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 لمحة عامة

ثار السلبية الناجمة عن االضطرابات كبح اآلفي  إضافًة إلى ترشيد اإلنفاقللنفط  العالمية سعاراالاالنخفاض في  ساهم
. بالرغم 2015ول تشرين األ -كانون الثاني فترة في لبنان في ة العامةالنمو المنخفض على المالي البيئة ذات االقليمية وعن

يرادات إتحصيل حيث كان  2014مع نفس الفترة من العام  في المائة مقارنةً  7جز المالي بحوالي من ذلك، توسع الع
 مليار ليرة.  13,311لى مستوى تاريخي بلغ إ اإليراداتإجمالي فع ر لى إأدى وفر موازنة االتصاالت إستثنائية من 

عجز  مع مقارنةً  2015 من العام ولتشرين األ -لثانيانون اك في ليرة مليار 3,916 بقيمة عجزاً  المالي الميزان إجمالي سجل
 مليار 1,746 كبر بلغأ أً فائض األولي الميزان سجل ،بالرغم من ذلك. 2014الفترة نفسها من العام  مليار ليرة في 3,675بلغ 
 .في المائة( 3) ليرة

 1,613) االستحقاقالتي احتسبت على أساس  االتصاالت موازنة وفر من التحويالت استبعادبعد  يأ – الّنقدي ساساأل على
 1,980)التحويالت الفعلية  ضافةإبعد و  ،2014 ولن األيتشر  -الثاني كانون فترة العامة خالل ماليةال نتائج من (ليرة مليار

تشرين نهاية  مع المائة في 18بنسبة  سنوياً  اً ارتفاع الجماليالعجز ايسجل  ،خالل الفترة المذكورةالتي حصلت  (مليار ليرة
متأخرات تحصيل ط الضوء على يسل   المحاسبة على أساس االستحقاقبنتائج  مقارنةً  الضعيفالمالي األداء إن  .2015 ولاأل

محتسب على األساس ال ولياأل الميزان يسجل ،اإلطار عينه في .الناتج عنهيرادات اإلم يوتضخ 2014االتصاالت في عام 
خالل الفترة مليار ليرة  2,064 بلغ أعلى فائضمقابل  ،2015 تشرين االول نهايةمع  مليار ليرة  1,746فائضًا بقيمة النقدي

 .2014نفسها من العام 

 

 

 

 

 : ملخص المالية العامة1جدول 

 )مليار ل.ل.( 2014 2015 نسبة التغير
 1ت -2ك 1ت  –2ك 2015/2014

 1إجمالي ايرادات الموازنة والخزينة 13,311 12,461 6.4%-

 منهاإجمالي نفقات الموازنة والخزينة،  16,986 16,377 3.6%-

5.5% 5,426 5,143  فوائد تسديد 

2.8% 236 230  2الميسرة القروض أقساط تسديد 

-7.7% 10,715 11,614  3األولية النفقات 

 إجمالي العجز/الفائض 3,675- 3,916- 6.5%

 العجز األولي/الفائض األولي 1,697 1,746 2.9%

 مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية، 
قبل ل التحويالت من وفر موازنة االّتصاالت على األساس النقدي في نشرة األداء المالي، في حين تبقى األرقام المقّدرة من ي، يتم تسج2015 عامابتداء من / 1

 وزارة االتصاالت ووزارة المالية هي المعتمدة بالنسبة للسنوات السابقة.

 تسديد اقساط القروض الميّسرة المخّصصة لتمويل المشاريع. فقط تشمل/ 2

  النفقات األولية ال تتضمن المدفوعات المتعلقة بالدين )تسديد الفوائد وأقساط القروض الميسرة(  /3

 جدول المحتويات
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 ساسألعلى ا –( 2015 تشرين االول  -كانون الثاني – 2013 تشرين االول  -)كانون الثاني الماليجمالي الميزان إ: 1الرسم البياني 

  1النقدي

 
 مةالعا المالية مديرية المالية، وزارة  :المصدر

كانون خالل  مليار ليرة 1,980، 2013تشرين االول  -كانون االثانيخالل  مليار ليرة 972 التحويالت من وفر موازنة االتصاالتبلغت ساس النقدي، ألعلى ا/ 1

