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 لمحة عامة

الذي  المالي الميزان إجمالياالضطرابات اإلقليمّية على عن اإلقتصادي البطيء السائد واآلثار غير المباشرة الناتجة  انعكس األداء
الفترة  فييرة مليار ل 4,559مع عجز أقّل بلغت قيمته  مقارنة   2015نهاية تشرين الثاني  مع ليرة مليار 4,885 بقيمة عجزا   سّجل

مقابل  مليار ليرة( 799في المائة ) 6تدّني اإليرادات بنسبة  نتيجة يأساسبشكل  المالي جاء هذا األداء .2014نفسها من العام 
رادات إستثنائي من إيتحويل يعود انخفاض اإليرادات في معظمه إلى  مليار ليرة(. 472في المائة فقط ) 3تراجع في النفقات بنسبة 

نخفاض أسعار النفط الذي أّدى إلى تراجع عائدات الضرائب على الواردات ذات الصّلة. وقد كان او  2014 العام فياإلتصاالت 
من جهة  في المائة. 41.7على النفقات بحيث تراجعت التحويالت لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بنسبة  لتراجع أسعار النفط أثر أيضا  

في المائة وذلك على  5.8نسبة  ه ليسجلرتفاعإجمالي الّدين العام إفي المائة. تابع  6بنسبة  ارتفاعا   الفوائد تسديداتت شهد، أخرى
 لكّل منهما. في المائة  6 حوالي العمالت المحلّية واألجنبّية بنسبة مستويي كّل من

مليار  1,545مقابل  2015تشرين الثاني -في كانون الثاني ليرة مليار 1,602ليبلغ  قليال   األولي الفائض تحّسن ،ذلكعلى الرغم من 
 .2014ليرة في الفترة عينها من العام 

 مليار 1,772) االستحقاقالتي احتسبت على أساس  االتصاالت موازنة وفر من التحويالت استبعادبعد  يأ – الّنقدي ساساأل على
التي  (مليار ليرة 1,980)التحويالت الفعلية  ضافةإبعد و  ،2014 تشرين الثاني -الثاني كانون العامة خالل ماليةال أرقام من (ليرة

نهاية  مع (المائة في 12مليار ليرة ) 534بقيمة  سنويا   ا  ارتفاع العجز االجماليالتغيير في يسجل  ،خالل الفترة المذكورةحصلت 
تحصيل ط الضوء على يسلّ  ،المحاسبة على أساس االستحقاقبنتائج  مقارنة   الضعيفالمالي هذا األداء  .2015 الثانيتشرين 

المحتسب  ولياأل الميزان يسجل ،بالتوازي .إيرادات تلك الفترةفي  الذي نتج عن ذلكم يوالتضخ 2014متأخرات االتصاالت في عام 
خالل مليار ليرة  1,753 بلغ أعلى فائضمقابل  ،2015 تشرين الثاني في نهاية مليار ليرة 1,602فائضا  بقيمة  على األساس النقدي
 .2014الفترة نفسها من العام 

 : ملخص المالية العامة1جدول 

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

 1إجمالي ايرادات الموازنة والخزينة 14,179 13,380 5.6%-

 منهاإجمالي نفقات الموازنة والخزينة،  18,738 18,266 2.5%-

5.8% 6,184 5,845  فوائد تسديد 

17.3% 304 259  2الميسرة القروض أقساط تسديد 

-6.8% 11,778 12,634  3األولية النفقات 

 إجمالي العجز/الفائض 4,559- 4,885- 7.2%

 العجز األولي/الفائض األولي 1,545 1,602 3.7%

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

 االتصاالت ووزارة المالية هي المعتمدة بالنسبة للسنوات السابقة.
 تسديد اقساط القروض الميّسرة المخّصصة لتمويل المشاريع. طفق تشمل/ 2

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

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

 
 مةالعا المالية مديرية المالية، وزارة  :المصدر

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

  .2015 تشرين الثاني -الثاني كانونخالل  مليار ليرة  1,760و 2014 تشرين الثاني

 

