
  
  
 

  ٢٠١٢شباط  –مرصد المالية العامة 

  

مليـار ليـرة فـي  ٨٢٨مقارنـة بعجـز بلـغ حـوالي  ،مليـار ليـرة ٥٣٨ حـوالي ٢٠١٢ شـباط  حتـى إجمالي العجز المـالي بلغ
أولـي  عجـزمقارنـة مـع مليار ليـرة فـي هـذه الفتـرة،  ٦٦فائًضا بلغ  الميزان األوليسّجل   .٢٠١١الفترة مثيلتها من العام 

مقابـل زيـادة ) مليار ليـرة ٢٧٢% (١٠ام ناتجة عن ارتفاع النفقات بنسبة هذه األرق .٢٠١١مليار ليرة في العام  ٣٧بلغ 
  .%٣٠بنسبة  اإليراداتفي 

 ٕادراجو  مليــار ليــرة  ٣٥٥وعنــد اســتثناء وفــر موازنــة وزارة االتصــاالت المتوقــع تحويلــه والبــالغ حــوالي , ومــن منظــار نقــدي
 ٧٤٣يــنخفض العجــز المــالي إلــى  ،٢٠١٢١شــباط مــن وفــر االتصــاالت فــي  مليــار ليــرة وهــو المحــول فعليــاً  ١٥١مبلــغ 

 ٣٧مـن فـائض بقيمـة (مليـار ليـرة  ١٣٩بقيمـة  "االميزان األولي عجـز يسَجل  في حين , )مليار ليرة ٨٢٨من (مليار ليرة 
  .كما يظهر في الرسم البياني أدناه) مليار ليرة
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فـي الفتـرة نفسـها  مليـار ليـرة ١٨٧٠ مقارنـة بحـوالي مليـار ليـرة، ٢٤٣٣حـوالي  ٢٠١٢لغاية شباط  إجمالي اإليرادات بلغ
بعـــد اســـتثناء ( مـــن منظـــار نقـــدي .)فـــي المائـــة ٣٠حـــوالي (مليـــار ليـــرة  ٥٦٣، مســـجلة ارتفاعـــا مقـــداره ٢٠١١مـــن العـــام 

ــًا مــن هــذا الــوفرالتحويــل المفتــرض مــن و  ــيب ،)فــر االتصــاالت واحتســاب المبلــغ المحــول فعلي إلــى إجمــالي اإليــرادات  غل
  .٢٠١١في المائة عن الفترة المماثلة من عام  ١٩مليار ليرة وذلك بارتفاع بنسبة  ٢٢٢٨

مليـار  ١٧٦٣لغـت وقـد ب، )في المائة ١٣(ليرة مليار  ٢٠٠مقداره  عن السنة السابقة ارتفاًعا اإليرادات الضريبية سجلت
بمــا  "علــى الســلع والخــدماتالضــرائب الداخليــة "تحّســن إيــرادات  أوالً : عائــد إلــى عــاملين ، وذلــك٢٠١٢شــباط حتــى  ليــرة

                                                 
مع  ،مليار خالل شھر كانون الثاني ٣٠١شباط من فائض قطاع االتصاالت مقابل  ١٨مليار ليرة في  ١٥١مبلغ اإلشارة إلى أنه قد تم تحويل  تجدر ١

 .٢٠١١أرقام عام  قد أدرج فيالعلم أن ھذا التحويل األخير 

 مرصد المالية العامة
 المالية العامةالتقرير الشهري لنتائج 
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  ٢٠١٢شباط  –مرصد المالية العامة 

ارتفــاع عائــدات الضــريبة علــى القيمــة المضــافة الــذي يعــود بشــكل أساســي إلــى  )فــي المائــة ١٧(مليــار ليــرة  ١٠٣مقــداره 
 "الـــدخل واألربـــاح ورؤوس األمـــوال علـــى ضـــريبةال"إيـــرادات ارتفـــاع ثانيـــًا ، و المحصـــلة فـــي الـــداخل وعـــن طريـــق الجمـــارك

وقد  ."على الفوائدالدخل ضريبة " باستثناء نتيجة زيادة مسجلة في كافة مكوناته  )في المائة ٢٣(مليار ليرة  ٨٠حوالي ب
التجــارة الرســوم علــى "طالــت  جــاءت هــذه الزيــادات لتخفــف مــن تــأثير التراجــع فــي اإليــرادات الناتجــة عــن الضــرائب التــي

 .مليار ليرة ٤٦بقيمة  ٢الرسوم على البنزين نخفاضال نظراً  ،مليار ليرة ٥والذي بلغ  "والمبادالت الدولية

مـن العـام الشـهرين األولـين  مليـار ليـرة فـي ١٧٢مليـار ليـرة مقارنـة بحـوالي  ٥٦٢حـوالي  اإليـرادات غيـر الضـريبية بلغت
وينبــع هــذا االرتفــاع بشــكل . خــالل ســنة) فــي المائــة ٢٢٦( مليــار ليــرة ٣٩٠ا ملحوًظــا بلــغ ، مســّجلة بــذلك ارتفاًعــ٢٠١١

وفــر موازنــة المواصــالت "مليــار ليــرة وهــي القيمــة التقديريــة للمبلــغ المتوّقــع تحويلــه مــن  ٣٥٥مبلــغ  احتســاب مــنأساســي 
 .)لسـيرفـي رسـوم انظـرًا لزيـادة  – ليار ليـرةم ٢٢( اإلدارية والعائدات في الرسومإضافة إلى ارتفاع  ،"السلكية والالسلكية

