 375 21.4%

 سديد أقساط ديون خارجيةت 20 19 1.9%-

 ومنها:مواد استهالكية،  16 58 256.5%

 نفقات تغذية 1 6 380.3%

 محروقات 1 2 49.6%

 أدوية  5 30 524.1%

 خدمات خارجية 21 26 21.9%

 تحويالت أخرى، ومنها:  390 435 11.4%

 /2 مؤسسة  كهرباء لبنان  205 263 28.3%

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  100 100 0.0%

 الهيئة العليا لإلغاثة  0 0 -

 التحويالت إلى القطاع الغير عام  43 16 63.3%-

 /2التحويالت إلى المديرية العامة للحبوب الشمندر السكري   0 0 -

 المساهمة لمؤسسات المياه  0 8 

 نفقات جارية أخرى، ومنها: 107 74 30.8%-

 مستشفيات  76 61 18.7%-

 أخرى )أحكام قضائية ومصالحات، نفقات وفود ومؤتمرات خارجية(  نفقات  31 12 63.0%-

 إحتياطي 4 3 22.0%-

 دعم الفوائد 4 3 22.0%-

 . النفقات االستثمارية2 79 171 115.7%

-100.0% 
0 14 

استمالكات أراض وأبنية إلنشاء وأشغال طرق ومرافئ ومطارات وإنشاءات 

  مائية 

 تجهيزات 11 8 30.2%-

 إنشاءات قيد التنفيذ، ومنها: 27 135 401.2%

 صندوق المهجرين 0 0 -

 مجلس الجنوب 0 10 -

 مجلس اإلنماء واإلعمار 5 31 516.3%

 وزارة األشغال والنقل 10 15 40.3%

 أخرى، ومنها:  11 18 66.5%

 الهيئة العليا لإلغاثة   5 0 100.0%-

 صيانة 28 18 35.2%-

 تتعلق باألصول الثابتة الماديةنفقات أخرى  0 10 20526.1%

 /5سلفات موازنة  .2 1 2 23.7%

 /5إدارة الجمارك )ال تتضمن الرواتب واألجور(  .2 4 8 92.2%

 /1نفقات الخزينة  .5 80 85 5.5%

 بلديات 6 53 728.8%

 أمانات 5 1 70.6%-

 /2ودائع  22 8 63.1%-

 أخرى، ومنها: 47 22 53.2%-

 الضريبة على القيمة المضافةرديّات  34 13 62.8%-

 إجمالي اإلنفاق )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار( .1 1,570 1,793 14.3%
 ، كشف حساب الصناديق، أرقام مديرية الدين العام، أرقام توقيفات البيان المالي26المصدر:كشف حساب    

 (6جدول رقم )/ للتفاصيل حول هذه التحويالت، الرجاء مراجعة 1
 (9/ للتفاصيل حول الفوائد، الرجاء مراجعة جدول رقم )3   

(. علما أن بند كهرباء لبنان قد تمت إعادة تصنيفه من "نفقات خزينة مختلفة"إلى "تحويالت أخرى وفقًا 2للتفاصيل حول هذه التحويالت، الرجاء مراجعة جدول رقم ) /2
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 األجورو : التحويالت إلى المؤسسات العامة لتغطية الرواتب5جدول 

 2112 2112 نسبة التغير
 .(ل.ل مليار)

2112/2112 2ك  2ك   

الجنوب مجلس إلى تحويالت  1 3 352.2%    

    اإلعمار اإلنماء مجلس إلى تحويالت 9 3 69.7%-

    المهجرين صندوق إلى تحويالت 1 0 100.0%-

اللبنانية الجامعة إلى تحويالت 27 25 7.1%-  

100.0% 2 1 
 للبحوث التربوي المركز إلى تحويالت
 واإلنماء

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة   

 
 

 

 خدمة الدين: تفاصيل عمليات 1جدول 
 2112 2112 نسبة التغير

 .(ل.ل مليار)
2112/2112 2ك  2ك   

 فوائد تسديد 309 375 21.4%
 المحلية بالعملة الدين 236 251 6.3%
 ومنها األجنبية، بالعملة الدين 73 124 70.1%

