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 لمحة عامة

 االضطرابات اإلقليمّيةعن الناتجة السلبية الترددات بالرغم من  2015نهاية العام إلى حٍد ما مع مقبولة  نتيجة  المالية سجل ميزان 
ومع استضافة لبنان ألكبر عدد من النازحين  .مطلوبةال اتصالحاإلالداخلي المستمر في تأخير  لى الجمود السياسيإضافة باإل
، واالجتماعية المساعدات االنسانيةالحاجة إلى زيادة مزيدا  من الضعف بسبب  يلبنانالقتصاد إلشهد ابعدد سكانه،  وريين مقارنة  الس

التقشف في تمت المحافظة على االستقرار المالي نتيجة  التحديات، هذه بالرغم من كل وفرص العمل الجديدة. الخدمات العامة
 نيابة  عن مؤسسة كهرباء لبنان.الدولة انخفاض فاتورة المحروقات التي تدفعها ضافة إلى المدفوعات غير الملزمة باإل

ستننائي االالفائض  من قلأ، 1في المائة من الناتج المحلي االجمالي 1.4بلغت نسبته  ا  فائض الميزان االولينتيجة لذلك، سجل 
مع العجز المسجل في العام  وبتحسن كبير مقارنة  ي االجمالي، في المائة من الناتج المحل 2.6البالغ  2014المسجل في العام 

في المائة من  7.8مليار ليرة لبنانية )  5,958 بلغعجزا   المالي الميزان إجماليفي المائة. بالمقابل، سجل  0.5 تهونسب 2013
المائة من الناتج المحلي االجمالي( في العام في  6.2مليار ليرة لبنانية )  4,632قل بلغ أمع عجز  الناتج المحلي االجمالي(، مقارنة  

2014. 

 639في المائة فقط ) 3مقابل تراجع في النفقات بنسبة  مليار ليرة( 1,965في المائة ) 12اإليرادات بنسبة  تتدنّ في التفاصيل، 
)المقدر بقيمة  2014 العامخالل تّم إستننائي من إيرادات اإلتصاالت تحويل يعود انخفاض اإليرادات في معظمه إلى  مليار ليرة(.

ضافة الى باإل نخفاض أسعار النفط الذي أّدى إلى تراجع عائدات الضرائب على الواردات ذات الصّلةاو ( 2مليار ليرة 1,636
 2االيرادات بنسبة إجمالي نخفض ياستبعاد التحويل االستننائي من إيرادات وزارة االتصاالت، وعند . انخفاض الضريبة على االمالك

 .2015خالل العام فقط في المائة 

                                                 
 76,523حوالي  2015لغ في العام مليار ليرة، في حين ب 74,693حوالي  2014كما بلغ في العام  مليار ليرة ، 71,185حوالي  2013بلغ الناتج المحلي االجمالي في العام  1

بتطبيق نسبة النمو  مافقد تم احتسابه 2015و  2014 ي، اما بالنسبة للناتج المحلي لعام2013االحصاء المركزي للناتج المحلي االجمالي للعام إدارة مليار ليرة. المصدر: 
االحصاء المركزي للناتج إدارة على ارقام  2016العائد لشهر نيسان االقتصاد العالمي اق آفتقرير  ضمنصندوق النقد الدولي  الصادر عنومخفض الناتج المحلي االجمالي 

 .2013المحلي للعام 
2

مليار ليرة  636ضريبية( باإلضافة إلى مبلغ اليرادات يير اال ضمنمتأخرات من وفر موازنة االتصاالت ) مصنفة من مليار ليرة  1,000 حواليما يقدر ب يتضمن هذا الرقم 

 .2015مع نهاية كانون األول  ايرادات الخزينة( والتي لم تكن قد دفعت للبلديات ضمن) مصنفة  2013-2010ن متأخرت من ايرادات محصلة بالنيابة عن البلديات لفترة م
 

 : ملخص المالية العامة1جدول  

 )مليار ل.ل.( 2013 2014 2015 نسبة التغير
 1ك -2ك 1ك -2ك 1ك –2ك 2015/2014

 1إجمالي ايرادات الموازنة والخزينة 14,201 16,400 14,435 12.0%-

 منهاالموازنة والخزينة، إجمالي نفقات  20,563 21,032 20,393 3.0%-

6.5% 6,722 6,314 5,714  فوائد تسديد 

13.9% 328 288 287  2الميسرة القروض أقساط تسديد 

-7.5% 13,343 14,430 14,562  3األولية النفقات 

 إجمالي العجز/الفائض (6,362) (4,632) (5,958) 28.6%

 العجز األولي/الفائض األولي (361) 1,970 1,092 44.6%-

 مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية،  
 .تتضمن التحويالت من وفر ايرادات وزارة االتصاالت /1

