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 لمحة عامة

اإلقليمي في التأثير على ستقرار اإلعدم ستمرار إمع السنة الماضية مقارنة مع  2016تدهور وضع المالية العامة في عام 
القطاع حتياجات ا  و  الدين تناميالنفقات في التوسع مع ستمرت إ في حين، اإليرادات وتحصيالتاإلجمالي قتصادي اإلالنمو 
 لصالح ستثنائياإلتحويل بال المتمثلمحاسبي التعديل الوتعزز ب، تجاوز اإلنفاق الحكومي النمو المتواضع في اإليراداتم. العا

 يرادات الضريبيةاإلسجلت كما  .المخصصات والرواتب وملحقاتهاوتكلفة وائد الف تسديدات رتفاع فياإل إلى جانب ،1البلديات
 . المنخفض النمو بيئةفي المائة وذلك تماشيًا مع  3-2 تفاوتت بين بنسبةرتفاعًا إغير ضريبية وال

 

مقارنة مع عجز  ،(2اإلجماليفي المائة من الناتج المحلي  9.8) ليرة مليار 7,453 بقيمة عجزاً  المالي الميزان إجمالي سجل
إلى  األوليائض فالإنخفض كما  .2015العام  ( فياإلجماليمحلي الفي المائة من الناتج  8.0)مليار ليرة  5,958أقل بقيمة 

في المائة من الناتج  1.5مليار ليرة ) 1,092من ( اإلجماليفي المائة من الناتج المحلي  0.04مليار ليرة ) 31 مستوى
 . (اإلجماليالمحلي 

من نسبة مرتفعًا ، 2016 األولالمحلي مع نهاية كانون ي اإلجمالفي المائة من الناتج  148.5 إجمالي الدين العامشكل 
 . اإلسميةبالقيمة مليار ليرة  6,896بمبلغ أو ، 2015األول نهاية كانون المسجلة المائة في  142.2
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مليار ليرة متأخرات عن سنوات  636بالنيابة عن البلديات )منها مبلغ تصاالت اإليرادات إمليار ليرة من  739 مبلغ، حّصلت الخزينة ما يقدر ب2014خالل عام  

 .وقد تم قيدها ضمن نفقات الخزينة 2016ول األ كانون -مليار ليرة إلى البلديات بين كانون الثاني 592(. من المجموع، تمَّ تحويل مبلغ 2010-2013
2

 رقاماألعن  ختلفيو 2015-2004للعام  للحسابات القومية اللبنانية عن المركزياإلحصاء دارة إ لتقرير وفقاً  2015للعام  اإلجمالي لناتج المحلياتم إعتماد  

ضمن صندوق النقد الدولي  النمو ومخفض الناتج المحلي اإلجمالي الصادر عننسبة تطبيق ب إحتسابهتم فقد  2016لعام الناتج المحلي اإلجمالي أما  سابقاً. المنشورة
 .2015للناتج المحلي للعام  المركزياإلحصاء دارة أرقام إ على 2017نيسان  تقرير آفاق االقتصاد  العالمي العائد لشهر
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 (2016 ولاألكانون  -كانون الثاني – 2014 األولكانون  -)كانون الثاني الماليجمالي الميزان إ: 1الرسم البياني 

     

 

 يراداتاإل

 ( في اإلجماليفي المائة من الناتج المحلي  19.6) مليار ليرة 14,959لى إليصل في المائة  4 بنسبة اإليرادات إجمالي إرتفع
  .2015 ( خالل عاماإلجماليفي المائة من الناتج المحلي  19.4)مليار ليرة  14,435 مع مقارنةً ، 2016 العام

األول   كانونمع نهاية شهر مليار ليرة  10,597لتصل إلى  في المائة( 3) ليرة ارملي 267 قيمةب الضريبية اإليراداتزدادت إ
 .2016لعام من ا

لى إ ردهامفي المائة(. معظم هذه الزيادة  4) ليرة مليار 128بقيمة  لموااأل ورؤوس رباحواأل الدخل على الضريبة إرتفعت
مليار ليرة  34مليار ليرة و 40، مليار ليرة 52بقيمة واألجور الرواتب على و ، األرباحعلى ، إرتفاع ضريبة الدخل على الفوائد

