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 لمحة عامة

عجز الوذلك بزيادة ملحوظة عن  2016كانون الثاني  خالل مليار ليرة 323بقيمة  عجزا   المالي الميزانإجمالي سجل 
المذكور بشكل كبير  التدهورعود يو  (.أ-1 )جدول رقم ليرة مليار 168بلغ الذي و  2015كانون الثاني المحقق خالل 

حسب  2014خالل العام عن البلديات  نيابة  إلى أسباب محاسبية حيث تم تحويل جزء من إيرادات الخزينة المحصلة 
لى إمليار ليرة ليصل  505إجمالي النفقات بقيمة يرتفع بذلك، . 1نفقاتضمن ال البلديات وتم تسجيلهصالح اصول لاأل

مليار ليرة  351أقل بلغت بقيمة اسمية  ،2016رتفعت االيرادات في كانون الثاني من جهتها، امليار ليرة.  1,997
في االختالف  إلى يعوداالتصاالت  وفر موازنة مليار ليرة من 160مبلغ تحويل نتيجة  ،2015ي نكانون الثامقارنة  مع 
 . 2اتتوقيت الدفع

 في ليرة مليار 238 بلغبفائض  ، مقارنة  2016مليار ليرة خالل كانون الثاني  48 بقيمة فائضا   االولي الميزان سجل
وزارة  تحويالت فيفروقات الإضافة  إلى لبلديات صالح التحويالت االستثنائية لبعد استبعاد ا .2015 الثاني كانون

في  59بحوالي وذلك أقل  ،مليار ليرة 70 لحدود 2016كانون الثاني في الميزان المالي  ينخفض عجز ،االتصاالت
بلغ تحسن ب ، أييار ليرةمل 301ولي فائضا  بقيمة سجل الميزان األفي حين ي ،2015كانون الثاني مقارنة  مع المائة 
 ب(.-1)جدول رقم  2015في المائة عن كانون الثاني  26.7

                                                 
عن سنوات مليار ليرة متأخرات  636نيابة عن البلديات )منها بالاالتصاالت  إيراداتمليار ليرة من  739 مبلغ يقدر بحصلت الخزينة  ،2014 خالل عام 1

 .ياتمليار ليرة منها للبلد 413 مبلغ تم تحويل ،2016كانون الثاني  خالل(. 2010-2013
 .2015إلى كانون األول  2016المبلغ المحول من وزارة االتصاالت في كانون الثاني  يعود 2

 : ملخص المالية العامةأ-1جدول 

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

 ةإجمالي ايرادات الموازنة والخزين 1,324 1,675 26.5%

 منها  والخزينة،إجمالي نفقات الموازنة  1,492 1,997 33.8%

-10.3% 348 388  تسديد فوائد 

26.5% 23 18  1تسديد أقساط القروض الميسرة 

49.7% 1,626 1,086  2النفقات األولية 

 إجمالي العجز/الفائض (168) (323) 91.7%

 العجز األولي/الفائض األولي 238 48 79.7%-

 مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية، 
 تسديد اقساط القروض الميّسرة المخّصصة لتمويل المشاريع.تشمل فقط  1
 .النفقات األولية ال تتضمن المدفوعات المتعلقة بالدين )تسديد الفوائد وأقساط القروض الميسرة(. .2
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 االيرادات

 كان قد سجلن أ، بعد 2016مليار ليرة خالل كانون الثاني  1,675ليبلغ  في المائة 26بنسبة  إجمالي اإليرادات رتفعا
  .2015مليار ليرة خالل كانون الثاني  1,324

 1,179وقد بلغت  ،2015بالفترة نفسها من سنة  مقارنة  في المائة(  6مليار ليرة ) 65بقيمة  الضريبية اإليرادات إرتفعت
 الضريبةجاءت الزيادة األبرز في  بسبب الزيادة في جميع المكونات.، 2016 عامالشهر االول من مليار ليرة خالل 