 *اليوروبوند على فوائد 65 114 75.2%

فوائد 0.9 0.9 0.0%
 

 *خاصة قروض على

 ميّسرة قروض على فوائد 7 9 31.1%

 تسديدات أقساط قروض ميّسرة  20 19 1.9%-

 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر
 بالعملية متعّلقة عامة نفقات تتضمن*

            

: التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان,جدول 
1 

 2112 2112 نسبة التغير
 .(ل.ل مليار)

2112/2112 2ك  2ك   

 :ومنها لبنان، كهرباء شركة 205 263 28.3%
 الدين خدمة 9 2 81.6%-
 ووقود فيول طبيعي، غاز شراءتسديدات ل 196 261 33.4%

 مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية، 
طريق سلفات خزينة صادرة كانت التحويالت إلى كهرباء لبنان تسجل تحت بند "نفقات الخزينة" إذ كانت تدفع عن  3110( قبل عام 1)

تمت إعادة  3116أصبحت هذه التحويالت تصنف في الموازنة على أنها قروض. عام  3110بمراسيم عن مجلس الوزراء. اعتبارا من 
تدخل في خانة "نفقات الخزينة" في تقارير األداء  3111تصنيف هذه التحويالت لتصبح في خانة الدعم. هذه التحويالت ظلت حتى آب 

من  3111يبي إلى أن تم تم نقلها إلى خانة "نفقات الموازنة". إال أن إعادة التصنيف هذه لم تنعكس في األعداد الصادرة لعام الضر
اني مرصد المالية العامة لتفادي أي خلل  في الجداول كما للمحافظة على إمكانية المقارنة مع األرقام من العام نفسه. ابتداء من كانون الث

 التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان تندرج في خانة "نفقات الموازنة".أصبحت  3111

            
 

 

 

 

 

 

 وذلك انسجاما مع أداء المالية العامة. 3116للتصنيف المقترح في مشروع موازنة 
 ./ تتضمن التحويالت الى مديرية الحبوب والشمندر السكري نفقات وتسديدات ادارية لدعم القمح2
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 /0

 .يجب قوننة هذه المدفوعات الحقًا، وحينها فقط يمكن إعادة تصنيفها وفقًا للتصنيف االقتصادي في نظام الموازنة

ة العامة للمالية المستندات /يتضمن هذا البند )باستثناء الرواتب واألجور(، كل المدفوعات إلى الجمارك من صندوق الجمارك، ويمكن تصنيفها فقط عندما تستلم المديري6
 . المرفقة

نوية عن الفقرة التي تحمل االسم نفسه في تقارير أداء المالية العامة ، تختلف فقرة  نفقات الخزينة في التقارير الشهرية والفصلية والس3111/ اعتبارا من كانون األول 9
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 العامة/ان الوداع هي مبالغ تدفعهاالخز2
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 القسم الثالث: الدين العام

 
1024 كانون الثاني شهر نهاية في الدائن حسب األداء المستحق العام الدين: 4 جدول  

 2112 )مليار ل.ل.( 

1ك  

2112 

1ك  

2112 

2ك  

 رينسبة التغي    

-2112 1ك  

2112 2ك  

 %0.7 96,396 95,696 86,959 إجمالي الدين العام

 %1.2 57,007 56,312 50,198 الدين بالعملة المحلية

 15,049 17,171 17,272 0.6% (EDLوقروض   REPOsيتضمنمصرف لبنان )
 %1.0 30,213 29,905 27,267 المصارف التجارية

 %3.1 9,522 9,236 7,882 ديون أخرى  بالعملة المحلية )سندات خزينة(، ومنها
 %1.0 7,187 7,117 6,479 مؤسسات عامة

 %24.6 167 134 134 1سندات فروقات المتعهدين
 %8.6 952 877 789 * فوائد متراكمة  من الدين 

دين بالعملة األجنبية
2

 36,761 39,384 39,389 0.0% 

 %1.0- 2,567 2,592 2,584 أجنبي الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص القروض 