في المائة( نتيجة الزيادة في إيردات  2مليار ليرة ) 56بقيمة  الضرائب الداخلية على السلع والخدماتت زادعلى التوالي. 
تحويالت إدارة حصر التبغ والتنباك في  جزئينخفاض إباّلتي قوبلت ، مليار ليرة 75المضافة بقيمة الضريبة على القيمة 

 .3مليار ليرة 20بقيمة 

، بشكل أساسي نتيجة اإلرتفاع في رسوم 2016العام  خاللفي المائة(  4مليار ليرة ) 45بقيمة  الضرائب على األمالكزادت 
الضريبة على التجارة أما . على التوالي مليار ليرة 16ومليار ليرة  28قيمة بالك المبنية وضريبة األمتسجيل العقارات 
 (، والتي قابلهامليار ليرة 60رسوم )الرتفاع إب مدعومةً في المائة(  3)ليرة  رمليا 53بقيمة رتفعت إ فقدوالمبادالت الدولية 

بقيمة  رسوم الطابع المالي تحصيالتإنخفضت ، عالوة على ذلك. ةيرسوم الجمركالفي مليار ليرة  7 بقيمةجزئي إنخفاض 
 . نفسها في المائة( خالل الفترة 3مليار ليرة ) 15

                                                 
        

3
 .2016 في فقط ليرة مليار 121 مع مقارنة، 2015 في ليرة مليار 141 مبلغ والتنباك التبغ حصر إدارة أرباح من التحويالت سجلت 
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 إرتفاعنتيجة  ،2016 العامخالل  ليرة مليار 3,392لى إلتصل  مليار ليرة 87 بقيمة اإليرادات غير الضريبية إرتفعت
في إيرادات مرفأ مليار ليرة  19بقيمة وزيادة مليار ليرة  47بقيمة  السلكية والالسلكية تصاالتوفر موازنة اإلمن التحويالت 

 . بيروت

 .2016 من العاماألول مع نهاية كانون مليار ليرة  970لى إلتصل  مليار ليرة 170بقيمة  رتفاعاً إ إيرادات الخزينة شهدت

 النفقات

في  29.4)مليار ليرة  22,412 إلىصل يل، في المائة( 10) مليار ليرة 2,019 قيمةب ملحوظاً  رتفاعاً إ النفقاتإجمالي  سجل
في المائة من الناتج المحلي  27.4مليار ليرة ) 20,393مقارنة مع  2016 العام في( اإلجمالي المحليالمائة من الناتج 

 .2015( في العام اإلجمالي

 –المختلفة  التحويالت (i) كل منرتفاع إ نتيجة بصورة أساسيةليرة مليار  601بقيمة  4النفقات الجارية األولية رتفعتإ
مساهمة لبنان  إلى إرتفاعل أساسي كبشوالتي تعود مليار ليرة  349بقيمة  - مؤسسة كهرباء لبنان التحويالت إلىبإستثناء 

 الناتجة ليرة مليار 255بقيمة ا المخصصات والرواتب وملحقاته مدفوعات( ii)مليار ليرة،  194في صندوق النقد الدولي بقيمة 
 معاشات التقاعد وتعويضاتو مليار ليرة  90بقيمة  جتماعيةالرواتب واألجور والتقديمات اإل في رتفاعاإل عن بصورة أساسّية
يمة بق األدويةمدفوعات (iv) مليار ليرة و  126بقيمة  المستشفياتالتحويالت إلى    (iii)،مليار ليرة 107 بقيمة نهاية الخدمة

 .مليار ليرة 314بقيمة  كهرباء لبنان إلى مؤسسةالتحويالت في الزيادات تراجع  هذهقابل مليار ليرة.  92

 الديون أقساط تسديدات سجلت .ليرةمليار  7,185لتبلغ في المائة(  7) مليار ليرة 464بقيمة  تسديدات الفوائد ارتفعت
 .2016خالل ليار ليرة م 299في المائة لتبلغ  9بنسبة نخفاضًا إ الخارجية

رتفاع إ( i) ةنتيج، 2016 من العام األول كانون -كانون الثاني الفترة بين خالل مليار ليرة 192يمة بق سماليةأالر النفقات زادت 
 (iii)، مليار ليرة 49بقيمة  الصيانةإرتفاع نفقات ( ii) ،مليار ليرة 107بقيمة  عمارواإلنماء إلمجلس الصالح التحويالت 