  .2015تشرين االول  -الثاني كانونخالل  ليرة مليار  1,605و 2014تشرين االول  -الثاني

 

 االيرادات

 -كانون الثاني خاللمليار ليرة  12,461في المائة( لتصل إلى  6) مليار ليرة 850بقيمة ًا راجعت 1اإليرادات إجمالي سجل
استبعاد الدفعة عد ب .2014من العام  الفترة نفسهاخالل مليار ليرة  13,311 مع مقارنةً وذلك  ،2015 من العام ولتشرين األ
بشكل سلبي ساسية سعار السلع األأأثر االنخفاض في  يبرز، 2014االتصاالت في العام  إيراداتالمحصلة من االستثنائية 

ضعف أالعقاري والذي بدوره  داء المتردي للقطاعباالضافة الى األ 2015على الضرائب المتعلقة باالستيراد خالل العام 
 .االمالك على ضريبةالدات يراإالتحصيالت من 

مليار ليرة  9,078لتصل إلى  2015ول نهاية تشرين األمع  في المائة( 1) ليرة ارملي 73 قيمةب الضريبية اإليراداتتدنت 
 المضافة القيمةالضريبة على تحصيالت  انخفاض لىإ بشكل أساسي . يعود ذلك2014الفترة ذاتها من العام مقارنًة مع 

مليار  190) الجمارك لدىالمحصلة الضريبة على القيمة المضافة  نتيجة انخفاض ،في المائة( 4) ليرة مليار 128بقيمة 
رسوم سجلت  على ذلك، عالوةً  .مليار ليرة( 62) المحصلة داخلياً  المضافة مةيالق على لضريبةاارتفاع في ليرة( مقابل 

 12 العقارية بنسبة البيع عمليات عدد انخفاض وذلك نتيجةائة( في الم 13) ليرة مليار 89 بلغ اً تراجع التسجيل على العقارات
 في المقابل،في المائة( خالل الفترة المذكورة.  8مليار ) 49بقيمة  الجمارك تحصيالت كما انخفضت ،خالل الفترة المائة في

  .مليار ليرة 52بقيمة  رسومالو  ليرة مليار 71بقيمة ل االموا ورؤوس رباحواأل الدخل على الضريبة ارتفعت كل من ايرادات

مليار ليرة خالل  2,722 لتبلغمع العام السابق  مقارنةً في المائة(  1) مليار ليرة 22 بقيمة 2اإليرادات غير الضريبية ارتفعت
في  62) مليار ليرة 84بقيمة  رسوم جواز السفر ارتفاع بشكل أساسي نتيجة ،2015 من العام ولتشرين األ -الثانيكانون 

                                                 
1
السابقة   العائدة للسنوات التحويالت، في حين بقيت  2015العام  اللخ نقدي في تقرير االداء الماليال ساساالالتحويالت من وفر موازنة االتصاالت تسجل على  إن 

 .من قبل وزارة االتصاالت ووزارة المالية ةالمقدر المبالغ مسجلة على اساس
2 

 .1 رقم المالحظة  مراجعة الرجاء
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 38بقيمة  الحاصالت من أمالك الدولة الخاصة كل من األخرى، انخفضت االيرادات غير الضريبيةمن ضمن  .ئة(الما
يرادات مرفأ بيروت و  مليار ليرة 31بقيمة  رسوم السير ،مليار ليرة  مليار ليرة.  22بقيمة ا 

، 2015 ولتشرين األ نهايةمع مليار ليرة  660لتبلغ  في المائة( 55) مليار ليرة 799بقيمة  انخفاضاً  إيرادات الخزينة شهدت
 .2014مليار ليرة من عائدات االتصاالت لصالح البلديات في تموز  673بشكل أساسي نتيجة التحويل االستثنائي بقيمة 

 

 النفقات

 2015 عاممن ال ىاألول العشرةاألشهر  خاللمليار ليرة  16,377 صل إلىيلمليار ليرة،  610 قيمةب النفقاتإجمالي  انخفض
  .2014 الفترة نفسها من العامخالل مليار ليرة  16,986مقابل 