إلـى اإليـرادات غيـر الضـريبية تـنخفض   ،مع استثناء المبلغ المتوقع تحويله من وفر االتصاالت واحتساب المحول فعلياً 
مقارنـة مـع ) فـي المائـة ١٠٨(مليـار ليـرة  ١٨٦قدرها وذلك بزيادة  ٢٠١٢مليار ليرة في الشهرين األولين من عام  ٣٥٨
  .٢٠١١ترة نفسها من العام الف

الفترة مثيلتهـا مـن بـ مقارنـة )في المائة ٢٠( مليار ليرة ٢٧ قدره انخفاضامسجلة مليار ليرة،  ١٠٨ ت الخزينةاإيرادبلغت 
القسم األكبر من إيرادات الخزينة،  الصندوق البلدي المستقلوتاريخيا تستحوذ اإليرادات المحّصلة لصالح ، ٢٠١١العام 

    .مليار ليرة ٦٤حوالي  ٢٠١٢ شباط-كانون الثاني وقد بلغت في

  

فــي الفتــرة نفســها مــن العــام   مليــار ليــرة ٢٦٩٩مقارنــة مــع  ٢٠١٢لغايــة شــباط  مليــار ليــرة ٢٩٧١ إجمــالي اإلنفــاق بلــغ
   .في المائة خالل سنة ١٠,١وذلك بارتفاع بلغت نسبته , ٢٠١١

بسبب ارتفاع في وذلك  مليار ليرة، ١٨٢٩ار ليرة، وقد وصلت إلى ملي ١٩٧ بقيمة ٣النفقات الجارية األوليةوقد ارتفعت 
  :عّدة بنود، أهّمها

 خـالل الفتـرة التـي تـم فيهـا  مليار ليرة في التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان، بسبب ارتفاع أسعار النفط ١٩٤
 .٤المطلوبة وارتفاع كمية الغاز أويل استيراد البواخر

  المخصصــات والرواتــب " مليــار ليــرة فــي ٤٨، ومنهــا "ت والرواتــب وملحقاتهــاالمخصصــا"مليــار ليــرة فــي  ١٥٢
 ، مليـار ليـرة ٩٠ التقاعـد وتعويضـات نهايـة الخدمـة بحـوالي دفعـات ، إضـافة إلـى زيـادة فـي ١٣بنـد  -واألجور 

 .مليار ليرة ٢وقد بلغ  في التحويالت إلى المؤسسات العامة لتغطية الرواتباالنخفاض طغت على 

  ر ليرة في المعدات والتجهيزات وهو ناتج بشكل أساسي عن ارتفـاع فـي مـدفوعات المحروقـات الخاصـة مليا ٩
 .بالجيش

                                                 
 لفترة عينھا من السنةمليار ليرة خالل ا ١٢٦مقابل  ،٢٠١٢مليار ليرة خالل الشھرين األولين من عام  ٨١ما مجموعه  رسوم البنزينبلغت  ٢

ويعود ذلك بشكل أساسي إلى القرار المتخذ من قبل المجلس األعلى للجمارك في ). في المائة ٣٦(مليار ليرة  ٤٦مسجلة انخفاضا بقيمة  ،الماضية
 .ليتر ٢٠ليرة عن كل  ٥٠٠٠بقيمة  الرسم على البنزينالقاضي بتخفيض  ٢٠١١شباط  ٢٦
 . باستثناء مدفوعات الفوائد وخدمة الدين الجارية ل النفقاتالنفقات الجارية األولية تمث ٣
 الفترة الممتدة من في المائة في استيراد النفط حصلت في ١٦تعكس زيادة بنسبة  ٢٠١٢شباط - إن المدفوعات في كانون الثاني ،من ناحية الكمية ٤

 .٢٠١٢شباط -الثاني في فترة كانون عن ھذه األشھر وقد تم تسديد الدفعات ٢٠١١أيلول إلى  تموز
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  مقابــل ال شــيء فــي الفتــرة نفســها مــن  نبالنســبة للســائقين العمــوميي ٥مليــار ليــرة مخصصــة لــدعم المحروقــات ٣
٢٠١١.  

ا، ففــي حــين كــان قــد تــم تحويــل مبلــغ خفاضــي انالتحــويالت إلــى صــندوق الضــمان االجتمــاع ســّجلتعلــى صــعيٍد آخــر، 
كمـا  .٢٠١٢مـن العـام  ين األولـينشـهر اليتّم تحويـل أيـة مبـالغ فـي  لم، ٢٠١١ وشباط مليار ليرة في كانون الثاني ١٢٠

، في حـين انخفضـت المـدفوعات العام السابق الفترة عينها من مليار ليرة في ١٥مقابل  لم يتم دفع أية مبالغ لدعم القمح
مليـار ليـرة  ١٠١ لتصـل إلـى ،٢٠١١ شـباط-، مقارنـة مـع مـدفوعات كـانون الثـانيمليار ليـرة ٦مستشفيات بحوالي إلى ال

   .٢٠١٢في نهاية شباط 

 مليـار ليـرة ١٩٤، مسّجلة انخفاضا بقيمـة ٢٠١٢شباط -في كانون الثاني ليرة مليار ٥٥٥حوالي  تسديدات الفوائد بلغت
، علـى الشـكل كمـا بالعملـة األجنبيـة المحليـةسديدات الفوائد على الدين بالعملـة ت انخفاض، وذلك بسبب )في المائة ٢٦(

