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 لمحة عامة

 نتيجةبشكل أساسي  ،2016في المائة خالل األشهر اإلحدى عشر األولى من العام  12إرتفع إجمالي النفقات بنسبة  
والنفقات  ،تكلفة المخصصات والرواتب وملحقاتها ،فوائدال تسديدات فيارتفاع  إلى جانب 1التحويالت االستثنائية للبلديات

إستمر  ،بدرجة كبيرة اإلنخفاض في التحويالت لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. من جهة اإليرادات معوضًة بذلك ،الرأسمالية
التباطؤ في النمو بالتأثير على اإليرادات الضريبية، في حين سّجلت اإليرادات الغير ضريبية انخفاضًا بسيطًا نتيجة التراجع 

 سلكية.من وفر موازنة اإلتصاالت السلكية والالاإليرادات في حاصالت 

 

بالفترة نفسها من العام  في المائة مقارنةً  36بزيادة بحوالي  ،ليرة مليار 6,640 بقيمة عجزاً  المالي الميزان إجمالي سجل
 2016تشرين الثاني من العام  -خالل فترة كانون الثاني مليار ليرة  239ليصل إلى  الفائض األولي تقلصفي حين ، 2015
بعد استبعاد التحويل االستثنائي الحاصل . (أ -1)الجدول  2015رة خالل الفترة عينها من العام مليار لي 1,602مع  مقارنةً 

 24 تهاالعجز المالي نسبفي  زيادةُتظهر النتائج  ،2016من العام  لثانيتشرين ا -كانون الثاني لصالح البلديات خالل فترة
مليار ليرة  831ليصل إلى  إلى النصف الفائض األوليض إنخفامما يؤدي الى  مليار ليرة، 6,048 في المائة ليصل إلى

 .2(ب -1)الجدول 
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-2010عن سنوات مليار ليرة متأخرات  636البلديات )منها مبلغ  بالنيابة عنمليار ليرة من ايرادات االتصاالت  739 يقاربما حّصلت الخزينة  ،2014خالل عام  

 الخزينة.وقد تم قيدها ضمن نفقات  2016 ثانيتشرين  -مليار ليرة إلى البلديات بين كانون الثاني 592(. من المجموع، تمَّ تحويل مبلغ 2013
2

 لمالية العامة.ب األرقام الفعلية للمالية العامة، بل يعتمد تعديالت متعلقة بالمدفوعات والتحصيالت االستثنائية ليعكس بشكل أدق ديناميكية هيكلية ا -1الجدول  ال يبين 

 : ملخص المالية العامةأ -1جدول 
 2015 2016 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
 2ـت -2ك 2ت -2ك 2016/2015

 إجمالي ايرادات الموازنة والخزينة 13,380 13,744 2.7%
 والخزينة، منها إجمالي نفقات الموازنة 18,266 20,383 11.6%
6.6% 6,592 6,184  تسديد فوائد 
-5.7% 287 304  1تسديد أقساط القروض الميسرة 
14.7% 13,505 11,778  2النفقات األولية 
 إجمالي العجز/الفائض (4,885) (6,640) 35.9%
 العجز األولي/الفائض األولي 1,602 239 85.1%-

 عامةمديرية المالية الالمصدر: وزارة المالية، 

 . تتضمن فقط األقساط األساسية من القروض الميسرة المخصصة  لتمويل مشاريع1

 النفقات األولية ال تتضمن المدفوعات المتعلقة بالدين )تسديد الفوائد وأقساط القروض الميسرة( 2
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 االيرادات

من  الثانيتشرين  -كانون الثاني الفترة بين خالل مليار ليرة 13,744لى إليصل في المائة  3 بنسبة اإليرادات إجمالي إرتفع
  .2015من العام  فترة نفسهاللمليار ليرة  13,380 مع مقارنةً ، 2016 العام

  ثانيمع نهاية شهر تشرين المليار ليرة  9,914لتصل إلى  في المائة( 2) ليرة ارملي 240 قيمةب الضريبية اإليرادات ازدادت
 .2016لعام من ا

إرتفاع  مردها في المائة(. معظم هذه الزيادة 4) ليرة مليار 115بقيمة ل االموا ورؤوس رباحواأل  الدخل على الضريبة إرتفعت
مليار ليرة على  30مليار ليرة و 34 ،مليار ليرة 52بقيمة  األرباحعلى و  ،الرواتب واألجورعلى  ،ضريبة الدخل على الفوائد

