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 لمحة عامة

 ،مؤاتيةالالظروف االقتصادية غير من رغم العلى ، 2016 العام األولى من الخمسةفي األشهر  تحسنا   العامة المالية سجلت 
الحكومة يرادات إسجلت  .عوام السابقةمقارنة مع األ إلنفاقااليرادات وا توقيت تحصيل يف االختالفذلك جزئيا  الى  يعودو 

ة لضريبة الدخل ر التحصيالت المبكبشكل كبير نتيجة  ،2015من العام  نفسها مع الفترة مليار ليرة مقارنة   767ارتفاعا  بقيمة 
مليار ليرة لتعكس  696بينما ارتفعت النفقات بقيمة  ،هري أيار وحزيران(شعادة خالل  هاليصتحيتم رباح )والتي على األ

والمخصصات والرواتب الفوائد  اتتسديدقيمة رتفاع الى إضافة باإل ،1لى البلدياتإ االستثنائية بشكل كبير التحويالت
  وملحقاتها. 

 أيار -كانون الثاني مع مقارنة  ئة افي الم 3 بلغ إنخفاضليرة، بمليار  2,522مقداره  عجزا   الميزان المالي إجماليسجل 
استبعاد التحويل  بعد. أ( -1ليرة )الجدول مليار  280 من مبلغمليار ليرة  591 لحدود وليالفائض ال  ارتفعو  ،2015

مع  مقارنة   أكبر ا  العجر المالي انخفاضيسجل  ،2016 أيار –كانون الثاني فترة خاللاالستثنائي الحاصل لصالح البلديات 
يرادات. مع متوقع في اإلالرتفاع غير الامظهرا  بذلك  ،مليار ليرة 1,931لى إ في المائة ليصل 26بنسبة وذلك  العام الماضي

مليار ليرة  280بقيمة  فائضمقارنة مع ، 2ب( -1)الجدول  مليار ليرة 1,182 بقيمةفائضا  ولي الميزان األ يحقق التعديالت،
 على التوالي. 2014و 2015من العامين أيار  –كانون الثاني خاللمليار ليرة  672و

                                                 
1
عن سنوات مليار ليرة متأخرات  636البلديات )منها مبلغ  نيابة عنبال االتصاالتمليار ليرة من ايرادات  739 ما يقدر بلت الخزينة حص   2014 خالل عام 

 .2016أيار  -مليار ليرة من المجموع الى البلديات في كانون الثاني 592وقد تم تحويل مبلغ  (.2010-2013
2
 لماليةلديناميكية الهيكلية ال بشكل أدق ليعكسمتعلقة بالمدفوعات والتحصيالت االستثنائية تعديالت  يعتمد بل الفعلية للمالية العامة،رقام ب األ -1الجدول  ال يبين 

 .العامة

 

 : ملخص المالية العامةأ -1جدول 
 2015 2016 نسبة التغير

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

 1إجمالي ايرادات الموازنة والخزينة 6,083 6,850 12.6%
 إجمالي نفقات الموازنة والخزينة، منها 8,676 9,372 8.0%
9.6% 2,994 2,732  تسديد فوائد 
-15.1% 119 141   1الميسرةتسديد أقساط القروض 
7.9% 6,259 5,803   2األوليةالنفقات 
 إجمالي العجز/الفائض (2,593) (2,522) 2.7%-

 العجز الولي/الفائض الولي 280 591 110.8%
 مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية، 

 . تتضمن فقط األقساط األساسية من القروض الميسرة المخصصة  لتمويل مشاريع1

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

مليار ليرة  6,850صل إلى يل 2016 ولى من العاماألشهر الخمسة األخالل في المائة  13بنسبة  إجمالي اإليراداترتفع إ
 .2015عام الالفترة نفسها من مليار ليرة في  6,083مقارنة مع 

خالل كانون مليار ليرة  5,125 لتبلغفي المائة(،  14)مليار ليرة  617 بقيمةاستثنائيا   رتفاعا  ا اإليرادات الضريبيةشهدت 
حيث  مليار ليرة 525 بقيمةزيادة  األموالورؤوس على الدخل واألرباح الضريبة  حققت ،هم من ذلكواأل .2016أيار –الثاني

إلى أن هذه  اإلشارةمع  ،2016رباح في وقت مبكر خالل شهر أيارتم تحصيل الجزء األكبر من ضرائب الدخل على األ
 سنة.الخالل شهري أيار وحزيران من  عادة   هاتحصيل يتمالضريبة 

