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 لمحة عامة

ولى من العام شهر السبعة األالعجز خالل األ زيادةى الى مما أد  اإليرادات في اإلرتفاع نفقات الدولة على رتفاع في اإل طغى
ستثنائي الحاصل لصالح التحويل اإلأثر مر بشكل رئيسي عكس هذا األمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.  2016

نخفاض  1البلديات الزيادة في حدثت , عالوًة على ذلك. مكانياتاإل الضرائب دون تتحصيال لنمو عمومًا, الذي أبقىاوا 
 خف ف من أثر  مم الى مؤسسة كهرباء لبنان إصت التحويالت التي قل   2العالميةأسعار النفط إنخفاض على الرغم من  العجز
ر الضريبية نتيجة تفاوت في توقيت التحصيالت من وفر وزارة زيادة في االيرادات غيمن النفاق األخرى, و في بنود اإلالزيادة 

  .االتصاالت

في  7 بلغ إرتفاعب, 2016من العام  تموز -كانون الثاني خالل ليرةمليار  2,994مقداره  عجزاً  الميزان المالي إجماليل سج  
 1,006 لىإليصل  في المائة 1 بنسبةاضًا إنخف وليالفائض ال  لسج  في حين  ,2015الفترة نفسها من العام  مع مقارنةً ئة االم

 ,2016 تموز –كانون الثاني فترة خاللالحاصل لصالح البلديات اإلستثنائي التحويل استبعاد  بعد. أ( -1)الجدول مليار ليرة 
ليصل ولي ألافائض الفي  اً وارتفاع, مليار ليرة 2,402 لىإليصل  في المائة 14بنسبة  في العجز المالي اً صتظهر النتائج تقل  

 .3ب( -1)الجدول وذلك مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي  مليار ليرة 1,598 إلى
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عن سنوات مليار ليرة متأخرات  636البلديات )منها مبلغ  عن نيابة  ار ليرة من ايرادات االتصاالت ملي 739ما يقدر ب حّصلت الخزينة  ،2014خالل عام  

 وقد تم قيدها ضمن نفقات الخزينة. 2016تموز  -مليار ليرة الى البلديات في كانون الثاني 592تحويل مبلغ  (. من المجموع، تمّ 2010-2013
2
--كانون الثاني$ للبرميل الواحد خالل  40.4٪ لتصل إلى 30بنسبة األوروبي   ألسعار برنتشهري المتوسط النخفض إاألميركية،  الطاقة والمعلوماتإلدارة  وفقا 

$  108.6 يلغ يوروباأل أسعار برنت متوسط . ومن الجدير بالذكر أنّ 2015عام  تموز --كانون الثاني$ للبرميل في  57.6مبلغ مع ، مقارنة 2016عام  تموز

 .2014 تموز --كانون الثانيللبرميل في 
3
 لماليةلديناميكية الهيكلية ال بشكل أدقّ  ليعكسبالمدفوعات والتحصيالت اإلستثنائية  واسعة تعديالت يعتمد بل الفعلية للمالية العامة،رقام ب األ -1الجدول  ال يبين 

 .العامة

 

 : ملخص المالية العامةأ -1جدول 
 2015 2016 نسبة التغير

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

 إجمالي ايرادات الموازنة والخزينة 8,857 9,480 7.0%
 إجمالي نفقات الموازنة والخزينة، منها 11,657 12,474 7.0%
5.6% 3,822 3,619  تسديد فوائد 
-9.8% 178 198  1تسديد أقساط القروض الميسرة 
8.1% 8,474 7,840  2النفقات األولية 
 إجمالي العجز/الفائض (2,800) (2,994) 6.9%
 العجز الولي/الفائض الولي 1,016 1,006 1.0%-

 مديرية المالية العامةلية، المصدر: وزارة الما

 . تتضمن فقط األقساط األساسية من القروض الميسرة المخصصة  لتمويل مشاريع1

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

 
 

 

 
 

 

 

 جدول المحتويات
 
 
 

         االيرادات
  3-2صفحة   

 