 تسديد اقساط القروض الميّسرة المخّصصة لتمويل المشاريع./ تشمل فقط 2
  ة(النفقات األولية ال تتضمن المدفوعات المتعلقة بالدين )تسديد الفوائد وأقساط القروض الميسر  /3 

 جدول المحتويات
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في المائة،  46لى مؤسسة كهرباء لبنان بحوالي إلى تراجع التحويالت إسعار النفط العالمية أأدى االنخفاض في ، نفقاتناحية المن 
جمالي الّدين إ كما نمافي المائة.  6بنسبة  ارتفاعا   الفوائد تسديداتشهدت ميريكي، في حين أدوالر  نمليو  959ما يعادل تقريبا  

 .العمالت المحلّية واألجنبّيةبة الزيادة بالنسبة نفسها تقريبا  على صعيد الدين نتيجفي المائة  6نسبة بالعام 
 

 ( 2015 كانون االول -كانون الثاني – 2013 كانون االول -)كانون الثاني الماليجمالي الميزان إ: 1الرسم البياني 

  
 مةالعا المالية مديرية المالية، وزارة  :المصدر
  

 

 االيرادات

في المائة من الناتج  18.9) مليار ليرة 14,435 في المائة( ليصل الى 12مليار ليرة ) 1,965 بحوالي اإليرادات ليإجما انخفض
خالل العام  في المائة من الناتج المحلي االجمالي( 22.0) مليار ليرة 16,400مع  مقارنة   2015 العام في المحلي االجمالي(

الضرائب سلبا  على  سعار السلع االساسيةأتدني أّنر ، ئي من إيرادات وزارة االتصاالتوبصرف النظر عن التحويل االستننا .2014
 .األمالكعلى ضريبة ال تحصيالتالبطيء للقطاع العقاري أضعف  األداءكما أّن  ،2015عام الستيراد خالل إلالمتعلقة با

مع مبلغ  مقارنة   ،2015 كانون االول مع نهايةرة مليار لي 10,330لتصل إلى  ليرة ارملي 58 قيمةب الضريبية اإليراداتتدنت 
 المضافة القيمةالضريبة على تحصيالت  انخفاض لىإ بشكل أساسي يعود ذلكو  .2014مليار ليرة المحصل في العام  10,388
الذي يار ليرة( مل 205) الجمارك لدى المحصلة الضريبة على القيمة المضافة نتيجة انخفاض ،في المائة( 4) ليرة مليار 143بقيمة 

 .مليار ليرة 62بقيمة  المحصلة داخليا   المضافة مةيالق على لضريبةارتفاع في طغى على اال

بقيمة رسوم التسجيل على العقارات  انخفاض نتيجةفي المائة(  5) ليرة مليار 65 بلغ ا  تراجع رسوم التسجيل على العقاراتسجلت 
بالرغم من  .خالل الفترة قيد الدرس المائة في 11 العقارية بنسبة البيع عمليات عدد عتراج ، عاكسة  في المائة( 11) مليار ليرة 93

 .2015في المائة( في العام  10مليار ليرة ) 21بقيمة المبنية مالك األ على ضريبةاليرادات إذلك، ارتفعت 

مليار ليرة في العام  2,887لى إئة( لتصل في الما 3مليار ليرة ) 92بقيمة  االموال ورؤوس رباحواأل الدخل على الضريبة ارتفعت
الدخل ضريبة  باستنناء مكوناتالميع جساسي نتيجة االرتفاع في أ بشكل ،2014مليار ليرة في العام  2,795مع  ، مقارنة  2015

 على االرباح.
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مليار ليرة  2,042مع مبلغ  مقارنة   2015مليار ليرة في العام  22 بقيمة زيادة الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية تشهد
استيراد كميات حيث تم مليار ليرة  117االرتفاع في الرسوم على البنزين بقيمة  جاءت هذه الزيادة نتيجة. 2014المحصل في العام 