على رسوم التسجيل  كل من فيالحاصلة زيادة النتيجة  أساسيبشكل  مليار ليرة 39بقيمة  مالكاألالضرائب على ارتفعت 
مات دالضرائب الداخلية على السلع والخمليار ليرة على التوالي. ارتفعت  11مليار ليرة و 27بقيمة رسم االنتقال و  اتالعقار 
الضريبة على القيمة  تحصيالت في المائة( في 4مليار ليرة ) 48مليار ليرة بشكل أساسي نتيجة ارتفاع بقيمة  34بقيمة 

التفاوت نتيجة  3أرباح إدارة حصر التبغ والتنباكمليار ليرة في التحويالت من  21انخفاض بقيمة  ا  والتي قابلها جزئيالمضافة 
 المحصلة لدى الجمارك تلكو  المحصلة داخليا  الضريبة على القيمة المضافة شهدت  ،. وفي التفاصيلفي توقيت الدفعات

  في المائة على التوالي.  2في المائة و 5بنسبة  زيادة

مليار ليرة(،  24الرسوم )الزيادة في من ة عو فمدمليار ليرة  16بقيمة  زادت فقد الدولية والمبادالت التجارة الضريبة علىأما 
مليار ليرة  4 بقيمة زيادة رسوم الطابع الماليحققت . عالوة على ذلك، (مليار ليرة 8)إنخفاض بالرسوم الجمركية  قابلهاالتي 
 .الفترة عينهاخالل 

 بسبب، 2016 أيار -كانون الثانيخالل مليار ليرة  1,328مليار ليرة لتصل إلى  34 بقيمة إليرادات غير الضريبيةاإرتفعت 
 بقيمةالرسوم والعائدات اإلدارية و ( يةتقاعد محسومات)معظمها األخرى  اإليرادات غير الضريبية كل من في الحاصلة زيادةال
والتي  ،ن االيرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكيةأوالجدير بالذكر  .مليار ليرة على التوالي 11ومليار ليرة  17

 . المذكورة في المائة خالل الفترة 2قد انخفضت بنسبة  ،كبر من االيرادات غير الضريبيةتشكل تاريخيا  البند األ

 .2016أيار مع نهايةليرة  مليار 397صل إلى تئة( لافي الم 41مليار ليرة ) 116 بقيمة إرتفعت فقد إيرادات الخزينة أما 

                                                 
3
 .2015أيار  -مليار ليرة في كانون الثاني 71، مقارنة مع 2016أيار  -مليار ليرة في كانون الثاني 50إدارة حصر التبغ والتنباك مبلغ  سجلت التحويالت من أرباح 

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

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

 أيار
 -2ك

 أيار
 1إجمالي ايرادات الموازنة والخزينة 6,083 6,850 12.6%
 والخزينة، منهاإجمالي نفقات الموازنة  8,676 8,780 1.2%
9.6% 2,994 2,732  تسديد فوائد 
-15.1% 119 141  تسديد أقساط القروض الميسرة 
-2.3% 5,667 5,803  النفقات األولية 

 إجمالي العجز/الفائض (2,593) (1,931) 25.5%-
 العجز الولي/الفائض الولي 280 1,182 321.9%

 العامةمديرية المالية المصدر: وزارة المالية، 
   .2016 أيار -كانون الثانيخالل الخزينة الموازنة ونفقات من إجمالي تحويالت الخزينة لصالح البلديات العائدة لمليار ليرة  592ستثناء مع ا1
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 النفقات

الممتدة للفترة مليار ليرة  9,372 حدود إلى صليلئة(، افي الم 8مليار ليرة ) 696 بلغتملحوظة زيادة  إجمالي النفقاتحقق 
 .2016 من العام أيارو  كانون الثانيبين 

، وذلك نتيجة 2016 مع نهاية أيارمليار ليرة  4,589صل إلى تمليار ليرة ل 158 بقيمة 4النفقات الجارية الوليةارتفعت 
الرواتب واألجور بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع  ليرة، مليار 185بقيمة المخصصات والرواتب وملحقاتها  (iلزيادة في )ا

مدفوعات  (ii) مليار ليرة، 55 بقيمة نهاية الخدمة معاشات التقاعد وتعويضاتمليار ليرة و  118بقيمة والتقديمات االجتماعية 
نخفاض ملحوظ إ ا  جزئيهذه الزيادات قابل . ليرة مليار 49 بقيمة ستهالكيةاإل المواد (iiiو )، مليار ليرة 75بقيمة  المستشفيات