 النفقات
 3صفحة  

 
 تطور الدين العام

 4 -صفحة 

 

 

 2016 تموز

 مرصد المالية العامة



 2016 موزت –ة مرصد المالية العام
 

 

 

 

2 

 

 

 االيرادات

مقارنة مليار ليرة  9,480صل إلى يل 2016 من العامتموز  -كانون الثانيخالل في المائة  7بنسبة  إجمالي اإليراداترتفع إ
 .2015عام الالفترة نفسها من مليار ليرة في  8,857مع 

 .2016األولى من العام  بعةخالل األشهر الس في المائة( 2)مليار ليرة  154 بقيمة رتفاعاً ا اإليرادات الضريبية حققت

ضريبة  الجدير بالذكر أن   (.في المائة 5) مليار ليرة 110 بقيمة ورؤوس األموالعلى الدخل واألرباح الضريبة  يراداتإرتفعت إ
 مصحوبةً  4الودائعإجمالي  في زيادةالنتيجة  بشكل أساسيفي المائة(  9) مليار ليرة 41بقيمة  ترتفعإقد  الدخل على الفوائد

على  تالليرة اللبنانية بقيبعلمًا أن أسعار الفائدة على الودائع في  ,5سعار الفائدة على الودائع بالدوالر االمريكيأبإرتفاع 
 خالل الفترة المذكورة. احاله

رتفاع تحصيالت الضريبة على القيمة المضافة إمليار ليرة نتيجة  32بقيمة على السلع والخدمات  الضرائب الداخليةزادت 
 ,في المائة 4لة داخليًا بنسبة الضريبة على القيمة المضافة المحص  رتفعت إ التفصيل,ب .في المائة(  1مليار ليرة ) 29بقيمة 

أسعار النفط إنخفاض  ويعود ذلك بشكل جزئي  إلىي المائة ف 1بنسبة لة لدى الجمارك الضريبة المحص   إنخفضتفي حين 
 . المضافة على منتجات البنزين تحصيالت الضريبة على القيمةص بدورها قل   الذيالعالمية 

رسوم زادت  حيث ,2016من العام  مع نهاية شهر تموز (في المائة 3مليار ليرة ) 21بقيمة  مالكاألالضرائب على ارتفعت 
قيمة ضريبة األمالك  الجدير ذكره أن  مليار ليرة على التوالي.  8ومليار ليرة  13ورسم االنتقال بقيمة  اتلعقار اعلى التسجيل 

 حالها خالل الفترة المذكورة.المبنية بقيت تقريبًا على 
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 .في البنوك التجارية وغير المقيمين من المقيمينودائع القطاع الخاص  
5
 في المائة. 64.9 نسبة في الدوالر األمريكي تشكل الودائع ،2016نهاية تموز  مع ه الجدير ذكره أنّ  من 

 1التعديالتبما في ذلك  -  : ملخص المالية العامةب -1جدول 

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

 تموز
 -2ك

 تموز
 إجمالي ايرادات الموازنة والخزينة 8,857 9,480 7.0%
 إجمالي نفقات الموازنة والخزينة، منها 11,657 11,882 1.9%
5.6% 3,822 3,619  تسديد فوائد 
-9.8% 178 198  تسديد أقساط القروض الميسرة 
0.5% 7,882 7,840  النفقات األولية 

 إجمالي العجز/الفائض (2,800) (2,402) 14.2%-
 العجز الولي/الفائض الولي 1,016 1,598 57.3%

 مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية، 
1

والتي تعود الى  2016تموز  -زينة خالل كانون الثانيمليار ليرة العائدة لتحويالت الخزينة لصالح البلديات من إجمالي نفقات الموازنة والخ 592مع استثناء 
   حصة البلديات من ايرادات االتصاالت.
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التي و مليار ليرة(,  26)الرسوم الزيادة في  نتيجةمليار ليرة  13بقيمة  تفعتار  فقد الدولية والمبادالت التجارة الضريبة علىأما 
مليار ليرة  23 بقيمة إنخفاضاً  رسوم الطابع الماليحققت على ذلك,  . عالوةً (مليار ليرة 13)إنخفاض بالرسوم الجمركية  قابلها
 .الفترة عينهاخالل 