ا  من اعتبار جراءات التي تم تطبيقها اإلإلى ضافة سعار النفط العالمية باإلأانخفاض  نتيجةفي المائة(  10) 2015كبر في العام أ
في  7) ليرة مليار 53بقيمة  الجماركتراجعت  خرى،أرفع نسبة الرسوم على البنزين. من ناحية والتي أدت إلى  2015كانون الناني 

  .خالل الفترة عينها المائة(

في ليار ليرة م 3,305 لتبلغمع العام السابق  مقارنة  في المائة(  24) مليار ليرة 1,049 بقيمة اإليرادات غير الضريبية انخفضت
الحاصالت  تراجع (iiمليار ليرة، ) 1,173بقيمة االتصاالت  موازنة( التحويالت من وفر iتدني ) بشكل أساسي نتيجة ،2015 العام

ومن االيرادات غير الضريبّية  مليار ليرة. 27 بقيمة رسوم السير( انخفاض iiiو) مليار ليرة 30بقيمة  من أمالك الدولة الخاصة
يرادات مرفأ بيروتو  2015مليار ليرة في العام  95بقيمة  رسوم جواز السفر تفعتار  ،األخرى الغرامات أما ، مليار ليرة 35 بقيمة ا 

 مليار ليرة. 17رتفعت بقيمة اف والمصادرات

للمزيد ) 2015 ولكانون األ نهاية معمليار ليرة  800لتبلغ  في المائة( 52) مليار ليرة 858بقيمة  انخفاضا   إيرادات الخزينة شهدت
 (.2014مرصد المالية العامة لشهر كانون االول على تقرير الرجاء االطالع  من المعلومات،

 

 النفقات

في المائة من الناتج  27) مليار ليرة 20,393 صل إلىيل 2015 ولفي نهاية كانون األ مليار ليرة 639 قيمةب النفقاتإجمالي  تراجع
خالل الفترة نفسها من العام  في المائة من الناتج المحلي االجمالي( 28) مليار ليرة 21,032غ مع مبل مقارنة   المحلي االجمالي(

2014.  

 11,922، مقابل مبلغ 2015 خالل العاممليار ليرة  10,553 مسجلة  مليار ليرة  1,369بقيمة  3النفقات الجارية األولية انخفضت
( i) منها مكونات التحويالت المختلفةمعظم نتيجة االنخفاض في  كل رئيسيبش التراجع هذاجاء . 2014العام  خاللمليار ليرة 

 النفط سعارأتدني لمن جراء تراجع قيمة الواردات النفطية نظرا  مليار ليرة  1,446بقيمة  التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان
تحويالت لصالح الهيئة العليا ال (iiiيار ليرة، )مل 100بقيمة  التحويالت إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي( ii) ،العالمية
ما بالنسبة الى أمليار ليرة.  36بقيمة  لى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكريإالتحويالت  (ivمليار ليرة و) 67بقيمة  لإلغانة

 .2014ليار ليرة مدفوع في العام م 195مع مبلغ  ، مقارنة  2015في العام مليار ليرة  44بقيمة فقد انخفض  األدوية نفاق علىاإل

 110بقيمة  الزيادةنتيجة  مليار ليرة 168بقيمة  المخصصات والرواتب وملحقاتهاارتفاع في ( i)المذكورة سابقا   هذه التراجعاتقابل  
 إضافة  إلى زيادة ،الرواتب األساسية للجيشفي مليار ليرة  63بقيمة وارتفاع ، الجيش االجتماعية لصالح تقديماتال في مليار ليرة

بقيمة تعويضات نهاية الخدمة معاشات التقاعد و زيادة في مدفوعات ( ii) ،في الرواتب األساسية للجهاز التربويمليار ليرة  32بقيمة 
ار ليرة في ملي 71زيادة بقيمة ال نتيجةمليار ليرة  53بقيمة  التحويالت للقطاع العام لتغطية الرواتب( ارتفاع في iii، و)مليار ليرة 132

مقارنة  2015في العام  مليار ليرة 50بقيمة  للمستشفياتلى الجامعة اللبنانية. من ناحية اخرى، ارتفعت التسديدات إالتحويالت 
 .2014بالعام 

ر ليرة مليا 6,314بمبلغ  مليار ليرة مقارنة   408بزيادة بلغت ، 2015 العاممع نهاية  مليار ليرة 6,722مبلغ  تسديدات الفوائد سجلت
القروض بالعملة المحلية  كل من مدفوعات خدمة الدين على. جاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع 2014خالل الفترة نفسها من العام 