في تحصيالت  زيادةنتيجة ال في المائة( 1مليار ليرة ) 51بقيمة  الضرائب الداخلية على السلع والخدمات التوالي. إرتفعت
مليار  15في رسوم مغادرة األراضي اللبنانية بقيمة لى جانب اإلرتفاع إمليار ليرة  60المضافة بقيمة  الضريبة على القيمة

 .3مليار ليرة( 20 -تحويالت إدارة التبغ والتنباك ) فيبشكل جزئي  قابلها انخفاضوالتي  ،ليرة

، بشكل 2016 من العام الثانيشرين مع نهاية شهر ت في المائة( 4)مليار ليرة  47بقيمة  مالكالضرائب على األزادت 
 فقدالضريبة على التجارة والمبادالت الدولية أما  .مليار ليرة 24بقيمة  اترسوم تسجيل العقار في رتفاع نتيجة اإل يأساس

ي مليار ليرة ف 7مليار ليرة(، والتي قابلها إنخفاض جزئي بقيمة  51مليار ليرة مدعومًة بارتفاع الرسوم ) 44ارتفعت بقيمة 
 .هذه الفترةخالل  مليار ليرة 17بقيمة  إنخفاضاً  رسوم الطابع الماليسجلت ، عالوًة على ذلك الرسوم الجمركية.

تشرين  -كانون الثاني الفترة بين خاللمليار ليرة  2,974لى إلتصل  مليار ليرة 25 بقيمة  اإليرادات غير الضريبية إنخفضت
بقيمة وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية تراجع التحويالت من  إلىأساسي شكل بوالتي تعود  ،2016 من العام ثانيال

 مليار ليرة. 76مرفأ بيروت بقيمة  منبشكل جزئي في التحويالت  زيادة التي قابلهاو  مليار ليرة 136

 .2016شرين الثاني مع نهاية شهر تمليار ليرة  855لى إلتصل  مليار ليرة 148بقيمة  ارتفاعاً  إيرادات الخزينة شهدت
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 -الثاني كانون في فقط ليرة مليار 121 مع مقارنة، 2015 الثانيتشرين  -الثاني كانون في ليرة مليار 141 مبلغ والتنباك التبغ حصر إدارة أرباح من التحويالت سجلت 

 .2016 الثانيتشرين 
 

 

 

 1بما في ذلك التعديالت -  : ملخص المالية العامةب -1جدول 

 2015 2016 نسبة التغير
 )مليار ل.ل.(

 2ت -2ك 2ت – 2ك 2016/2015

 إجمالي ايرادات الموازنة والخزينة 13,380 13,744 2.7%
 منهاإجمالي نفقات الموازنة والخزينة،  18,266 19,792 8.4%
6.6% 6,592 6,184  تسديد فوائد 
-5.7% 287 304  تسديد أقساط القروض الميسرة 
9.6% 12,913 11,778  يةالنفقات األول 
 إجمالي العجز/الفائض (4,885) (6,048) 23.8%
 العجز األولي/الفائض األولي 1,602 831 48.2%-

 مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية، 
1

والتي تتعلق بحصة ،  2016الثاني تشرين -يمليار ليرة العائدة لتحويالت الخزينة لصالح البلديات من إجمالي نفقات الموازنة والخزينة خالل كانون الثان  592مع استثناء  

 البلديات من عائدات اإلتصاالت السلكية والالسلكية.
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 النفقات

فترة  خاللمليار ليرة  20,383 إلىصل يل، في المائة( 12) مليار ليرة 2,117 قيمةب ملحوظاً  ارتفاعاً  النفقاتإجمالي  سجل
 .2016 من العام الثانيتشرين ا -كانون الثاني

 –المختلفة  التحويالت (i) كل منتفاع ر ا نتيجة بصورة أساسيةمليار ليرة  443بقيمة  4النفقات الجارية األولية ارتفعت
مساهمة لبنان  إلى إرتفاعأساسي  بشكلوالتي تعود مليار ليرة  370بقيمة  - مؤسسة كهرباء لبنان التحويالت إلىبإستثناء 

 ،ةمليار لير  70الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي بقيمة  التحويالت إلىو مليار ليرة،  194في صندوق النقد الدولي بقيمة 
المخصصات والرواتب  مدفوعات زيادة في (ii)، مليار ليرة 55بقيمة  القطاع غير العام إلىالتحويالت باإلضافة الى 

