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 لمحة عامة

ل  عن  بتراجع  وذلك ليرة،  مليار 1,460 حيث بلغ ماليال عجزالإجمالي  إنخفاضًا في 2019الفصل األّول من العام سجَّ
 النفقات نخفاضإذلك نتيجة جاء  .مليار ليرة 2,746 والذي كان بحدود 2018المحقق خالل الفصل األول من العام عجز ال

 إلى .الرأسماليةالنفقات والمستشفيات إضافًة إلى إنخفاض لصالح البلديات  تراجع التحويالتجرَّاء  ،مليار ليرة 1,473بقيمة 
في المائة(،  56.7مليار ليرة ) 278بقيمة يرادات الخزينة إتراجع مع مليار ليرة  188بقيمة  تراجعت اإليرادات الحكومية ،ذلك

تمكن من تعويض تدني أن تدون  في المائة(، 18.1مليار ليرة ) 106في حين إرتفعت اإليرادات غير الضريبية بقيمة 
 .اإليرادات

 بقيمةفائض   إلى 2018آذار –كانون الثاني  خاللمليار ليرة  1,079بقيمة  عجز   من األولي الميزان تحّولعلى ذلك،  عالوةً  
في  25.5مليار ليرة ) 1,311نتيجة تراجع النفقات األولية بقيمة وذلك ، 2019خالل الفترة نفسها من العام  ليرة مليار 45

  المائة(.

 

 يراداتاإل

آذار  –مليار ليرة خالل كانون الثاني   3,884ليصل إلى( في المائة 4.6)مليار ليرة  188 بقيمة إجمالي اإليرادات تراجع
  .2018 آذار -خالل كانون الثانيمليار ليرة  4,072 مقارنًة مع 2019

مع نهاية  مليار ليرة 2,983 لىإصل لت في المائة( 0.5) مليار ليرة 16 بقيمة طفيفل  كبش اإليرادات الضريبية نخفضتإ
مليار ليرة  236بقيمة  ضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموالالإرتفعت في التفاصيل،  .2019الفصل األّول من العام 

مليار  618 لتصل إلى في المائة( 68.5) مليار ليرة 251بقيمة  دضريبة الدخل على الفوائ ادتز  حيثفي المائة(  26.4)
مليار  12 بقيمةادة متواضعة يز واألجور ضريبة الدخل على الرواتب و  رؤوس األموال المنقولةضريبة الدخل على . شهدت ليرة

 10.8مليار ليرة ) 23هذه الزيادات التراجع بقيمة عوَّضت  في المائة( على التوالي. 0.6مليار ليرة ) 1في المائة( و 23ليرة )
     خالل الفترة عينها. األرباح على الدخل ضريبةفي المائة( الذي شهدته 

 : ملخص المالية العامة1جدول 
 آذار -2ك آذار -2ك نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2019/2018 2019 2018 

 إجمالي ايرادات الموازنة والخزينة 4,072 3,884 4.6%-
 إجمالي نفقات الموازنة والخزينة، منها 6,818 5,344 21.6%-
-9.7% 1,462 1,620  تسديد فوائد 
-10.0% 43 47   1أقساط القروض الميسرةتسديد 
-25.5% 3,839 5,151  2النفقات األولية 
 إجمالي العجز/الفائض (2,746) (1,460) 46.8%-

 العجز األولي/الفائض األولي (1,079) 45 -
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الضريبة على بدفع من التراجع في ( في المائة 11.4مليار ليرة ) 123بقيمة  الضرائب الداخلية على السلع والخدمات تراجعت
كّل من الضريبة على القيمة المضافة المحصلة لدى نخفاض افي المائة( مع  10.3مليار ليرة ) 98الذي بلغ القيمة المضافة 

 رسومتراجعت  ،إضافًة إلى ذلكفي المائة على التوالي.  5.6في المائة و 13.6 بنسبة اً المحّصلة داخلي وتلك الجمارك