, 2016 موزت -كانون الثانيخالل مليار ليرة  1,927مليار ليرة لتصل إلى  262 بقيمة إليرادات غير الضريبيةارتفعت ا
 . بسبب التفاوت في توقيت التحصيالت االتصاالت وفر موازنةمن زيادة التحويالت بشكل أساسي نتيجة 

 إنخفضتبينما  ,مليار ليرة 17بقيمة  (يةتقاعد محسومات)معظمها األخرى  اإليرادات غير الضريبية ارتفعت, إضافًة إلى ذلك
 -8قيادة )ال رخص مليار ليرة ( ورسوم -18) سيرالرسوم إنخفاض نتيجة  رةمليار لي 11 بقيمةالرسوم والعائدات اإلدارية 

  .+ مليار ليرة(9+ مليار ليرة( ورسوم جواز السفر)10) والتي قابلها ارتفاع في رسوم االجازات(, مليار ليرة

 .2016 وزتم مع نهايةليرة  مليار 643صل إلى تمليار ليرة ل 209 بقيمة إرتفعت فقد إيرادات الخزينة أما 

 

 النفقات

خالل مليار ليرة  12,474 حدود إلى صليلئة(, افي الم 7مليار ليرة ) 818 بقيمة اً ملحوظارتفاعًا  إجمالي النفقات لسج  
 . 2016من العام  تموز -كانون الثاني

 التحويالتبإستثناء  - رىاألخ التحويالت بند ( i)إرتفاع مليار ليرة وذلك نتيجة  23 بقيمة 6النفقات الجارية الولية إرتفعت
مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بقيمة ارتفاع نتيجة أساسي بشكل مليار ليرة  269بقيمة  -مؤسسة كهرباء لبنان لىإ

الرواتب واألجور رتفاع انتيجة  ساسيأبشكل  ليرة, مليار 105بقيمة المخصصات والرواتب وملحقاتها  (ii)مليار ليرة  194
المواد  (iii) مليار ليرة, 39 بقيمة نهاية الخدمة معاشات التقاعد وتعويضاتمليار ليرة و  82بقيمة الجتماعية والتقديمات ا

بقيمة إنخفاض  الزيادات ه. قابل هذمليار ليرة 37بقيمة  المستشفيات إلى تسديداتال(iv) و, مليار ليرة 56بقيمة ستهالكية اإل
 .كهرباء لبنانالتحويالت الى مؤسسة مليار ليرة في  449

 الخارجية الديون أقساط تسديداتت مليار ليرة. بلغ 3,822مليار ليرة لتصل إلى  203بحوالي  الفوائدتسديدات ارتفعت 
 -كانون الثاني خاللل مسج  ال ليرة مليار 198 مبلغ عن انخفاضب, 2016 تموز -كانون الثاني فيمليار ليرة  178 حوالي
  .2015 تموز

 38بقيمة  زيادة( i) بشكل أساسي نتيجة, 2016 تموز -كانون الثانيفي مليار ليرة  136 بقيمة أسماليةالنفقات الر  زادت
 37( ارتفاع بقيمة ii) ,والمياه ارتفاع التحويالت إلى وزارة الطاقة الناتجة عن قيد التنفيذ األخرى اإلنشاءاتفي مليار ليرة 

 المتعلقةاألخرى  النفقاتفي  مليار ليرة 36بقيمة زيادة  (iii), ة والنقلام  وزارة األشغال العالتحويالت إلى  مليار ليرة في
, العامة لتشجيع االستثمارات التابع للمؤسسة اللبنانية لى برنامج تشجيع الصادراتإ أساساً  والتي تعود المادية الثابتة باألصول

 إلى التحويالت انخفاض في ي الفئات المذكورة أعالهف اتالزيادقابل . مليار ليرة 24بقيمة  لصيانةا مدفوعاتزيادة  (ivو)
 .مليار ليرة 15 بحوالي واإلعمار اإلنماء مجلس