 107بقيمة  جتماعيةالرواتب واألجور والتقديمات اإل في رتفاعاإل عن بصورة أساسّية الناتجة ليرة مليار 251بقيمة وملحقاتها 
إلى التحويالت في الزيادات تراجع  هذهقابل  .مليار ليرة 99 بقيمة نهاية الخدمة ضاتمعاشات التقاعد وتعويو مليار ليرة 

 .مليار ليرة 355بقيمة  كهرباء لبنان مؤسسة

 انخفاضاً  الخارجية الديون أقساط تسديدات سجلت .ليرةمليار  6,592لتبلغ  مليار ليرة 408بقيمة  تسديدات الفوائد ارتفعت
 .2016 من العام الثانيتشرين  -كانون االثانيالفترة بين خالل مليار ليرة  287في المائة لتبلغ  6بنسبة 

( i) ةنتيج، 2016 من العام لثانيتشرين ا -كانون االثاني الفترة بين خالل مليار ليرة 240يمة بق سماليةأالر النفقات زادت 
 ،مليار ليرة 67بقيمة الصيانة إرتفاع نفقات  (ii) ،مليار ليرة 105بقيمة  نماء واالعمارإلمجلس الصالح التحويالت رتفاع إ
تحويالت الفي جزئي قوبلت الزيادات المذكورة بتراجع . مليار ليرة 52بقيمة  لوزارة األشغال العامة والنقلفي التحويالت  الزيادةو 

 .مليار ليرة 55 بقيمة لإلغاثةلهيئة العليا اإلى 

تشرين  -كانون االثانيفترة  خالل مليار ليرة 2,135لتصل إلى  ةمليار لير  916 بقيمة اً ملحوظ اً ارتفاع نفقات الخزينة شهدت
 -كانون االثاني الفترة بين خاللمليار ليرة  611من  لصالح البلديات المدفوعاتفي  زيادةالنتيجة ، 2016من العام  لثانيا

 .2016 من العام لثانيتشرين ا -الثانيكانون ا الفترة بين خاللمليار ليرة  1,481لى إ 2015من العام  لثانيتشرين ا

 

 الدين العام
مليار ليرة  6,364 ة قدرهابزياد ،2016 من العام ثانيتشرين المع نهاية  مليار ليرة 112,379 مبلغ إجمالي الدين العام بلغ
ودائع القطاع العام  أن علماً  المائة في 5.8بنسبة  ارتفع صافي الدينفي حين  ،2015نهاية العام مقارنة مع في المائة(  6.0)

 .خالل هذه الفترةفي المائة  7.2بنسبة ارتفعت قد 

 من العام ثانيتشرين ال رمع نهاية شه مليار ليرة 69,890لى إفي المائة ليصل  7.2بحوالي  الدين بالعملة المحلية ازداد
ن يو من الد مصرف لبنانمحفظة  رتفعتا التفصيل،ب. 2015عام النهاية مسَجل مع المليار ليرة  65,195 مع مقارنةً ، 2016

ارتفعت  .مليار ليرة 1,287انخفضت محفظة المصارف التجارية بقيمة مليار ليرة، في حين  6,128بقيمة بالعملة المحلية 
 مليار ليرة.  8,757مليار ليرة لتصل إلى  296العامة من الدين بالعملة المحلية بقيمة  المؤسساتحصة 

 عارتفاإل نتيجةبشكل أساسي  ،ليار ليرةم 42,489لتسَجل  مليار ليرة 1,669 بما يعادل عملة األجنبيةالدين بال قيمةارتفعت 
يوروبوند إستحقت سندات  ،2016خالل شهر تشرين الثاني من العام  .مليار ليرة 2,231 قيمةــب سندات اليوروبوند في قيمة
انخفضت قيمة  ،عالوَة على ذلك.من حساب الخزينة هادفع تمفي المائة  4.75مليون دوالر أميركي بفائدة  500بقيمة 

بشكل مليار ليرة على التوالي،  148و مليار ليرة 361بقيمة  3وباريس  2سندات والقروض الصادرة ضمن مؤتمري باريس ال
 .تسديد أقساط الديونل أساسي نتيجةً 
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 .الدين وخدمة الفوائد دفعات استثناء مع الجارية النفقات من األّولية الجارية النفقات تتألف 



 2016 ثانيتشرين ال مرصد المالية العامة

4 

 

 