    .في المائة( خالل الفترة قيد الدرس 30.6مليار ليرة ) 21بشكل  ملحوظ بقيمة على السيارات التسجيل 

بشكل   ،2019آذار  -خالل كانون الثانيفي المائة(  21.7مليار ليرة ) 83بقيمة  إنخفاضاً  الضريبة على األمالك شهدت
هذا التراجع اإلنخفاض ويعكس في المائة(.  29.9مليار ليرة ) 60بقيمة  العقارات رسوم التسجيل على تراجع أساسي نتيجة
في المائة على التوالي خالل الفترة  5.1وفي المائة  14.9نسبة ب هامتوسط أسعار و المباعة عدد العقارات كل من السنوي في 
 .1قيد الدرس

 2019آذار  –خالل كانون الثاني في المائة(  7.4مليار ليرة ) 37بقيمة  الرسوم على التجارة والمبادالت الدوليةإنخفضت 
كذلك، استمرت  .في المائة( 13.5مليار ليرة ) 26بقيمة  الرسوم الجمركيةجراء تراجع  2018مقارنًة مع الفترة عينها من العام 

في  3.5مليار ليرة ) 11 بقيمة اً مسجلًة تراجع 2019ولغاية  2017منذ العام  في اإلنخفاض الضريبيةالرسوم  تحصيالت
 -في المائة(  28.2مليار ليرة ) 29بقيمة  رسوم على السياراتالت تدنّ  .2018بالمقارنة مع الفصل األول من العام  المائة(
الرسوم على شهدت كل من  ،قابلالم . فيعلى أساس  سنويفي المائة  24قيمة السيارات المستوردة بنسبة  تراجع بسبب
 في المائة( على التوالي. 18.6مليار ليرة ) 6و 2في المائة( 7.9مليار ليرة ) 13بقيمة ارتفاعًا  التبغ الرسوم علىو  البنزين

في المائة( خالل الفترة قيد  6.0مليار ليرة ) 9 بقيمة رسوم الطابع المالي( خاصةاإليرادات الضريبية األخرى ) راجعتت
  .الدرس

األّول  مع نهاية الفصل مليار ليرة 689إلى في المائة( لتصل  18.1مليار ليرة ) 106بقيمة  اإليرادات غير الضريبية إرتفعت
الزيادة في  من ع  بدفمليار ليرة  189بقيمة عامة وأمالك الدولة المؤسسات الدارات و اإلحاصالت  إرتفاعمع  2019من العام 
 رفيق مطار رداتإي( الخاصة الدولة أمالك من الحاصالتو  السلكية والالسلكية اإلتصاالتتحويالت من وفر موازنة ال كل من

حاصالت من مؤسسات عامة الفي حين تراجعت  . هذاعلى التوالي مليار ليرة 29و مليار ليرة 218 بقيمة )يالدول الحريري
 .مليار ليرة 60ة مبقي )مصرف لبنان( مالية

 جواز رسومو  السير رسومفي المائة( نتيجة تدني تحصيالت  24.1مليار ليرة ) 67 بقيمة اإلدارية والعائدات الرسوم تراجعت
  في المائة( على التوالي. 15.8مليار ليرة ) 11في المائة( و 50.2مليار ليرة ) 58بقيمة  / األمن العامالسفر

لتصل  في المائة( 24.1) مليار ليرة 16بقيمة  (تقاعدية محسومات معظمها) فةلالمخت الضريبية غير اإليراداتكما تراجعت 
  .2019آذار  –مليار خالل فترة كانون الثاني  50إلى 

. 2019مليار ليرة مع نهاية آذار  212لتصل إلى  في المائة( 56.7مليار ليرة ) 278بقيمة  تراجعاً  إيرادات الخزينة شهدت
 النشاطال تعكس عادًة في هذه التحصيالت  التغييراتوبذلك فإن  ،بطبيعتها مؤقتة هيإيرادات الخزينة أّن الجدير بالذكر 