 تموز -كانون الثانيخالل فترة ليرة  مليار 1,366مليار ليرة لتصل إلى  399 بلغتزيادة كبيرة  نفقات الخزينة شهدت
 2015 تموز -كانون الثاني خاللليرة مليار  575ت من لبلديالصالح ا التسديداتفي  رتفاعاالنتيجة  يأساس بشكل, 2016
 . 2016 تموز -خالل كانون الثانيليرة مليار  995 إلى
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 الفوائد وخدمة الدين. مدفوعاتالنفقات الجارية األولية من النفقات الجارية بإستثناء تتشكل 
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 الدين العام

 ئة(افي الم 4.4مليار ليرة ) 4,616 , بزيادة قدرها2016 تموزنهاية شهر مع مليار ليرة  110,631 العامإجمالي الدين بلغ 
بنسبة  ودائع القطاع العام الزيادة فينتيجة  فقط ئةافي الم 3.3 بنسبةالعام  صافي الدين إرتفعفي حين , 2015نهاية عام  عن

 .المذكورة خالل الفترة في المائة 12.1

 65,195مع  مقارنةً  2016 تموزنهاية مع مليار ليرة  66,894 يصل الىفي المائة ل 2.6بنسبة  الدين بالعملة المحلية ارتفع
, مليار ليرة 5,715بقيمة ن بالعملة المحلية يو من الد مصرف لبنانمحفظة  ارتفعت ,تفصيلبال .2015عام نهاية في مليار ليرة 
في محفظة كل من المصارف  هذا التغييرال يعكس  .ليرة مليار 4,047انخفضت محفظة المصارف التجارية بقيمة في حين 

عمليات كبيرة حصول  شير إلىمما ي, الفترة نفسهال خال خزينةالعمليات االكتتاب في سندات نتائج  التجارية ومصرف لبنان
الدين العامة من  المؤسساتحصة إرتفعت . 2016وتموز من العام  حزيران, كانون الثانيشهر أخالل الثانوية في السوق 

  .مليار ليرة 8,763لى إمليار ليرة لتصل  302بالعملة المحلية بقيمة 

 زيادةال ساسي بسببأبشكل , ليرةمليار  43,737 ليصل إلىمليار ليرة  2,917ا يعادل مب فقد زاد الدين بالعملة الجنبيةأما 
األطراف قروض الثنائية والمتعددة الرتفعت "اإلى ذلك, إضافًة . سندات اليوروبوندفي قيمة مليار ليرة  3,015بحوالي 

والقروض الصادرة ضمن سندات ال ةقيم انخفضتحين  في ,مليار ليرة 55بقيمة " جنبياألخاص القطاع الوالقروض من 
 .أقساط الديون نتيجة تسديد يأساس بشكلمليار ليرة على التوالي,  90و مليار ليرة 274 بقيمة 3وباريس  2باريس  مؤتمري
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 القسم الول: خالصة اإليرادات العامة

 : إجمالي اإليرادات2جدول 
 2015 2016 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2016/2015  -2ك 

وزتم  
 -2ك

 تموز
 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنها 8,422 8,838 4.9%
 اإليرادات الضريبية   6,756 6,910 2.3%
 اإليرادات غير الضريبية    1,666 1,927 15.7%
 إجمالي إيرادات الخزينة 434 643 48.0%
 إجمالي اإليرادات العامة 8,857 9,480 7.0%

ةالعام المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  
 

 
 : اإليرادات الضريبية3جدول 

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

 تموز
 -2ك

 تموز
 اإليرادات الضريبية 6,756 6,910 2.3%
   :ضريبة على الدخل والرباح ورؤوس الموال، ومنها 2,228 2,338 4.9%
 ضريبة الدخل على األرباح 1032 1065 3.2%
 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور 507 535 5.6%
 ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولة 210 222 5.7%
 %(5ضريبة الدخل على الفوائد ) 443 484 9.2%

