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 لمحة عامة

في البليان زمدت األ إسصمرار السةدس  الياخلة  الندجم عنعلى اعةي مسيوي الواألفق مؤاصة  التقصادية  يةر االظروف ال لــتآ
بدلريم  .2016ول من العدم الناف األ خاللعلى المواري المدلة  الحكومة   بدلضغط، عدمهد السديسوالصي يخلت ، المحةط 

صحاةالت لافروتقدت في صوتقةت  نصةج  أسدسيبشكل  ،المدئ في  7نسب  بسنوةًد ارصفدعًد الحكوم  ةرايات اإلذلك، سجلت من 
النمو في لصقدبل كدفة  اإلةرايات صكن لم . مع ذلك، صادالتوزارة اإل وصحوةالتالخزةن  إةرايات بمد في ذلك ، االةراياتلبعض 
، 1بليةدتللاإلسصثندئة  الكبةرة  تحوةالالصو ، المخاادت والرواصب وملحقدصهد، خيم  اليةن كل من ارصفدعالندجم عن  النفقدت
 لى مؤسس  كهربدء لبندن. إ الصحوةالت في نخفدضإلطغت مجصمعً  على أثر اوالصي 

 9 بلغ رصفدعد، ب2016ول من العدم في الناف األ لةرةملةدر  2,919مقياره  عجزاً  الميزان المالي إجماليسجل ، لذلك نصةج ً 
ملةدر لةرة  30بقةم   دً مصواضع دً رصفدعا وليالفائض ال  سجلفي حةن  ،2015الفصرة نفسهد من العدم  مع مقدرن ً ئ  دفي الم
كدنون  فصرة خاللاسصبعدي الصحوةل االسصثندئي الحدال لادلح البليةدت  بعي. أ( -1)الجيول ملةدر لةرة  747 لىإلةال 
 لىإلةال  مع العدم المدضي مقدرن ً في المدئ   13بنسب  في العجز المدلي  دً صظهر النصدئج صقلا ،2016 حزةران –الثدني
 .2ب( -1)الجيول  ملةدر لةرة 1,338 لةال إلىولي األفدئض الفي  دً وارصفدع، ملةدر لةرة 2,327

                                                 
1

عن سنوات مليار ليرة متأخرات  636البلديات )منها مبلغ  بالنيابة عنمليار ليرة من ايرادات االتصاالت  739ما يقدر ب حّصلت الخزينة  ،2014خالل عام  

 وقد تم قيدها ضمن نفقات الخزينة. 2016حزيران  -مليار ليرة من المجموع الى البلديات في كانون الثاني 592(. وقد تم تحويل مبلغ 2010-2013
2

 لماليةلديناميكية الهيكلية ال بشكل أدق ليعكسمتعلقة بالمدفوعات والتحصيالت االستثنائية تعديالت  يعتمد بل مالية العامة،الفعلية للرقام ب األ -1الجدول  ال يبين 

 .العامة

 

 : ملخص المالية العامةأ -1جدول 
 2015 2016 نسبة التغير

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

 إجمدلي اةرايات الموازن  والخزةن  7,546 8,045 6.6%
 إجمالي نفقات الموازنة والخزينة، منها 10,237 10,964 7.1%
8.6% 3,514 3,235  صسيةي فوائي 
-11.4% 152 171  1صسيةي أتقسدط القروض المةسرة 
6.9% 7,298 6,830   2النفقدت األولة 
 إجمالي العجز/الفائض (2,690) (2,919) 8.5%
 العجز الولي/الفائض الولي 716 747 4.2%

 مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية، 

 . تتضمن فقط األقساط األساسية من القروض الميسرة المخصصة  لتمويل مشاريع1

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

مقدرن  مع ملةدر لةرة  8,045ال إلى ةل 2016 من العدم الناف األولخالل في المدئ   7بنسب   إجمالي اإليراداترصفع إ
 .2015عدم الالفصرة نفسهد من ملةدر لةرة في  7,546