                                                 
3

  .الدين وخدمة الفوائد دفعات استثناء مع الجارية النفقات من األّولية الجارية النفقات تتشّكل 
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ارتفاعا   الخارجية الديون أقساط تسديداتسجلت  كما مليار ليرة على التوالي. 15و مليار ليرة 393والقروض بالعملة األجنبية بقيمة 
 . 2015 ولكانون األ -خالل كانون النانيمليار ليرة  328مجموع  مليار ليرة( لتبلغ 40المائة )في  14بنسبة 

الزيادة في ، بشكل أساسي نتيجة 2015 العاممليار ليرة خالل  888لتبلغ  مليار ليرة 4 بقيمة ارتفاعا   االستثماريةالنفقات  سجلت
مليار ليرة  51غانة بقيمة لإل الهيئة العلياالتحويالت إلى  ارتفعت ،. في التفاصيلمليار ليرة 25بقيمة  االنشاءات قيد التنفيذ مدفوعات
خرى االنفاق على االنشاءات قيد التنفيذ األشهد ، ذلكإلى ضافة . باإل4مليار ليرة 50 دفع سلفة خزينة بقيمة ، نتيجة2015في العام 

محطات معزولة للغاز عدة تسديد دفعات لعدة مشاريع، منها تنفيذ  ساسي نتيجةأبشكل  2015مليار ليرة في العام  156بقيمة زيادة 
مليار  24صندوق المهجرين بقيمة و اإلنماء واإلعمار  ، تراجعت التسديدات لكل من مجلسمن جهة أخرى. مختلفة في مناطق لبنانية

 .مليار ليرة على التوالي 20وليرة 

مع  مقارنة   2015 ولكانون األ-خالل كانون النانيمليار ليرة  1,616 ة لتبلغمليار لير  304 بقيمة ارتفاعا   5نفقات الخزينة شهدت
بقيمة  المدفوعات إلى البلديات زيادةبشكل أساسي نتيجة  ذلكجاء وقد . 2014الفترة نفسها من العام  خاللمليار ليرة  1,313 مبلغ
المحول إلى البلديات  مليار ليرة. بلغ مجموع المبلغ 365قيمة بلها عائدة يرادات إالتي بدورها ارتفعت نتيجة توزيع  ،مليار ليرة 226
مليار ليرة  323( ii، )20136عن العام  البلديات يراداتإعود لتوزيع يمليار ليرة  360( مبلغ i، منها )2015مليار ليرة في العام  720

 18من الممتدة ضافية عن الفترة إبلديات فوائد اليعطي بعض مليار ليرة  36(  مبلغ iii، و)20147يرادات عن العام االتعود لتوزيع 
 156لى شركات معالجة النفايات الصلبة بقيمة إالتحويالت هذه الزيادة انخفاض في قابل . 20128كانون االول  31 لىإ 2008آذار 

 مليار ليرة.

هذه الزيادات قابلها  .مليار ليرة 30بقيمة  ارتفاعا   المضافةرديات الضريبة على القيمة و مليار ليرة  106 زيادة بقيمةسجلت الودائع 
 مليار ليرة.  54انخفاض في األمانات بقيمة 

 

 الدين العام
، 2015 ولكانون األمع نهاية  المائة من الناتج المحلي االجمالي(في  138) مليار ليرة 106,011 لحدود إجمالي الدين العام ارتفع

 المائة من الناتج المحلي االجمالي(في  134)مليار ليرة  100,356عن مبلغ ي المائة( ف 5.6ليار ليرة )م 5,655بلغت  زيادةمسجال  
 حيث ،مليار ليرة 92,784 إلىليصل مليار ليرة(  6,393في المائة ) 7.4. ارتفع صافي الدين بنسبة 2014نهاية العام  معالمسجل 
 مليار ليرة. 13,227 بلغتالمائة( ل في 5.3) مليار ليرة 738بقيمة  ا  انخفاض دائع القطاع العامسجلت و 

نهاية عام  قارنة  معفي المائة م 5.6زيادة ب، جمالي الدين العام(إالمائة من  61) مليار ليرة 65,195 الدين بالعملة المحلية بلغ
ليرة في محفظة يار مل 580بقيمة تلتها زيادة  ،مليار ليرة 4,453زادت محفظة مصرف لبنان من الدين بالعملة المحلية بقيمة  .2014

في حين  ،المؤسسات المالية والجمهور( ،المؤسسات العامة همضمنمن ) بالعملة المحلية الديون من أصحاب المستنمرين اآلخرين
  .مليار ليرة 29,878مليار ليرة لتصل إلى  1,590تدنت محفظة المصارف التجارية بقيمة 