  :التالي

  مقارنة مـع  تسديدات الفوائد على الدين بالعملة المحلية في )في المائة ٢٥أو ( رةمليار لي ١٤٧انخفاض بقيمة
 .٢٠١٢حتى شباط مليار ليرة ٤٣٢ بلغت قد، و الفترة نفسها من السنة السابقة

 مليـار ليـرة  ١٢٣ي تسديدات الفوائد على الـدين بالعملـة األجنبيـة والتـي بلغـت في المائة ف ٢٨بحوالي ض انخفا
 ٤٥فــي المائــة أو  ٣٠بحــوالي  علــى اليوروبونــد بســبب تراجــع قيمــة تســديدات الفوائــد ،٢٠١٢ شــباط نهايــة فــي

مليــار  ٢فــي المائــة أو  ٩بنســبة  الخارجيــة علــى الــديونقيمــة تســديدات الفوائــد  إضــافة إلــى انخفــاض مليــار ليــرة
  .ليرة

فـي  ١٦، مسـجلة ارتفـاع نسـبته ٢٠١٢العـام  هذه الفترة مـن مليار ليرة في ٤٩ تسديدات أقساط ديون خارجيةبلغت 
  . ٢٠١١ الفترة نفسها من العامالمائة عن 

، وذلــك ٢٠١٢ باطشــ نهايــة مليــار ليــرة فــي ٢٠٨صــل إلــى لت ،مليــار ليــرة ٤٩ بحــوالي النفقــات االســتثمارية ارتفعــت
 ٦٥بقيمــة  مــدفوعات متضــمنة مليــار ليــرة ٨٨بحــوالي  "إنشــاءات قيــد التنفيــذ"المخصــص لبنــد  نفــاقاإل ارتفــاع بســبب

مليار ليرة فـي إنفـاق وزارة األشـغال  ٢٤إضافة إلى زيادة بقيمة  ومجلس الجنوب، صندوق المهجرين مليار ليرة إلى
 باإلضــافة إلــى مليــار ليــرة ٣٧بقيمــة  "الصــيانة"مــع انخفــاض فــي نفقــاتهــذه الزيــادات تزامنــت  قــدو  .والنقــل العامــة

  .مليار ليرة ٣بقيمة  نفقات صيانة وتجهيزات مجلس النواب انخفاض

 :، وذلك بسببنهاية شباط مليار ليرة ٢٨١إلى لتصل مليار ليرة  ١٩٨ بقيمة ٦الخزينةنفقات  ارتفعت

 مليـار ليـرة تـم  ٨٤مقارنـة مـع  ,مليـار ليـرة ٢٠٣ نـاهزت، والتـي ارتفاع حاد في المدفوعات العائـدة إلـى البلـديات
المرسـوم المتعلّـق  ، ويعود هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى نشر٢٠١١من العام  شباط-م في كانون الثانيدفعه

 .٢٠١٢لثاني في كانون ا ٧لصالح البلديات ٢٠١٠عن عام  ت المتراكمةابتوزيع اإليراد

                                                 
وقد . ٢٠١١تشرين األول  ٥تاريخ  ١٨٢صدق البرلمان على سياسة دعم المحروقات من خالل اعتماد القانون رقم  ٢٠١١في الفصل األخير من  ٥

  .٢٠١٢األولين من  مليار ليرة خالل الشھرين ٢٫٦تم تحويل في حين , ٢٠١١مليار ليرة في ھذا اإلطار في تشرين الثاني وكانون األول  ٤١تم دفع 
، ستختلف فقرة نفقات الخزينة في التقارير المالية الشھرية والفصلية والسنوية من تلك المنشورة في نشرة األداء ٢٠١١بدءا بنشرة كانون األول  ٦

التي تصنف في نشرة األداء المالي الشھرية وذلك بسبب إعادة تصنيف بعض المدفوعات المدرجة في األخيرة في بنود األمانات وسلفات الخزينة، و
 . الشھري وفق تصنيفھا بحسب الموازنات

 ٢٠١٢كانون الثاني  ١٣تّم نشره بتاريخ  ٧٣٧٤مرسوم رقم  ٧
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 مليــار ١٠ ســجلت، فــي حـين مليــار ليـرة ٣٢والتــي بلغـت ، ٨"علـى القيمــة المضـافة ات الضــريبةيـردّ "فــي  ارتفـاع 
  . ٢٠١١شباط ليرة في 

فـي مليـار ليـرة   ٨١٣٣٤ ، ليصـل إلـى٢٠١١نهايـة مليـار ليـرة مـن مسـتوى  ٤٤٧ بقيمـة إجمـالي الـدين العـام إرتفع
  .٢٠١١ مليار ليرة عند نهاية كانون األول ٨٠٨٨٧بحوالي ، مقارنة ٢٠١٢شباط نهاية 

شـباط فـي نهايـة  مليـار ليـرة ٤٩٦٦٢صـل إلـى مليـار ليـرة، لت ٣٢٢بحـوالي  قيمة الـدين بالعملـة المحليـة ارتفعتوقد 
مليــار  ٦٤٢فــي حــين ارتفعــت محفظــة مصــرف لبنــان مــن العملــة المحليــة  بقيمــة . ٢٠١١مقارنـة مــع نهايــة  ٢٠١٢