 .اإلقتصادي

 النفقات

كانون مليار ليرة خالل  5,344إلى صل يلفي المائة(  21.6)مليار ليرة  1,473بقيمة  حاّداً  إنخفاضاً  إجمالي النفقات سّجل
 .2019 آذار -الثاني

                                                 
 لبيانات المديرية العامة للشؤون العقارية. وفقا   1
2
 .مديرية الجمارك أرقام في المائة خالل الفترة قيد الدرس وذلك بحسب 7.0البنزين المستورد بنسبة كمية  ارتفاعمع  
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 إلى التحويالت (i)كل من  تراجعنتيجة ( في المائة 11.3)مليار ليرة  425بقيمة  3النفقات الجارية األوليةتراجعت 
 16.7) مليار ليرة 89بقيمة  مؤسسة كهرباء لبنانلتحويالت إلى ا ((ii ،في المائة( 73.7) مليار ليرة 168بقيمة  المستشفيات
زيادًة في  ،هذه التراجعات بشكل  جزئيقابل  في المائة(. 77.6) مليار ليرة 37 بقيمة األدويةمدفوعات  (iii)و ،في المائة(

 211بقيمة  عاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمةممليار ليرة حيث زادت  155 بقيمةالمخصصات والرواتب وملحقاتها 
  في المائة(. 29.1مليار ليرة )

 - خالل كانون الثاني ليرة مليار 1,462في المائة( لتصل إلى  9.7)مليار ليرة  157 بقيمة تراجعاً  تسديدات الفوائدت سّجل
ذلك مع رافق ت .مليار ليرة 160تسديدات الفوائد على القروض بالعملة المحلية بقيمة  تدّنيبشكل أساسي نتيجة  2019آذار 

 .2019خالل الفصل األّول من العام مليار ليرة  5بقيمة الخارجية  الديون أقساط تسديدات في إنخفاض على أساس سنوي

يعود  .2019آذار  –خالل كانون الثاني  في المائة( 70.7)مليار ليرة  460 بقيمة ملحوظاً  تراجعاً  النفقات الرأسمالية شهدت
متأتي من انخفاض  زء منهاج ،(في المائة 83.0مليار ليرة ) 375بقيمة  التنفيذ قيد اإلنشاءات نفقاتذلك إلى انخفاض 
وزارة األشغال لصالح آخر ناجم عن تدني المدفوعات مليار ليرة و  48بقيمة  مجلس اإلنماء واإلعمارالتحويالت لصالح 

على في المائة(  23.7) مليار ليرة 27 بقيمة لصيانةا نفقات تراجعتمليار ليرة. إضافًة إلى ذلك،  37بقيمة العامة والنقل 
وأبنية إلنشاء وأشغال طرق ومرافئ  ستمالكات أراضإتجدر اإلشارة إلى أن نفقات  خالل الفترة قيد الدرس.أساس  سنوي 

نشاءات مائ مليار ليرة خالل فترة  30بالمقارنة مع مبلغ  2019آذار  –خالل فترة كانون الثاني  سجلت ال شيء يةومطارات وا 
 .2018آذار  –كانون الثاني 

بشكل  2019مع نهاية آذار مليار ليرة  291لى إلتصل  في المائة( 53.6) مليار ليرة 335بقيمة  نفقات الخزينة نخفضتإ
 2018آذار  -مليار ليرة خالل كانون الثاني  524من من قبل وزارة المالية  البلديات لصالحالتحويالت  تراجع نتيجة يأساس
 .2019آذار  –مليار ليرة خالل كانون الثاني  106إلى 

 

 الدين العام

 قارنةً في المائة( م 1.3مليار ليرة ) 1,635بزيادة  بقيمة  ،2019مع نهاية آذار مليار ليرة  129,982 العامإجمالي الدين بلغ 
ودائع القطاع  تنخفضا حيث في المائة 1.9بوتيرة  أسرع بمعّدل م صافي الدين تضخّ في حين  ،2018ول األكانون  نهايةمع 