جمالي الدين إالمائة من  39) ليار ليرةم 40,816 إلى ليصل مجموعهمليار ليرة  2,212بحوالي  الدين بالعملة األجنبية قيمةارتفعت 
أي ما يقارب  ،مليار ليرة 3,262زيادة بلغت  سندات اليوروبوند المتداولة في السوق وقد سجلت. 2015 ولكانون األ مع نهاية العام(
نتيجة اإلصدارات  سندات اليوروبوند المتداولة في السوقدة في . جاءت هذه الزيامليار ليرة 35,846ليبلغ مجموعها في المائة،  10

                                                 
 .2015ايلول  16تاريخ  2268م رقم بتاًء للمرسو 4
5

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

 .االقتصادي تصنيفها بحسب الموازنة بنود ضمن الخزينة وسلف األمانات حسابات من المدفوعات بعض تصنيف إعادة بسبب وذلك ،تنشرها وزارة المالية
 .2015 آذار 5تاريخ  1508بناء للمرسوم رقم  6
7

 .2015 تشرين الثاني 30تاريخ  2341بناء للمرسوم رقم  
8

 .2015 كانون الثاني 15تاريخ  1303بناء للمرسوم رقم  
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، قامت وزارة المالية بعملية إصدار 2015. فخالل شهر تشرين الناني 2015الجديدة التي حصلت في كل من شباط وتشرين الناني 
اإلصدار ضمن يوروبوند من الدات سنجزء من ل مسبق نتج عنها عملية استبدال إختياري 9مليار دوالر أميركي 1.6يوروبوند بقيمة 

إلى إصدار سندات لديون  ، إضافة  2016في المائة والمستحق في كانون الناني  8.500مليون دوالر أميركي مع فائدة  750البالغ 
ركي مليار دوالر أمي 1.28مليون دوالر أميركي من مجموع العملية مقابل مبلغ  318جديدة. بلغت حصة السندات المستبدلة حوالي 

مليون دوالر  500 (i)إلصدار الديون الجديدة. وقد جاءت تفاصيل السندات الصادرة ضمن العملية المذكورة على الشكل التالي: 
في المائة مستحقة في  6.65مليون دوالر أميركي بفائدة  500 (ii)، 2024في المائة مستحقة في تشرين الناني  6.25أميركي بفائدة 
. من 2035في المائة مستحقة في تشرين الناني  7.05بفائدة  مليون دوالر أميركي 600 (iii)ضافة إلى ، إ2028تشرين الناني 

وباريس  2انخفضت قيمة سندات اليوروبوند والقروض الصادرة ضمن مؤتمري باريس األدوات األخرى للدين بالعملة األجنبية، ضمن 
"القروض  قيمة تدّنت كذلك ،10بشكل أساسي نتيجة تسديد أقساط الديون، مليار ليرة على التوالي 176مليار ليرة و 561بقيمة  3

تسديد  ءأيضا  من جرا مليار ليرة 2,469مليار ليرة لتبلغ  283 بحواليالننائية والمتعددة األطراف والقروض من قطاع خاص أجنبي" 
 .أقساط الديون

 

                                                 
9

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

  bt/Pages/DebtTransactions.aspxUS/finance/PublicDe-http://www.finance.gov.lb/en التالي:
 أساساً  البالغةو 2باريس  ضمن مؤتمر مليون دوالر اميريكي عائدة لقروض 32باالضافة الى مبلغ دوالر  مليون 100، تّم دفع مبلغ 2015كانون االول خالل شهر  10

 على التوالي. 2017تستحق في كانون االول  مليون دوالر أميركي 950و 2017تستحق في كانون االول  مليون دوالر أميركي 2,007.511

http://www.finance.gov.lb/en-US/finance/PublicDebt/Pages/DebtTransactions.aspx
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 ألول: خالصة اإليرادات العامةالقسم ا
 دات: إجمالي اإليرا2جدول 

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

 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنها 14,742 13,635 7.5%-
 اإليرادات الضريبية   10,388 10,330 0.6%-
 اإليرادات غير الضريبية    4,354 3,305 24.1%-
 إجمالي إيرادات الخزينة 1,658 800 51.8%-
 إجمالي اإليرادات العامة 16,400 14,435 12.0%-