 .مليار ليرة 279بقيمة مؤسسة كهرباء لبنان التحويالت إلى في 

 الديون أقساط تسديداتت مليار ليرة. بلغ 2,994مليار ليرة لتصل إلى  261بحوالي  الفوائدتسديدات ارتفعت إلى ذلك،  
 خاللمسجل ال ليرة مليار 141 مقارنة مع مبلغنخفاض اب، 2016 أيار -كانون الثانيفي مليار ليرة  119 حوالي الخارجية

  .2015 أيار -كانون الثاني

 زيادة( i) بشكل أساسي نتيجة، 2016 أيار -كانون الثانيفي مليار ليرة  35 بقيمة النفقات الرأسمالية ارتفعتمن جهتها، 
 35 بقيمة ( ارتفاعiiإلى وزارة الطاقة، ) التحويالت ارتفاع الناتجة عن التنفيذ قيداألخرى  اتاإلنشاءفي مليار ليرة  37بقيمة 

 وزارةالتحويالت إلى مليار ليرة في  29ارتفاع بقيمة  (iii، )المادية الثابتة باألصول المتعلقةاألخرى  النفقاتمليار ليرة في 
النفقات البنود المذكورة من قابل هذه الزيادة في مليار ليرة.  17بقيمة  لصيانةا مدفوعات ارتفاع( iv)و ،والنقل العامة األشغال

 .مليار ليرة 84بما مجموعه  واإلعمار اإلنماء مجلس إلى التحويالت الرأسمالية انخفاض في

، 2016 أيار -كانون الثانيخالل فترة ليرة  مليار 1,057مليار ليرة لتصل إلى  189 بلغتزيادة كبيرة  نفقات الخزينة شهدت
 830 إلى 2015 يارأ -كانون الثانيفي ليرة مليار  549من  ،لبلدياتلصالح ا في المدفوعات رتفاعاالنتيجة  يأساس بشكل
 43 وتراجع بقيمةمليار ليرة في الودائع  59 بقيمة انخفاض قابل هذه الزيادة. 2016من العام  نفسهافي الفترة ليرة مليار 

 القيمة المضافة. على ضريبةالرديات مليار ليرة في 

 

 الدين العام

 عن ئة(افي الم 1.7مليار ليرة ) 1,761 قدرها، بزيادة 2016 أيارنهاية شهر مع مليار ليرة  107,776 العامإجمالي الدين بلغ 
ودائع القطاع العام قيمة  مع بقاءئة، افي الم 1.9 بلغت نسبيا   أسرعبوتيرة  العام إزداد صافي الدينغير أن ، 2015نهاية عام 

 .المذكورة تقريبا  على حالها خالل الفترة

مليار ليرة مع نهاية  65,195مع  مقارنة   2016مع نهاية أيار مليار ليرة  64,041 يصل الىل الدين بالعملة المحلية نخفضإ
وزارة المالية بموجبها  قامتوالتي  ،2016في أيار  مصرف لبنانمع  5إلتفاقية إستبدال الدين أساسي نتيجة  بشكل  ،2015أيار 

 همن محفظت المذكور المبلغقام مصرف لبنان بتسديد ما يعادل قد مليار دوالر أميريكي و  2سندات يوروبوند بقيمة  بإصدار
بعد أن كانت  في المائة 59حصة الدين بالعملة المحلية من إجمالي الدين العام إلى  انخفضت ،نتيجة لذلك .بالليرة اللبنانية

                                                 
4
 الفوائد وخدمة الدين. مدفوعاتالنفقات الجارية األولية من النفقات الجارية بإستثناء تتشكل  
5
الدين بين وزارة المالية والمصرف المركزي، الرجاء مراجعة التقرير بعنوان "الشريحة الثالثية: إصدار سندات للمزيد من المعلومات حول اتفاقية استبدال  

، وإصدار سندات بالدوالر األميركي 2023% استحقاق أيار 6.40، إصدار سندات بالدوالر األميركي بفائدة 2022% واستحقاق أيار 6.25بالدوالر األميركي بفائدة 

" على الموقع االلكتروني لوزارة 2016أيار  27، ضمن اتفاقية استبدال الدين )ل.ل./ عمالت أجنبية( مع  مصرف لبنان، تاريخ  2029% استحقاق 6.85بفائدة 