 .خالل الفترة قيد الدرس في المائة 3.8العام بنسبة 

 2019مع نهاية آذار مليار ليرة  79,065ليصل إلى  (في المائة 1.6)مليار ليرة  1,213بقيمة  الدين بالعملة المحلية إرتفع
 ت محفظة مصرف لبنان من الديون بالعملة المحلّيةعإرتففي التفاصيل، . 2018 عام مليار ليرة نهاية 77,852مقارنًة مع 

إنخفضت محفظة المصارف التجارية من الديون بالعملة المحلية بقيمة  في حين 4(في المائة 4.4)مليار ليرة  1,730بقيمة 
مليار ليرة  37بقيمة  تراجعاً  بالعملة المحلية األخرى محفظة الديونسّجلت  من جهة أخرى، (.في المائة 1.8)مليار ليرة  480
مليار  9,922لى إلتصل ( في المائة 0.3)مليار ليرة  34المؤسسات العامة بقيمة  سندات الخزينة التي تحملهانخفضت إحيث 
 .2018مليار ليرة مع نهاية  9,956مقارنة مع  ليرة

ذلك وقد جاء  2019 مليار ليرة مع نهاية آذار 50,917لى إليصل مليار ليرة  422 بقيمة الدين بالعملة األجنبية إرتفعت قيمة
 .مليار ليرة 420ملحوظ في الفوائد المتراكمة على سندات اليوروبوند بقيمة الرتفاع اإلنتيجة 

                                                 
3
 .الدين وخدمة الفوائد دفعات ستثناءإ بعد الجارية النفقات من األّولية الجارية النفقات تتألف 

كتتبت إليرة في حين  مليار 1,633 قدره إجمالي بمبلغ اإلكتتاب بعد وذلك 2019آذار  خالل ملحوظ بشكل   الخزينة سندات من لبنان مصرف محفظة زادت 4

 .خالل الشهر نفسهفقط مليار ليرة  3المصارف التجارية بمبلغ 
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  القسم األول: خالصة اإليرادات العامة

 : إجمالي اإليرادات2جدول 
 2018 2019 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2019/2018  

 -2ك
 آذار

 -2ك
 آذار

 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنها  3,582  3,672 2.5%

 اإليرادات الضريبية    2,998  2,983 0.5%-

 اإليرادات غير الضريبية     583  689 18.1%

 إجمالي إيرادات الخزينة  490  212 56.7%-

 إجمالي اإليرادات العامة  4,072  3,884 4.6%-
ةالعام المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

 

 ة: اإليرادات الضريبي3جدول 
 2018 2019 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2019/2018  

 -2ك
 آذار

 -2ك
 آذار

 اإليرادات الضريبية 2,998 2,983 0.5%-
   :ضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال، ومنها 895 1,131 26.4%
 ضريبة الدخل على األرباح 213 190 10.8%-
 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور 242 243 0.6%
 ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولة 53 65 23.0%
 %(7ضريبة الدخل على الفوائد ) 367 618 68.5%
 غرامات )ضريبة على الدخل( 20 15 26.5%-
  :ضريبة على األمالك ، ومنها 383 300 21.7%-
 ضريبة على األمالك المبنية 153 128 16.4%-
 رسوم تسجيل على العقارات 200 140 29.9%-
:الضرائب الداخلية على السلع والخدمات، ومنها 1,074 951 11.4%-  
 الضريبة على القيمة المضافة 957 858 10.3%-
 ضرائب أخرى على السلع والخدمات، ومنها: 106 85 20.1%-
 رسوم تسجيل على السيارات 67 47 30.6%-
 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية 38 38 1.5%-
:التجارة والمبادالت الدولية، ومنها الرسوم على 492 455 7.4%-  

 الجمارك  191 165 13.5%-
 رسوم، ومنها: 300 290 3.5%-
 رسوم على البنزين 164 177 7.9%
 رسوم على التبغ 31 37 18.6%
 رسوم على السيارات 102 73 28.2%-
 إيرادات ضريبية أخرى )خاصة رسوم الطابع المالي( 155 146 6.0%-