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

 : اإليرادات الضريبية3جدول 
 2014 2015 نسبة التغير

2015/2014 )مليار ل.ل.(  1ك -2ك 1ك -2ك 
:اإليرادات الضريبية 10,388 10,330 0.6%-  
  :ح ورؤوس األموال، ومنهاضريبة على الدخل واألربا 2,795 2,887 3.3%

 ضريبة الدخل على األرباح 1,119 1,103 1.5%-
 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور 643 667 3.8%
 ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولة 261 283 8.2%
 %(5ضريبة الدخل على الفوائد ) 711 767 7.9%
 غرامات )ضريبة على الدخل( 61 67 9.8%
  :ضريبة على األمالك ، ومنها 1,245 1,179 5.3%-
 ضريبة على األمالك المبنية 218 239 9.8%

 رسوم تسجيل على العقارات 866 773 10.7%-
:الضرائب الداخلية على السلع والخدمات، ومنها 3,811 3,717 2.5%-  
 الضريبة على القيمة المضافة 3,302 3,159 4.3%-
 لسلع والخدمات، ومنها:ضرائب أخرى على ا 385 408 5.9%
 رسوم تسجيل على السيارات 217 238 10.0%
 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية 166 167 0.9%
:الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنها 2,042 2,064 1.1%  

 الجمارك 766 713 6.9%-
 رسوم، ومنها: 1,276 1,350 5.8%
 رسوم على البنزين 512 629 22.8%
 رسوم على التبغ 332 239 28.2%-
 رسوم على السيارات 423 477 12.6%
 إيرادات ضريبية أخرى )خاصة رسوم الطابع المالي( 495 483 2.3%-

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

 اإليرادات غير الضريبية 4,354 3,305 24.1%-
 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 3,498 2,313 33.9%-
 حاصالت من إدارات ومؤسسات غير مالية، منها: 3,300 2,148 34.9%-
 إيرادات كازينو لبنان 117 110 6.0%-
 إيرادات مرفأ بيروت 82 117 42.2%
 إيرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني 66 59 10.1%-
 /1إيرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية  3,034 1,860 38.7%-
 تحويالت من مؤسسات عامة مالية )مصرف لبنان( 61 61 0.2%

 لدولي(حاصالت من أمالك الدولة الخاصة )إيرادات مطار رفيق الحريري ا 127 98 23.1%-
 حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة )فوائد( 10 6 40.3%-
 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 675 793 17.5%
 رسوم إدارية، ومنها: 565 667 18.2%
 رسوم كتاب العدل 32 37 17.4%
 رسوم جواز السفر/ األمن العام 163 258 58.3%
 رسوم السير 285 258 9.4%-
 قضائيةرسوم  28 29 3.6%

 رسوم القيادة 20 33 60.0%
 عائدات إدارية 24 29 19.2%
 مبيعات )الجريدة الرسمية ونمن لوحة عمومية( 3 3 0.1%-
 رسوم إجازات )خاصة إجازات العمل( 68 73 7.3%

 رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 14 20 41.4%
 الغرامات والمصادرات 11 28 148.8%

 ات غير ضريبية مختلفة )معظمها محسومات تقاعدية(إيراد 170 171 1.0%
 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 .تتصمن التحويالت الفعلية من فائض ايرادات وزارة االتصاالت. 1
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 القسم الثاني: خالصة اإلنفاق العام

 : اإلنفاق بحسب التصنيف االقتصادي5جدول 
 2014 2015 نسبة التغير

/2015 )مليار ل.ل.(
2014 

 1ك -2ك 1ك -2ك

 النفقات الجارية .1 18,524 17,603 5.0%-
 المخصصات والرواتب وملحقاتها، ومنها:أ. .1 6,727 7,080 5.2%
 مخصصات ورواتب وأجور والتقديمات االجتماعية 4,501 4,669 3.7%
 معاشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ومنها: 1,893 2,025 7.0%
 معاشات التقاعد 1,652 1,729 4.6%

 تعويضات نهاية الخدمة 241 296 23.0%
 /1تحويالت إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب  333 386 15.9%
 /2تسديد فوائد ومنها:  .ب.1 6,314 6,722 6.5%
 فوائد على القروض الداخلية 3,934 4,327 10.0%
 يةفوائد على القروض الخارج 2,380 2,395 0.6%
 *.ج. تعديالت محاسبية1 32 42- 