 المالية :

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

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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 في قيمة الدين بالعملة المحلية نتيجة عملية استبدال الدين قابل هذا اإلنخفاض .قبل العملية المذكورة في المائة 61بحدود 
 ،إلى ذلك. 2016أيار –كانون الثانيعمليات االكتتاب في سندات الخزينة خالل ل في ج  مليار ليرة س   1,718فائض بقيمة 

في حين انخفضت محفظة المصارف  ،مليار ليرة 124 بقيمة ن بالعملة المحليةو يمن الد مصرف لبنانمحفظة  ارتفعت
 .ليرة مليار 1,133التجارية بقيمة 

 إلى زيادة ، ويعود ذلك أساسا  ليرةمليار  43,735 ليصل إلىمليار ليرة  2,915ما يعادل ب فقد زاد بالعملة الجنبيةالدين أما 
 االستبدال المذكورة،عملية من ضمن إتفاقية استبدال الدين. الناتجة عن سندات اليوروبوند مليار ليرة في قيمة  3,030 بحوالي

في  6.25فائدة بميركي أمليون دوالر  500بقيمة  سندات من السندات هي التالية: شرائحقامت وزارة المالية بإصدار ثالث 
، 2023في أيار  مستحقةفي المائة  6.40فائدة بميركي أمليون دوالر  500 ، سندات بقيمة2022أيار مستحقة فيالمائة 

قروض الثنائية الرتفعت "ا .2029في أيار  مستحقةفي المائة  6.85فائدة بميركي أمليون دوالر  1000 وسندات بقيمة
والقروض سندات ال قيمة انخفضتحين  في ،مليار ليرة 74بقيمة " األطراف والقروض من قطاع خاص أجنبيوالمتعددة 

 نتيجة تسديد يأساس بشكلمليار ليرة على التوالي،  66مليار ليرة  84 بقيمة 3وباريس  2باريس  الصادرة ضمن مؤتمري
 .الديونأقساط 
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  القسم الول: خالصة اإليرادات العامة

 : إجمالي اإليرادات2جدول 
 2015 2016 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2016/2015  -2ك 

 أيار
 -2ك

 أيار
 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنها 5,801 6,453 11.2%
 اإليرادات الضريبية   4,508 5,125 13.7%
 اإليرادات غير الضريبية    1,294 1,328 2.6%
 إجمالي إيرادات الخزينة 281 397 41.2%
 إجمالي اإليرادات العامة 6,083 6,850 12.6%

ةالعام المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  
 

 
 : اإليرادات الضريبية3جدول 

 2015 2016 نسبة التغير
 )مليار ل.ل.(

2016/2015  
 -2ك

 أيار
 -2ك

 أيار
 اإليرادات الضريبية 4,508 5,125 13.7%
   :ضريبة على الدخل والرباح ورؤوس الموال، ومنها 1,395 1,920 37.6%
 ضريبة الدخل على األرباح 576 1,025 78.0%
 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور 352 367 4.3%

 ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولة 120 154 29.2%
 %(5ضريبة الدخل على الفوائد ) 319 348 9.0%
 غرامات )ضريبة على الدخل( 29 25 11.3%-
  :ضريبة على المالك ، ومنها 512 551 7.6%
 ضريبة على األمالك المبنية 161 161 0.1%
 رسوم تسجيل على العقارات 286 313 9.6%
:الضرائب الداخلية على السلع والخدمات، ومنها 1,581 1,614 2.1%  
 الضريبة على القيمة المضافة 1,365 1,413 3.5%
 ضرائب أخرى على السلع والخدمات، ومنها: 140 146 4.8%
 رسوم تسجيل على السيارات 89 92 3.6%
 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية 50 54 7.9%
:الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنها 818 834 2.0%  
 الجمارك 293 286 2.6%-
 رسوم، ومنها: 525 549 4.6%
 رسوم على البنزين 249 273 9.9%

 رسوم على التبغ 99 84 14.8%-
 رسوم على السيارات 174 189 8.2%
 إيرادات ضريبية أخرى )خاصة رسوم الطابع المالي( 202 206 1.8%

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

2016/2015 )مليار ل.ل.(  -2ك 
 أيار

 -2ك
 أيار

 اإليرادات غير الضريبية 1,294 1,328 2.6%
 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 891 886 0.5%-
 حاصالت من إدارات ومؤسسات غير مالية، منها: 781 769 1.6%-
 لبنانإيرادات كازينو  47 44 6.3%-
 إيرادات مرفأ بيروت 60 65 8.3%

 إيرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني 0 0 -
 إيرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية  674 660 2.1%-
 حاصالت من مؤسسات مالية عامة )مصرف لبنان( 61 61 0.2%-
 )إيرادات مطار رفيق الحريري الدولي(حاصالت من أمالك الدولة الخاصة  47 53 12.1%
 حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة )فوائد( 2 3 91.4%
 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 325 335 3.3%
 رسوم إدارية، ومنها: 265 265 0.1%
 رسوم كتاب العدل 15 15 0.5%-
 رسوم جواز السفر/ األمن العام 99 109 10.6%
 السيررسوم  101 93 8.2%-
 رسوم قضائية 13 14 3.2%

 رسوم القيادة  13 9 31.3%-
 عائدات إدارية 20 21 4.8%
 مبيعات )الجريدة الرسمية وثمن لوحة عمومية( 1 1 1.9%-
 رسوم إجازات )خاصة إجازات العمل( 30 40 31.1%
 رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 8 8 0.4%-

والمصادراتالغرامات  8 19 142.0%  
 إيرادات غير ضريبية مختلفة )معظمها محسومات تقاعدية( 71 88 24.4%

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

 : اإلنفاق بحسب التصنيف االقتصادي5جدول 
 2015 2016 نسبة التغير

/2016 مليار ل.ل.()
2015 

 -2ك
 أيار

 -2ك
أيار   

 النفقات الجارية .1 7,305 7,702 5.4%
 المخصصات والرواتب وملحقاتها، ومنها: 2,907 3,092 6.4%
 مخصصات ورواتب وأجور والتقديمات االجتماعية 1,930 2,047 6.1%
 معاشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ومنها: 817 873 6.8%
 معاشات التقاعد 709 742 4.6%

 تعويضات نهاية الخدمة 109 131 20.8%
 /1تحويالت إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب  160 172 7.9%
 /2تسديد فوائد ومنها:  2,732 2,994 9.6%
 فوائد على القروض الداخلية 1,751 1,887 7.8%
 فوائد على القروض الخارجية 982 1,106 12.7%

 /3 التعديالت المحاسبية 1 43 -
 سديد أقساط ديون خارجيةت 141 119 15.1%-
 مواد استهالكية، ومنها: 109 159 45.4%
 نفقات تغذية 33 28 16.7%-
 محروقات 3 14 429.4%
 أدوية  49 86 76.7%
 خدمات خارجية 66 68 2.4%

 تحويالت أخرى، ومنها:  992 837 15.6%-
 /4 مؤسسة كهرباء لبنان 712 433 39.2%-

 الوطني للضمان االجتماعيالصندوق   0 20 -
 الهيئة العليا لإلغاثة  28 1 97.0%-
 التحويالت إلى القطاع غير العام  123 157 28.2%

 /5 التحويالت إلى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري  10 0 100.0%-
 المساهمات لمؤسسات المياه  0 0 -
 المحكمة الخاصة بلبنان         0 0 -

 نفقات جارية أخرى، ومنها: 280 331 18.2%
 مستشفيات  201 276 37.1%
 أخرى )أحكام قضائية ومصالحات، نفقات وفود ومؤتمرات خارجية، غيرها(  نفقات  73 53 27.7%-
 المدينة دعم الفوائد 77 60 22.2%-
 . النفقات االستثمارية2 368 403 9.5%
نشاءات مائيةاستمالكات أراض وأبنية إلنشاء  0 0 41.7%  وأشغال طرق ومرافئ ومطارات وا 
 تجهيزات 23 30 27.4%
 إنشاءات قيد التنفيذ، ومنها: 259 235 9.2%-

 صندوق المهجرين 0 0 -
 مجلس الجنوب 20 11 45.3%-
 مجلس اإلنماء واإلعمار 165 81 50.8%-
 والنقل العامة وزارة األشغال 22 52 132.0%
 ومنها:أخرى،   50 87 75.5%
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 : التحويالت إلى المؤسسات العامة لتغطية الرواتب والجور6جدول 
 2015 2016 نسبة التغير