ألول: خالصة اإليرادات العامةالقسم ا  

 : إجمالي اإليرادات2جدول 
سبة التغيرن  )مليار ل.ل.( 2015 2016 

 2ت -2ك 2ت -2ك 2016/2015
 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنها 12,674 12,889 1.7%
 اإليرادات الضريبية   9,674 9,914 2.5%
 اإليرادات غير الضريبية    2,999 2,974 0.8%-
 إجمالي إيرادات الخزينة 707 855 21.0%
 الي اإليرادات العامةإجم 13,380 13,744 2.7%

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

 : اإليرادات الضريبية3جدول 
 2015 2016 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2016/2015  2ت  -2ك 2ت-2ك 

:اإليرادات الضريبية 9,674 9,914 2.5%  
  :نهاضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال، وم 2,781 2,896 4.1%

 ضريبة الدخل على األرباح 1,087 1,117 2.7%
 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور 661 695 5.1%
 ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولة 263 271 2.9%
 %(5ضريبة الدخل على الفوائد ) 707 758 7.3%

 غرامات )ضريبة على الدخل( 62 54 12.8%-
  :األمالك ، ومنهاضريبة على  1,043 1,089 4.5%
 ضريبة على األمالك المبنية 223 236 5.9%
 رسوم تسجيل على العقارات 680 704 3.5%
:الضرائب الداخلية على السلع والخدمات، ومنها 3,510 3,561 1.5%  
 الضريبة على القيمة المضافة 3,001 3,061 2.0%
 ضرائب أخرى على السلع والخدمات، ومنها: 360 372 3.5%
 رسوم تسجيل على السيارات 215 213 1.0%-
 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية 143 158 10.5%
:الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنها 1,893 1,937 2.3%  
 الجمارك 655 648 1.1%-
 رسوم، ومنها: 1,238 1,289 4.1%
 رسوم على البنزين 578 621 7.5%
 التبغرسوم على  228 212 7.1%-
 رسوم على السيارات 427 452 5.8%
 إيرادات ضريبية أخرى )خاصة رسوم الطابع المالي( 448 431 3.8%-

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  
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 : اإليرادات غير الضريبية4جدول 
 2015 2016 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2015/2016  2ت  -2ك 2ت  -2ك 

 اإليرادات غير الضريبية 2,999 2,974 0.8%-
 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 2,123 2,071 2.5%-
 حاصالت من إدارات ومؤسسات غير مالية، منها: 1,965 1,905 3.0%-
 إيرادات كازينو لبنان 101 93 7.6%-

 إيرادات مرفأ بيروت 60 136 125.9%
 إيرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني 41 50 21.4%
 إيرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية 1,760 1,624 7.7%-
 تحويالت من مؤسسات عامة مالية )مصرف لبنان( 61 61 0.2%-
 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة )إيرادات مطار رفيق الحريري الدولي( 93 97 4.3%
 حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة )فوائد( 4 7 57.5%
 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 693 692 0.1%-
 رسوم إدارية، ومنها: 579 561 3.1%-
 رسوم كتاب العدل 34 34 0.2%-
 رسوم جواز السفر/ األمن العام 238 254 6.7%
 رسوم السير 204 184 9.5%-
 رسوم قضائية 27 26 3.8%-
 رسوم القيادة 30 20 33.3%-
 عائدات إدارية 26 33 24.8%
 مبيعات )الجريدة الرسمية وثمن لوحة عمومية( 3 3 0.4%-
 رسوم إجازات )خاصة إجازات العمل( 67 79 18.7%
 رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 18 16 13.0%-
 الغرامات والمصادرات 25 40 61.3%
 تلفة )معظمها محسومات تقاعدية(إيرادات غير ضريبية مخ 158 172 8.6%

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
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 القسم الثاني: خالصة اإلنفاق العام

 : اإلنفاق بحسب التصنيف االقتصادي5جدول 
 2015 2016 نسبة التغير

/2016 )مليار ل.ل.(
2015 

 2ت-2ك 2ت-2ك

 النفقات الجارية .1 16,059 16,893 5.2%
 المخصصات والرواتب وملحقاتها، ومنها:أ. .1 6,376 6,626 3.9%
 مخصصات ورواتب وأجور والتقديمات االجتماعية 4,214 4,321 2.6%
 معاشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ومنها: 1,860 1,959 5.3%
 معاشات التقاعد 1,582 1,654 4.6%
 تعويضات نهاية الخدمة 278 305 9.6%
 /1تحويالت إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب  302 346 14.7%
 /2تسديد فوائد ومنها:  .ب.1 6,184 6,592 6.6%
 فوائد على القروض الداخلية 3,920 4,138 5.6%
 فوائد على القروض الخارجية 2,264 2,454 8.4%
  3/.ج. تعديالت محاسبية1 1 43 