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  
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 : اإليرادات غير الضريبية4جدول 
 2018 2019 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2019/2018  

 -2ك
 آذار

 -2ك
 آذار

 اإليرادات غير الضريبية 583 689 18.1%
 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 231 420 81.8%

 إدارات ومؤسسات غير مالية، منها:حاصالت من  144 364 153.0%
 إيرادات كازينو لبنان 34 32 7.2%-

 إيرادات مرفأ بيروت 0 0 -
 إيرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني 1 6 -

 إيرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية  108 326 200.6%
 )مصرف لبنان(حاصالت من مؤسسات مالية عامة  60 0 100.0%-
 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة )إيرادات مطار رفيق الحريري الدولي( 26 55 111.7%
 حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة )فوائد( 1 1 49.4%
 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 277 210 24.1%-
 رسوم إدارية، ومنها: 224 158 29.3%-
 رسوم كتاب العدل 18 16 15.5%-
 رسوم جواز السفر/ األمن العام 69 58 15.8%-
 رسوم السير  115 57 50.2%-
 رسوم قضائية              7 8 19.8%
 رسوم القيادة             6 5 11.0%-
 عائدات إدارية 13 21 60.4%
 مبيعات )الجريدة الرسمية وثمن لوحة عمومية( 1 1 4.4%

 إجازات العمل(رسوم إجازات )خاصة  26 19 24.1%-
 رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 14 11 20.7%-
 الغرامات والمصادرات 9 9 5.0%-
 إيرادات غير ضريبية مختلفة )معظمها محسومات تقاعدية( 66 50 24.1%-

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

 اإلنفاق بحسب التصنيف االقتصادي: 5جدول 
 2018 2019 نسبة التغير

 مليار ل.ل.()
2019/2018  

 -2ك
 آذار

 -2ك
 آذار

 النفقات الجارية .1 5,412 4,825 10.8%-
 المخصصات والرواتب وملحقاتها، ومنها: 2,385 2,540 6.5%
 مخصصات ورواتب وأجور والتقديمات االجتماعية 1,555 1,527 1.8%-
 معاشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ومنها: 723 934 29.1%
 معاشات التقاعد 541 646 19.4%
 تعويضات نهاية الخدمة 182 288 57.9%
 تحويالت إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب 106 79 25.9%-
 /1تسديد فوائد ومنها:  1,620 1,462 9.7%-
 فوائد على القروض الداخلية 1,226 1,066 13.1%-
 فوائد على القروض الخارجية 393 396 0.8%
 سديد أقساط ديون خارجيةت 47 43 10.0%
 مواد استهالكية، ومنها: 125 49 60.5%-
 نفقات تغذية 24 11 54.5%-
 محروقات 13 5 56.6%-
 أدوية  48 11 77.6%-
 خدمات خارجية 87 45 48.9%-
 تحويالت أخرى، ومنها:  818 577 29.5%-
 /2 مؤسسة كهرباء لبنان 532 443 16.7%-

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  0 0 -
 الهيئة العليا لإلغاثة  0 0 -

 التحويالت إلى القطاع غير العام  76 68 10.8%-
 /3 التحويالت إلى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري  17 12 28.7%-
 نفقات جارية أخرى، ومنها: 310 87 71.9%-
 مستشفيات  228 60 73.7%-
 أخرى )أحكام قضائية ومصالحات، نفقات وفود ومؤتمرات خارجية، غيرها(  نفقات  78 25 67.5%-
 نفقات مالية أخرى 1 0 98.0%-
 المدينة دعم الفوائد 19 23 18.5%
 . النفقات االستثمارية2 651 191 70.7%-