 غرامات )ضريبة على الدخل( 35 32 10.5%-
  :ضريبة على المالك ، ومنها 698 719 3.0%
 لمبنيةضريبة على األمالك ا 181 182 0.3%
 رسوم تسجيل على العقارات 425 438 3.0%
:الضرائب الداخلية على السلع والخدمات، ومنها 2,345 2,377 1.4%  
 الضريبة على القيمة المضافة 2,015 2,044 1.4%
 ضرائب أخرى على السلع والخدمات, ومنها: 209 217 3.6%
 رسوم تسجيل على السيارات 138 136 1.2%-
 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية 70 80 13.9%
:الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنها 1,178 1,191 1.1%  

 الجمارك 417 405 3.0%-
 رسوم, ومنها: 760 786 3.4%
 رسوم على البنزين 356 385 8.4%
 رسوم على التبغ 134 123 7.9%-
 رسوم على السيارات 268 275 2.6%
دات ضريبية أخرى )خاصة رسوم الطابع المالي(إيرا 308 285 7.4%-  

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

 )مليار ل.ل.(
2016/2015  

 -2ك
 تموز

 -2ك
 تموز

 اإليرادات غير الضريبية 1,666 1,927 15.7%
 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 1,098 1,343 22.3%
 حاصالت من إدارات ومؤسسات غير مالية, منها: 966 1,203 24.4%
 إيرادات كازينو لبنان 56 60 7.4%
 إيرادات مرفأ بيروت 60 65 8.3%

 إيرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني 21 10 50.7%-
 وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية إيرادات من  829 1,067 28.6%
 حاصالت من مؤسسات مالية عامة )مصرف لبنان( 61 61 0.2%-
 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة )إيرادات مطار رفيق الحريري الدولي( 67 75 11.2%
 حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة )فوائد( 3 4 50.8%
دارية، ومنهارسوم وعائدات إ 456 445 2.4%-  
 رسوم إدارية, ومنها: 378 358 5.4%-
 رسوم كتاب العدل 21 21 1.3%-
 رسوم جواز السفر/ األمن العام 149 157 5.8%

 رسوم السير 136 118 13.0%-
 رسوم قضائية 18 18 3.0%-

 رسوم القيادة 20 12 38.5%-
 عائدات إدارية 22 23 5.1%
 مية وثمن لوحة عمومية(مبيعات )الجريدة الرس 2 2 4.5%-
 رسوم إجازات )خاصة إجازات العمل( 42 52 24.7%
 رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 12 10 15.2%-
 الغرامات والمصادرات 14 25 74.5%
 إيرادات غير ضريبية مختلفة )معظمها محسومات تقاعدية( 98 114 17.2%

ةالمالية، مديرية المالية العام 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
 تموز

 -2ك
 تموز

 النفقات الجارية .1 10,083 10,289 2.0%
 المخصصات والرواتب وملحقاتها, ومنها: 4,085 4,190 2.6%
 مخصصات ورواتب وأجور والتقديمات االجتماعية 2,653 2,736 3.1%
 معاشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة, ومنها: 1,200 1,239 3.3%
 معاشات التقاعد 1,001 1,043 4.3%
 تعويضات نهاية الخدمة 199 195 1.8%-
 /1تحويالت إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب  232 216 7.1%-
 /2ائد ومنها: تسديد فو  3,619 3,822 5.6%
 فوائد على القروض الداخلية 2,371 2,523 6.4%
 فوائد على القروض الخارجية 1,248 1,298 4.0%

 /3التعديالت المحاسبية  1 43 -
 سديد أقساط ديون خارجيةت 198 178 9.8%-
 مواد استهالكية, ومنها: 167 223 33.3%
 نفقات تغذية 58 49 15.3%-
 محروقات 8 23 197.3%
 أدوية  65 102 58.7%
 خدمات خارجية 84 89 6.2%

 تحويالت أخرى, ومنها:  1,492 1,312 12.1%-
 /4 مؤسسة كهرباء لبنان 1,111 662 40.4%-

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  0 20 -
 الهيئة العليا لإلغاثة  28 1 97.0%-
 التحويالت إلى القطاع غير العام  194 172 11.5%-