في  9) مليار ليرة 894 بانخفاض قدره، 2015ول تشرين األ مع نهايةمليار ليرة  8,658 3النفقات الجارية األولية بلغت
بقيمة  لى مؤسسة كهرباء لبنانإ التحويالت( i) كل من تراجع إلى بشكل رئيسي االنخفاض اهذ يعود .2014عن العام  المائة(
كلفة  تراجع فيوما نتج عن ذلك من  مع العام السابق مقارنةً  العالمية النفط سعارأفي الحاد تدني النتيجة مليار ليرة  997

لى إالتحويالت ( iiiمليار ليرة و) 100بقيمة  الصندوق الوطني للضمان االجتماعيالتحويالت إلى ( ii) ،النفطية الواردات
المساهمات و  األدويةمدفوعات  انخفضت ،لى ذلكإضافة إ مليار ليرة. 60بقيمة  السكري لمديرية العامة للحبوب والشمندرا

هذه قابل . 2015ول تشرين األ -خالل كانون الثاني مليار ليرة على التوالي 12مليار ليرة و 40بقيمة  لمؤسسات المياه
 الرواتب مدفوعات( ii)و ،مليار ليرة 102بقيمة  تعويضات نهاية الخدمةو لتقاعد معاشات ا مدفوعات (iارتفاع في ) التراجعات

 االجتماعية لصالح تقديماتال كل من في بشكل أساسي نتيجة الزيادة مليار ليرة 52بقيمة  جور والتقديمات االجتماعيةواأل
لى الزيادة في إضافة باإلمليار ليرة  64بقيمة  ساسية للقطاع التعليميوالزيادة في الرواتب األ ،مليار ليرة 73بقيمة  الجيش

  .مليار ليرة 7بقيمة  من العاماألقوى لصالح  التقديمات االجتماعية

 عاكسةً  ،2015ول تشرين األ -كانون االثانيخالل  مليار ليرة 5,426لتبلغ  مليار ليرة 283بقيمة  تسديدات الفوائدارتفعت 
 الخارجية الديون أقساط تسديدات سجلت (.مليار ليرة 288) المحليةبالعملة  القروضعلى  خدمة الدينمدفوعات  زيادة

  .2015تشرين االول مع نهاية مليار ليرة  236مليار ليرة( لتبلغ  6في المائة ) 3بنسبة  ارتفاعاً 

بشكل  ،2015ول تشرين األ -كانون الثانيخالل  مليار ليرة 657لتبلغ  مليار ليرة 20 بقيمةاالستثمارية النفقات  انخفضت
مجلس  كل التحويالت إلى انخفضت ،مليار ليرة. في التفاصيل 27بقيمة  االنشاءات قيد التنفيذ مدفوعات تراجع نتيجة أساسي

مليار ليرة على  9و مليار ليرة 20 ،مليار ليرة 27وزارة األشغال العامة والنقل بقيمة صندوق المهجرين و  االنماء واالعمار،
 ولتشرين األ -كانون الثانيمليار ليرة خالل  101لتبلغ مليار ليرة  23تراجعت نفقات الصيانة بقيمة  ،على ذلك عالوةً  التوالي.

 27وزيادة بقيمة  مليار ليرة في المدفوعات إلى الهيئة العليا لإلغاثة 53قابل هذه التراجعات زيادة بحوالي  .2015من العام 
 .المادية صول الثابتةاألب قالنفقات األخرى التي تتعلمليار ليرة في 

مع  مقارنةً  2015 األولى من العام العشرةاألشهر في  مليار ليرة 1,158 لتبلغ ةمليار لير  37 بقيمة 4نفقات الخزينة ارتفعت
 107بقيمة الودائع  زيادةساسي نتيجة أبشكل  االرتفاعجاء هذا  .2014الفترة نفسها من العام  خاللمليار ليرة  1,121 مبلغ
 المضافةرديات الضريبة على القيمة  زيادة أساسيبشكل  ،مليار ليرة 33 بقيمةارتفاع نفقات الخزينة األخرى و يار ليرة مل

                                                 
3
 .الدين وخدمة الفوائد دفعات استثناء مع الجارية النفقات من األّولية الجارية النفقات تتشّكل 
4

 الشهري المالي األداء نشرة في المنشورة تلك نع والسنوية والفصلية الشهرية المالية التقارير في الخزينة نفقات فقرة تختلف، 2011 األول كانون عدد من اعتبارا  