في جزئي  إنخفاضالمذكورة  الزيادات قابل هذه. مليار ليرة 46بقيمة  لوزارة األشغال العامة والنقلادة التحويالت زيو
 مليار ليرة. 51 بقيمة لإلغاثةلهيئة العليا اإلى تحويالت ال

نتيجة  وذلك ،2016 العام خالل مليار ليرة 2,269لتصل إلى  ةمليار لير  653 بقيمة اً ملحوظرتفاعًا إ نفقات الخزينة شهدت
 .2016 العام خاللمليار ليرة  1,554لى إ 2015العام  خاللمليار ليرة  935من  لصالح البلديات المدفوعاتفي  زيادةال

 

 الدين العام
في المائة من الناتج المحلي  148.0) 2016 من العام ولاأل كانونمع نهاية  مليار ليرة 112,911 مبلغ إجمالي الدين العام بلغ
 في 6.3بنسبة  صافي الدينرتفع إ .2015نهاية العام مقارنة مع في المائة(  6.5)يرة مليار ل 6,896 ة قدرهابزياد ،(جماليإلا

 .خالل هذه الفترةفي المائة  7.9بنسبة ودائع القطاع العام رتفعت إحيث  المائة

مليار ليرة  5,333بزيادة قدرها ، 2016 من العام ولاأل كانون رمع نهاية شه مليار ليرة 70,528 الدين بالعملة المحلية بلغ
 بالعملة المحلية الصادر الجديد الدين قيمة سجلت. اإلجماليفي المائة من الدين  62نسبة  ومسجالً  2015عام ال مع مقارنةً 

 تسديدل ذلك قاب.  عن قيمة األقساط األساسية المستحقة مليار ليرة 8,102زيادة  2016خالل المزادات األسبوعية للعام 

                                                 
           

4
 .الدين وخدمة الفوائد دفعات ستثناءإ مع الجارية النفقات من األّولية الجارية النفقات تتألف 
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المالية دين بالعملة المحلية واالجنبية بين وزارة إستبدال  اتفاق كجزء من دوالر أميركي مليار 2بحوالي  سندات خزينةل
  . 20165المركزي في أيار المصرفو 

محفظة نخفضت إحين  مليار ليرة، في 5,842بقيمة ن بالعملة المحلية يو من الد مصرف لبنانمحفظة  رتفعتإ التفصيل،ب
العامة من الدين بالعملة المحلية بقيمة  المؤسساتحصة رتفعت إ عالوًة على ذلك،. مليار ليرة 297المصارف التجارية بقيمة 

 مليار ليرة.  8,718مليار ليرة لتصل إلى  257

 عارتفاإل نتيجةبشكل أساسي  ،ليار ليرةم 42,383لتسَجل  مليار ليرة 1,563 بما يعادل الدين بالعملة األجنبية قيمةرتفعت إ
قيمة السندات والقروض الصادرة ضمن نخفضت إعلى ذلك،  عالوةً  .مليار ليرة 2,217 قيمةــب سندات اليوروبوند في قيمة

 يد أقساط الديون.مليار ليرة على التوالي، بشكل أساسي نتيجًة لتسد 149ومليار ليرة  551بقيمة  3وباريس  2مؤتمري باريس 
 بلغ في حين، 2016دوالر أميركي خالل العام مليار  3.4 بقيمةسندات يوروبوند عمليات لأصدرت الجمهورية اللبنانية ثالث 

 . 2016دوالر أميركي خالل العام مليار  1.9في السوق  لسندات اليوروبوند ةالرئيسياإلستحقاقات إجمالي 

 

 

 

صة اإليرادات العامةألول: خالالقسم ا  

 : إجمالي اإليرادات1جدول 
 )مليار ل.ل.( 2015 2016 نسبة التغير
 1ك -2ك 1ك -2ك 2016/2015

 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنها 13,635 13,989 2.6%
 اإليرادات الضريبية   10,330 10,597 2.6%
 اإليرادات غير الضريبية    3,305 3,392 2.6%
 إجمالي إيرادات الخزينة 800 970 21.3%
 إجمالي اإليرادات العامة 14,435 14,959 3.6%

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

                                                 
5

  

صرف المركزي، الرجاء مراجعة التقرير بعنوان "الشريحة الثالثية: إصدار سندات بالدوالر الدين بين وزارة المالية والمإستبدال للمزيد من المعلومات حول اتفاقية 