مليار  24بقيمة رتفا  نتيجة االساسي أبشكل في المائة(  9مليار ليرة ) 32بقيمة  االموال ورؤوس االرباحو  الدخل على
مليار  10بقيمة  والخدمات السلع على الداخلية الضرائبكذلك، ارتفعت  في ضريبة الدخل على الرواتب واالجور.ليرة 
 على الضريبةو  لكل منها،مليار ليرة  8بقيمة  الدولية والمبادالت التجارة على الرسومكما  رسوم الطابع المالي، تلتها ليرة

 مليار ليرة.  6بقيمة  االمالك

خالل مليار ليرة  305لى إلتصل ، مع السنة السابقة مقارنة   مليار ليرة 196 بقيمة اإليرادات غير الضريبية إرتفعت
هذه بلغت . االتصاالتوفر موازنة  من تحويالتالاالختالف في توقيت لى إويعود ذلك ، 2016كانون الثاني 

 ،. عالوة على ذلك2015في كانون الثاني ال شيء مقارنة مع  ،2016مليار ليرة في كانون الثاني  160التحويالت 
 مليار ليرة على التوالي. 8مليار ليرة و 9ورسوم جواز السفر بقيمة اإلجازات ارتفعت رسوم 

  .2016مليار ليرة في كانون الثاني  191لتبلغ  مليار ليرة 90بقيمة  رتفاعا  ا إيرادات الخزينة شهدت

 

 النفقات

كانون  خاللمليار ليرة  1,997صل إلى ي، ل(في المائة 34) مليار ليرة 505بقيمة  سنويا   رتفاعا  ا النفقاتإجمالي  سجل
 .2015كانون الثاني  خاللمليار ليرة  1,492مع مبلغ  مقارنة   2016الثاني 

بشكل ، 2016كانون الثاني  خاللمليار ليرة  1,046لتصل إلى  مليار ليرة 127بقيمة  4النفقات الجارية األولية ارتفعت
 إلى التيلى ارتفا  التحو إ بدوره والعائد مليار ليرة 88بقيمة  االخرى الجارية المصاريفزيادة نتيجة أساسي 

                                                 
 . العامة لماليةلديناميكية الهيكلية ال بشكل أدق ليعكسمتعلقة بالمدفوعات والتحصيالت االستثنائية تعديالت  يعتمد بل الفعلية للموازنة،رقام ب األ-1الجدول  ال يبين 3
4

 دفعات الفوائد وخدمة الدين. ثناءاألّولية من النفقات الجارية مع است الجاريةتتشّكل النفقات  

  3التعديالت بعد –: ملخص المالية العامة ب-1جدول 

 2015 2016 نسبة التغير
 )مليار ل.ل.(

 2ك 2ك 2016/2015
 ةإجمالي ايرادات الموازنة والخزين 1,324 1,515 14.4%

 منها  إجمالي نفقات الموازنة والخزينة، 1,492 1,584 6.2%

-10.3% 348 388  تسديد فوائد 

26.5% 23 18  تسديد أقساط القروض الميسرة 

11.7% 1,213 1,086  النفقات األولية 

 العجز/الفائضإجمالي  (168) (70) 58.7%-

 العجز األولي/الفائض األولي 238 301 26.7%

 مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية، 
مليار  413مبلغ  استبعاد إضافًة إلى ،الخرينةإيرادات الموازنة ومن اجمالي  2016 2في كيرادات االتصاالت إل العائدمليار ليرة  160بعد استبعاد مبلغ  .1

 . إجمالي نفقات الموازنة والخزينة تحويالت الخرينة للبلديات منل العائدليرة 
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ارتفا  بقيمة  (i) منها ،التحويالتخرى في أيضا  نتيجة زيادات أجاء هذا االرتفا   .مليار ليرة 71بقيمة  لمستشفياتا
مليار ليرة في مدفوعات  23بقيمة  ا  كبير  ا  الذي يتضمن ارتفاعو  ،االستهالكية المواد مليار ليرة في االنفاق على 43
مبلغ مقابل  العام غير القطا  لىإ تحويالتلامليار ليرة في  36(iii) و ،ةيمحاسب تتعديالمليار ليرة  43 (ii)،دويةاأل
 الخدماتمليار ليرة في  6ل ارتفا  بسيط بقيمة يسجت ، تملى ذلكإباالضافة  .2015مليار ليرة المحول في  11