 صمدشةدً  2016خالل األشهر السص  األولى من العدم  في المدئ ( 3)ملةدر لةرة  146 بقةم  رصفدعدً ا اإليرادات الضريبية حققت
في  بسةط  صحسن إشدرات إضدفً  إلى 4ة االنكمدش الضغوط ةحي   الصراجع في تقبل من  ً ميعومو  ،3البطيءالنمو من مع أجواء 

 . القطدع العقدري

مصوسط الزةدية  عدكس ً (، في المدئ  5) ملةدر لةرة 91 بقةم زةدية  ورؤوس األموالعلى اليخل واألربدح الضرةب   حققت
ضرةب  اليخل على  عتإرصف، ذلك في األبرز. 2016حصى عدم و  2011حزةران من عدم  -خالل فصرة كدنون الثدنيالمسجل  
 ملةدر لةرة على الصوالي.  32ملةدر لةرة و 35بقةم  ربدح اليخل على األ ةب ضر الفوائي و 

مع أياء تقوي نسبةًد في  مقدرن ً ، 2016ول من العدم في الناف األ فقط في المدئ  4بنسب   مالكاألالضرائب على ارصفعت 
حزةران  -في المدئ  خالل كدنون الثدني 5بنسب   اتالعقدر على رسوم الصسجةل ارصفعت في الواتقع، . السن ول من األالربع 
 صعويأن تقبل  2016آذار  –كدنون الثدني  خاللسنوةًد في المدئ   17نهد كدنت تقي ارصفعت بنسب  أمع االشدرة إلى ، 2016

 . 2016حزةران  -نةسدن خاللفي المدئ   4بنسب  الحقًد صنخفض و 

في  2ملةدر لةرة ) 28ملةدر لةرة بشكل أسدسي نصةج  ارصفدع بقةم   30بقةم  مدت يالياخلة  على السلع والخالضرائب زايت 
 4رصفعت الضرةب  على القةم  المضدف  المحال  ياخلةًد بنسب  احةث ، الضرةب  على القةم  المضدف  صحاةالت المدئ ( في
 . عةنهد على حدلهد خالل الفصرة بقةت الضرةب  المحال  ليى الجمدركفي حةن في المدئ  

ملةدر لةرة(،  25الرسوم )الزةدية في من  ميعوم ً ملةدر لةرة  13بقةم   تفعصار  فقي اليولة  والمبديالت الصجدرة الضرةب  علىأمد 
 11 بقةم  دً انخفدض رسوم الطدبع المدليحققت على ذلك،  . عالوةً (ملةدر لةرة 12)إنخفدض بدلرسوم الجمركة   تقدبلهدالصي و 

 .الفصرة عةنهدملةدر لةرة خالل 
                                                 

 المائة. في  1.0 بنسبة 2016المتوقع للعام  الحقيقي يقدر معدل النمو، "2016 ولتشرين األ -آفاق االقتصاد العالميوفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي " 3
4

في المائة في نهاية  1.0-لرقم القياسي ألسعار االستهالك الصادر عن إدارة اإلحصاء المركزي( نسبة المحتسب عن طريق اعتماد ا) التضخم السنويمعدل  بلغ 

 . 2015نهاية كانون األول  معفي المائة  3.4-، مقارنة بـنسبة 2016حزيران 

 

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

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

 حزةران
 -2ك

 حزةران
 إجمالي ايرادات الموازنة والخزينة 7,546 8,045 6.6%
 إجمالي نفقات الموازنة والخزينة، منها 10,237 10,372 1.3%
8.6% 3,514 3,235   فوائيصسيةي 
-11.4% 152 171  صسيةي أتقسدط القروض المةسرة 
-1.8% 6,707 6,830   النفقدت األولة 
 إجمالي العجز/الفائض (2,690) (2,327) 13.5%-
 العجز الولي/الفائض الولي 716 1,338 86.8%

 مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية، 
1

 .  2016 حزيران -مليار ليرة العائدة لتحويالت الخزينة لصالح البلديات من إجمالي نفقات الموازنة والخزينة خالل كانون الثاني 592مع استثناء 
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، 2016 حزةران -كدنون الثدنيخالل ملةدر لةرة  1,710ملةدر لةرة لصال إلى  149 بقةم  إليرادات غير الضريبيةاإرصفعت 
 . السلكة  والالسلكة  االصادالت وفر موازن ارصفدع االةرايات من بشكل أسدسي نصةج  