، وإصدار سندات بالدوالر األميركي بفائدة 2023أيار إستحقاق % 6.40، إصدار سندات بالدوالر األميركي بفائدة 2022أيار وإستحقاق % 6.25األميركي بفائدة 

 لوزارة المالية :اإللكتروني " على الموقع 2016أيار  27الدين )ل.ل./ عمالت أجنبية( مع  مصرف لبنان، تاريخ  إستبدال ، ضمن اتفاقية 2029ستحقاق إ% 6.85

US/finance/PublicDebt/Pages/DebtTransactions.aspx-www.finance.gov.lb/enhttp:// 

 

 : اإليرادات الضريبية2جدول 
2016/2015 )مليار ل.ل.( 2015 2016 نسبة التغير  1ك  -2ك 1ك-2ك 

:اإليرادات الضريبية 10,330 10,597 2.6%  
  :ضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال، ومنها 2,887 3,015 4.4%

 ضريبة الدخل على األرباح 1,103 1,143 3.7%
 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور 667 702 5.1%
 ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولة 283 288 1.8%
 %(5ضريبة الدخل على الفوائد ) 767 819 6.8%

http://www.finance.gov.lb/en-US/finance/PublicDebt/Pages/DebtTransactions.aspx
http://www.finance.gov.lb/en-US/finance/PublicDebt/Pages/DebtTransactions.aspx
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 ات )ضريبة على الدخل(غرام 67 63 6.5%-
  :ضريبة على األمالك ، ومنها 1,179 1,224 3.8%
 ضريبة على األمالك المبنية 239 255 6.9%
 رسوم تسجيل على العقارات 773 802 3.7%
:الضرائب الداخلية على السلع والخدمات، ومنها 3,717 3,773 1.5%  
 الضريبة على القيمة المضافة 3,159 3,234 2.4%
 ضرائب أخرى على السلع والخدمات، ومنها: 408 411 0.7%
 رسوم تسجيل على السيارات 238 236 1.0%-
 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية 167 173 3.4%
:الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنها 2,064 2,117 2.6%  
 الجمارك 713 706 1.0%-
 رسوم، ومنها: 1,350 1,411 4.5%
 رسوم على البنزين 629 680 8.2%
 رسوم على التبغ 239 228 4.3%-
 رسوم على السيارات 477 497 4.2%
 إيرادات ضريبية أخرى )خاصة رسوم الطابع المالي( 483 468 3.1%-

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

 

 : اإليرادات غير الضريبية3جدول 
 2015 2016 نسبة التغير

2015/2016 ل.ل.( )مليار  1ك  -2ك 1ك  -2ك 
 اإليرادات غير الضريبية 3,305 3,392 2.6%
 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 2,313 2,377 2.8%
 حاصالت من إدارات ومؤسسات غير مالية، منها: 2,148 2,204 2.6%
 إيرادات كازينو لبنان 110 101 8.4%-
 ات مرفأ بيروتإيراد 117 136 16.1%
 إيرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني 59 58 1.9%-
 إيرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية 1,860 1907 2.5%
 تحويالت من مؤسسات عامة مالية )مصرف لبنان( 61 61 0.2%-
 الحريري الدولي( حاصالت من أمالك الدولة الخاصة )إيرادات مطار رفيق 98 104 6.2%

 حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة )فوائد( 6 8 43.9%
 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 793 778 1.8%-
 رسوم إدارية، ومنها: 667 637 4.5%-
 رسوم كتاب العدل 37 37 0.2%
 رسوم جواز السفر/ األمن العام 258 277 7.2%

 رسوم السير 258 227 12.0%-
 رسوم قضائية 29 28 3.3%-
 رسوم القيادة 33 23 31.4%-
 عائدات إدارية 29 35 19.2%
 مبيعات )الجريدة الرسمية وثمن لوحة عمومية( 3 3 0.0%
 رسوم إجازات )خاصة إجازات العمل( 73 86 17.8%
 رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 20 17 14.8%-
 الغرامات والمصادرات 28 42 51.4%
 إيرادات غير ضريبية مختلفة )معظمها محسومات تقاعدية( 171 194 13.3%