 .االقتصادي تصنيفها بحسب الموازنة بنود ضمن الخزينة وسلف األمانات حسابات من المدفوعات بعض تصنيف إعادة بسبب وذلك ،التي تنشرها وزارة المالية
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مليار  47وتراجع بقيمة  مليار ليرة في المدفوعات إلى البلديات 57قابل هذه الزيادات انخفاض بحوالي  .مليار ليرة 17بحوالي 
 .األماناتليرة في 

 

 الدين العام
في المائة(  3.7مليار ليرة )  3,730بزيادة ،2015 ولتشرين األمع نهاية  مليار ليرة  104,086مبلغ إجمالي الدين العام سجل

  91,070إلىليصل مليار ليرة(   4,679) في المائة 5.4بنسبة  بوتيرة أعلى . ارتفع صافي الدين2014نهاية العام مقارنة مع 
 .مليار ليرة  13,016بلغتلفي المائة(  6.8) مليار ليرة 949 بقيمةالقطاع العام ودائع  حيث انخفضت ،مليار ليرة

 62مسجاًل بذلك نسبة  ،2014نهاية عام  مع قارنةً مفي المائة  4.8زيادة بمليار ليرة،  64,720 الدين بالعملة المحلية بلغ
ها زيادة تتل ،مليار ليرة 3,508بقيمة  ملة المحليةالدين بالع منمصرف لبنان زادت محفظة  جمالي الدين العام.إفي المائة من 

 ،المؤسسات العامة همضمنمن ) بالعملة المحلية الديون من أصحاب ليرة في محفظة المستثمرين اآلخرينمليار  431بقيمة 
مليار  30,497لتصل إلى  مليار ليرة 971بقيمة التجارية المصارف محفظة  تدنت في حين ،المؤسسات المالية والجمهور(

  .الدين القائم بالمائة من مجموع 47مع نسبة األكبر محفظة ال تبقىعلمًا أنها  ،ليرة

 تشرين االول مع نهاية ليار ليرةم 39,366إلى هليصل مجموع مليار ليرة 762 مقدارب الدين بالعملة األجنبية قيمةارتفعت 
انخفضت  .مليار ليرة 33,929 مجموعها بلغليمليار ليرة  1,345بقيمة المتداولة في السوق  سندات اليوروبوند ارتفعت. 2015

مليار ليرة على  156ومليار ليرة  356بقيمة  3وباريس  2قيمة سندات اليوروبوند والقروض الصادرة ضمن مؤتمري باريس 
طراف والقروض من أل"القروض الثنائية والمتعددة اتدن ت  إضافًة إلى ذلك، .بشكل أساسي نتيجة تسديد أقساط الديونالتوالي، 

 .مليار ليرة 2,492 لتبلغ مليار ليرة 261جنبي" بقيمة أقطاع خاص 
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ألول: خالصة اإليرادات العامةالقسم ا  

 : إجمالي اإليرادات2جدول 
 )مليار ل.ل.( 2014 2015 نسبة التغير

2015/2014  1ت -2ك 1ت -2ك 
 زنة، ومنهاإجمالي إيرادات الموا 11,852 11,801 0.4%-
 اإليرادات الضريبية   9,152 9,078 0.8%-
 اإليرادات غير الضريبية    2,700 2,722 0.8%

 إجمالي إيرادات الخزينة 1,459 660 54.7%-
 إجمالي اإليرادات العامة 13,311 12,461 6.4%-

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

 : اإليرادات الضريبية3جدول 
2015/2014 )مليار ل.ل.( 2014 2015 نسبة التغير  1ت  -2ك 1ت-2ك 

:اإليرادات الضريبية 9,152 9,078 0.8%-  
  :ضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال، ومنها 2,598 2,669 2.7%