مليـار  ٣٢٩بقيمـة  مـن العملـة المحليـة لتجاريـةالمصـارف امحفظـة انخفضـت و مليار ليـرة،  ١٧٠١٦ليرة لتصل إلى 
وتعـود هـذه التغيـرات فـي محفظـة كـل . مليـار ليـرة ٢٤٨٤٨وهو  ٢٠١١ليرة عن مستوى الذي بلغته مع نهاية العام 

 .٩من مصرف لبنان والمصارف التجارية إلى تغّير في ما تحمله من سندات خزينة

مليـار ليـرة فـي نهايـة شـباط  ٣١٦٧٢لتصـل إلـى  مليـار ليـرة ١٢٥ره وقـد رتفاعاً ا الدين بالعملة األجنبيةشهدت قيمة 
مليـار ليـرة  ٤٣وزيـادة قـدرها  اليوروبونـدالفوائد المتراكمة علـى في مليار ليرة  ٢١٣زيادة قدرها  ، وذلك نتيجة٢٠١٢

والمتعــددة  مليــار ليــرة فــي القــروض الثنائيــة ٤٢زيــادة قــدرها إضــافة إلــى  ,قســو اليوروبونــد فــي ال إصــداراتفــي قيمــة 
ديـون "هـذه الزيـادات قـد طغـت علـى االنخفـاض الحاصـل فـي كـل مـن  .األطراف وقروض مـن قطـاع خـاص أجنبـي

 ١٠٠مليار ليرة والمتعلقة بشكل خاص بتسـديد مبلـغ  ١٧٣بقيمة " ٣ديون باريس "مليار ليرة و ٢٧بقيمة " ٢باريس 
 ١٥إضافة إلـى تسـديد مبلـغ  ،٢٠١٢في تموز  مليون دوالر سندات يوروبوند مستحقة ٢٠٠مليون دوالر من أصل 
 .٢٠١٧١٠مليون دوالر سندات يوروبوند مستحقة في تموز  ٣٠٠مليون دوالر من أصل 

  

مليــار ليــرة،  ١٠٧لتصــل إلــى  مليــار ليــرة، ٢٧إضــافة إلــى ذلــك، ارتفعــت حصــة الســندات الخزينــة الخاصــة بحــوالي 
دوالر  ١٦،٥١٦،٥٦٦ت األجنبيـــة للمتعهـــدين بقيمـــة إصـــدار خـــاص فـــي ســـندات الخزينـــة بـــالعمال ويعـــود ذلـــك إلـــى

، وذلــك بموجــب ٢٠١٧فــي المائــة، تســتحق فــي ٤,٧بفائــدة  ٢٠١٢ كــانون الثــاني ٢٣فــي  والــذين صــدروا أمريكــي
     ).١٩٩٩حزيران  ١٨بتاريخ  ٩٥قانون رقم ال على تعديلك( ٢٠٠٢ تموز ٢٩بتاريخ  ٤٥٠القانون رقم 

 
  
  
  
  
  

                                                 
مليار ليرة في عام  ٣٨٤مليار ليرة مقارنة بحوالي  ١٩٥وصلت إلى  دبشكل ملحوظ، فق ٢٠١١انخفضت الرديات على القيمة المضافة في العام  ٨

 .من قبل المدعي العاميتم متابعتھا إيقاف الرديات للتحقيق في قضية غش،  ، وذلك بسبب٢٠١٠
 مليار ليرة ٢٦١٤وذلك بزيادة  ،مليار ليرة ١٦٨٨٩سجلت محفظة مصرف لبنان من سندات الخزينة رقما قياسيا ھو  ٢٠١٢في نھاية شباط  ٩

 ٢٠١٢مليار ليرة منذ بداية عام  ٣١٩ة من سندات الخزينة بقيمة انخفضت محفظة المصارف التجاريالمقابل،  في. ٢٠١١بنھاية شباط " مقارنة
 .مليار ليرة ٢٤٧٥٢لتصل إلى 

الرجاء مراجعة تقرير المصرف المركزي الماليزي حول إعادة جدولة الدين المنشور  ،المذكورةلمزيد من التفاصيل المتعلقة بسندات اليوروبوند  ١٠
   US/finance/PublicDebt/Pages/DebtTransactions.aspx-http://www.finance.gov.lb/en :على الموقع التالي
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ةملّخص المالية العام: ١جدول 
نسبة التغير 2012 2011

 .)ل.مليار ل(
شباط - ٢ك ٢٠١١ - ٢٠١٢ شباط- ٢ك   

30% 2,433 1,870 إجمالي اإليرادات
10% 2,971 2,699 إجمالي اإلنفاق
-26% 555 749  تسديد فوائد 
16% 49 42  ١تسديد أقساط دين 
24% 2,367 1,907  ٢النفقات األولية 

ئضالفا/إجمالي العجز 828- 538- 35%-

-280% 66 -37 الفائض األولي/إجمالي العجز
مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر  

  تتضمن فقط األقساط األساسية من القروض الميسرة لتسديد تمويل مشاريع: ١
  )تسديد فوائد وتسديد أقساط القروض(النفقات األولية ال تتضمن المدفوعات المتعلقة بالدين : ٢
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خالصة اإليرادات العامة: م األولالقس  

 
إجمالي اإليرادات: ٢جدول   

٢٠١٢ نسبة التغير ٢٠١١
شباط- ٢ك 2011-2012 .)ل.مليار ل( شباط- ٢ك   

34.0% 2,325 1,736 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنھا
12.8% 1,763 1,563    اإليرادات ضريبية 

226.0% 562 172     اإليرادات غير الضريبية
 إجمالي إيرادات الخزينة 135 108 19.9%-

30.1% 2,433 1,870  إجمالي اإليرادات العامة
مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر  