 سديد أقساط ديون خارجيةت.د. 1 288 328 13.9%
 مواد استهالكية، ومنها: .ه.1 390 356 8.6%-
 نفقات تغذية 77 89 14.6%

 محروقات 13 32 134.6%
 أدوية  195 151 22.5%-
 خدمات خارجية .و.1 150 141 6.3%-
 أخرى، ومنها:  تحويالت .ز.1 4,002 2,344 41.4%-
 /3 مؤسسة كهرباء لبنان 3,157 1,711 45.8%-

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  100 0 100.0%-
 الهيئة العليا لإلغانة  96 29 69.5%-
 التحويالت إلى القطاع غير العام  311 276 11.4%-
 /4 يالتحويالت إلى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكر   70 33 52.2%-

 المساهمات لمؤسسات المياه  12 0 100.0%-
 نفقات جارية أخرى، ومنها: .ح.1 425 494 16.1%
 مستشفيات  297 347 17.0%
 أخرى )أحكام قضائية ومصالحات، نفقات وفود ومؤتمرات خارجية، غيرها(  نفقات  118 133 12.2%
 المدينة دعم الفوائد .ط.1 196 181 7.7%-
 النفقات االستثمارية .2 883 888 0.5%

نشاءات مائية .أ.2 0 0 104.4%  استمالكات أراض وأبنية إلنشاء وأشغال طرق ومرافئ ومطارات وا 
 تجهيزات .ب.2 66 60 9.2%-
 إنشاءات قيد التنفيذ، ومنها: .ج.2 606 631 4.1%

 صندوق المهجرين 30 10 66.7%-
 مجلس الجنوب 78 59 24.6%-
 إلنماء واإلعمارمجلس ا 281 257 8.7%-
 وزارة األشغال والنقل 71 66 7.2%-

 :ومنها أخرى  77 233 202.2%
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 : التحويالت إلى المؤسسات العامة لتغطية الرواتب واألجور6جدول 
 2014 2015 نسبة التغير

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

   تحويالت إلى مجلس الجنوب  12 9 27.4%-
 تحويالت إلى مجلس اإلنماء اإلعمار    25 17 32.9%-
 تحويالت إلى صندوق المهجرين    6 6 0.0%
 تحويالت إلى الجامعة اللبنانية 277 347 25.5%
 تحويالت إلى المركز التربوي للبحوث واإلنماء 14 8 45.3%-

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهيئة العليا لالغانة  10 61 511.5%
 صيانة .د.2 163 141 13.1%-
 نفقات أخرى تتعلق باألصول النابتة المادية .ه.2 48 55 13.9%
 /5سلفات موازنة  .3 263 228 13.5%-
 /6ارك )ال تتضمن الرواتب واألجور( إدارة الجم .4 47 56 19.0%
 /7نفقات الخزينة  .5 1,313 1,616 23.1%
 بلديات 709 935 31.9%
 أمانات 121 68 44.3%-
 /8 ودائع 113 218 93.7%
 أخرى، ومنها: 370 396 6.9%
 رديّات الضريبة على القيمة المضافة 275 305 10.9%
 النفقات غير المصنفة .6 2 3 40.0%
 إجمالي اإلنفاق )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار( .7 21,032 20,393 3.0%-

        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

 (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. 2009في اقتراح الموازنة لعام االخرى" الى التحويالت المختلفة في أعقاب اعادة التصنيف 

 النفقات اإلدارية ودفعات القمح المدعوم. من كال السكريلحبوب والشمندر ل العامة لمديريةا لصالحالتحويالت تتضمن   /4
 وسوف تتم قوننتها تبويبها بشكل مستقل. ود وزارة المالية لتأمين الشفافية، سوف يتم. نظرًا لنموها، وفي إطار جهتحت البند "ييره" سلفات الموازنة كانت مصنفة سابقاً  /5

 .في نظام الموازنة ةاالقتصادي لطبيعتهاالحقًا، وحينها فقط يمكن تصنيفها وفقًا 
العامة المستندات  المالية ا فقط عندما تستلم مديريةكل المدفوعات إلى الجمارك من صندوق الجمارك، ويمكن تصنيفه -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
صنيف بعض المدفوعات من حسابات األمانات وسلفات الخزينة والتي يتم إعادة  تصنيفها وفقًا للتصنيف االقتصادي في نظام الصادرة عن وزارة المالية نظرًا إلعادة ت