 ضريبة الدخل على األرباح 1,075 1,075 0.0%
 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور 634 656 3.5%
 ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولة 243 241 1.0%-
 %(5ضريبة الدخل على الفوائد ) 595 642 7.9%
 غرامات )ضريبة على الدخل( 51 55 8.7%
  :ضريبة على األمالك ، ومنها 1,027 957 6.8%-
 ضريبة على األمالك المبنية 193 213 10.5%
 ترسوم تسجيل على العقارا 704 616 12.6%-
:الضرائب الداخلية على السلع والخدمات، ومنها 3,399 3,316 2.4%-  
 الضريبة على القيمة المضافة 2,966 2,838 4.3%-
 ضرائب أخرى على السلع والخدمات، ومنها: 309 328 6.4%
 رسوم تسجيل على السيارات 181 198 9.0%
 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية 126 129 2.8%
:الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنها 1,707 1,710 0.2%  
 الجمارك 646 597 7.6%-
 رسوم، ومنها: 1,061 1,112 4.9%
 رسوم على البنزين 429 527 22.7%
 رسوم على التبغ 276 204 26.1%-
 رسوم على السيارات 349 377 8.1%
مالي(إيرادات ضريبية أخرى )خاصة رسوم الطابع ال 421 427 1.4%  

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  
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 : اإليرادات غير الضريبية4جدول 
2014/2015 )مليار ل.ل.( 2014 2015 نسبة التغير  1ت  -2ك 1ت  -2ك 

 اإليرادات غير الضريبية 2,700 2,722 0.8%
 احاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنه 2,015 1,940 3.7%-
 حاصالت من إدارات ومؤسسات غير مالية، منها: 1,824 1,792 1.8%-

 إيرادات كازينو لبنان 100 84 16.3%-
 إيرادات مرفأ بيروت 82 60 26.9%-
 إيرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني 28 41 46.9%
 /1كية إيرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسل 1,613 1,605 0.5%-
 تحويالت من مؤسسات عامة مالية )مصرف لبنان( 61 61 0.2%

 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة )إيرادات مطار رفيق الحريري الدولي( 122 83 31.4%-
 حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة )فوائد( 8 4 45.7%-
 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 533 632 18.6%
 رسوم إدارية، ومنها: 443 528 19.2%
 رسوم كتاب العدل 26 31 17.5%
 رسوم جواز السفر/ األمن العام 136 219 61.6%
 رسوم السير 213 182 14.6%-
 رسوم قضائية 23 25 7.5%
 رسوم القيادة 17 28 66.7%
 عائدات إدارية 20 25 21.8%
 مبيعات )الجريدة الرسمية وثمن لوحة عمومية( 2 2 1.8%-
 رسوم إجازات )خاصة إجازات العمل( 55 61 10.0%
 رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 12 16 37.7%
 الغرامات والمصادرات 9 23 141.7%
 إيرادات غير ضريبية مختلفة )معظمها محسومات تقاعدية( 144 128 11.4%-

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
على األساس النقدي في نشرة األداء المالي، في حين تبقى األرقام  2015م تسجيل التحويالت من وفر موازنة االّتصاالت العائدة للعام ، يت2015 عام/ ابتداء من 1

 .المقّدرة من قبل وزارة االتصاالت ووزارة المالية هي المعتمدة بالنسبة للسنوات السابقة
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 القسم الثاني: خالصة اإلنفاق العام

 : اإلنفاق بحسب التصنيف االقتصادي5جدول 
 2014 2015 نسبة التغير

/2015 )مليار ل.ل.(
2014 

 1ت-2ك 1ت-2ك

 النفقات الجارية .1 14,924 14,319 4.0%-
 المخصصات والرواتب وملحقاتها، ومنها:أ. .1 5,510 5,731 4.0%
 مخصصات ورواتب وأجور والتقديمات االجتماعية 3,679 3,731 1.4%
 معاشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ومنها: 1,596 1,698 6.4%
 معاشات التقاعد 1,372 1,436 4.7%

 تعويضات نهاية الخدمة 224 262 16.6%
 /1تحويالت إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب  235 302 28.6%
 /2تسديد فوائد ومنها:  .ب.1 5,143 5,426 5.5%
 ض الداخليةفوائد على القرو  3,317 3,605 8.7%
 فوائد على القروض الخارجية 1,826 1,821 0.3%-

 *.ج. تعديالت محاسبية1 0 1 
 سديد أقساط ديون خارجيةت.د. 1 230 236 2.8%

 مواد استهالكية، ومنها: .ه.1 314 271 13.5%-
 نفقات تغذية 64 75 15.9%
 محروقات 7 10 50.2%
 أدوية  160 120 25.3%-
 خدمات خارجية و..1 122 115 6.0%-
 تحويالت أخرى، ومنها:  .ز.1 3,100 1,977 36.2%-
 /3 مؤسسة كهرباء لبنان 2,456 1,458 40.6%-
 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  100 0 100.0%-
 الهيئة العليا لإلغاثة  20 29 45.8%
 التحويالت إلى القطاع غير العام  224 226 0.7%