 (i). قابل هذه االرتفاعات 2015في كانون الثاني مليار ليرة  17بلغ بعد االنخفاض الكبير الذي  وذلكالخارجية 
مليار ليرة في  28تراجع بقيمة  (ii) ،لينان كهرباء مؤسسة لىإ التحويالتمليار ليرة في  134انخفاض كبير بقيمة 

 االجتماعية والتقديمات واألجور الرواتببشكل أساسي نتيجة االنخفاض في مدفوعات المخصصات والرواتب وملحقاتها 
 العليا الهيئة إلى التحويالتانخفاض في  (iii)و، 2016مليار ليرة في  350إلى  2015مليار ليرة في  388من 

 مليار ليرة. 19بقيمة  لإلغاثة

 خدمة الدينمدفوعات  تدني فيال نتيجةوذلك ، مليار ليرة 348لتبلغ  مليار ليرة 40بقيمة  تسديدات الفوائد إنخفضت
مليار ليرة في كانون الثاني  23 الخارجية الديون أقساط تسديدات بلغت .جنبيةواأل المحلية تينبالعمل القروضعلى 
 .2015مليار ليرة في كانون الثاني  18مع  مقارنة   ،2016

نتيجة  وذلك ،2016مليار ليرة في كانون الثاني  102لى إلتصل  مليار ليرة 10 بقيمة النفقات االستثمارية إرتفعت
 مجلسلى إمليار ليرة في المدفوعات  41انخفاض بقيمة  مقابل ،مليار ليرة 51االرتفا  في معظم مكوناتها بقيمة 

 .واالعمار االنماء

لى إالدفعات  ارتفا  نتيجةبشكل أساسي  ،2016في كانون الثاني مليار ليرة  409بقيمة  5نفقات الخزينة إرتفعت
عائدات مليار ليرة من  413قامت بتوزيع مبلغ ن وزارة المالية أ الذكرب. والجدير مليار ليرة 391بقيمة البلديات 

لى الخرينة في قد قامت بتحويلها إوزارة االتصاالت كانت والتي  ،20166لى البلديات خالل كانون الثاني إاالتصاالت 
 .(2014تموز  - العامة الماليةمرصد  تقريرالرجاء االطال  على  ،المعلومات من للمزيد) 2014تموز 

 

 الدين العام
نهاية في المائة عن  0.4بإرتفا  بنسبة  ،2016كانون الثاني مع نهاية مليار ليرة  106,478 إجمالي الدين العام بلغ

 .مليار ليرة 93,105لى إليصل  في المائة 0.3 بوتيرة أبطأ بلغتفي الدين العام صاارتفع  في حين ، 2015عام 

عن  مليار ليرة 353بزيادة قدرها  ،2016كانون الثاني مع نهاية  مليار ليرة 65,548 الدين بالعملة المحلية سجل
لتصل  مليار ليرة( 1,072) في المائة 4.4نسبة بالدين بالعملة المحلية  منمصرف لبنان زادت محفظة  .الشهر السابق

في المائة  2.5ة ببنسالدين بالعملة المحلية من  التجاريةالمصارف محفظة  تراجعتفي حين ، مليار ليرة 25,380إلى 
 .مليار ليرة 29,139لى قيمتها إصل تمليار ليرة( ل 739)

قيمة ن علما  أ ،مليار ليرة 40,930لى إمليار ليرة( ليصل  111في المائة ) 0.3بنسبة  الدين بالعملة األجنبية رتفعا
نفذت  ،كانون الثانيخالل مليار ليرة.  35,845تشهد تغيرا  ملحوظا  وسجلت لم  في السوق سندات اليوروبوند المتداولة

 أميركي دوالر 431,664,000 سندات جديدة بقيمةحيث تم إصدار  ،وزارة المالية صفقة سندات يوروبوند مزدوجة

                                                 
، تختلف فقرة نفقات الخزينة في التقارير المالية الشهرية والفصلية والسنوية من تلك المنشورة في نشرة األداء المالي 2011اعتباراً من عدد كانون األول  5

ة تصنيف بعض المدفوعات في بنود األمانات وسلف الخزينة، والتي يتم إعادة تصنيفها ضمن بنود الموازنة بحسب تصنيفها الشهري، وذلك بسبب إعاد
 االقتصادي.