 بةنمد انخفضت ،ملةدر لةرة 19بقةم   (ة صقدعي محسومدت)معظمهد األخرى  اإلةرايات يةر الضرةبة  ارصفعت، إضدفً  إلى ذلك
ملةدر  -6قةدية )ال رخص ملةدر لةرة ( ورسوم -15) سةرالرسوم نخفدض انصةج   ملةدر لةرة 3 بقةم الرسوم والعدئيات اإليارة  

  .+ ملةدر لةرة(9السفر) اتملةدر لةرة( ورسوم جواز + 10) والصي تقدبلهد ارصفدع في رسوم االجدزات(، لةرة

 .2016 حزةران مع نهدة لةرة  ملةدر 535ال إلى صملةدر لةرة ل 203 بقةم  إرصفعت فقي إيرادات الخزينة أمد 

 

 النفقات

خالل ملةدر لةرة  10,964 حيوي إلى الةلئ (، دفي الم 7ملةدر لةرة ) 728 بقةم  بشكل ملحوظ إجمالي النفقات ارصفع
 . 2016ول من العدم الناف األ

 442بقةم   مؤسس  كهربدء لبندن لىإ الصحوةالتصراجع ملةدر لةرة وذلك نصةج   29 بقةم  5النفقات الجارية الولية انخفضت
الرواصب رصفدع ابشكل رئةسي نصةج   لةرة، ملةدر 156بقةم  المخاادت والرواصب وملحقدصهد  (iزةدية في )تقدبلهد ملةدر لةرة 

 (ii) ملةدر لةرة، 65 بقةم  نهدة  الخيم  معدشدت الصقدعي وصعوةضدتملةدر لةرة و  91بقةم  واألجور والصقيةمدت االجصمدعة  
 .لةرة ملةدر 56 بقةم  سصهالكة اإل المواي (iiiو)، ملةدر لةرة 66بقةم   ميفوعدت المسصشفةدت

 الخارجية الديون أقساط تسديداتت ملةدر لةرة. بلغ 3,514ملةدر لةرة لصال إلى  279بحوالي  الفوائدتسديدات ارصفعت 
 -كدنون الثدني خاللمسجل ال لةرة ملةدر 171 مبلغ عن دنخفدضب، 2016 حزةران -كدنون الثدني فيملةدر لةرة  152 حوالي
  .2015 حزةران

 39بقةم   زةدية( i) بشكل أسدسي نصةج ، 2016 حزةران -الثدنيكدنون في ملةدر لةرة  116 بقةم  النفقات الرأسمالية زايت
 الصنفةذ تقةياألخرى  اتاإلنشدء ملةدر لةرة في 38( ارصفدع بقةم  ii) ،والنقل العدم  األشغدل وزارةالصحوةالت إلى في ملةدر لةرة 
 الثدبص  بدألاول المصعلق األخرى  النفقدتفي  ملةدر لةرة 37ارصفدع بقةم   (iii)إلى وزارة الطدتق ،  الصحوةالت ارصفدع الندصج  عن

 اإلنمدء مجلس إلى الصحوةالت انخفدض في اتالزةديتقدبل هذه . ملةدر لةرة 23بقةم   لاةدن ا ميفوعدتزةدية  (ivو)، المدية 
 .ملةدر لةرة 33 بحوالي واإلعمدر

 حزةران -كدنون الثدنيخالل فصرة لةرة  ملةدر 1,244ملةدر لةرة لصال إلى  317 بلغتزةدية كبةرة  6نفقات الخزينة شهيت
 2015 حزةران -كدنون الثدني خالللةرة ملةدر  573لبليةدت من لادلح ا في الميفوعدت رصفدعاالنصةج   يأسدس بشكل، 2016
 . 2016من العدم  نفسهدلفصرة للةرة ملةدر  906 إلى

 