 االيرادات

خالل مليار ليرة  14,179مع  مقارنة   2015 من العام تشرين الثاني -كانون الثاني خالل مليار ليرة 13,380 1اإليرادات إجمالي بلغ
وبصرف النظر عن التحويل اإلستثنائي من  .في المائة( 6) مليار ليرة 799بقيمة ا  راجعتمسّجال  بذلك  2014الفترة نفسها من العام 
كما  ،2015ستيراد خالل عام إلعلى الضرائب المتعلقة با انخفاض أسعار السلع األساسية سلبا  أّثر  ،2014في إيرادات اإلتصاالت 

 .األمالكعلى ضريبة ال تحصيالتالبطيء للقطاع العقاري أضعف  األداءأّن 

بشكل  يعود ذلكو  ،2015 تشرين الثاني مع نهايةمليار ليرة  9,674لتصل إلى  ليرة ارملي 48 قيمةب الضريبية اإليراداتتدنت 
الضريبة على  نتيجة انخفاض ،في المائة( 4) ليرة مليار 125بقيمة  المضافة القيمةالضريبة على تحصيالت  انخفاض لىإ أساسي

المحصلة  المضافة مةيالق على لضريبةارتفاع في اال لذي طغى علىامليار ليرة(  188) الجمارك لدى المحصلة القيمة المضافة
في المائة(  12) ليرة مليار 90 بلغ ا  تراجع رسوم التسجيل على العقاراتسجلت  ذلك، باإلضافة إلى .مليار ليرة 62بقيمة  داخليا  

 ليرة مليار 49بقيمة  الجماركتراجعت كما ، خالل الفترة قيد الدرس المائة في 11 العقارية بنسبة البيع عمليات عدد عاكسة  انخفاض
 ورؤوس رباحواأل الدخل على الضريبة كل من في ارتفاع المذكورة الضريبية االيراداتقابل تراجع  .خالل الفترة عينها في المائة( 7)

  .مليار ليرة( 72) الرسومو  مليار ليرة( 81) االموال

كانون مليار ليرة خالل  2,999 لتبلغمع العام السابق  مقارنة   في المائة( 2) مليار ليرة 51 بقيمة 2اإليرادات غير الضريبية رتفعتا
في المائة(. ومن االيرادات  61مليار ليرة ) 90بقيمة  رسوم جواز السفرارتفاع  بشكل أساسي نتيجة ،2015 تشرين الثاني -الثاني

مليار ليرة  29 بقيمة رسوم السير ،ةمليار لير  33بقيمة  الحاصالت من أمالك الدولة الخاصة، انخفضت غير الضريبّية األخرى
يرادات مرفأ بيروتو   .مليار ليرة 22 بقيمة ا 

بشكل ، 2015 تشرين الثاني نهاية معمليار ليرة  707لتبلغ  في المائة( 53) مليار ليرة 802بقيمة  انخفاضا   إيرادات الخزينة شهدت
 .2014مليار ليرة من عائدات االتصاالت لصالح البلديات في تموز  673أساسي نتيجة التحويل االستثنائي بقيمة 

                                                 
السابقة   ويالت العائدة للسنواتالتح، في حين بقيت هذه 2015العام  خالل نقدي  في تقرير االداء الماليال ساساالتسجل على التحويالت من وفر موازنة االتصاالت  إن  1

 .من قبل وزارة االتصاالت ووزارة المالية ةالمقدرالمبالغ مسجلة على اساس 
2
 .1 رقم المالحظة مراجعة الرجاء 
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 النفقات

مع  مقارنة  مليار ليرة  18,266 صل إلىيل، 2015تشرين الثاني  -ثانيخالل كانون ال مليار ليرة 472 قيمةب النفقاتإجمالي  تراجع
  .2014خالل الفترة نفسها من العام مليار ليرة  18,738مبلغ 