6
.2015تشرين الثاني  30تاريخ  2339بناًء للمرسوم رقم  
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. 2015ول كانون األ 18تاريخ  ،7)مصرف لبنان( وفقا  "إلتفاق شراء" مع مصرف لبنانالمركزي صالح المصرف ل
إصدار  (i) ،2015في تشرين الثاني باب االكتتاب في إصدارين كانا قد حصال أساسا  إعادة فتح تضمنت هذه العملية 

إصدار  (ii)و ،أميركي دوالر 38,467,000بقيمة ( 3الشريحة  ،75)السلسلة  2024عام  ةستحقم% 6.25بفائدة 
. استخدمت أميركي دوالر 393,197,000بقيمة ( 3الشريحة  ،76)السلسلة  2028عام % مستحقة 6.65 بفائدة

% 8.5بفائدة أميركي مليون دوالر  750من اإلصدار بقيمة مبلغ المتبقي ال دتسديلتمويل األموال من هذه االكتتابات 
سندات يوروبوند وزارة المالية أصدرت  2015تشرين الثاني  4 نه فيأ علما   ،2016كانون الثاني  19مستحق في وال

 دوالر 318,336,000بقيمة  عملية استبدال مسبق لسندات يوروبوندنتج عنها  أميركي مليار دوالر 1.6بقيمة 
  . 8أميركي

  

                                                 
7

 6.25%اإلصدار بالدوالر بفائدة  فتحبعنوان "اعادة  التقريرضمن  جدونهات 2016خالل كانون الثاني من التفاصيل حول عملية اصدار اليوروبوند  مزيد 

على الصفحة االلكترونية  "،2016كانون الثاني  19، إصدار 2028 تشرين الثاني مستحقة في 6.65% اإلصدار بالدوالر بفائدةو 2024 الثاني تشرين في مستحقة

 US/finance/PublicDebt/Pages/DebtTransactions.aspx-http://www.finance.gov.lb/enلوزارة المالية:
خالل تشرين "عمليات اليوروبوند الحاصلة التقرير يعنوان ، الرجاء مراجعة 2015لمزيد من التفاصيل حول عملية إصدار اليوروبوند خالل تشرين الثاني  8

http://www.finance.gov.lb/en- :على الصفحة االلكترونية لوزارة المالية" 2015الثاني 
US/finance/PublicDebt/Pages/DebtTransactions.aspx 

http://www.finance.gov.lb/en-US/finance/PublicDebt/Pages/DebtTransactions.aspx
http://www.finance.gov.lb/en-US/finance/PublicDebt/Pages/DebtTransactions.aspx
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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 القسم األول: خالصة اإليرادات العامة    

 : إجمالي اإليرادات2جدول 
 2015 2016 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2016/2015  2ك 2ك 

 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنها 1,224 1,484 21.3%
 اإليرادات الضريبية   1,114 1,179 5.8%

 اإليرادات غير الضريبية    110 305 178.3%
 إجمالي إيرادات الخزينة 100 191 90.4%
 إجمالي اإليرادات العامة 1,324 1,675 26.5%

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

 : اإليرادات الضريبية3جدول 
 ل.ل.()مليار  2015 2016 نسبة التغير

2016/2015  2ك 2ك 
 اإليرادات الضريبية 1,114 1,179 5.8%
  :ضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال، ومنها 345 378 9.3%
 ضريبة الدخل على األرباح 100 95 4.7%-
 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور 157 180 15.1%
 المنقولةضريبة الدخل على رؤوس األموال  19 22 13.2%
 %(5ضريبة الدخل على الفوائد ) 67 75 11.3%

 غرامات )ضريبة على الدخل( 2 5 149.4%
  :ضريبة على األمالك ، ومنها 74 80 8.2%

 ضريبة على األمالك المبنية 10 13 22.0%
 رسوم تسجيل على العقارات 57 57 0.4%-
:ومنهاالضرائب الداخلية على السلع والخدمات،  479 489 2.1%  
 الضريبة على القيمة المضافة 462 466 0.8%
 ضرائب أخرى على السلع والخدمات، ومنها: 15 21 38.1%
 رسوم تسجيل على السيارات 13 14 6.3%