 /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: 341 348 2.0%
 مستشفيات  241 278 15.2%

 ات وفود ومؤتمرات خارجية, غيرها( أخرى )أحكام قضائية ومصالحات, نفق نفقات  91 67 26.9%-
 المدينة دعم الفوائد 97 85 12.9%-
 . النفقات االستثمارية2 426 562 31.8%
نشاءات مائية 0 0 74.1%-  استمالكات أراض وأبنية إلنشاء وأشغال طرق ومرافئ ومطارات وا 
 تجهيزات 30 37 23.0%
 إنشاءات قيد التنفيذ, ومنها: 298 366 22.9%

 صندوق المهجرين 0 0 -
 مجلس الجنوب 20 27 34.3%
 مجلس اإلنماء واإلعمار 187 172 8.1%-

 والنقل العامة وزارة األشغال 28 65 130.1%
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 لرواتب والجور: التحويالت إلى المؤسسات العامة لتغطية ا6جدول 
 2015 2016 نسبة التغير

 مليار ل.ل.()
2016/2015  -2ك 

              تموز
 -2ك

 تموز
   تحويالت إلى مجلس الجنوب  4 5 15.5%

 تحويالت إلى مجلس اإلنماء اإلعمار    6 22 290.8%
 تحويالت إلى صندوق المهجرين    3 3 0.0%

اللبنانية تحويالت إلى الجامعة 215 178 17.0%-  
 تحويالت إلى المركز التربوي للبحوث واإلنماء 4 7 75.0%
 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أخرى, ومنها:  59 97 64.0%
 الهيئة العليا لإلغاثة   4 2 50.0%-
 صيانة 86 110 28.0%
 يةنفقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة الماد 12 49 293.1%
  سلفات موازنة .3 138 187 35.5%
 /6إدارة الجمارك )ال تتضمن الرواتب والجور(  .4 41 67 62.6%
 نفقات الخزينة  .5 967 1,366 41.3%
 بلديات 575 995 73.0%
 أمانات 34 42 23.8%
 /7ودائع  137 127 7.3%-
 أخرى, ومنها: 221 202 8.5%-
 المضافة ردي ات الضريبة على القيمة 172 138 19.7%-
 .  إنفاق غير مبّوب6 1 3 182.1%
 إجمالي اإلنفاق )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار( .7 11,657 12,474 7.0%

 نفقات الصناديق، أرقام مديرية الدين العام، األرقام االجمالية لنشرة األداء المالي بعد التسوية        ،36كشف حساب رقم المصدر:

  (6فاصيل حول هذه التحويالت، الرجاء مراجعة جدول رقم )/ للت1
 .(7/ للتفاصيل حول الفوائد، الرجاء مراجعة جدول رقم )2
بل مليار ليرة مسحوبة من القرض ومدفوعة مباشرة إلى الدائن عن التسهيالت اإلئتمانية المعطاة من ق 1.1تتضمن فوائد مرسملة بقيمة  2015/إن األرقام العائدة لعام 3

مليار  1.9مليار ليرة إضافة  إلى مدفوعات فوائد مخصومة بقيمة  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 

 (8، الرجاء مراجعة جدول رقم )إلى مؤسسة كهرباء لبنان حول التحويالتللتفاصيل  /4
 كال النفقات اإلدارية ودفعات القمح المدعوم.السكري لحبوب والشمندر ل العامة لمديريةا لصالحتتضمن التحويالت   /5
العامة المستندات  المالية لجمارك، ويمكن تصنيفها فقط عندما تستلم مديريةكل المدفوعات إلى الجمارك من صندوق ا -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 
 2015 2016 نسبة التغير

2016/2015 )مليار ل.ل.(  
 -2ك

 تموز
 -2ك

 تموز
 دتسديد فوائ 3,619 3,822 5.6%
 الدين بالعملة المحلية 2,371 2,523 6.4%
 الدين بالعملة األجنبية, ومنها 1,248 1,298 4.0%
 فوائد على اليوروبوند* 1,182 1,242 5.0%