، مقابل مبلغ 2015 شهر تشرين الثاني مع نهايةمليار ليرة  9,571مسجلة مليار ليرة  813بقيمة  3النفقات الجارية األولية انخفضت
( i) عن االنخفاض المسجل في كل منبشكل رئيسي التراجع  نتج هذا. 2014من العام  في الفترة نفسها مليار ليرة 10,834

 ،العالمية النفط سعارأتدني لمن جراء تراجع قيمة الواردات النفطية نظرا  مليار ليرة  1,137بقيمة  التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان
(ii )100بقيمة  ن االجتماعيالتحويالت إلى الصندوق الوطني للضما (مليار ليرة، وiii ) لى المديرية العامة للحبوب إالتحويالت

بقيمة  تحويالت لصالح الهيئة العليا لإلغاثةالو  األدويةمليار ليرة. إضافة إلى ذلك، انخفضت مدفوعات  60بقيمة  والشمندر السكري
بقيمة  معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمةارتفاع في ( i) هذه التراجعاتقابل . مليار ليرة على التوالي 27مليار ليرة و 40
 والتي نتجتمليار ليرة  183بقيمة  جور والتقديمات االجتماعيةالرواتب واألزيادة في مدفوعات ( ii)إلى  إضافة   ،مليار ليرة 256

الرواتب في مليار ليرة  62بقيمة الزيادة ، الجيش االجتماعية لصالح تقديماتال في رةمليار لي 77بقيمة  االرتفاععن بشكل أساسي 
 في الرواتب األساسية للجهاز التربوي.مليار ليرة  51بقيمة ارتفاع و  األساسية للجيش

لغ مليار ليرة مقارنة بمب 339أي بزيادة بلغت ، 2015 االثانيمع نهاية تشرين  مليار ليرة 6,184مبلغ  تسديدات الفوائد سجلت
القروض  كل من مدفوعات خدمة الدين على. جاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع 2014مليار ليرة خالل الفترة نفسها من العام  5,845

 الديون أقساط تسديداتسجلت  مليار ليرة على التوالي. 7و مليار ليرة 332والقروض بالعملة األجنبية بقيمة بالعملة المحلية 
 . 2015 مع نهاية شهر تشرين الثانيمليار ليرة  304مجموع  مليار ليرة( لتبلغ 45في المائة ) 17ة ارتفاعا  بنسب الخارجية

، بشكل 2015 تشرين الثاني -كانون الثانيمليار ليرة خالل  716لتبلغ  مليار ليرة 11 بقيمة تراجعا   االستثماريةالنفقات  سجلت
مجلس انخفضت التحويالت إلى كل من  ،مليار ليرة. في التفاصيل 24بقيمة  االنشاءات قيد التنفيذ مدفوعات تراجعأساسي نتيجة 

كذلك، مليار ليرة على التوالي.  10ومليار ليرة  20 ،مليار ليرة 27مجلس الجنوب بقيمة و صندوق المهجرين اإلنماء واإلعمار، 
. قابل 2014تشرين الثاني  -نون الثانيكامليار ليرة خالل  132مليار ليرة بعد أن كانت قد سجلت  19تراجعت نفقات الصيانة بقيمة 

 المتعلقةخرى األنفقات مليار ليرة في بند ال 27و مليار ليرة في المدفوعات إلى الهيئة العليا لإلغاثة 59 بقيمةهذه التراجعات زيادة 
 .باألصول الثابتة المادية

مليار  1,241مع مبلغ مقارنة   2015 مع نهاية تشرين الثاني مليار ليرة 1,220 ة لتبلغمليار لير  21 بقيمةتراجعا   4نفقات الخزينة شهدت
مليار  87بقيمة  المدفوعات إلى البلدياتتراجع كل من بشكل أساسي نتيجة  ذلكجاء وقد . 2014الفترة نفسها من العام  خاللليرة 