 /4 الت إلى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكريالتحوي  70 10 86.4%-
 المساهمات لمؤسسات المياه  12 0 100.0%-
 نفقات جارية أخرى، ومنها: .ح.1 357 426 19.2%
 مستشفيات  245 302 23.5%
 أخرى )أحكام قضائية ومصالحات، نفقات وفود ومؤتمرات خارجية، غيرها(  نفقات  106 114 7.6%
 المدينة دعم الفوائد .ط.1 149 137 7.9%-
 النفقات االستثمارية .2 677 657 2.9%-
نشاءات مائية .أ.2 0 0 72.5%-  استمالكات أراض وأبنية إلنشاء وأشغال طرق ومرافئ ومطارات وا 
 تجهيزات .ب.2 42 46 8.4%
 إنشاءات قيد التنفيذ، ومنها: .ج.2 484 456 5.7%-

 صندوق المهجرين 30 10 66.7%-
 مجلس الجنوب 39 49 25.5%
 مجلس اإلنماء واإلعمار 241 214 11.0%-
 وزارة األشغال والنقل 46 37 19.3%-
 :ومنها أخرى  61 141 131.2%
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 : التحويالت إلى المؤسسات العامة لتغطية الرواتب واألجور6جدول 
 2014 2015 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2015/2014  1ت -2ك 1ت -2ك 

   تحويالت إلى مجلس الجنوب  10 6 33.4%-
 تحويالت إلى مجلس اإلنماء اإلعمار    17 9 49.0%-
 تحويالت إلى صندوق المهجرين    3 4 27.2%
 تحويالت إلى الجامعة اللبنانية 195 275 41.0%
ت إلى المركز التربوي للبحوث واإلنماءتحويال 10 8 23.6%-  

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.M 55 2  الهيئة العليا لالغاثة 
 صيانة .د.2 123 101 18.4%-
 نفقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة المادية .ه.2 27 54 98.4%
 /5سلفات موازنة  .3 225 191 14.9%-
 /6إدارة الجمارك )ال تتضمن الرواتب واألجور(  .4 38 48 27.7%
 /7نفقات الخزينة  .5 1,121 1,158 3.3%
 بلديات 660 603 8.7%-
 أمانات 99 52 47.1%-
 /8ودائع  99 206 108.9%
 أخرى، ومنها: 264 297 12.6%
 ردي ات الضريبة على القيمة المضافة 204 222 8.4%
 النفقات غير المصنفة .6 2 2 41.5%
 إجمالي اإلنفاق )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار( .7 16,986 16,377 3.6%-

        لنشرة األداء المالي بعد التسوية ةاالجمالياألرقام  ،الدين العاممديرية أرقام ، نفقات الصناديق،36كشف حساب رقم المصدر:
  (6ه التحويالت، الرجاء مراجعة جدول رقم )/ للتفاصيل حول هذ1

 (7/ للتفاصيل حول الفوائد، الرجاء مراجعة جدول رقم )2   

(. تم اعادة تصنيف التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان من "نفقات الخزينة 8، الرجاء مراجعة جدول رقم )إلى مؤسسة كهرباء لبنان للتفاصيل حول التحويالت /3
 وبما يتماشى مع نشرة األداء المالي. 2009تحويالت المختلفة في أعقاب اعادة التصنيف في اقتراح الموازنة لعام االخرى" الى ال

 النفقات اإلدارية ودفعات القمح المدعوم. من كال السكريلحبوب والشمندر ل العامة لمديريةا لصالحالتحويالت تتضمن   /4
 وسوف تتم قوننتها تبويبها بشكل مستقل. . نظرا  لنموها، وفي إطار جهود وزارة المالية لتأمين الشفافية، سوف يتمالبند "غيره" تحت سلفات الموازنة كانت مصنفة سابقا   /5