 

 

  اإليرادات الضريبية: ٣جدول 

٢٠١٢ نسبة التغير ٢٠١١
 .)ل.مليار ل(

٢٠١٢-٢٠١١ شباط- ٢ك  شباط- ٢ك   
12.8% 1,763 1,563 اإليرادات الضريبية

ضريبة على الدخل و األرباح ورؤوس األموال ،  351 430 22.7%
ومنھا  

19.4% 91 77  ضريبة الدخل على األرباح
15.0% 140 122  ضريبة الدخل على الرواتب واألجور

276.3% 64 17  ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولة
-5.1% 123 129   ٥(ضريبة الدخل على الفوائد(%  
90.3% 11 6   ضريبة على الدخل(غرامات(  
6.9% 169 158  ضريبة على األمالك ، ومنھا 

38.5% 22 16  ضريبة على األمالك المبنية  
-0.1% 126 126  رسوم تسجيل على العقارات  
16.7% 723 620  الضرائب الداخلية على السلع والخدمات، ومنھا
16.2% 667 574  الضريبة على القيمة المضافة  
23.5% 53 43  ضرائب أخرى على السلع والخدمات، ومنھا  
5.9% 29 27   رسوم تسجيل على السيارات - 

58.8% 23 15   رسوم مغادرة األراضي اللبنانية - 
-1.4% 349 354  الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنھا
11.8% 126 113   الجمارك  
-7.6% 223 241  رسوم، ومنھا  

-36.2% 81 126   نزينرسوم على الب - 
31.2% 75 57   رسوم على التبغ - 
17.0% 66 56   رسوم على السيارات - 
13.6% 92 81 )خاصة رسوم الطابع المالي(إيرادات ضريبية أخرى   

مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر  
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  اإليرادات الغير ضريبية: ٤جدول 

٢٠١٢ نسبة التغير ٢٠١١
 .)ل.مليار ل(

٢٠١١-٢٠١٠ شباط- ٢ك  شباط- ٢ك   
226.0% 562 172 اإليرادات غير الضريبية
495.9% 428 72 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنھا
893.9% 398 40  حاصالت من إدارات ومؤسسات غير مالية
-32.7% 27 40  إيرادات كازينو لبنان - 

- 0 0  إيرادات مرفأ بيروت - 
- 16 0   موازنة مديرية اليانصيب الوطنيإيرادات من وفر  - 

 السلكية إيرادات من وقر موازنة االتصاالت -  0 355 -
  ١والالسلكية

- 0 0  حاصالت من مؤسسات عامة مالية  

3.8% 29 28   إيرادات مطار (حاصالت من أمالك الدولة الخاصة
  )رفيق الحريري الدولي

-82.1% 1 3   حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة
  )فوائد(

27.2% 103 81  رسوم وعائدات إدارية، ومنھا
36.0% 83 61  رسوم إدارية، ومنھا  
9.6% 5 4   رسوم كتاب العدل - 
7.7% 17 16   رسوم األمن العام - 

50.0% 45 30   رسوم السير - 
24.9% 4 3   رسوم قضائية - 
50.2% 3 2   رسوم القيادة - 
-12.0% 8 9  عائدات إدارية  
15.2% 1 0   رسمية وثمن لوحة عموميةالجريدة ال(مبيعات(  
19.9% 10 8   خاصة إجازات العمل(رسوم إجازات(  
-20.8% 2 2  رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى  
59.8% 2 1  الغرامات والمصادرات
56.7% 29 18  إيرادات غير ضريبية مختلفة

مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر  
مليار ليرة متوقعة خالل كانون الثاني وشباط  ٣٥٥من أصل  ٢٠١٢يرة فعلياً في شباط مليار ل ١٥١تم تحويل مبلغ  ١

 من وفر موازنة االتصاالت
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  خالصة اإلنفاق العام: القسم الثاني

  
االقتصادياإلنفاق بحسب التوظيف : ٥جدول 

نسبة 
 ٢٠١١ ٢٠١٢ التغير

 .)ل.مليار ل(
٢٠١١-
٢٠١٢ 

شباط- ٢ك شباط- ٢ك   

 النفقات الجارية .١ 2,423 2,433 0.4%
:ومنھا وملحقاتھا، والرواتب المخصصات 859 1,011 17.7%
7.9% 658 610  ١٣ بند( وأجور ورواتب مخصصات(

52.7% 307 201  ومنھا الخدمة، نھاية وتعويضات تقاعد معاشات
 تقاعد معاش -  188 203 8.4%

  الخدمة نھاية تعويضات -  13 103 682.1%
-3.2% 47 48  ١ رواتب لتغطية عامة مؤسسات إلى تتحويال/  

  /٢: ومنھا فوائد، تسديد 749 555 25.9%-
-25.4% 432 580  الداخلية القروض على فوائد  
-27.6% 123 170  الخارجية القروض على فوائد  
خارجية ديون أقساط تسديد 42 49 16.3%  
22.7% 50 41  ومنھا استھالكية، مواد  
  تغذية نفقات -  8 12 43.6%

  محروقات -  3 15 460.7%
  أدوية -  17 8 54.6%-
  /٣ الخزينة سلف لتسديد توقيفات -  5 4 12.0%-
2.5% 20 20  خارجية خدمات  
6.9% 603 564  ومنھا أخرى، تحويالت  