 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية 2 7 241.9%
:الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنها 168 176 4.6%  
 الجمارك  56 56 0.9%-
 رسوم، ومنها: 112 120 7.3%
 رسوم على البنزين 50 52 2.9%
 رسوم على التبغ 29 32 8.6%
 رسوم على السيارات 32 36 13.2%
 إيرادات ضريبية أخرى )خاصة رسوم الطابع المالي( 48 56 17.8%

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  
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 الضريبية: اإليرادات غير 4جدول 
2015/2016 )مليار ل.ل.( 2015 2016 نسبة التغير  2ك 2ك 

 اإليرادات غير الضريبية 110 305 178.3%
 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 41 203 391.8%
N.M. 170 11 :حاصالت من إدارات ومؤسسات غير مالية، منها 
 إيرادات كازينو لبنان 11 10 13.9%-
N.M. 0 0 إيرادات مرفأ بيروت 
N.M. 0 0 إيرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني 
N.M. 160 0 ة إيرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكي 
N.M. 0 0 )التحويالت من المؤسسات المالية العامة )مصرف لبنان المركزي 
 الخاصة )إيرادات مطار رفيق الحريري الدولي(حاصالت من أمالك الدولة  30 33 10.4%
 حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة )فوائد( 0 0 23.7%
 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 53 75 39.8%
 رسوم إدارية، ومنها: 34 43 26.9%
 رسوم كتاب العدل 2 3 6.4%

 رسوم جواز السفر/ األمن العام 12 21 66.8%
 السيررسوم  14 14 4.6%
 رسوم قضائية 2 2 7.5%-

 رسوم القيادة 2 1 10.5%-
 عائدات إدارية 11 14 30.4%
 مبيعات )الجريدة الرسمية وثمن لوحة عمومية( 0 0 4.4%-
 رسوم إجازات )خاصة إجازات العمل( 6 15 152.1%
 رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 2 2 19.0%-
 الغرامات والمصادرات 1 3 112.7%
 إيرادات غير ضريبية مختلفة )معظمها محسومات تقاعدية( 14 25 80.5%

 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.(
 2ك 2ك 2015

 النفقات الجارية .1 1,325 1,417 7.0%
 المخصصات والرواتب وملحقاتها، ومنها:أ. .1 542 514 5.2%-
 مخصصات ورواتب وأجور والتقديمات االجتماعية 388 350 9.6%-
 معاشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ومنها: 154 160 4.0%
 معاشات التقاعد 140 147 4.8%
 الخدمةتعويضات نهاية  13 13 3.6%-
N.M. 4 1  1تحويالت إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب/ 

 /2تسديد فوائد ومنها:  .ب.1 388 348 10.3%-
 فوائد على القروض الداخلية 265 258 2.6%-

 فوائد على القروض الخارجية 123 90 27.0%-
N.M. 43 0 1ج. تعديالت محاسبية.* 
 سديد أقساط ديون خارجيةت.د. 1 18 23 26.5%
 مواد استهالكية، ومنها: .ه.1 25 68 177.0%
 نفقات تغذية 8 11 49.5%
N.M. 8 1 محروقات 
N.M. 36 7 أدوية 

 خدمات خارجية .و.1 9 16 68.9%
 تحويالت أخرى، ومنها: .ز.1 254 229 10.1%-
 /4 مؤسسة كهرباء لبنان 188 54 71.3%-
N.M. 0 0 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

 الهيئة العليا لإلغاثة 20 1 96.5%-
N.M 48 11 التحويالت إلى القطا  غير العام 

 /5 التحويالت إلى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 10 0 100.0%-
N.M. 0 0 المساهمات لمؤسسات المياه 

 نفقات جارية أخرى، ومنها: .ح.1 88 176 100.0%
 مستشفيات 76 147 92.6%
 أخرى )أحكام قضائية ومصالحات، نفقات وفود ومؤتمرات خارجية، غيرها( نفقات 7 28 273.7%
 المدينة دعم الفوائد. .ط1 1 1 10.2%
 . النفقات االستثمارية2 92 102 10.8%
نشاءات مائية .أ.2 0 0 12.5%  استمالكات أراض وأبنية إلنشاء وأشغال طرق ومرافئ ومطارات وا 
N.M. 15 2 2.تجهيزات .ب 