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

 قتصادياإل: اإلنفاق بحسب التصنيف 4جدول 
 2014 2015 نسبة التغير

/2015 )مليار ل.ل.(
2014 

 1ك-2ك 1ك-2ك

 النفقات الجارية .1 17,603 18,638 5.9%
 المخصصات والرواتب وملحقاتها، ومنها:أ. .1 7,080 7,335 3.6%
 مخصصات ورواتب وأجور والتقديمات االجتماعية 4,669 4,758 1.9%
 معاشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ومنها: 2,025 2,132 5.3%
 معاشات التقاعد 1,729 1,808 4.6%
 تعويضات نهاية الخدمة 296 325 9.5%
 /1تحويالت إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب  386 444 15.1%
 /2تسديد فوائد ومنها:  .ب.1 6,722 7,185 6.9%
 فوائد على القروض الداخلية 4,327 4,609 6.5%
 فوائد على القروض الخارجية 2,395 2,576 7.6%
N.M. 43 -42 13/.ج. تعديالت محاسبية  
 سديد أقساط ديون خارجيةت.د. 1 328 299 8.9%-
 مواد استهالكية، ومنها: .ه.1 356 465 30.5%
 نفقات تغذية 89 81 8.7%-
 محروقات 32 42 34.2%
 أدوية  151 243 60.6%
 خدمات خارجية .و.1 141 143 1.6%
 تحويالت أخرى، ومنها:  .ز.1 2,344 2,379 1.5%

 /4 باء لبنانمؤسسة كهر  1,711 1,397 18.3%-
N.M 70 0  الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

 الهيئة العليا لإلغاثة  29 2 93.3%-
 التحويالت إلى القطاع غير العام  276 330 19.7%

 /5 التحويالت إلى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري  33 0 100.0%-
N.M. 0 0  المساهمات لمؤسسات المياه 
N.M. 0 0 1.نفقات جارية أخرى، ومنها: .ح 
 المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 494 611 23.9%
 مستشفيات 347 473 36.2%
 أخرى )أحكام قضائية ومصالحات، نفقات وفود ومؤتمرات خارجية، غيرها(  نفقات  133 130 2.2%-
 المدينة دعم الفوائد .ط.1 181 177 2.0%-
 ثماريةالنفقات االست .2 888 1,079 21.6%
نشاءات مائية .أ.2 0 0 92.1%-  استمالكات أراض وأبنية إلنشاء وأشغال طرق ومرافئ ومطارات وا 
 تجهيزات .ب.2 60 88 45.8%
 إنشاءات قيد التنفيذ، ومنها: .ج.2 631 739 17.2%
 صندوق المهجرين 10 15 50.0%
 مجلس الجنوب 59 54 9.0%-
 رمجلس اإلنماء واإلعما 257 363 41.6%
 وزارة األشغال والنقل 66 111 69.3%
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 : التحويالت إلى المؤسسات العامة لتغطية الرواتب واألجور5جدول 
 )مليار ل.ل.( 2015 2016 نسبة التغير

2016/2015  1ك -2ك 1ك -2ك 
   تحويالت إلى مجلس الجنوب  9 14 67.2%
 تحويالت إلى مجلس اإلنماء اإلعمار    17 39 129.1%
 تحويالت إلى صندوق المهجرين    6 6 0.0%
 تحويالت إلى الجامعة اللبنانية 347 365 5.1%

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ومنها أخرى  233 187 19.8%-
 الهيئة العليا لالغاثة  61 10 83.9%-
 صيانة .د.2 141 190 34.4%
 نفقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة المادية .ه.2 55 62 13.3%
 سلفات موازنة  .3 228 323 41.8%
 /6رواتب واألجور( إدارة الجمارك )ال تتضمن ال .4 56 98 75.0%
 نفقات الخزينة  .5 1,616 2,269 40.4%
 بلديات 935 1,554 66.2%
 أمانات 68 81 19.2%
 /7ودائع  218 240 9.9%
 أخرى، ومنها: 396 395 0.2%-
 رديّات الضريبة على القيمة المضافة 305 269 11.7%-
 النفقات غير المصنفة .6 3 6 100.1%
 اإلنفاق )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار(إجمالي  .7 20,393 22,412 9.9%