 المضافةى القيمة رديات الضريبة علو مليار ليرة  108 زيادة بقيمةالودائع سجلت  ،قابلمليار ليرة. في الم 49ليرة واألمانات بقيمة 
 .مليار ليرة 14ارتفاعا  بقيمة 

 

 الدين العام
في  5.8ليار ليرة )م 5,825بلغت  زيادةمسجال  ، 2015 تشرين الثانيمع نهاية  مليار ليرة 106,181 لحدود إجمالي الدين العام ارتفع

 ،مليار ليرة 91,873 إلىليصل مليار ليرة(  5,482في المائة ) 6.3ين بنسبة . ارتفع صافي الد2014نهاية العام  مقارنة معالمائة( 
 مليار ليرة.  14,308 بلغتفي المائة( ل 2.5) مليار ليرة 343بقيمة  زيادة دائع القطاع العامفي حين سجلت و 

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

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

 .االقتصادي تصنيفها ببحس الموازنة بنود ضمن الخزينة وسلف األمانات حسابات من المدفوعات بعض تصنيف إعادة بسبب وذلك ،تنشرها وزارة المالية
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زادت محفظة مصرف لبنان من  .2014 نهاية عام قارنة  معفي المائة م 5.7زيادة بمليار ليرة،  65,299 الدين بالعملة المحلية بلغ
 الديون من أصحاب ليرة في محفظة المستثمرين اآلخرينمليار  517بقيمة تلتها زيادة  ،مليار ليرة 4,043الدين بالعملة المحلية بقيمة 

ارية بقيمة في حين تدنت محفظة المصارف التج ،المؤسسات المالية والجمهور( ،المؤسسات العامة همضمنمن ) بالعملة المحلية
  .مليار ليرة 30,455مليار ليرة لتصل إلى  1,013

. 2015 تشرين الثاني مع نهاية ليار ليرةم 40,882 إلى ليصل مجموعهمليار ليرة  2,278قيمة ب الدين بالعملة األجنبية قيمةارتفعت 
ليبلغ مجموعها في المائة،  10يقارب  أي ما ،مليار ليرة 3,248زيادة بلغت  سندات اليوروبوند المتداولة في السوق وقد سجلت

نتيجة اإلصدارات الجديدة التي حصلت في كل  سندات اليوروبوند المتداولة في السوق. جاءت هذه الزيادة في مليار ليرة 35,832
 1.6، قامت وزارة المالية بعملية إصدار يوروبوند بقيمة 2015. فخالل شهر تشرين الثاني 2015شباط وتشرين الثاني شهري من 

مليون  750اإلصدار البالغ ضمن يوروبوند من السندات جزء من ل مسبق نتج عنها عملية استبدال إختياري 5مليار دوالر أميركي
إلى إصدار سندات لديون جديدة. بلغت حصة  ، إضافة  2016في كانون الثاني  في المائة والمستحق 8.5دوالر أميركي مع فائدة 
مليار دوالر أميركي إلصدار الديون  1.28مليون دوالر أميركي من مجموع العملية مقابل مبلغ  318 السندات المستبدلة حوالي

 6.25مليون دوالر أميركي بفائدة  500 (i)الجديدة. وقد جاءت تفاصيل السندات الصادرة ضمن العملية المذكورة على الشكل التالي: 
في المائة مستحقة في تشرين الثاني  6.65مليون دوالر أميركي بفائدة  500 (ii)، 2024في المائة مستحقة في تشرين الثاني 

األدوات ضمن . من 2035في المائة مستحقة في تشرين الثاني  7.05بفائدة  مليون دوالر أميركي 600 (iii)، إضافة إلى 2028
 374بقيمة  3وباريس  2مؤتمري باريس انخفضت قيمة سندات اليوروبوند والقروض الصادرة ضمن األخرى للدين بالعملة األجنبية، 