 سديد أقساط ديون خارجيةت.د. 1 304 287 5.7%-
 مواد استهالكية، ومنها: .ه.1 316 407 28.9%
 نفقات تغذية 83 71 14.1%-
 محروقات 26 40 52.6%
 أدوية  129 209 62.6%
 خدمات خارجية .و.1 130 130 0.3%-
 تحويالت أخرى، ومنها:  .ز.1 2,148 2,164 0.7%

 /4 مؤسسة كهرباء لبنان 1,591 1,236 22.3%-
 مان االجتماعيالصندوق الوطني للض  0 70 

 الهيئة العليا لإلغاثة  29 2 94.4%-
 التحويالت إلى القطاع غير العام  250 305 21.9%

 /5 التحويالت إلى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري  10 0 100.0%-
 المساهمات لمؤسسات المياه  0 0 
 نفقات جارية أخرى، ومنها: .ح.1 0 0 

 ة الدولية الخاصة بلبنانالمحكم 444 481 8.3%
 مستشفيات 313 369 18.0%
 أخرى )أحكام قضائية ومصالحات، نفقات وفود ومؤتمرات خارجية، غيرها(  نفقات  121 104 13.6%-
 المدينة دعم الفوائد .ط.1 157 163 4.1%

 النفقات االستثمارية .2 716 956 33.5%
نشاءات مائيةاستمالكات أراض وأبنية إلنشاء  .أ.2 0 0 92.9%-  وأشغال طرق ومرافئ ومطارات وا 
 تجهيزات .ب.2 53 63 19.6%
 إنشاءات قيد التنفيذ، ومنها: .ج.2 496 652 31.5%
 صندوق المهجرين 10 15 50.0%
 مجلس الجنوب 49 40 18.2%-
 مجلس اإلنماء واإلعمار 223 328 47.3%

 وزارة األشغال والنقل 50 101 104.6%
 :ومنها أخرى  158 158 0.1%
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 : التحويالت إلى المؤسسات العامة لتغطية الرواتب واألجور6جدول 
 2015 2016 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2016/2015  2ت -2ك 2ت -2ك 

   تحويالت إلى مجلس الجنوب  6 12 87.9%
 تحويالت إلى مجلس اإلنماء اإلعمار    9 28 222.2%
 تحويالت إلى صندوق المهجرين    4 4 0.0%
 تحويالت إلى الجامعة اللبنانية 275 281 2.4%

 تحويالت إلى المركز التربوي للبحوث واإلنماء 8 20 171.4%
 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهيئة العليا لالغاثة  61 7 89.2%-
 صيانة .د.2 113 180 59.5%
 نفقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة المادية .ه.2 54 61 12.8%
 سلفات موازنة  .3 216 305 41.3%
 /6إدارة الجمارك )ال تتضمن الرواتب واألجور(  .4 52 88 69.8%
 نفقات الخزينة  .5 1,220 2,135 75.1%

 بلديات 611 1,481 142.5%
 أمانات 54 74 36.5%
 /7ودائع  210 231 10.0%
 أخرى، ومنها: 344 349 1.3%
 رديّات الضريبة على القيمة المضافة 261 251 4.1%-

 النفقات غير المصنفة .6 3 5 103.6%
 مار(إجمالي اإلنفاق )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلع .7 18,266 20,383 11.6%

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

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

 مسحوبة من القرض ومدفوعة مباشرة إلى الدائن عن التسهيالت اإلئتمانية المعطاة من قبل وكالة ائتمان مليار 1.1 ل.ل فوائد مرسملة بقيمة تتضمن 2015ام أرقام الع /3
ولكن  31/12/2015مستحقةبتاريخ مليار 1.9مليار فوائد مخصمومة بقيمة ل.ل  41.4تتضمن سندات بقيمة ل.ل  2016. في حين أرقام العام EKFالصادرات الدنماركية 

 . 2/1/2016مسجلة في النظام المحاسبي بتاريخ 
 (8، الرجاء مراجعة جدول رقم )إلى مؤسسة كهرباء لبنان للتفاصيل حول التحويالت /4
 وم.تتضمن التحويالت لصالح المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري كال من النفقات اإلدارية ودفعات القمح المدع /5
العامة المستندات  المالية كل المدفوعات إلى الجمارك من صندوق الجمارك، ويمكن تصنيفها فقط عندما تستلم مديرية -باستثناء الرواتب واألجور-/يتضمن هذا البند 6
 . لالزمةا