 ،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
 (7حول الفوائد، الرجاء مراجعة جدول رقم )/ للتفاصيل 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 2015أرقام العام  /3
ولكن  31/12/2015مليارمستحقةبتاريخ  1.9مليار فوائد مخصمومة بقيمة ل.ل  41.4قيمة ل.ل تتضمن سندات ب 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
 ندر السكري كال من النفقات اإلدارية ودفعات القمح المدعوم.تتضمن التحويالت لصالح المديرية العامة للحبوب والشم /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، لإلدارات العامةالخزينة   ع هي مبالغ تدفعهائ/ان الودا7
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 1: تفاصيل عمليات خدمة الدين6جدول 
 2015 2016 نسبة التغير

2016/2015 )مليار ل.ل.(  1ك -2ك 1ك -2ك 
 تسديد فوائد 6,722 7,185 6.9%
 الدين بالعملة المحلية 4,327 4,609 6.5%
 الدين بالعملة األجنبية، ومنها 2,395 2,576 7.6%
 فوائد على اليوروبوند* 2,292 2,485 8.4%

 على قروض خاصة* فوائد 5 3 39.2%-
 فوائد على قروض ميّسرة 98 88 9.7%-
 تسديدات أقساط قروض ميّسرة  328 299 8.9%-

 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

ئد )حسب االحصاءات الحكومية المالية( باالضافة إلى تسديد ( يرجى المالحظة أن  بند نفقات خدمة الدين تم تجزئته إلى فئتين مختلفتين على الشكل التالي: دفعات الفوا1)
 مستحقات القروض الميسرة التي خصصت لتمويل المشاريع.  

 بالعملية متعّلقة عامة نفقات *تتضمن

            

 : التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان7جدول 

 )مليار ل.ل.( 2015 2016 نسبة التغير
2016/2015  1ك -2ك 1ك -2ك 

 شركة كهرباء لبنان، ومنها: 1,711 1,397 18.3%-
 خدمة الدين 29 21 29.0%-
 شراء غاز، فيول ووقودتسديدات ل 1,682 1,377 18.1%-

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
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 القسم الثالث: الدين العام
2016 ولاأل  كانوندائن في نهاية حسب ال المستحق األداء: الدين العام 8جدول   

 )مليار ل.ل.( 
2014 

1ك  
2015 

1ك   
2016 

1ك  

 رينسبة التغ    
-2015 1ك  
2016 1ك  

 %6.50 112,911 106,015 100,356 إجمالي الدين العام

 %8.18 70,528 65,195 61,752 الدين بالعملة المحلية

 %10.13 1,098 997 1,029 * فوائد متراكمة من الدين  

 19,855 24,308 30,150 24.03% (REPOs يتضمنمصرف لبنان ) -أ

 %0.99- 29,581 29,878 31,468 المصارف التجارية -ب

 %1.93- 10,797 11,009 10,429 ديون أخرى  بالعملة المحلية )سندات خزينة(، ومنها -ج

 %3.04 8,718 8,461 7,701 مؤسسات عامة

 %22.78- 139 180 180 /1سندات فروقات المتعهدين

 %3.83 42,383 40,820 38,604 /2 دين بالعملة األجنبية

 القروض الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص -أ
 %1.14 2,507 2,479 2,752 أجنبي

 %46.58- 631 1,182 1,743 /3 )يوروبوند وقروض( 2ديون باريس  -ب

 %18.45- 660 810 986 /4 )يوروبوند وقروض( 3ديون باريس  -ج

 %6.18 38,063 35,846 32,584 إصدارات يوروبوند في السوق -د

 %5.29 458 435 425 فوائد متراكمة على اليوروبوند -ه

 %7.35- 63 68 114 /5 سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية -و

 %7.87 14,268 13,227 13,965 ودائع القطاع العام

 %6.31 98,643 92,788 86,391 /6 صافي الدين العام

 %2.19 70,303 68,799 67,373 /7 إجمالي القيمة السوقية للدين

 %4.06- %62 %65 %67 النسبة من اجمالي الدين العام
 مصرف لبنانالمصدر: وزارة المالية، 

 .ند سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبيةألمريكي تحت با 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 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 مؤتمرلماليزيا كجزء من مساهم ةصادر يوروبوند /4

 .2008باط لقرض الفرنسي في شا

 ومقاوالت(. اتسندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية )سندات استمالك  /5

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

 .3و 2ثنائية ومتعددة األطراف وديون باريس  ، قروضلضمان االجتماعيإجمالي القيمة السوقية للدين هي إجمالي الدين العام باستثناء ما يحمله مصرف لبنان، الصندوق ا  /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