"القروض الثنائية والمتعددة  قيمة تدّنت كذلك ،6بشكل أساسي نتيجة تسديد أقساط الديونمليار ليرة على التوالي،  185مليار ليرة و
 .ساط الديونتسديد أق ءأيضا  من جرا مليار ليرة 2,444مليار ليرة لتبلغ  309األطراف والقروض من قطاع خاص أجنبي" بقيمة 

 

                                                 
5
" من خالل الرابط 2015، الرجاء مراجعة "عمليات اليوروبوند الحاصلة خالل تشرين الثاني 2015لمزيد من التفاصيل حول عملية إصدار اليوروبوند خالل تشرين الثاني  

  US/finance/PublicDebt/Pages/DebtTransactions.aspx-http://www.finance.gov.lb/en التالي:
مليون دوالر أميركي  200بقيمة  2الصادر ضمن مؤتمر باريس دوالر اميركي لتسديد جزء من أصل الدين  يينمال 10، تّم دفع مبلغ 2015 تشرين الثانيخالل شهر  6

 30و يورومليون  150 ( بقيمة2و 1)الشريحة  3، إضافة إلى تسديد دفعتين من أصل الدين الصادر عن الوكالة الفرنسية للتنمية ضمن مؤتمر باريس 2018ر مستحقة في أيا
 .2022تشرين الثاني  في مستحقةوال يورومليون 

http://www.finance.gov.lb/en-US/finance/PublicDebt/Pages/DebtTransactions.aspx
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 ألول: خالصة اإليرادات العامةالقسم ا
 : إجمالي اإليرادات2جدول 

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

 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنها 12,670 12,674 0.0%
 اإليرادات الضريبية   9,722 9,674 0.5%-
 غير الضريبية   اإليرادات  2,949 2,999 1.7%

 إجمالي إيرادات الخزينة 1,509 707 53.2%-
 إجمالي اإليرادات العامة 14,179 13,380 5.6%-

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

 : اإليرادات الضريبية3جدول 
 2014 2015 نسبة التغير

2015/2014 )مليار ل.ل.(  2ت -2ك 2ت -2ك 
:اإليرادات الضريبية 9,722 9,674 0.5%-  
  :ضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال، ومنها 2,699 2,781 3.0%
 ضريبة الدخل على األرباح 1,096 1,087 0.8%-
 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور 637 661 3.7%
 ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولة 253 263 4.1%
 %(5لى الفوائد )ضريبة الدخل ع 660 707 7.1%

 غرامات )ضريبة على الدخل( 53 62 16.6%
  :ضريبة على األمالك ، ومنها 1,110 1,043 6.1%-
 ضريبة على األمالك المبنية 200 223 11.0%
 رسوم تسجيل على العقارات 771 680 11.7%-
:الضرائب الداخلية على السلع والخدمات، ومنها 3,591 3,510 2.2%-  
 الضريبة على القيمة المضافة 3,126 3,001 4.0%-
 ضرائب أخرى على السلع والخدمات، ومنها: 341 360 5.7%
 رسوم تسجيل على السيارات 196 215 9.8%
 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية 143 143 0.2%
:الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنها 1,869 1,893 1.3%  

 الجمارك 703 655 6.9%-
 رسوم، ومنها: 1,166 1,238 6.2%
 رسوم على البنزين 471 578 22.7%
 رسوم على التبغ 303 228 24.8%-
 رسوم على السيارات 385 427 11.2%
 إيرادات ضريبية أخرى )خاصة رسوم الطابع المالي( 452 448 1.0%-

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  
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 غير الضريبية : اإليرادات4جدول 
2014/2015 )مليار ل.ل.( 2014 2015 نسبة التغير  2ت -2ك 2ت -2ك 

 اإليرادات غير الضريبية 2,949 2,999 1.7%
 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 2,199 2,123 3.4%-
 حاصالت من إدارات ومؤسسات غير مالية، منها: 2,003 1,965 1.9%-
 إيرادات كازينو لبنان 110 101 7.8%-