 الدين العام

 ئ (دفي الم 3.7ملةدر لةرة ) 3,875 ، بزةدية تقيرهد2016حزةران نهدة  شهر مع ملةدر لةرة  109,890 العامإجمالي الدين بلغ 
ويائع القطدع تقةم   ارصفدعنصةج  ، فقط ئ دفي الم 2.6 بلغت بنسب  العدم إزياي ادفي اليةنيةر أن ، 2015نهدة  عدم  عن
 .المذكورة خالل الفصرة في المدئ  11.2بنسب   العدم

                                                 
5

 الفوائد وخدمة الدين. مدفوعاتالنفقات الجارية األولية من النفقات الجارية بإستثناء تتشكل  
6

 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 ،التي تنشرها وزارة المالية
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 65,195مع  مقدرن ً  2016 حزةراننهدة  مع ملةدر لةرة  66,276 ةال الىفي المدئ  ل 2بنسب   المحليةالدين بالعملة  ارصفع
من  للمزةي) 2016في أةدر  مارف لبندنمع المبرم  إصفدتقة  إسصبيال اليةن  لريم منبد .2015عدم نهدة  في ملةدر لةرة 
من جيةي نصةج  اليةن بدلعمل  المحلة  تقةم   ارصفعت، (2016أةدرشهر مراي المدلة  العدم  ل على االطالع الرجدء ،المعلومدت

 ،صفاةلبدل ملةدر لةرة. 2,342بقةم   7دً فدئضوالصي سجلت ، حزةرانخالل شهر سبوعة  األ عملةدت االكصصدبفي  قويال ءياألا
انخفضت محفظ  المادرف في حةن ، ملةدر لةرة 4,252بقةم  ن بدلعمل  المحلة  ةو من الي مارف لبندنمحفظ   ارصفعت

عملةدت نصدئج  في محفظ  كل من المادرف الصجدرة  ومارف لبندن هذا الصغةةرال ةعكس  .لةرة ملةدر 3,129الصجدرة  بقةم  
الثدنوة  في السوق عملةدت كبةرة حاول  شةر إلىممد ة، 2016ول من العدم األخالل الناف  خزةن الاالكصصدب في سنيات 
لى إملةدر لةرة لصال  113اليةن بدلعمل  المحلة  بقةم  العدم  من  المؤسسدتارصفعت حا  إلى ذلك، خالل شهر حزةران. 

  .ملةدر لةرة 8,574

 زةديةال سدسي بسببأبشكل ، لةرةملةدر  43,614 لةال إلىملةدر لةرة  2,794مد ةعديل ب فقي زاي الدين بالعملة الجنبيةأمد 
األطراف قروض الثندئة  والمصعيية الرصفعت "اإلى ذلك، إضدفً  . سنيات الةوروبونيفي تقةم  ملةدر لةرة  3,018بحوالي 

والقروض الاديرة ضمن سنيات ال تقةم  انخفضتحةن  في ،ملةدر لةرة 68بقةم  " جنبياألخدص القطدع الوالقروض من 
 .أتقسدط اليةون نصةج  صسيةي يأسدس بشكلملةدر لةرة على الصوالي،  66وملةدر لةرة  274 بقةم  3وبدرةس  2بدرةس  مؤصمري

  

                                                 
 عينها. لفترةخالل اتلك المستحقة  تجاوزقد  قبولةالم عروضاتمجموع ال إلى أن الخزينة سنداتل ةاألسبوعيعمليات االكتتاب  في فائضال يشير 7
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 القسم الول: خالصة اإليرادات العامة

 : إجمالي اإليرادات2جدول 
 2015 2016 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2016/2015  -2ك 

 حزيران
 -2ك

 حزيران
 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنها 7,215 7,510 4.1%
 اإلةرايات الضرةبة    5,654 5,800 2.6%
 اإلةرايات يةر الضرةبة     1,561 1,710 9.5%
 إجمالي إيرادات الخزينة 332 535 61.3%
 إجمالي اإليرادات العامة 7,546 8,045 6.6%

