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 الوضع المالي نهاية حزيران: 

 تدانةمن الخزينة وليس باالسرواتب أيلول وتشرين االول مؤّمنة  % 19.71والنفقات  %28.2تراجع االيرادات 
 

 موريس متى
شاط االقتصادي من جراء تدمير رأس المال المادي وتعطل الحركة التجارية نلخسائر التي لحقت بالنفجار مرفأ بيروت في اتمثلت اآلثار االقتصادية الرئيسية ال

سنوات، مع تقديرات  والخسائر في إيرادات الموازنة العامة، وهي مجموعة خسائر يتوقع ان تضاعف حدة االزمة االقتصادية واالجتماعية التي يواجهها لبنان منذ
 %. 10نموًا سلبيًا يتخطى  2020عام  يمحلي اإلجمالي الحقيقر الى تسجيل الناتج التشي

فضاًل عن أزمة تدهور سعر الصرف توازيًا مع ارتفاع قياسي في معدالت   يعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية تنطوي على ضعف أداء القطاع المالي،
مليارات دوالر  5نجمت عن انفجار المرفأ وتخطت قيمتها  كورونا والخسائر التيا تبعات انتشار فيروس تضخم وتعّثر البالد في سداد ديونها، تضاف اليه

% قبيل االنفجار. كما تحملت البالد تبعات الحرب السورية إذ يستضيف  45وفاقمت االنكماش في النشاط االقتصادي ومعدالت الفقر التي كانت تبلغ 
 لسكان.لالجئين مقارنة بعدد اأكبر نسبة في العالم من ا  لبنان

في وقت توّقع صندوق النقد الدولي، قبل انفجار المرفأ، نسبة انكماش  2020ت حيال نسبة االنكماش المتوقعة لالقتصاد اللبناني في نهاية العام اتعددت التقدير 
تصاد انكماشا قزمته، وبعدما سجل االساعد لبنان على تخطي اوقد ترتفع أكثر في حال لم تخرج المفاوضات مع الصندوق ببرنامج تمويلي ي %12قد تصل الى 
   .2019عام  %6.5تخطت نسبته 

الي اقله حتى منتصف العام توازيًا، تراقب االوسط المالية واالقتصادية الداخلية والدولية االرقام الرسمية التي تلخص الوضع المالي في لبنان لتقويم الواقع الم
   .من وقوع كارثة المرفأ الحالي، بعد أكثر من شهر

 
   تمرسنزف االيرادات م

. واستنادا الى االرقام الرسمية، 2019مقارنة مع نهاية حزيران  2020وقد حصلت "النهار" على ملخص يفصل الوضع المالي في وزارة المال نهاية حزيران 
مليون ليرة نهاية حزيران  443و   مليارا 5979ى ال  2019نهاية حزيران مليون ليرة  182و   مليارا 8328تراجعت االيرادات العامة لخزينة الدولة من 

مليار ليرة، حيث تراجعت إيرادات الضريبة على  1949بما قيمته حوالى   %27.94. وسجلت االيرادات الضريبية تراجعًا بنسبة %28.2بتراجع نسبته  2020
لتصل الى  2019أشهر من العام   6اول  عمقارنة م %29.5قاربت ت غير الضريبية بنسبة ، كما تراجعت االيرادا%49.81القيمة المضافة وحدها بنسبة 

  .2020مليون ليرة نهاية حزيران  678و   مليارا 953
 

   العقارت ... االستثمار البديل
، حيث 2020ف العام ة مع ما تحقق حتى منتصبالمقارن  2019 - 2018الالفت مرة جديدة هي إيرادات "القطاع العقاري" والرسوم اإلجمالية المستوفاة عن 

، 2019خالل شهر حزيران الفائت وحده مقارنة مع الشهر ذاته من العام  %311فع الحجم االجمالي للرسوم العقارية المستوفاة من القطاع العقاري بنسبة تار 
ارتفعت إيرادات  االشهر الالحقة، حيث يستمر هذا االرتفاع فيفي شهر أيار وعلى صعيد سنوي، ل %67بعدما ارتفع حجم تحصيل هذه الرسوم بنسبة تخطت 