 إيرادات مرفأ بيروت 82 60 26.9%-
 إيرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني 38 41 9.1%
 /1إيرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية  1,772 1,760 0.7%-
 تحويالت من مؤسسات عامة مالية )مصرف لبنان( 61 61 0.2%

 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة )إيرادات مطار رفيق الحريري الدولي( 126 93 25.8%-
 حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة )فوائد( 9 4 50.2%-
 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 583 693 19.0%
 رسوم إدارية، ومنها: 484 579 19.7%
 رسوم كتاب العدل 29 34 17.8%
 / األمن العامرسوم جواز السفر 148 238 61.0%
 رسوم السير 233 204 12.5%-
 رسوم قضائية 25 27 5.8%

 رسوم القيادة 18 30 65.8%
 عائدات إدارية 22 26 18.7%
 مبيعات )الجريدة الرسمية وثمن لوحة عمومية( 3 3 0.7%-
 رسوم إجازات )خاصة إجازات العمل( 61 67 9.8%
 أخرىرسوم وعائدات إدارية ومبيعات  13 18 37.9%
 الغرامات والمصادرات 10 25 145.5%
 إيرادات غير ضريبية مختلفة )معظمها محسومات تقاعدية( 157 158 0.9%

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
ي نشرة األداء المالي، في حين تبقى األرقام على األساس النقدي ف 2015، يتم تسجيل التحويالت من وفر موازنة االّتصاالت العائدة للعام 2015 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 

 2ت -2ك 2ت -2ك

 النفقات الجارية .1 16,488 16,059 2.6%-
 المخصصات والرواتب وملحقاتها، ومنها:أ. .1 5,895 6,376 8.1%
 مخصصات ورواتب وأجور والتقديمات االجتماعية 4,031 4,214 4.5%

 معاشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ومنها: 1,604 1,860 16.0%
 ت التقاعدمعاشا 1,374 1,582 15.2%
 تعويضات نهاية الخدمة 231 278 20.6%
 /1تحويالت إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب  260 302 15.8%
 /2تسديد فوائد ومنها:  .ب.1 5,845 6,184 5.8%
 فوائد على القروض الداخلية 3,588 3,920 9.2%
 فوائد على القروض الخارجية 2,256 2,264 0.3%
 *سبية.ج. تعديالت محا1 0 1 

 سديد أقساط ديون خارجيةت.د. 1 259 304 17.3%
 مواد استهالكية، ومنها: .ه.1 346 316 8.7%-
 نفقات تغذية 72 83 15.9%

 محروقات 10 26 170.7%
 أدوية  169 129 23.8%-
 خدمات خارجية .و.1 129 130 0.9%

 تحويالت أخرى، ومنها:  .ز.1 3,473 2,148 38.2%-
 /3 مؤسسة كهرباء لبنان 2,727 1,591 41.7%-

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  100 0 100.0%-
 الهيئة العليا لإلغاثة  56 29 47.7%-
 التحويالت إلى القطاع غير العام  265 250 5.7%-

 /4 التحويالت إلى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري  70 10 86.4%-
 لمؤسسات المياهالمساهمات   12 0 100.0%-
 نفقات جارية أخرى، ومنها: .ح.1 382 444 16.3%
 مستشفيات  263 313 18.9%
 أخرى )أحكام قضائية ومصالحات، نفقات وفود ومؤتمرات خارجية، غيرها(  نفقات  111 121 9.0%
 المدينة دعم الفوائد .ط.1 159 157 1.4%-
 النفقات االستثمارية .2 727 716 1.5%-
نشاءات مائية .أ.2 0 0 111.1%  استمالكات أراض وأبنية إلنشاء وأشغال طرق ومرافئ ومطارات وا 
 تجهيزات .ب.2 48 53 11.0%
 إنشاءات قيد التنفيذ، ومنها: .ج.2 519 496 4.5%-