ةالعام المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  
 

 
 : اإليرادات الضريبية3جدول 

 2015 2016 نسبة التغير
 )مليار ل.ل.(

2016/2015  
 -2ك

 حزيران
 -2ك

 حزيران
 اإليرادات الضريبية 5,654 5,800 2.6%
   :ضريبة على الدخل والرباح ورؤوس الموال، ومنها 1,969 2,060 4.6%
 ضرةب  اليخل على األربدح 1,024 1,056 3.1%
 ضرةب  اليخل على الرواصب واألجور 357 372 4.1%
 المنقول ضرةب  اليخل على رؤوس األموال  181 194 7.1%
 %(5ضرةب  اليخل على الفوائي ) 374 408 9.3%

 يرامدت )ضرةب  على اليخل( 33 30 10.7%-
  :ضريبة على المالك ، ومنها 613 636 3.7%
 ضرةب  على األمالك المبنة  175 173 1.1%-
 رسوم صسجةل على العقدرات 355 374 5.5%
:والخدمات، ومنها الضرائب الداخلية على السلع 1,824 1,855 1.7%  
 الضرةب  على القةم  المضدف  1,559 1,587 1.8%
 ضرائب أخرى على السلع والخيمدت، ومنهد: 174 183 4.9%
 رسوم صسجةل على السةدرات 115 115 0.1%

 رسوم مغديرة األراضي اللبندنة  58 67 15.4%
:ومنهاالرسوم على التجارة والمبادالت الدولية،  1,003 1,016 1.3%  
 الجمدرك 360 348 3.2%-
 رسوم، ومنهد: 643 668 3.9%
 رسوم على البنزةن 302 325 7.5%
 رسوم على الصبغ 115 106 7.5%-
 رسوم على السةدرات 223 234 5.1%

 إيرادات ضريبية أخرى )خاصة رسوم الطابع المالي( 245 234 4.6%-
 مةالعا المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر
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 : اإليرادات غير الضريبية4جدول 
 2015 2016 نسبة التغير

2016/2015 )مليار ل.ل.(  -2ك 
 حزيران

 -2ك
 حزيران

 اإليرادات غير الضريبية 1,561 1,710 9.5%
 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 1,071 1,194 11.5%
 مدلة ، منهد:حداالت من إيارات ومؤسسدت يةر  956 1,059 10.8%
 إةرايات كدزةنو لبندن 56 52 6.5%-
 إةرايات مرفأ بةروت 60 65 8.3%
 إةرايات من وفر موازن  ميةرة  الةدناةب الوطني 11 10 2.9%-
 إةرايات من وفر موازن  االصادالت السلكة  والالسلكة   829 931 12.3%
 حداالت من مؤسسدت مدلة  عدم  )مارف لبندن( 61 61 0.2%-
 حداالت من أمالك اليول  الخدا  )إةرايات مطدر رفةق الحرةري اليولي( 52 70 35.4%
 حداالت أخرى من إيارات ومؤسسدت عدم  )فوائي( 2 4 66.1%
 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 396 393 0.8%-
 رسوم إيارة ، ومنهد: 328 314 4.2%-
 رسوم كصدب العيل 18 18 0.4%-
 رسوم جواز السفر/ األمن العدم 124 133 6.9%

 رسوم السةر 122 107 12.0%-
 رسوم تقضدئة  16 16 1.7%-

 رسوم القةدية 16 11 36.0%-
 عدئيات إيارة  21 22 5.7%
 مبةعدت )الجرةية الرسمة  وثمن لوح  عمومة ( 1 1 1.4%-
 رسوم إجدزات )خدا  إجدزات العمل( 36 47 29.0%
 وعدئيات إيارة  ومبةعدت أخرىرسوم  10 9 11.4%-
 الغرامات والمصادرات 12 22 91.9%
 إيرادات غير ضريبية مختلفة )معظمها محسومات تقاعدية( 82 101 22.8%