 على قروض خاصة* فوائد 4 2 45.2%-
 فوائد على قروض ميس رة 62 55 11.2%-
 تسديد أقساط ديون خارجية 198 178 9.8%-

 العامة المالية مديرية الية،الم وزارة: المصدر

المخصصة لتمويل  / إن تصنيف مدفوعات خدمة الدين تنقسم إلى فئتين: تسديد الفوائد )بحسب تصنيفات إحصاءات مالية الحكومة( وتسديد أقساط القروض الميسرة1
 المشاريع.
 بالعملية متعّلقة عامة نفقات *تتضمن

            

 
 كهرباء لبنان : التحويالت إلى شركة8جدول 

 2015 2016 نسبة التغير    
 )مليار ل.ل.(

2016/2015  -2ك 
 تموز

 -2ك
 تموز

 شركة كهرباء لبنان, ومنها: 1,111 662 40.4%-
 خدمة الدين 18 14 19.1%-
 شراء غاز, فيول ووقودتسديدات ل 1,093 647 40.8%-

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

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

 )مليار ل.ل.( 
2014 

 1ك
 

2015 
 1ك
 

2016 
 تموز

 رينسبة التغي    
-2015 1ك  

2016 تموز  
 %4.35 110,631 106,015 100,356 إجمالي الدين العام

 %2.61 66,894 65,195 61,752 حليةالدين بالعملة الم

 %9.53 1,092 997 1,029 * فوائد متراكمة من الدين  

 19,855 24,308 30,023 23.51% ( REPOsيتضمنمصرف لبنان ) -أ

 %13.55- 25,831 29,878 31,468 المصارف التجارية -ب

 %0.28 11,040 11,009 10,429 :ديون أخرى  بالعملة المحلية )سندات خزينة(, ومنها -ج

 %3.57 8,763 8,461 7,701 مؤسسات عامة

 %0.00 180 180 180 /1سندات فروقات المتعهدين

 %7.15 43,737 40,820 38,604 /2 دين بالعملة الجنبية

 %2.21 2,534 2,479 2,752 أجنبي القروض الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص -أ

 %23.16- 908 1,182 1,743 /3 ند وقروض()يوروبو  2ديون باريس  -ب

 %11.11- 720 810 986 /4 )يوروبوند وقروض( 3ديون باريس  -ج

 %8.41 38,861 35,846 32,584 إصدارات يوروبوند في السوق -د

 %48.51 646 435 425 فوائد متراكمة على اليوروبوند -ه

 %0.00 68 68 114 /5 سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية -و

 %12.11 14,829 13,227 13,965 ودائع القطاع العام

 %3.25 95,802 92,788 86,391 /6 صافي الدين العام

 %1.59- 67,703 68,799 67,373 /7إجمالي القيمة السوقية للدين

جمالي الدين العامإالنسبة من   67% 65% 61% -5.70% 
 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
ا نظرا  لتحديث المعلومات المتعلقة بالقروض الثنائية أن تختلف يمكن 2015 كانون األول -2014أرقام كانون األول  / 2 والمتعددة األطراف الصادرة  عن تلك المنشورة سابق 

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

لقرض وثانية من اة، قرض لإلمارات العربية المتحدة، شريحة أولى ، قرض للبنك الدولي إلعادة اإلعمار والتنمي3لماليزيا 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  ، قروضلضمان االجتماعيل الوطني مة السوقية للدين هي إجمالي الدين العام باستثناء ما يحمله مصرف لبنان، الصندوقإجمالي القي  /7
 .3و 2باريس 
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 :على بنا االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
 

 المالية وزارة

 (UNDP)  اإلنمائي المتحدة األمم وعمشر
 

 981057/8 1 961: تلفون

 981059 1 961: فاكس

 center@finance.gov.lbinfoالبريد االلكتروني: 

 www.finance.gov.lbااللكتروني:  الموقع

mailto:infocenter@finance.gov.lb