 .في نظام الموازنة ةاالقتصادي لطبيعتهاالحقا ، وحينها فقط يمكن تصنيفها وفقا  
العامة المستندات  المالية ى الجمارك من صندوق الجمارك، ويمكن تصنيفها فقط عندما تستلم مديريةكل المدفوعات إل -باستثناء الرواتب واألجور-/يتضمن هذا البند 6
 . لالزمةا
 ة، تختلف فقرة  نفقات الخزينة في التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن الفقرة التي تحمل االسم نفسه في تقارير أداء المالية العام2011/ اعتبارا من كانون األول 7

تصنيف االقتصادي في نظام الصادرة عن وزارة المالية نظرا  إلعادة تصنيف بعض المدفوعات من حسابات األمانات وسلفات الخزينة والتي يتم إعادة  تصنيفها وفقا  لل
 الموازنة.

 لصالحهم. ةايرادات محصلمن ، الصناديق الماليةوالبلديات  ،المؤسسات، الخزينة  لإلدارات العامة ع هي مبالغ تدفعهائ/ان الودا8
 ل.ل. مسحوبة من القرض ومدفوعة مباشرة إلى الدائن عن التسهيالت اإلئتمانية المعطاة من قبل وكالة ائتمان 1،059،632،935*من ضمنها فوائد مرسملة بقيمة 

 .EKFالصادرات الدنماركية 
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 1: تفاصيل عمليات خدمة الدين7جدول 
2015/2014 )مليار ل.ل.( 2014 2015 نسبة التغير  1ت -2ك 1ت -2ك 

 تسديد فوائد 5,143 5,426 5.5%
 بالعملة المحلية الدين 3,317 3,605 8.7%
 الدين بالعملة األجنبية، ومنها 1,826 1,821 0.3%-
 فوائد على اليوروبوند* 1,719 1,738 1.1%

 على قروض خاصة* فوائد 6 5 22.4%-
 فوائد على قروض ميس رة 101 78 22.6%-
 تسديدات أقساط قروض ميّسرة  230 236 2.8%

 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

على الشكل التالي: دفعات الفوائد )حسب االحصاءات الحكومية المالية( باالضافة إلى تسديد  إلى فئتين مختلفتين تم تجزئته بند نفقات خدمة الدين أن  مالحظةاليرجى ( 1)
   ت لتمويل المشاريع.مستحقات القروض الميسرة التي خصص

 بالعملية متعّلقة عامة نفقات *تتضمن

            

 1,2: التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان8جدول 

 2014 2015 نسبة التغير
 )مليار ل.ل.(

2015/2014  1ت -2ك 1ت -2ك 
 شركة كهرباء لبنان، ومنها: 2,456 1,458 40.6%-
 خدمة الدين 30 27 10.0%-
 شراء غاز، فيول ووقودتسديدات ل 2,426 1,431 41.0%-

 ، مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية
اعتبارا كانت التحويالت إلى كهرباء لبنان تسجل تحت بند "نفقات الخزينة" إذ كانت تدفع عن طريق سلفات خزينة صادرة بمراسيم عن مجلس الوزراء.  2005( قبل عام 1)

في . فقات خزينةنبدل من  نيف هذه التحويالت لتصبح في خانة الدعمتمت إعادة تص ،2009أصبحت هذه التحويالت تصنف في الموازنة على أنها قروض. عام  2005من 

تدخل في خانة "نفقات الخزينة" إلى أن  تم نقلها إلى خانة "نفقات الموازنة". إال أن إعادة التصنيف هذه لم تنعكس  2010حتى آب  هذه التحويالتالمالي، ظلت األداء  نشرة

لمالية العامة لتفادي أي خلل في الجداول كما للمحافظة على إمكانية المقارنة مع األرقام من العام نفسه. ابتداء من كانون الثاني من مرصد ا 2010في األعداد الصادرة لعام 

 أصبحت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان تندرج في خانة "نفقات الموازنة". ،2011

قيمة االستيراد من لتسديد آليات جديدة د يتحدها في، تم ”KPC”و "”Sonatrach،فطلنل الموردة شركاتالانية وبين الجمهورية اللبن جديدةعقود تم ابرام  ،2015في العام ( 2)

لكل من يوم  270و 180 تيمقارنة بمهل  االستيراد،فتح االعتماد لتسديد قيمة  تاريخمن يوم  45إلى  30تحديد مهلة  الجديدة، تم ضمن هذه العقود. لنفط والغازا