مجموع الرسوم   ، ليرتفع2019مقارنة مع آب  2020في آب  %84.35وبنسبة  2019مقارنة مع تموز  %332.94بنسبة  2020الرسوم المستوفاة في تموز 
 مليارا 618المستوفاة الى  ماالجمالية لهذه الرسو ، ووصلت القيمة 2019ن مقارنة مع الفترة ذاتها م %73.65بنسبة  2020المستوفاة في النصف االول من 

   إستنادا الى بيانات امانات السجل العقاري والمحاكم العقارية. 2020مليوني ليرة نهاية النصف االول من  302و 
ادر وزارة المال صدًا عقاريًا. وتعود ممعاملة وعق 92282سجلت ، فقد 2020أما بالنسبة الى عدد المعامالت والعقود العقارية المبرمة في النصف االول من 

عد إجراء الكّم االكبر من وتبرر هذا االرتفاع الكبير إليرادات الرسوم العقارية بالطلب المرتقع على العقارات والشقق كاستثمار بديل من الودائع في المصارف، وب
زمة المصرفية والنقدية الحالية والقيود المصرفية ألة من اموالهم في ظل امن المودعين لإلستفاد هذه العمليات عبر شيكات مصرفية كوسيلة اعتمدها عدد

    المفروضة.
 

 ترشيد النفقات
مقارنة مع ما سجلته نهاية  %19.71الى تراجع النفقات االجمالية بنسبة  2020يشير ملخص الوضع المالي الصادر عن وزارة المال حتى نهاية حزيران 

  مليارات 9103ول من العام الحالي الى نفقات نهاية النصف االليصل إجمالي ال 2019ن حزيرا
 مليارا 11338مليون ليرة بالمقارنة مع  223و 
الوزارة   تهااستمرار تطبيق سياسة ترشيد االنفاق العام التي اعتمد  ، وهذا التراجع تعيده مصادر وزارة المال الى2019مليون ليرة في الفترة ذاتها من  467و 

أشهر من السنة، حيث حصرت الوزارة النفقات باالساسيات واالولويات وعلى رأسها المستشفيات والشؤون   6الل اول خي تحقيق خفض اإلنفاق وساهمت ف



لخص الوضع ن سداد ديونه. ويظهر ماالجتماعية والنفايات والتعليم. كما ساهم في خفض النفقات العامة، تراجع اإلنفاق المتعلق بخدمة الدين بعد تعليق لبنا
، وتراجعت النفقات المتعلقة 2019% مقارنة مع ما سدد في الفترة ذاتها من  51.5تراجعًا بنسبة الفوائد المسددة تقارب  2020رة المال نهاية أيار االمالي لوز 

عالميا في خفض  ساهم تراجع سعر النفط. و 2019فترة ذاتها من مقارنة مع ال 2020نهاية النصف االول من  %87.6بتسديد فوائد الديون الخارجية بنسبة 
و   مليارا 427بتراجع قيمته  2019مقارنة مع الفترة ذاتها من  %39.55بنسبة  2020أشهر من العام  6التحويالت الى "مؤسسة كهرباء لبنان" خالل اول 

  مليون ليرة. 736
الخزينة، وتشمل االمانات والتأمينات والكفاالت  توضات المتعلقة بعملياإرتفاعا ملحوظا للمقب  2020يلحظ ملخص الوضع المالي العام نهاية حزيران 

. أما االهم بالنسبة الى %183.12مليون ليرة بارتفاع نسبته  827مليارا و  975والمحجوزات والبلديات وحساب الودائع والحسابات االخرى، والتي صلت الى 
يث تراجعت نسبة العجز بالنسبة الى مجموع الموازنة والخزينة العامة بنسبة حجز للفائض االجمالي، بالنسبة الى مجموع العاألرقام المالية فهو ما تحقق 

نهاية ايار الفائت مقارنة مع أيار  %16.38مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الفائت، وبعدما سجلت هذه النسبة  2020أشهر من  6في اول  8.08%
2019.    

ددت الرواتب واألجور للقطاع العام في االشهر االخيرة من حساب الخزينة مباشرة وال حاجة الى اإلستدانة، سرة جديدة ان الوزارة د مصادر وزارة المال موتؤك
  مؤّمنة على ان تسدَّد مباشرة من خزينة الدولة. 2020كما تؤكد أن الرواتب واالجور لشهري أيلول وتشرين االول 

 