  /٤ لبنان كھرباء شركة -  349 544 55.6%
  االجتماعي للضمان الوطني الصندوق -  120 0 100.0%-
  التحويالت إلى القطاع الغير عام -  10 12 18.8%

  المازوت لدعم خزينة سلفات -  0 0 -
  القمح دعم -  15 0 100.0%-

  بلبنان الخاصة المحكمة -  0 0 -
  دعم البنزين لسائقي السيارات العمومية -  0 3 -

  /٣ الخزينة سلف لتسديد توقيفات -  18 0 100.0%-
-17.7% 110 134  ومنھا أخرى، جارية نفقات  
  مستشفيات -  107 101 5.6%-

  ) خارجية ومؤتمرات وفود نفقات ومصالحات، قضائية أحكام( أخرى -  20 8 57.2%-
  /٣ الخزينة سلف لتسديد توقيفات -  6 0 99.4%-
137.1% 34 15  احتياطي  
  الفوائد دعم -  15 34 137.1%
  نفقات استثمارية .٢ 159 208 30.8%

3539.7% 0 0  وإنشاءات ومطارات ومرافئ طرق وأشغال إلنشاء وأبنية أراض استمالكات 
  مائية

19.4% 13 11  تجھيزات  
129.3% 156 68  ومنھا التنفيذ، قيد إنشاءات  

  المھجرين صندوق -  0 48 
  الجنوب مجلس -  13 30 133.9%
  واإلعمار اإلنماء مجلس -  15 14 9.2%-
  العام والنقل األشغال وزارة -  35 58 68.1%
  ، ومنھاأخرى -  5 6 17.1%

  العليا لإلغاثةالھيئة    0 0 -
-50.4% 37 74  صيانة  
-52.1% 1 2  المادية الثابتة باألصول تتعلق أخرى نفقات  
-60.2% 2 5  ٥النواب مجلس في وصيانة تجھيزات/  
-96.9% 0 1  تعديالت حسابية لسلفات الخزينة  
  /٦سلفات موازنة  .٣ 28 40 40.8%
  /٧) ال تتضمن الرواتب واألجور(إدارة الجمارك  .٤ 5 9 86.3%

  /٨ نفقات الخزينة .٥ 84 281 236.0%



  
  
 

  ٢٠١٢شباط  –مرصد المالية العامة 

427.5% 203 38  بلديات  
-38.1% 5 9  ضمانات  
74.8% 17 10  ٩ ودائع/  

157.6% 56 22  ،ومنھا أخرى  
237.7% 32 10  المضافة القيمة على الضريبة رديّات  
-56.0% 3 8  رديات ضريبية أخرى  

- 0 0  لإلغاثة العليا الھيئة  
-100.0% 0 5  المياه سلطاتل خزينة سلفات  
  إنفاق غير مبّوب .٦ 0 0 11.1%
  )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار(إجمالي اإلنفاق  .٧ 2,698.555 2,970.7290 10.1%

  وزارة المالية، مديرية المالية العامة: المصدر   
  )٦(للتفاصيل حول ھذه التحويالت، الرجاء مراجعة جدول رقم / ١   
  )٧(صيل حول الفوائد، الرجاء مراجعة جدول رقم للتفا/ ٢   

، وھذه التسديدات تسجل مسبقًا كسلفات خزينة من حسابات الخزينة قد ُدفعت والتي موازنةالمخّصصات تتضمن تسديدات من  /٣
  . ، وألسباب محاسباتية، وبالتالي ال تؤثر أرقام العجز الماليواإلنفاق في جھة اإليرادات

نفقات "بند كھرباء لبنان قد تمت إعادة تصنيفه من  علما أن. )٨(ھذه التحويالت، الرجاء مراجعة جدول رقم  للتفاصيل حول /٤
  .مالية العامةأداء الانسجاما مع  وذلك ٢٠٠٩في مشروع موازنة  حلتصنيف المقتروفقاً ل تحويالت أخرى"إلى "خزينة مختلفة

، والذي فتح ٢٠١٠تموز  ٢٣بتاريخ  ١٢٣ُحررت من األمانات وفقاً لقانون رقم يمثل ھذا البند إعادة تصنيف للمدفوعات التي / ٥
وقد سمح ھذا القانون بإصدار سلفة    .وذلك لتغطية كلفة تجھيز وصيانة البرلمان ٢٠١٠مليار ليرة في موازنة  ٢٠اعتماداً بقيمة 

م قوننة ھذه السلفة بناءاً على فواتير مصدقة من قبل سوف يت .طارئة ذات قيمة ومدة محددتين، بناءاً على قرار رئيس مجلس النواب
     .سكريتاريا البرلمان ومقدمة إلى وزارة المالية

بسبب نمّوھا ، إال أن وزارة المالية ارتأت تبويبھا بشكل مستقل "غيره"كانت مصنفة سابقاً تحت البند " سلفات الموازنة"/ ٦

ب قوننة ھذه المدفوعات الحقاً، وحينھا فقط يمكن إعادة تصنيفھا وفقاً للتصنيف وبحسب القانون، يج. اآلونة األخيرة الملحوظ في
  .االقتصادي في نظام الموازنة

، كل المدفوعات إلى الجمارك من صندوق الجمارك، ويمكن تصنيفھا فقط عندما )باستثناء الرواتب واألجور(يتضمن ھذا البند /٧
  .المرفقةتستلم المديرية العامة للمالية المستندات 