)يوروبوند وقروض( 3ديون باريس 
2

 2,925 2,338 2,334 -0.2% 

)يوروبوند وقروض( 2ديون باريس 
2

 1,313 1,187 1,157 -2.5% 

 %0.0 32,672 32,688 29,427 إصدارات يوروبوند في السوق
 %16.9 519 444 400 فوائد متراكمة على اليوروبوند

بالعملة األجنبيةسندات خزينة خاصة 
0

 112 136 140 2.9% 

 %1.9 15,795 15,495 12,916 ودائع القطاع العام

 %0.5 80,601 80,201 74,043 صافي الدين العام

إجمالي القيمة السوقية للدين
5

 58,623 65,377 65,971 0.9% 

 %0.2 %68 %68 %67 النسبة من اجمالي الدين العام
مديرية المالية العامالمصدر: وزارة المالية،   

 1: سندات فروقات المتعهدين بالعمة المحلية.تندرج سندات المتعهدين بالدوالر أألمريكي تحت بند سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية

أن  تختلف عن تلك المنشورة سابًقا نظرًا لتحديث المعلومات المتعلقة بالقروض الثنائية والمتعددة األطراف  يمكن  3112 كانون األول -3113: أرقام كانون األول 2
 .DMFASالصادرة عن نظام 

 3مليار دوالر ضمن مؤتمر باريس  1،291)القروض واليوروبوند( تتضمن يوروبوند صدر أواًل بقيمة  3ديون باريس : 3

، قرض للبنك الدولي إلعادة اإلعمار والتنمية، قرض لإلمارات العربية المتحدة، شريحة أولى للقرض الفرنسي في شباط 2مساهمة باريس : صادر لماليزيا كجزء من 4
 .شريحة أولى لقرض االتحاد األوروبي و ،3113وقسم من شريحة ثانية في تشرين األول  3112

 ومقاوالت(. ات: سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية )سندات استمالك5
 3ددة األطراف وديون باريس : إجمالي القيمة السوقية للدين هي إجمالي الدين العام باستثناء ما يحمله مصرف لبنان، الصندوق الضمان االجتماعي،  قروض ثنائية ومتع6
 .2و
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 منشورات وزارة المالية
4102 

 22- 22 نشرة تنسيق المساعدات، أعداد 
 4102كانون االول  –تشرين االول ،العامةمرصد المالية 

 4102 الفصل الثاني من العامنتائج المالية العامة في 
  4102كانون االول  –تشرين الثاني التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان: لمحة شهرية، 

 4102كانون االول  –تشرين االول، 02بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها
 4102ية ،الفصل الرابع من العام الفصل تقرير الدين وأسواق الدين

4103 
 22-40نشرة تنسيق المساعدات، أعداد 

 4102ايلول  –كانون الثاني ،مرصد المالية العامة
 4104كانون االول – تشرين الثاني ،مرصد المالية العامة
 4104 عن العام نتائج المالية العامة

 4102 الفصل األول من العامنتائج المالية العامة في 
 4104 الفصلين الثاني والثالث من العامنتائج المالية العامة في 

  4102ايلول  -كانون الثاني التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان: لمحة شهرية، 
  4104كانون االول  –تشرين الثاني التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان: لمحة شهرية، 

 4102ايلول  –الثاني كانون، 02بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها
 4104كانون االول  –تشرين االول، 02بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها

 4102ية ،الفصل األول والثاني والثالث من العام تقرير الدين وأسواق الدين الفصل
 4104ية ،الفصل الرابع من العام تقرير الدين وأسواق الدين الفصل

 
 www.finance.gov.lbيرجى مراجعة الموقع التالي:  ،وزارة الماليةمنشورات ب ةللحصول على قائمة كامل

  

 

 

 

 

 :على بنا االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد 

 

 المالية وزارة

 (UNDP)  اإلنمائي المتحدة األمم مشروع
 

 621109/2 1 661: تلفون

 621106 1 661: فاكس

 

 infocenter@finance.gov.lb: الكتروني بريد           

 www.finance.gov.lb: يالموقع االلكترون 

http://www.finance.gov.lb/
mailto:infocenter@finance.gov.lb
http://www.finance.gov.lb/