 مليار ل.ل.()
2016/2015  -2ك 

 أيار             
 -2ك

 أيار
   تحويالت إلى مجلس الجنوب  2 3 20.7%

 تحويالت إلى مجلس اإلنماء اإلعمار    6 16 190.8%
 تحويالت إلى صندوق المهجرين    2 2 0.0%
 تحويالت إلى الجامعة اللبنانية 150 144 3.7%-

 تحويالت إلى المركز التربوي للبحوث واإلنماء 0 7 -
 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهيئة العليا لإلغاثة   4 2 50.0%-
 صيانة 74 91 23.5%

 نفقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة المادية 12 47 290.7%
 /6 سلفات موازنة .3 98 151 53.7%
 /7إدارة الجمارك )ال تتضمن الرواتب والجور(  .4 36 56 55.3%
 /8نفقات الخزينة  .5 868 1,057 21.8%
 بلديات 549 830 51.2%
 أمانات 28 28 1.3%

 /9ودائع  119 60 49.4%-
 أخرى، ومنها: 173 139 19.5%-
 ردي ات الضريبة على القيمة المضافة 142 99 30.5%-

 .  إنفاق غير مبّوب6 0 3 -
 إجمالي اإلنفاق )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار( .7 8,676 9,372 8.0%

 ،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
مليار ليرة مسحوبة من القرض ومدفوعة مباشرة إلى الدائن عن التسهيالت اإلئتمانية المعطاة من قبل  1.1تتضمن فوائد مرسملة بقيمة  2015إن األرقام العائدة لعام /3

مليار  1.9إضافًة إلى مدفوعات فوائد مخصومة بقيمة  ةمليار لير 41.4قسائم بقيمة  فهي تتضمن  2016. أما األرقام العائدة للعام EKFوكالة ائتمان الصادرات الدنماركية 
 .    2/1/2016قد  تم تسجيلها في النظام المحاسبي بتاريخ  31/12/2015ليرة مستحقة بتاريخ 

لبنان من "نفقات الخزينة (. تم اعادة تصنيف التحويالت إلى مؤسسة كهرباء 8، الرجاء مراجعة جدول رقم )إلى مؤسسة كهرباء لبنان للتفاصيل حول التحويالت /4
 .وبما يتماشى مع نشرة األداء المالي 2009االخرى" الى التحويالت المختلفة في أعقاب اعادة التصنيف في اقتراح الموازنة لعام 

 كال من النفقات اإلدارية ودفعات القمح المدعوم.السكري لحبوب والشمندر ل العامة لمديريةا لصالحتتضمن التحويالت   /5
 وسوف تتم قوننتها تبويبها بشكل مستقل. . نظرًا لنموها، وفي إطار جهود وزارة المالية لتأمين الشفافية، سوف يتمتحت البند "غيره" سلفات الموازنة كانت مصنفة سابقاً  /6

 .في نظام الموازنة ةاالقتصادي لطبيعتهاالحقًا، وحينها فقط يمكن تصنيفها وفقًا 
العامة المستندات  المالية كل المدفوعات إلى الجمارك من صندوق الجمارك، ويمكن تصنيفها فقط عندما تستلم مديرية -باستثناء الرواتب واألجور-/يتضمن هذا البند 7
 . لالزمةا
االسم نفسه في تقارير أداء المالية العامة  ، تختلف فقرة  نفقات الخزينة في التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن الفقرة التي تحمل2011/ اعتبارا من كانون األول 8

تصنيف االقتصادي في نظام الصادرة عن وزارة المالية نظرًا إلعادة تصنيف بعض المدفوعات من حسابات األمانات وسلفات الخزينة والتي يتم إعادة  تصنيفها وفقًا لل
 الموازنة.

 لصالحهم. ةمن ايرادات محصل، الصناديق الماليةوالبلديات  ،المؤسسات، الخزينة  لإلدارات العامة ع هي مبالغ تدفعهائ/ان الودا9
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 1تفاصيل عمليات خدمة الدين: 7جدول 
 2015 2016 نسبة التغير

2016/2015 )مليار ل.ل.(  -2ك 
 أيار

 -2ك
 أيار

 تسديد فوائد 2,732 2,994 9.6%
 الدين بالعملة المحلية 1,751 1,887 7.8%
 الدين بالعملة األجنبية، ومنها 982 1,106 12.7%
 فوائد على اليوروبوند* 934 1,066 14.1%

 على قروض خاصة* فوائد 2 1 40.3%-
 فوائد على قروض ميس رة 45 39 14.9%-
 تسديد أقساط ديون خارجية 141 119 15.1%-