التي تحمل نفقات الخزينة في التقارير الشھرية والفصلية والسنوية عن الفقرة   تختلف فقرة، ٢٠١١اعتبارا من كانون األول / ٨
الصادرة عن وزارة المالية نظراً إلعادة تصنيف بعض المدفوعات من حسابات األمانات  العامة المالية أداءنفسه في تقارير  االسم

  .ة والتي يتم إعادة  تصنيفھا وفقاً للتصنيف اإلقتصادي في نظام الموازنةوسلفات الخزين
وذلك من إيرادات ما تّم  تمثّل دفعات الودائع كل الدفعات من قبل الخزينة إلى اإلدارات والمؤسسات العامة، البلديات والصناديق/ ٩

  .تحصيله بالنيابة عنھم
 

 

  تغطية األجور والرواتبالتحويالت إلى المؤسسات العامة ل: ٦جدول 

٢٠١٢ نسبة التغير ٢٠١١
 .)ل.مليار ل(

٢٠١٢-٢٠١١ شباط- ٢ك  شباط- ٢ك   
-1.6% 2 2 تحويالت إلى مجلس الجنوب
0.0% 5 5 تحويالت إلى مجلس اإلنماء واإلعمار   

- 2 0 تحويالت إلى صندوق المھجرين   
تحويالت إلى الجامعة اللبنانية 40 38 5.2%-

-43.4% 1 2 تحويالت إلى المركز التربوي للبحوث واإلنماء
وزارة المالية، مديرية المالية العامة: المصدر   

 

 

  تفاصيل عمليات خدمة الدين: ٧جدول 

٢٠١٢ نسبة التغير ٢٠١١
 .)ل.مليار ل(

٢٠١٢-٢٠١١ شباط- ٢ك  شباط- ٢ك   
-26% 555 749  تسديد فوائد
-25% 432 580  ةبالعملة المحلي الدين
-28% 123 170 الدين بالعملة األجنبية، ومنھا
 ١فوائد على اليوروبوند -  149 104 30%-

على قروض  ١فوائد  -  0 0 34%
  خاصة

فوائد على قروض  -  21 19 9%-
  ميّسرة

16% 49 42 ٢تسديدات أقساط قروض ميّسرة

  مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر
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١الت إلى شركة كھرباء لبنانالتحوي :٨جدول 

نسبة التغير 

٢٠١٢-٢٠١١ 

  شباط- ٢ك

٢٠١٢  

  شباط- ٢ك

٢٠١١ 
 )مليار ليرة لبنانية (

55.6% 544 349  شركة كھرباء لبنان، ومنھا
9.1% 18 16  :خدمة الدين، ومنھا    
-2.8% 16 16  ومنھاقروض ميسرة ،: 
-0.3% 13 13  تسديد أقساط -

-12.7% 3 3  تسديد فوائد -

- 2 0  قروض مكفولة من  مصرف لبنان 
57.9% 526 333  شراء غاز وفيول 
57.9% 526 333   سوناطراكمؤسسة البترول الكويتية و 

- 0 0  الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي 
  مديرية المالية العامةوزارة المالية، : المصدر

إذ كانت تدفع عن طريق " نفقات الخزينة"جل تحت بند كانت التحويالت إلى كھرباء لبنان تس ٢٠٠٥قبل عام  )١(
أصبحت ھذه التحويالت تصنف في الموازنة  ٢٠٠٥اعتبارا من . سلفات خزينة صادرة بمراسيم عن مجلس الوزراء

ھذه التحويالت ظلت حتى . تمت إعادة تصنيف ھذه التحويالت لتصبح في خانة الدعم ٢٠٠٩عام . على أنھا قروض
نفقات "في تقارير األداء الضريبي إلى أن تم تم نقلھا إلى خانة " نفقات الخزينة"خانة  تدخل في ٢٠١٠آب 

من مرصد المالية العامة لتفادي أي  ٢٠١٠إال أن إعادة التصنيف ھذه لم تنعكس في األعداد الصادرة لعام ". الموازنة
 ٢٠١١ابتداء من كانون الثاني . ام نفسهخلل  في الجداول كما للمحافظة على إمكانية المقارنة مع األرقام من الع

  ".نفقات الموازنة"أصبحت التحويالت إلى شركة كھرباء لبنان تندرج في خانة 
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  الدين العام: الثالثالقسم 

 
)مليار ليرة( ٢٠١٢شباط  شھرنھاية  الدائن فيحسب  المستحق األداءالدين العام : ٩جدول  

التغير  نسبة التغير  ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٠ ٢٠٠٩
 - ٢٠١٢ شباط .)ل.مليار ل(

٢٠١١ ١ك  
 - ٢٠١٢ شباط
٢٠١١ ١ك

١ك شباط ١ك  ١ك   

إجمالي الدين العام 77,112 79,298 80,887 81,334 447 0.6%
الدين بالعملة المحلية 44,973 48,255 49,340 49,662 322 0.7%
3.9% 642 17,016 16,374 13,130 10,334   تضمن ي(مصرف لبنانREPOs   وقروضEDL(١ 
-1.3% -329 24,848 25,177 27,214 27,286  المصارف التجارية 
0.1% 9 7,798 7,789 7,911 7,353   ومنھا)سندات خزينة(ديون أخرى  بالعملة المحلية ،
  مؤسسات عامة - 6,078 6,268 6,538 6,568 30 0.5%
  سندات فروقات المتعھدين - -  41 41 0 0.0%

  فوائد متراكمة  من الدين *  999 867 788 906 118 15.0%
  ٢دين بالعملة األجنبية 32,139 31,043 31,547 31,672 125 0.4%