 صندوق المهجرين 30 10 66.7%-
 مجلس الجنوب 59 49 16.2%-
 مجلس اإلنماء واإلعمار 250 223 10.9%-
 وزارة األشغال والنقل 50 50 1.0%-

 :ومنها أخرى  63 158 151.3%
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 : التحويالت إلى المؤسسات العامة لتغطية الرواتب واألجور6جدول 
 2014 2015 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2015/2014  2ت -2ك 2ت -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 220 275 25.0%
 تحويالت إلى المركز التربوي للبحوث واإلنماء 11 8 29.3%-

المالية العامةالمصدر: وزارة المالية، مديرية      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.M 61 2  الهيئة العليا لالغاثة 
 صيانة .د.2 132 113 14.6%-
 نفقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة المادية .ه.2 28 54 96.6%
 /5سلفات موازنة  .3 240 216 9.8%-
 /6إدارة الجمارك )ال تتضمن الرواتب واألجور(  .4 40 52 29.2%
 /7نفقات الخزينة  .5 1,241 1,220 1.7%-

 بلديات 698 611 12.4%-
 أمانات 104 54 47.6%-
 /8 ودائع 102 210 105.7%
 أخرى، ومنها: 338 344 2.0%
 رديّات الضريبة على القيمة المضافة 247 261 5.7%

 النفقات غير المصنفة .6 2 3 45.5%
 من التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار(إجمالي اإلنفاق )ال يتض .7 18,738 18,266 2.5%-

        لنشرة األداء المالي بعد التسوية ةاالجمالياألرقام  ،الدين العاممديرية أرقام ، نفقات الصناديق،36كشف حساب رقم المصدر:
  (6/ للتفاصيل حول هذه التحويالت، الرجاء مراجعة جدول رقم )1

 (7رجاء مراجعة جدول رقم )/ للتفاصيل حول الفوائد، ال2   

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

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

 .في نظام الموازنة ةاالقتصادي لطبيعتهاالحقا ، وحينها فقط يمكن تصنيفها وفقا  
العامة المستندات  المالية كل المدفوعات إلى الجمارك من صندوق الجمارك، ويمكن تصنيفها فقط عندما تستلم مديرية -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

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

 لصالحهم. ةمن ايرادات محصل، الصناديق الماليةوالبلديات  ،المؤسسات، الخزينة  لإلدارات العامة ع هي مبالغ تدفعهائ/ان الودا8
 سحوبة من القرض ومدفوعة مباشرة إلى الدائن عن التسهيالت اإلئتمانية المعطاة من قبل وكالة ائتمانل.ل. م 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  2ت -2ك 2ت -2ك 

 تسديد فوائد 5,845 6,184 5.8%
 الدين بالعملة المحلية 3,588 3,920 9.2%
 الدين بالعملة األجنبية، ومنها 2,256 2,264 0.3%
 فوائد على اليوروبوند* 2,134 2,165 1.4%

 على قروض خاصة* فوائد 6 5 16.3%-
 فوائد على قروض ميّسرة 116 94 19.1%-
 تسديدات أقساط قروض ميّسرة  259 304 17.3%

 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

على الشكل التالي: دفعات الفوائد )حسب االحصاءات الحكومية المالية( باالضافة إلى  ختلفتينإلى فئتين م تم تجزئته بند نفقات خدمة الدين أن  مالحظةاليرجى ( 1)
   ت لتمويل المشاريع.تسديد 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  2ت -2ك 2ت -2ك 
 شركة كهرباء لبنان، ومنها: 2,727 1,591 41.7%-
 خدمة الدين 31 28 10.0%-
 شراء غاز، فيول ووقودتسديدات ل 2,696 1,562 42.0%-

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

فقات نبدل من  تمت إعادة تصنيف هذه التحويالت لتصبح في خانة الدعم ،2009أصبحت هذه التحويالت تصنف في الموازنة على أنها قروض. عام  2005اعتبارا من 