 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

أقساط القروض الميسرة المخصصة لتمويل / إن تصنيف مدفوعات خدمة الدين تنقسم إلى فئتين: تسديد الفوائد )بحسب تصنيفات إحصاءات مالية الحكومة( وتسديد 1
 المشاريع.
قة عامة نفقات *تتضمن  بالعملية متعل 

            

 
 : التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان8جدول 

 2015 2016 نسبة التغير    
 )مليار ل.ل.(

2016/2015  -2ك 
 أيار

 -2ك
 أيار

 شركة كهرباء لبنان، ومنها: 712 433 39.2%-
 خدمة الدين 13 9 26.1%-
 شراء غاز، فيول ووقودتسديدات ل 699 423 39.4%-

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
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 القسم الثالث: الدين العام
 

2016 أيارحسب الدائن في نهاية شهر  المستحق الداء: الدين العام 9جدول   

 )مليار ل.ل.( 
2014 

 1ك
 

2015 
 1ك
 

2016 
 أيار

 رينسبة التغي    
-2015 1ك  
2016 أيار  

 %1.66 107,776 106,015 100,356 إجمالي الدين العام

 %1.77- 64,041 65,195 61,752 الدين بالعملة المحلية

 %6.02 1,057 997 1,029 * فوائد متراكمة من الدين  

 19,855 24,308 24,432 0.51% ( REPOsيتضمنمصرف لبنان ) -أ

 %3.79- 28,745 29,878 31,468 المصارف التجارية -ب

 %1.32- 10,864 11,009 10,429 :ديون أخرى  بالعملة المحلية )سندات خزينة(، ومنها -ج

 %0.61- 8,409 8,461 7,701 مؤسسات عامة

 %0.00 180 180 180 /1سندات فروقات المتعهدين

 %7.14 43,735 40,820 38,604 /2 دين بالعملة الجنبية

 %2.97 2,553 2,479 2,752 أجنبي القروض الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص -أ

 %7.09- 1,098 1,182 1,743 /3 )يوروبوند وقروض( 2ديون باريس  -ب

 %8.18- 743 810 986 /4 )يوروبوند وقروض( 3ديون باريس  -ج

 %8.45 38,877 35,846 32,584 إصدارات يوروبوند في السوق -د

 %8.51- 398 435 425 فوائد متراكمة على اليوروبوند -ه

 %2.94- 66 68 114 /5 سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية -و

 %0.02- 13,225 13,227 13,965 ودائع القطاع العام

 %1.90 94,551 92,788 86,391 /6 صافي الدين العام

 %2.57 70,565 68,799 67,373 /7إجمالي القيمة السوقية للدين

 %0.89 %65 %65 %67 النسبة من اجمالي الدين العام
 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العام

 .ألمريكي تحت بند سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبيةا تندرج سندات المتعهدين بالدوالر ة المحلية.لسندات فروقات المتعهدين بالعم / 1
عن تلك المنشورة سابًقا نظرًا لتحديث المعلومات المتعلقة بالقروض الثنائية والمتعددة األطراف الصادرة  أن تختلف يمكن 2015 كانون األول -2014أرقام كانون األول  / 2

 .DMFASعن نظام 
 .2مليار دوالر ضمن مؤتمر باريس  1,870بقيمة  لمصرف لبنانصادرة أساسًا ً)القروض واليوروبوند( تتضمن يوروبوند  2ديون باريس  / 3

لقرض من اوثانية ، قرض للبنك الدولي إلعادة اإلعمار والتنمية، قرض لإلمارات العربية المتحدة، شريحة أولى 3لماليزيا كجزء من مساهمة باريس  ةصادر يوروبوند /4
 .2008في شباط الممنوح الفرنسي 

 ومقاوالت(. اتسندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية )سندات استمالك  /5
 صافي الدين العام عن طريق طرح ودائع القطاع العام من اجمالي الدين العام. حساب/ يتم 6

ثنائية ومتعددة األطراف وديون  ، قروضاالجتماعيلضمان ل الوطني إجمالي القيمة السوقية للدين هي إجمالي الدين العام باستثناء ما يحمله مصرف لبنان، الصندوق  /7
 .3و 2باريس 
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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

 center@finance.gov.lbinfoالبريد االلكتروني: 

 www.finance.gov.lbااللكتروني:  الموقع

mailto:infocenter@finance.gov.lb