1.6% 42 2,608 2,566 2,624 2,713   الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص
  أجنبي

-0.8% -27 3,485 3,512 4,137 4,819   ٣)يوروبوند وقروض( ٢ديون باريس  
-10.0% -173 1,550 1,723 1,855 1,963   ٤)يوروبوند وقروض( ٣ديون باريس  
0.2% 43 23,302 23,258 21,870 21,736  إصدارات يوروبوند في السوق  

52.3% 213 620 407 483 460  فوائد متراكمة على اليوروبوند  
33.8% 27 107 80 74 447  ٥سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية  
ودائع القطاع العام 10,522 11,419 10,984 10,852 132- 1.2%-
صافي الدين العام 66,590 67,879 69,903 70,482 579 0.8%
٦إجمالي القيمة السوقية للدين 51,231 51,308 50,191 50,127 65- 0.1%-

من إجمالي الدين%  67% 65% 62% 62% 0 0.1%-
امةمديرية المالية العوزارة المالية، : المصدر   

مليون دوالر، وھي تصنف كجزء من الدين العام ألنّھا  ٣٠٠يتضمن قروض مصرف لبنان لشركة كھرباء لبنان شراء الفيول، وقد بلغت ھذه القروض : ١
.مكفولة من الدولة  

ة للقروض الثنائية والمتعددة األطراف ا بسبب تحديث المعلومات بالنسبقًبعن تلك المنشورة سا مليار ليرة ١٨بفارق  تختلف ٢٠١١األول أرقام كانون : ٢
 . DMFASم االصادرة عن نظ

   .٢مليار دوالر ضمن مؤتمر باريس  ١،٨٧٠ بقيمة والًأ تتضمن يوروبوند صدر) القروض واليوروبوند( ٢ديون باريس : ٣ 
لإلمارات العربية المتحدة، شريحة أولى للقرض ، قرض للبنك الدولي إلعادة اإلعمار والتنمية، قرض ٣صادر لماليزيا كجزء من مساھمة باريس : ٤

٢٠٠٩، قرض صندوق النقد الدولي، شريحة أولى لقرض االتحاد األوروبي، وقرض لصندوق النقد العربي في حزيران ٢٠٠٨الفرنسي في شباط   
  ).سندات استمالك ومقاول( سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية :٥
ما يحمله مصرف لبنان، الصندوق الضمان االجتماعي،  قروض ثنائية ومتعددة األطراف  باستثناءھي إجمالي الدين العام  إجمالي القيمة السوقية للدين: ٦

.٣و ٢وديون باريس   
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 منشورات وزارة المالية
٢٠١٢ 

 ٥٤- ٥٠، أعداد نشرة تنسيق المساعدات 
 ٢٠١٢كانون الثاني , مرصد المالية العامة 
 ٢٠١٢، كانون الثاني لمحة شهرية: ء لبنانالتحويالت إلى شركة كهربا  
 ٢٠١١ألول ، عدد كانون ا١٣بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها 
  ٢٠١١تقرير الدين وأسواق الدين الفصلي، عدد الفصل الرابع من العام 

  
٢٠١١ 

 ٥٢- ٣٨، أعداد نشرة تنسيق المساعدات 
  ٢٠١١، آذار )٢٠١٠-١٩٩٧(واردات السيارات وٕايرادات الدولة 
 ٢٠١١آذار ، ٢٠١٥-٢٠١٠ار إدارة الدين إط 
  ٢٠١١، شباط ٢٠١٠موازنة المواطن لعام 
  ٢٠١١من العام  والثاني والثالث األولربع ال –نتائج المالية العامة 
  ٢٠١١تقرير الدين وأسواق الدين الفصلي، الربع األول والثاني والثالث من العام 
  ٢٠١١ كانون األول –ني نشرة شهرية، كانون الثا –مرصد المالية العامة 
 ٢٠١١ تشرين الثاني –، شباط نشرة شهرية ١٣بند  -الرواتب، األجور وملحقاتها 
 ٢٠١١ كانون األول –، كانون الثاني لمحة شهرية: التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان  

  
٢٠١٠  

 ٣٧- ٢٦، أعداد نشرة تنسيق المساعدات 
  من العام  رابعال - ، الربع األول٢٠٠٩من العام ، الربع الرابع الفصلي الدين وأسواق الدينتقرير

٢٠١٠ 
 ٢٠١٠من منظار المالية العامة، نيسان : شركة كهرباء لبنان 
  ٢٠١٠تقرير لبنان لعام 
 ٢٠١٠ نتائج المالية العامة في 
  ٢٠١٠كانون األول  –كانون الثاني  ،نشرة شهرية –مرصد المالية العامة 
 ٢٠١٠من العام  الثالث - األولعامة الفصلي، الربع تقرير المالية ال 
 ٢٠١٠كانون األول  –، كانون الثاني لمحة شهرية: التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان 
  ٢٠١٠تقرير مفّصل، تشرين األول  – ٢٠١٠مشروع موازنة  



  
  
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  :على بنا االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
  
  المالية وزارة

 )UNDP(  مائياإلن المتحدة األمم مشروع
  

  ٩٨١٠٥٨ ١ ٩٦١: تلفون
  ٩٨١٠٥٩ ١ ٩٦١: فاكس

  
  infocenter@finance.gov.lb: الكتروني بريد

 www.finance.gov.lb: يلكتروناالالموقع 

 