تدخل في خانة "نفقات الخزينة" إلى أن  تم نقلها إلى خانة "نفقات الموازنة". إال أن إعادة التصنيف  2010حتى آب  هذه التحويالتالمالي، ظلت ء األدا نشرةفي . خزينة

ة مع األرقام من العام نفسه. ابتداء من مرصد المالية العامة لتفادي أي خلل في الجداول كما للمحافظة على إمكانية المقارن 2010هذه لم تنعكس في األعداد الصادرة لعام 

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

قيمة االستيراد لتسديد دة آليات جديد يتحدها في، تم ”KPC”و "”Sonatrach،فطلنل الموردة شركاتالبين الجمهورية اللبنانية و 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 والغازمن ا

يظهر تأثيرها المباشر على الصعيد المالي حيث  كماالموردة لشركات قة للفوائد المستحقلل من دفعات اة تالجديدالهيكلية  هذهعلى التوالي.  KPCو  Sonatrachشركة

عن دفعات السنوات  2015مستحقات العام تختلف  ،على تحويالت الخزينة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. بالتالي مباشرةبطريقة  النفط العالميةأسعار ينعكس التغير في 

   .  يوم 270إلى  180 قبلتم قد تيراد كانت الدفعات الفعلية تعود الس حيث ،السابقة
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 القسم الثالث: الدين العام
2015 تشرين الثانيحسب الدائن في نهاية  المستحق األداء: الدين العام 9جدول   

 2013 )مليار ل.ل.( 
1ك  

2014 
1ك   

2015 
2ت  

 رينسبة التغ    
-2014 1ك  

2015 2ت  
 %5.8 106,181 100,356 95,710 إجمالي الدين العام

 %5.7 65,299 61,752 56,312 الدين بالعملة المحلية

 %1.9 1,049 1,029 877 * فوائد متراكمة من الدين  

 17,171 19,855 23,898 20.4% (REPOs يتضمنمصرف لبنان ) -أ

 %3.2- 30,455 31,468 29,905 المصارف التجارية -ب

 %5.0 10,946 10,429 9,236 )سندات خزينة(، ومنها ديون أخرى  بالعملة المحلية -ج

 %8.8 8,380 7,701 7,117 مؤسسات عامة

 %0.0 180 180 134 /1سندات فروقات المتعهدين

 %5.9 40,882 38,604 39,398 /2 دين بالعملة األجنبية

 القروض الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص -أ
 أجنبي

2,606 2,752 2,444 -11.2% 

 %21.4- 1,369 1,743 2,338 /3 )يوروبوند وقروض( 2ديون باريس  -ب

 %18.7- 801 986 1,187 /4 )يوروبوند وقروض( 3ديون باريس  -ج

 %10.0 35,832 32,584 32,688 إصدارات يوروبوند في السوق -د

 %13.4- 368 425 444 فوائد متراكمة على اليوروبوند -ه

 %40.4- 68 114 136 /5 ة بالعملة األجنبيةسندات خزينة خاص -و

 %2.5- 14,308 13,965 15,495 ودائع القطاع العام

 %6.3 91,873 86,391 80,215 /6 صافي الدين العام

 %2.9 69,324 67,373 65,386 /7 إجمالي القيمة السوقية للدين

 %2.7- %65 %67 %68 النسبة من اجمالي الدين العام

 مصرف لبنانلمالية، المصدر: وزارة ا

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

تعلقة بالقروض الثنائية والمتعددة األطراف الصادرة عن تلك المنشورة سابق ا نظرا  لتحديث المعلومات الم 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
 ي الدين العام./ يتم احتساب صافي الدين العام عن طريق طرح ودائع القطاع العام من اجمال6

 .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 تصالاال الرجاء المعلومات، من لمزيد
 المالية وزارة

 (UNDP)  اإلنمائي المتحدة األمم مشروع

 981057/8 1 961: تلفون

 981059 1 961: فاكس