 الموازنة.
 لصالحهم. ةمن ايرادات محصل، 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،935رسملة بقيمة *من ضمنها فوائد م
 .EKFالصادرات الدنماركية 
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 1: تفاصيل عمليات خدمة الدين7جدول 
2015/2014 )مليار ل.ل.( 2014 2015 نسبة التغير  1ك -2ك 1ك -2ك 

 تسديد فوائد 6,314 6,722 6.5%
 الدين بالعملة المحلية 3,934 4,327 10.0%
 ن بالعملة األجنبية، ومنهاالدي 2,380 2,395 0.6%
 فوائد على اليوروبوند* 2,285 2,292 0.3%

 على قروض خاصة* فوائد 7 5 20.7%-
 فوائد على قروض ميّسرة 120 98 18.6%-
 تسديدات أقساط قروض ميّسرة  288 328 13.9%

 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

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

 بالعملية متعّلقة عامة نفقات *تتضمن

            

 1,2اء لبنان: التحويالت إلى شركة كهرب8جدول 

 2014 2015 نسبة التغير
 )مليار ل.ل.(

2015/2014  1ك -2ك 1ك -2ك 
 شركة كهرباء لبنان، ومنها: 3,157 1,711 45.8%-
 خدمة الدين 32 29 10.0%-
 شراء غاز، فيول ووقودتسديدات ل 3,125 1,682 46.2%-

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
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)

فقات ندل من ب 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 األداء  نشرةفي . خزينة

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

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

قيمة االستيراد لتسديد آليات جديدة د 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 لفوائد المستحقة لقلل من دفعات اة تيدالجدالهيكلية  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 كانت الدفعات الفعلية تعود الستيراد  يثح ،السابقة
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 القسم الثالث: الدين العام
2015كانون األول حسب الدائن في نهاية  المستحق األداء: الدين العام 9جدول   

 2013 )مليار ل.ل.( 
1ك  

2014 
1ك   

2015 
1ك  

 رينسبة التغ    
-2014 1ك  
2015 1ك  

 %5.6 106,011 100,356 95,710 إجمالي الدين العام

 %5.6 65,195 61,752 56,312 الدين بالعملة المحلية

 %3.1- 997 1,029 877 * فوائد متراكمة من الدين  

 17,171 19,855 24,308 22.4% (REPOs يتضمنمصرف لبنان ) -أ

 %5.1- 29,878 31,468 29,905 المصارف التجارية -ب

 %5.6 11,009 10,429 9,236 ديون أخرى  بالعملة المحلية )سندات خزينة(، ومنها -ج

 %9.9 8,461 7,701 7,117 مؤسسات عامة

 %0.0 180 180 134 /1سندات فروقات المتعهدين

 %5.7 40,816 38,604 39,398 /2 دين بالعملة األجنبية

 اص القروض الننائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خ-أ
 أجنبي

2,606 2,752 2,475 -10.1% 

 %32.2- 1,182 1,743 2,338 /3 )يوروبوند وقروض( 2ديون باريس  -ب

 %17.9- 810 986 1,187 /4 )يوروبوند وقروض( 3ديون باريس  -ج

 %10.0 35,846 32,584 32,688 إصدارات يوروبوند في السوق -د

 %2.4 435 425 444 فوائد متراكمة على اليوروبوند -ه

 %40.4- 68 114 136 /5 سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية -و

 %5.3- 13,227 13,965 15,495 ودائع القطاع العام

 %7.4 92,784 86,391 80,215 /6 صافي الدين العام

 %2.1 68,799 67,373 65,386 /7 إجمالي القيمة السوقية للدين

 %3.3- %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

ظراً لتحديث المعلومات المتعلقة بالقروض الثنائية والمتعددة األطراف الصادرة عن تلك المنشورة سابقًا ن أن تختلف يمكن 2014 كانون األولو 2013أرقام كانون األول  / 2

 .DMFASعن نظام 

 .2ضمن مؤتمر باريس لصالح مصرف لبنان مليار دوالر  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 مؤتمرمساهم لماليزيا كجزء من ةصادر يوروبوند /4
 .2008لقرض الفرنسي في شباط ا

 ومقاوالت(. اتسندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية )سندات استمالك  /5
 ائع القطاع العام من اجمالي الدين العام./ يتم احتساب صافي الدين العام عن طريق طرح ود6

 .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 دلمزي

 المالية وزارة

 (UNDP)  اإلنمائي المتحدة األمم مشروع

 981057/8 1 961: تلفون

 981059 1 961: فاكس