 لصالحهم. ةمن ايرادات محصل، الصناديق الماليةوالبلديات  ،المؤسسات، الخزينة  لإلدارات العامة ع هي مبالغ تدفعهائ/ان الودا7
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 1: تفاصيل عمليات خدمة الدين7جدول 
2016/2015 )مليار ل.ل.( 2015 2016 نسبة التغير  2ت -2ك 2ت -2ك 

 تسديد فوائد 6,184 6,592 6.6%
 الدين بالعملة المحلية 3,920 4,138 5.6%
 الدين بالعملة األجنبية، ومنها 2,264 2,454 8.4%
 فوائد على اليوروبوند* 2,165 2,366 9.3%

 على قروض خاصة* فوائد 5 3 40.1%-
 قروض ميّسرة فوائد على 94 85 9.8%-
 تسديدات أقساط قروض ميّسرة  304 287 5.7%-

 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

 المالية( باالضافة إلى تسديد ( يرجى المالحظة أن  بند نفقات خدمة الدين تم تجزئته إلى فئتين مختلفتين على الشكل التالي: دفعات الفوائد )حسب االحصاءات الحكومية1)
 مستحقات القروض الميسرة التي خصصت لتمويل المشاريع.  

 بالعملية متعّلقة عامة نفقات *تتضمن

            

 ن: التحويالت إلى شركة كهرباء لبنا8جدول 

 2015 2016 نسبة التغير
 )مليار ل.ل.(

2016/2015  2ت -2ك 2ت -2ك 
 شركة كهرباء لبنان، ومنها: 1,591 1,236 22.3%-
 خدمة الدين 28 20 29.5%-
 شراء غاز، فيول ووقودتسديدات ل 1,562 1,216 22.2%-

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
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 القسم الثالث: الدين العام
2016 الثانيتشرين حسب الدائن في نهاية  المستحق األداء: الدين العام 9جدول   

 )مليار ل.ل.( 
2014 

1ك  
2015 

1ك   
2016 

2ت  

 رينسبة التغ    
-2015 1ك  

2016 2ت  
 %6.00 112,379 106,015 100,356 إجمالي الدين العام

 %7.20 69,890 65,195 61,752 الدين بالعملة المحلية

 %30.39 1,300 997 1,029 * فوائد متراكمة من الدين  

 19,855 24,308 30,436 25.21% (REPOs يتضمنمصرف لبنان ) -أ

 %4.31- 28,591 29,878 31,468 المصارف التجارية -ب

 %1.33- 10,863 11,009 10,429 ديون أخرى  بالعملة المحلية )سندات خزينة(، ومنها -ج

 %3.50 8,757 8,461 7,701 مؤسسات عامة

 %22.78- 139 180 180 /1سندات فروقات المتعهدين

 %4.09 42,489 40,820 38,604 /2 دين بالعملة األجنبية

 القروض الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص -أ
 %0.68 2,496 2,479 2,752 أجنبي

 %30.51- 821 1,182 1,743 /3 )يوروبوند وقروض( 2ديون باريس  -ب

 %18.30- 661 810 986 /4 )يوروبوند وقروض( 3ديون باريس  -ج

 %6.22 38,077 35,846 32,584 إصدارات يوروبوند في السوق -د

 %14.94- 370 435 425 فوائد متراكمة على اليوروبوند -ه

 /5 سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية -و
114 

68            
      

63 -7.35% 

 %7.15 14,173 13,227 13,965 ودائع القطاع العام

 %5.84 98,206 92,788 86,391 /6 صافي الدين العام

 %0.68 69,266 68,799 67,373 /7 سوقية للدينإجمالي القيمة ال

 %5.02- %62 %65 %67 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 سابقًا نظراً لتحديث المعلومات المتعلقة بالقروض الثنائية والمتعددة األطراف الصادرة  أن تختلف يمكن 2015 كانون األولو 2014أرقام كانون األول  / 2
 .DMFASعن نظام 

 .2ضمن مؤتمر باريس لصالح مصرف لبنان ليار دوالر م 1,870بقيمة  ساساً 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(. اتألجنبية )سندات استمالكسندات خزينة خاصة بالعملة ا  /5

 / يتم احتساب صافي الدين العام عن طريق طرح ودائع القطاع العام من اجمالي الدين العام.6

 .3و 2طراف وديون باريس ثنائية ومتعددة األ ، 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