 إنشاءات قيد التنفيذ، ومنها: .ج.2 69 53 23.3%-
N.M. 0 0 صندوق المهجرين 
N.M. 0 0 مجلس الجنوب 

 مجلس اإلنماء واإلعمار 54 13 76.1%-
 وزارة األشغال والنقل 5 12 138.2%
 أخرى، ومنها: 8 25 212.9%
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 : التحويالت إلى المؤسسات العامة لتغطية الرواتب واألجور6جدول 
 )مليار ل.ل.( 2015 2016 نسبة التغير

2016/2015  2ك 2ك 
N.M. 0 0  تحويالت إلى مجلس الجنوب   
N.M. 0 0    تحويالت إلى مجلس اإلنماء اإلعمار 
N.M. 0 0    تحويالت إلى صندوق المهجرين 

 تحويالت إلى الجامعة اللبنانية 1 0 100.0%-
N.M. 3 0 تحويالت إلى المركز التربوي للبحوث واإلنماء 

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.M. 0 0 الهيئة العليا لإلغاثة 
 صيانة .د.2 21 31 45.6%
N.M. 4 0 2.نفقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة المادية .ه 
 /6سلفات موازنة  .3 3 1 71.3%-
 /7إدارة الجمارك )ال تتضمن الرواتب واألجور(  .4 13 8 36.9%-
N.M. 468 59 5.  8نفقات الخزينة/ 
N.M. 413 22 بلديات 

 أمانات 3 2 37.9%-
 /9ودائع  5 6 23.1%
 أخرى، ومنها: 28 46 64.5%
 رديّات الضريبة على القيمة المضافة 23 27 19.5%
N.M 1 0 6. المصنفة غير النفقات 

 إجمالي اإلنفاق )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار( .7 1,492 1,997 33.8%
 األرقام االجمالية لنشرة األداء المالي بعد التسوية الدين العام،أرقام مديرية  نفقات الصناديق،، 36كشف حساب  المصدر: 

 (6/ للتفاصيل حول هذه التحويالت، الرجاء مراجعة جدول رقم )1
 (7/ للتفاصيل حول الفوائد، الرجاء مراجعة جدول رقم )2
قد تم تسجيلها في نظام  31/12/2015مليار ليرة مستحقة في  1.9بقيمة  ومةصخليرة إضافة إلى مدفوعات فوائد م مليار 41.4/تجدر اإلشارة إلى أن قسائم بقيمة 3

 .2/1/2016المحاسبة بتاريخ 
(. تم اعادة تصنيف التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان  من "نفقات الخزينة 8، الرجاء مراجعة جدول رقم )إلى مؤسسة كهرباء لبنان للتفاصيل حول التحويالت /4

 وبما يتماشى مع األداء المالي. 2009في أعقاب اعادة التصنيف في اقتراح الموازنة لعام  االخرى" الى التحويالت المختلفة
 لدعم القمح. ادارية ودفعاتتتضمن نفقات  التحويالت إلى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري / 5
 وسوف تتم قوننتها تبويبها بشكل مستقل. جهود وزارة المالية لتأمين الشفافية، سوف يتم. نظرًا لنموها، وفي إطار تحت البند "غيره" سلفات الموازنة كانت مصنفة سابقاً  /6

 .في نظام الموازنة ةاالقتصادي لطبيعتهاالحقًا، وحينها فقط يمكن تصنيفها وفقًا 

العامة المستندات  المالية تصنيفها فقط عندما تستلم مديرية/يتضمن هذا البند )باستثناء الرواتب واألجور( كل المدفوعات إلى الجمارك من صندوق الجمارك، ويمكن 7
 . 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 8
إلعادة تصنيف بعض المدفوعات من حسابات األمانات وسلفات الخزينة والتي يتم إعادة  تصنيفها وفقًا للتصنيف االقتصادي في نظام الصادرة عن وزارة المالية نظرًا 