نشاءات مائيةاستمالكات أراض وأبنية إلنشاء  30 0 100.0%-  وأشغال طرق ومرافئ ومطارات وا 
 تجهيزات 30 26 13.6%-
 إنشاءات قيد التنفيذ، ومنها: 451 77 83.0%-
 نحويالت أخرى 10 0 100.0%-
 مجلس الجنوب 6 19 205.6%
 مجلس اإلنماء واإلعمار 54 6 89.3%-
 وزارة األشغال والنقل 47 10 78.6%-
 أخرى، ومنها:  80 40 49.7%-
 الهيئة العليا لإلغاثة   11 7 30.4%-
       صيانة                                                                                    113 86 23.7%-

 

 نفقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة المادية 27 3 89.7%-
 /4 سلفات موازنة .3 91 5 94.6%-
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 2018 2019 نسبة التغير
 ل.ل.()مليار 

2019/2018  آذار -2ك آذار -2ك 
 تسديد فوائد 1,620 1,462 9.7%-
 الدين بالعملة المحلية 1,226 1,066 13.1%-
 الدين بالعملة األجنبية، ومنها 393 396 0.8%
 فوائد على اليوروبوند* 375 373 0.4%-

 على قروض خاصة* فوائد 1 0 80.7%-
 ميّسرةفوائد على قروض  18 23 26.3%
 تسديد أقساط ديون خارجية 47 43 10.0%-

 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

لمخصصة إن تصنيف مدفوعات خدمة الدين تنقسم إلى فئتين: تسديد الفوائد )بحسب تصنيفات إحصاءات مالية الحكومة( وتسديد أقساط القروض الميسرة ا* 
 لتمويل المشاريع.

 بالعملية متعّلقة عامة نفقات *تتضمن
 

 
 : التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان7جدول 

 )مليار ل.ل.( 2018 2019 نسبة التغير
2019/2018  آذار -2ك آذار -2ك 

 شركة كهرباء لبنان، ومنها: 532 443 16.7%-
 خدمة الدين 6 1 76.9%-
 شراء غاز، فيول ووقودتسديدات ل 507 441 12.9%-

 التحويالت لكهرباء سوريا 19 0 100.0%-
 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 

 

 /5إدارة الجمارك )ال تتضمن الرواتب واألجور(  .4 38 33 13.0%-
 /6نفقات الخزينة  .5 626 291 53.6%-
 بلديات 524 106 79.7%-
 أمانات 19 12 34.0%-

 /7ودائع  17 94 -
 أخرى، ومنها: 66 78 18.9%
 رديّات الضريبة على القيمة المضافة 58 53 7.8%-

 .  إنفاق غير مبّوب6 0 0 -
 إجمالي اإلنفاق )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار( .7 6,818 5,344 21.6%-

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

 (6) رقم جدول مراجعة الرجاء الفوائد، حول للتفاصيل  1/ 

 الخزينة نفقات" من لبنان كهرباء مؤسسة إلى التحويالت تصنيف اعادة تمت (.7)  رقم جدول مراجعة الرجاء لبنان، كهرباء مؤسسة إلى التحويالت حول للتفاصيل  2 / 
 .المالي األداء نشرة مع يتماشى وبما 2009 لعام الموازنة اقتراح في التصنيف إعادة أعقاب في المختلفة التحويالت إلى "االخرى

 .المدعوم القمح ودفعات اإلدارية النفقات من كال السكري والشمندر للحبوب العامة المديرية لصالح التحويالت تتضمن/    3

 تتم وسوف .مستقل بشكل تبويبها يتم سوف الشفافية، لتأمين المالية وزارة جهود إطار وفي لنموها، ا نظر ."غيره" البند تحت ا سابق مصنفة كانت الموازنة سلفات/   4 
 . الموازنة نظام في االقتصادية لطبيعتها ا وفق تصنيفها يمكن فقط وحينها ا، الحق قوننتها

 المستندات العامة المالية مديرية تستلم عندما فقط تصنيفها ويمكن الجمارك، صندوق من الجمارك إلى المدفوعات كل( واألجور الرواتب باستثناء( البند هذا يتضمن 5/