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
 حزيران

 -2ك
 حزيران

 النفقات الجارية .1 8,741 8,971 2.6%
 المخاادت والرواصب وملحقدصهد، ومنهد: 3,472 3,628 4.5%
 مخاادت ورواصب وأجور والصقيةمدت االجصمدعة  2,279 2,370 4.0%
 نهدة  الخيم ، ومنهد: معدشدت صقدعي وصعوةضدت 1,001 1,066 6.5%
 معدشدت الصقدعي 855 892 4.4%
 صعوةضدت نهدة  الخيم  147 174 18.5%
 /1صحوةالت إلى مؤسسدت عدم  لصغطة  رواصب  192 192 0.1%
 /2صسيةي فوائي ومنهد:  3,235 3,514 8.6%
 فوائي على القروض الياخلة  2,100 2,279 8.5%
 القروض الخدرجة فوائي على  1,136 1,235 8.8%

 /3الصعيةالت المحدسبة   1 43 -
 سيةي أتقسدط يةون خدرجة ص 171 152 11.4%-
 مواي اسصهالكة ، ومنهد: 133 189 41.9%
 نفقدت صغذة  36 39 7.0%

 محروتقدت 7 17 147.1%
 أيوة   61 97 60.4%
 خيمدت خدرجة  73 82 11.6%

 صحوةالت أخرى، ومنهد:  1,261 936 25.8%-
 /4 مؤسس  كهربدء لبندن 946 504 46.7%-

 الانيوق الوطني للضمدن االجصمدعي  0 20 -
 الهةئ  العلةد لإليدث   28 1 97.0%-
 الصحوةالت إلى القطدع يةر العدم  149 162 8.6%

 /5 الصحوةالت إلى الميةرة  العدم  للحبوب والشمنير السكري  10 0 100.0%-
 لمؤسسدت المةدهالمسدهمدت   0 0 -
 المحكم  الخدا  بلبندن         0 0 -

 نفقدت جدرة  أخرى، ومنهد: 301 342 13.5%
 مسصشفةدت  212 278 31.1%
 أخرى )أحكدم تقضدئة  ومادلحدت، نفقدت وفوي ومؤصمرات خدرجة ، يةرهد(  نفقدت  83 62 25.1%-
 الميةن  يعم الفوائي 93 85 8.5%-
 النفقات االستثمارية. 2 405 521 28.7%
نشدءات مدئة  0 0 30.0%  اسصمالكدت أراض وأبنة  إلنشدء وأشغدل طرق ومرافئ ومطدرات وا 
 صجهةزات 29 31 7.6%
 إنشدءات تقةي الصنفةذ، ومنهد: 282 336 19.2%

 انيوق المهجرةن 0 0 -
 مجلس الجنوب 20 28 40.3%
 مجلس اإلنمدء واإلعمدر 183 150 18.1%-

 والنقل العدم  وزارة األشغدل 23 62 166.8%
 أخرى، ومنهد:  53 91 71.1%
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 : التحويالت إلى المؤسسات العامة لتغطية الرواتب والجور6جدول 
 2015 2016 نسبة التغير

 مليار ل.ل.()
2016/2015  -2ك 

              حزيران
 -2ك

 حزيران
   صحوةالت إلى مجلس الجنوب  4 5 38.6%

 صحوةالت إلى مجلس اإلنمدء اإلعمدر    6 22 290.8%
 صحوةالت إلى انيوق المهجرةن    3 3 0.0%

 صحوةالت إلى الجدمع  اللبندنة  180 155 13.7%-
المركز الصربوي للبحوث واإلنمدءصحوةالت إلى  0 7 -  
 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهةئ  العلةد لإليدث    4 2 50.0%-
 اةدن  82 105 28.2%
 نفقدت أخرى صصعلق بدألاول الثدبص  المدية  12 49 301.1%
 /6 سلفات موازنة .3 125 165 32.4%
 /7إدارة الجمارك )ال تتضمن الرواتب والجور(  .4 39 61 56.2%
 /8نفقات الخزينة  .5 927 1,244 34.2%
 بليةدت 573 906 58.3%
 أمدندت 31 37 17.6%
 /9ويائع  126 121 3.7%-
 أخرى، ومنهد: 197 179 8.9%-
 رية دت الضرةب  على القةم  المضدف  159 125 21.3%-

 .  إنفاق غير مبّوب6 1 3 -
 إجمالي اإلنفاق )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار( .7 10,237 10,964 7.1%