يظهر تأثيرها المباشر على الصعيد المالي حيث ينعكس  كماالموردة لشركات لفوائد المستحقة لقلل من دفعات اة تالجديدالهيكلية  هذهعلى التوالي.  KPCو  Sonatrachشركة

 حيث ،عن دفعات السنوات السابقة 2015العام  مستحقاتتختلف  ،على تحويالت الخزينة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. بالتالي مباشرةبطريقة  النفط العالميةأسعار التغير في 

   .  يوم 270إلى  180 قبلتم قد كانت الدفعات الفعلية تعود الستيراد 
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 القسم الثالث: الدين العام
2015 تشرين االولحسب الدائن في نهاية  المستحق األداء: الدين العام 9جدول   

 2013 )مليار ل.ل.( 
1ك  

2014 
1ك   

2015 
1ت  

 رينسبة التغ    
-2014 1ك  

2015 1ت  
 %3.7 104,086 100,356 95,710 إجمالي الدين العام

 %4.8 64,720 61,752 56,312 الدين بالعملة المحلية

 %4.0- 988 1,029 877 * فوائد متراكمة من الدين  

 17,171 19,855 23,363 17.7% (REPOs يتضمنمصرف لبنان ) -أ

 %3.1- 30,497 31,468 29,905 التجاريةالمصارف  -ب

 %4.1 10,860 10,429 9,236 ديون أخرى  بالعملة المحلية )سندات خزينة(، ومنها -ج

 %7.8 8,303 7,701 7,117 مؤسسات عامة

 %0.0 180 180 134 /1سندات فروقات المتعهدين

 %2.0 39,366 38,604 39,398 /2 دين بالعملة األجنبية

 نائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص القروض الث-أ
 أجنبي

2,606 2,752 2,492 -9.5% 

 %20.4- 1,387 1,743 2,338 /3 )يوروبوند وقروض( 2ديون باريس  -ب

 %15.8- 830 986 1,187 /4 )يوروبوند وقروض( 3ديون باريس  -ج

 %4.1 33,929 32,584 32,688 إصدارات يوروبوند في السوق -د

 %52.5 648 425 444 ئد متراكمة على اليوروبوندفوا -ه

 %29.8- 80 114 136 /5 سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية -و

 %6.8- 13,016 13,965 15,495 ودائع القطاع العام

 %5.4 91,070 86,391 80,215 /6 صافي الدين العام

 %0.6 67,747 67,373 65,386 /7 إجمالي القيمة السوقية للدين

 %3.0- %65 %67 %68 النسبة من اجمالي الدين العام

 مصرف لبنانالمصدر: وزارة المالية، 

 .ألمريكي تحت بند سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبيةا تندرج سندات المتعهدين بالدوالر ة المحلية.لسندات فروقات المتعهدين بالعم / 1

عن تلك المنشورة سابق ا نظرا  لتحديث المعلومات المتعلقة بالقروض الثنائية والمتعددة األطراف الصادرة  أن تختلف يمكن 2014 كانون األولو 2013أرقام كانون األول  / 2

 .DMFASعن نظام 

 .2ضمن مؤتمر باريس لصالح مصرف لبنان مليار دوالر  1,870بقيمة  ساسا  أ تيوروبوند صدر سندات )القروض واليوروبوند( تتضمن 2ديون باريس  / 3

وثانية من أولى  تينقرض لإلمارات العربية المتحدة، شريح لإلنشاء والتعمير،، قرض للبنك الدولي 3باريس  تها في مؤتمرلماليزيا كجزء من مساهم ةصادر يوروبوند /4
 .2008لقرض الفرنسي في شباط ا

 ومقاوالت(. اتسندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية )سندات استمالك  /5
 احتساب صافي الدين العام عن طريق طرح ودائع القطاع العام من اجمالي الدين العام./ يتم 6

 .3و 2ثنائية ومتعددة األطراف وديون باريس  ، قروضإجمالي القيمة السوقية للدين هي إجمالي الدين العام باستثناء ما يحمله مصرف لبنان، الصندوق الضمان االجتماعي  /7
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 :على بنا االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
 المالية وزارة

 (UNDP)  اإلنمائي المتحدة األمم مشروع

 981057/8 1 961: تلفون

 981059 1 961: فاكس