 .الالزمة
 المالية أداء تقارير في نفسه االسم تحمل التي الفقرة عن والسنوية والفصلية الشهرية التقارير في الخزينة نفقات فقرة تختلف ، 2011 األول كانون من ا ر اعتبا  6 / 

 االقتصادي للتصنيف ا وفق تصنيفها إعادة يتم والتي الخزينة وسلفات األمانات حسابات من المدفوعات بعض تصنيف إلعادة ا نظر المالية وزارة عن الصادرة العامة

 .الموازنة نظام في
 .لصالحهم محصلة ايرادات من المالية، والصناديق البلديات المؤسسات، العامة، لإلدارات الخزينة تدفعها مبالغ هي الودائع ان/  7 

 

1: تفاصيل عمليات خدمة الدين6جدول 
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 القسم الثالث: الدين العام
 

2019آذار حسب الدائن في نهاية شهر  المستحق األداء: الدين العام 8جدول   

 )مليار ل.ل.( 
2017 

 1ك
 

2018 
 1ك
 

2019 
 آذار

 رينسبة التغي    
-2018 1ك  
2019 آذار  

الدين العام إجمالي  119,892 128,347 129,982 1.3% 

 %1.6 79,065 77,852 74,077 الدين بالعملة المحلية

 %6.3 1,194 1,123 1,159 * فوائد متراكمة من الدين  

 35,580 39,006 40,736 4.4% (REPOsيتضمنمصرف لبنان ) -أ

 %1.8- 26,922 27,402 27,756 المصارف التجارية -ب

 %0.3- 11,407 11,444 10,741 أخرى  بالعملة المحلية )سندات خزينة(، ومنهاديون  -ج

 %0.3- 9,922 9,956 8,941 مؤسسات عامة

 %19.9- 133 166 166 /1سندات فروقات المتعهدين

 %0.8 50,917 50,495 45,815 دين بالعملة األجنبية

 %0.3 2,928 2,920 2,973 /2 أجنبي القروض الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص -أ

  0 0 86 /3 )يوروبوند وقروض( 2ديون باريس  -ب

 %0.9- 341 344 452 /4 )يوروبوند وقروض( 3ديون باريس  -ج

 %0.0 46,678 46,678 41,791 إصدارات يوروبوند في السوق -د

 %76.8 967 547 480 فوائد متراكمة على اليوروبوند -ه

 %49.8- 3 6 33 /5 خاصة بالعملة األجنبيةسندات خزينة  -و

 %3.8- 13,648 14,186 15,659 ودائع القطاع العام

 %1.9 116,334 114,161 104,233 /6 صافي الدين العام

 %0.1- 76,141 76,204 71,944 /7إجمالي القيمة السوقية للدين

 - %59 %59 %60 النسبة من اجمالي الدين العام
 المالية، مديرية المالية العامالمصدر: وزارة 

 .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 والمتعددة األطراف الصادرة عن  أن تختلف يمكن 2018 كانون األول -2017أرقام كانون األول  /2 عن تلك المنشورة سابق 
 .DMFASنظام 

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

لقرض ا من تينشريحوقرض لإلمارات العربية المتحدة،  والتعمير، لإلنشاء، قرض للبنك الدولي 3باريس  مؤتمر في تهالماليزيا كجزء من مساهم ةصادر يوروبوند /4
 .2012 األول تشرين ففي الثانية أما 2008الفرنسي األولى في شباط 

 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 باريس  ، قروضلضمان االجتماعيل الوطني إجمالي القيمة السوقية للدين هي إجمالي الدين العام باستثناء ما يحمله مصرف لبنان، الصندوق /7
 .3و 2
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 :على بنا االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
 

 المالية وزارة

 دائرة التحليل اإلقتصادي الكلي والدراسات
 

 1729 -1716مقّسم:  961 1 956000: تلفون

  www.finance.gov.lbالموقع اإللكتروني: 

 

http://www.finance.gov.lb/