 ،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  2015/إن األرقام العائدة لعام 3

مليار  1.9مليار ليرة إضافًة 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 

(. تم اعادة تصنيف التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان من "نفقات الخزينة 8لرجاء مراجعة جدول رقم )، اإلى 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

ة ، تختلف فقرة  نفقات الخزينة في التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن الفقرة التي تحمل االسم نفسه في تقارير أداء المالية العام2011ن األول / اعتبارا من كانو8
وفقًا للتصنيف االقتصادي في نظام الصادرة عن وزارة المالية نظرًا إلعادة تصنيف بعض المدفوعات من حسابات األمانات وسلفات الخزينة والتي يتم إعادة  تصنيفها 

 الموازنة.
 لصالحهم. ةمن ايرادات محصل، الصناديق الماليةوالبلديات  ،المؤسسات، الخزينة  لإلدارات 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 
 حزيران

 -2ك
 حزيران

 تسديد فوائد 3,235 3,514 8.6%
 بدلعمل  المحلة اليةن  2,100 2,279 8.5%
 اليةن بدلعمل  األجنبة ، ومنهد 1,136 1,235 8.7%
 فوائي على الةوروبوني* 1,081 1,189 10.0%
 على تقروض خدا * فوائي 3 2 46.1%-
 فوائي على تقروض مةس رة 52 45 14.2%-
 تسديد أقساط ديون خارجية 171 152 11.4%-

 العامة المالية مديرية المالية، 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

            

 
 : التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان8جدول 

 2015 2016 نسبة التغير    
 )مليار ل.ل.(

2016/2015  -2ك 
 حزيران

 -2ك
 حزيران

 شرك  كهربدء لبندن، ومنهد: 946 504 46.7%-
 خيم  اليةن 13 10 25.0%-
 شراء يدز، فةول ووتقويصسيةيات ل 933 494 47.0%-

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
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 الثالث: الدين العامالقسم 
 

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

 )مليار ل.ل.( 
2014 

 1ك
 

2015 
 1ك
 

2016 
 حزيران

 رينسبة التغي    
-2015 1ك  

2016 حزيران  
 %3.66 109,890 106,015 100,356 إجمالي الدين العام

 %1.66 66,276 65,195 61,752 الدين بالعملة المحلية

 %3.71- 960 997 1,029 * فوائي مصراكم  من اليةن  

 19,855 24,308 28,560 17.49% ( REPOsةصضمنمارف لبندن ) -أ

 %10.47- 26,749 29,878 31,468 المادرف الصجدرة  -ب

 %0.38- 10,967 11,009 10,429 :يةون أخرى  بدلعمل  المحلة  )سنيات خزةن (، ومنهد -ج

 %1.34 8,574 8,461 7,701 مؤسسدت عدم 

 %0.00 180 180 180 /1سنيات فروتقدت المصعهيةن

 %6.84 43,614 40,820 38,604 /2 دين بالعملة الجنبية

 %2.73 2,547 2,479 2,752 أجنبي القروض الثندئة  والمصعيية األطراف وتقروض من تقطدع خدص -أ

 %23.16- 908 1,182 1,743 /3 )ةوروبوني وتقروض( 2يةون بدرةس  -ب

 %8.20- 743 810 986 /4 )ةوروبوني وتقروض( 3يةون بدرةس  -ج

 %8.42 38,865 35,846 32,584 إايارات ةوروبوني في السوق -ي

 %11.49 485 435 425 فوائي مصراكم  على الةوروبوني -ه

 %2.94- 66 68 114 /5 سنيات خزةن  خدا  بدلعمل  األجنبة  -و

القطاع العامودائع   13,965 13,227 14,708 11.20% 

 %2.58 95,182 92,788 86,391 /6 صافي الدين العام

 %0.33- 68,576 68,799 67,373 /7إجمالي القيمة السوقية للدين

جمالي الدين العامإالنسبة من   67% 65% 62% -3.84% 
 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 وثانية من ا، 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  ، قروضلضمان االجتماعيل 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