 الموازنة.
 لصالحهم. ةمن ايرادات محصل، الصناديق الماليةوالبلديات  ،المؤسسات، الخزينة  لإل دارات العامة ع هي مبالغ تدفعهائ/ان الودا9
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 1 : تفاصيل عمليات خدمة الدين7جدول 
 2015 2016 نسبة التغير

2016/2015 )مليار ل.ل.(  2ك 2ك 
 تسديد فوائد 388 348 10.3%-
 الدين بالعملة المحلية 265 258 2.6%-

 الدين بالعملة األجنبية، ومنها 123 90 27.0%-
 فوائد على اليوروبوند* 113 81 28.6%-
 على قروض خاصة* فوائد 1 1 35.0%-
 فوائد على قروض ميّسرة 9 8 5.9%-

 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

تجزئته إلى فئتين مختلفتين على الشكل التالي: دفعات الفوائد )حسب االحصاءات الحكومية المالية( باالضافة إلى  تتم قد نفقات خدمة الدين أن بند( يرجى المالحظة 1)
 تسديد مستحقات القروض الميسرة التي خصصت لتمويل المشاريع. 

 بالعملية متعّلقة عامة نفقات *تتضمن 

           
 

 

 

 
 1كهرباء لبنان مؤسسة: التحويالت إلى 8جدول 

 2015 2016 نسبة التغير
 )مليار ل.ل.(

2016/2015  2ك 2ك 
 كهرباء لبنان، ومنها: مؤسسة 188 54 71.3%-
 خدمة الدين 2 1 5.2%-
 شراء غاز، فيول ووقودتسديدات ل 186 52 71.9%-

 العامةالمصدر: وزارة المالية، مديرية المالية 
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)

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

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

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

 أصبحت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان تندرج في خانة "نفقات الموازنة". 2011
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 القسم الثالث: الدين العام
 

2016كانون الثاني حسب الدائن في نهاية  المستحق األداء: الدين العام 9جدول   

 )مليار ل.ل.( 
2014 

 1ك
 

2015 
 1ك
 

2016 
2ك  

 رينسبة التغ    
-2015 1ك  
2016 2ك  

 %0.4 106,478 106,014 100,356 إجمالي الدين العام

 %0.5 65,548 65,195 61,752 الدين بالعملة المحلية

 %10.9 1,106 997 1,029 * فوائد متراكمة من الدين  

 19,855 24,308 25,380 4.4% (  REPOsيتضمنمصرف لبنان ) -أ

 %2.5- 29,139 29,878 31,468 المصارف التجارية -ب

 %0.2 11,029 11,009 10,429 ديون أخرى  بالعملة المحلية )سندات خزينة(، ومنها -ج

 %0.3 8,488 8,461 7,701 مؤسسات عامة

 %0.0 180 180 180 /1سندات فروقات المتعهدين

 %0.3 40,930 40,819 38,604 /2 دين بالعملة األجنبية

 %0.3- 2,472 2,478 2,752 أجنبي القروض الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطا  خاص -أ

 %0.0 1,182 1,182 1,743 /3 )يوروبوند وقروض( 2ديون باريس  -ب

 %2.9- 786 810 986 /4 )يوروبوند وقروض( 3ديون باريس  -ج

 %0.0 35,845 35,846 32,584 إصدارات يوروبوند في السوق -د

 %33.1 579 435 425 فوائد متراكمة على اليوروبوند -ه

 %2.9- 66 68 114 /5 سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية -و

 %1.1 13,373 13,227 13,965 ودائع القطاع العام

 %0.3 93,105 92,787 86,391 /6 صافي الدين العام

 %0.9- 68,194 68,799 67,373 /7 إجمالي القيمة السوقية للدين

 %1.3- %64 %65 %67 النسبة من اجمالي الدين العام

 مصرف لبنانالمصدر: وزارة المالية، 

 .خزينة خاصة بالعملة األجنبيةألمريكي تحت بند سندات ا 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 األول -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

لقرض الفرنسي وثانية من اأولى  تينقرض لإلمارات العربية المتحدة، شريح لإلنشاء والتعمير،، قرض للبنك الدولي 3لماليزيا كجزء من مساهمة باريس  ةصادر يوروبوند /4

 .2008في شباط 

 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  ، 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


