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 لمحة عامة

مع وذلك  ،الماضيمع الفترة نفسها من العام  مقارنةً  2017ولين من العام الشهرين األ خالل ًناتحس  شهدت المالية العامة 
 الزيادة بلى جانإ. 1ستثنائية للبلدياتالتحويالت اإل اءمن جر  ارتفعت كانت قد  أنلى مستوياتها الطبيعية بعد إعودة النفقات 

ل إجمالي الميزان سج   ،السيرالضريبة على القيمة المضافة ورسوم تحصيالت ة بسبب ارتفاع في يالحكوم اتيراداإلفي 
 لفي حين سج  ، 2016شباط  -مع كانون الثاني في المائة مقارنةً  78بتراجع بلغ  ،مليار ليرة 244المالي عجزًا بقيمة 

 .2016شباط  -كانون الثانيمليار ليرة في  369مع عجز بقيمة  نةً مقار  مليار ليرة 499بقيمة  افائضً  ليو ال  الميزان إجمالي

 

 االيرادات

كانون فترة  خاللمليار ليرة  2,782لى إ ليصلفي المائة(  5.6مليار ليرة ) 148بقيمة سنويًّا  اإرتفاعً  اإليرادات إجمالي سجل
  .2016 شباط -في كانون الثانيمليار ليرة  2,633 مع مقارنةً ، 2017 شباط -الثاني

مسجلة ال بسبب الزيادة مليار ليرة 1,907لتصل إلى سنوًيا  في المائة( 8) ليرة ارملي 143 قيمةب الضريبية اإليرادات ارتفعت
ن في التحس   جاءوقد . تراجع طفيف في الرسوم على التجارة والمبادالت الدوليةستثناء اب األساسي ةنات المكو  جميع في 

حتى  اتعلى المتأخر  الغراماتض يخفتتسديد الضرائب المستحقة و  مهلبدعم من قرار وزارة المالية تمديد  يبيتحصيل الضر ال
 . 20172 نهاية شهر كانون الثاني

الضريبة تحصيالت إرتفاع  نتيجة، مليار ليرة 72ة بلغت سمي  إأعلى قيمة ب والخدمات الضرائب الداخلية على السلع إرتفعت
 32المضافة المحصلة داخليًا بقيمة  ارتفعت الضريبة على القيمة ،صيلامليار ليرة. وفي التف 52بقيمة  القيمة المضافة على

رتفعت وا. 2017شباط  -يرة خالل كانون الثانيمليار ل 21الجمارك بقيمة  المحصلة علىيبة ر مليار ليرة كما ارتفعت الض
 18رباح بقيمة األعلى ضريبة الدخل وذلك نتيجة ارتفاع  مليار ليرة 51بقيمة  روؤس األموالو رباح األالدخل و الضرائب على 

                                                 
1

-2010مليار ليرة متأخرات عن سنوات  636مليار ليرة من إيرادات االتصاالت بالنيابة عن البلديات )منها  739لت الخزينة مبلغ يقدر ب ، حص  2014ام خالل ع

 .مليار ليرة منها للبلديات 591، تم تحويل مبلغ 2016شباط  -(. خالل كانون الثاني2013
2
 .12/1/2017بتاريخ  2المنشور في الجريدة الرسمية رقم  ،2017كانون الثاني  3تاريخ  2/1قرار وزارة المالية رقم  

 

 : ملخص المالية العامة1جدول 
 2016 2017 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
 شباط -2ك شباط -2ك 2017/2016

 إجمالي ايرادات الموازنة والخزينة 2,633 2,782 5.6%
 منها إجمالي نفقات الموازنة والخزينة، 3,730 3,025 18.9%-
1.6% 707 695  تسديد فوائد 
8.8% 36 33  1تسديد أقساط القروض الميسرة 

-24.0% 2,283 3,002  2النفقات الولية 
 إجمالي العجز/الفائض (1,097) (244) 77.8%-
N.M 499 (369) العجز الولي/الفائض الولي 

 مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية، 
صة لتمويل المشاريع تسديد.تشمل فقط  1  اقساط القروض الميس رة المخص 
 .النفقات األولية ال تتضمن المدفوعات المتعلقة بالدين )تسديد الفوائد وأقساط القروض الميسرة(. .2
3.N.M.   غير معب رتعني 

 جدول المحتويات
 
 
 

 
 2017شباط 

 مرصد المالية العامة

          االيرادات
 2-1صفحة  

 

 النفقات
 3-2صفحة 

 
 تطور الدين العام

 3 صفحة
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في اهمت قد سو في المائة.  40يعادل  مليار ليرة أو ما 11 موال المنقولة بقيمةوضريبة الدخل على روؤس األ، مليار ليرة
لغاء  Trusteeبتحديد الموجبات الضريبية لألشخاص الذين يقومون بنشاط ال  المتعلقةجديدة التشريعات الالزيادة األخيرة  وا 

 .  3لحامله واألسهم ألمر سهماأل

مليار  13بقيمة  مالك المبنيةالضريبة على األ كل من نتيجة االرتفاع فيمليار ليرة  16بقيمة  مالكالضرائب على األ زادت
  .في المائة( 5) مليار ليرة 6بقيمة  اتالعقار  على تسجيلالرسوم و  في المائة( 47)ليرة 

إرتفاع بقيمة مقابل مليار ليرة  5الرسوم على التبغ بقيمة تراجعت  ،على التجارة والمبادالت الدوليةالرسوم  ولناحية ،في المقابل
 ليرة في الرسوم على البنزين.مليار  1مليار ليرة في الرسوم على السيارات و 4

كانون  خاللمليار ليرة  705لى إلتصل  ،مع العام السابق مقارنةً  مليار ليرة 71 بقيمة اإليرادات غير الضريبية إرتفعت
مليار  115لى إالشهر الثاني من العام لتصل خالل مرتفعة نمو  نسبة على رسوم السيرحافظت كما  .2017شباط  -الثاني
المتأخرات على الغرامات ض يخفتنتيجة وذلك  ،2016شباط  -كانون الثانيخالل ُمسج ل مليار ليرة  31 مع مبلغ مقارنةً ليرة 
 .  4رسوم السيرمن 

 –الثاني  كانون خاللمليار ليرة  170لى إلتصل في المائة(  28) مليار ليرة 66بقيمة  اإنخفاضً  إيرادات الخزينة شهدت
ال تعكس  اإليراداتفإن التغيرات في هذه  ،وبالتالي مؤقتةطبيعة  هي ذاتإيرادات الخزينة والجدير بالذكر أن  .2017شباط 
 النشاط االقتصادي. عادةً 

 

 النفقات

مليار ليرة  3,730مبلغ من بتراجع ، 2017شباط  –خالل فترة كانون الثاني مليار ليرة 3,025 قيمة النفقاتإجمالي  سجل
م في بشكل أساسي ، 2016 من العام شباط -كانون الثاني فترة خاللل في المائة( المسج   19) المدفوعات لعام نتيجة التضخ 

 .األموال المستحقة للبلدياتمع تحويل  2016

جاء . 2017شباط  –مليار ليرة خالل كانون الثاني 1,874لى إلتصل  ،مليار ليرة 37بقيمة  5النفقات الجارية الولية رتفعتإ
 مدفوعات (ii)، مليار ليرة 173بقيمة  مؤسسة كهرباء لبنان التحويالت إلى (i) كل منرتفاع إ نتيجة بصورة أساسيةذلك 

 ،مليار ليرة. في المقابل 23بقيمة مدفوعات األدوية ( iii)و ،مليار ليرة 57بقيمة  جتماعيةالرواتب واألجور والتقديمات اإل
    مليار ليرة. 32القطاع غير العام بقيمة  لىإ اهماتوالمس مليار ليرة 53لى المستشفيات بقيمة إنخفضت التحويالت إ

فوائد زيادة المع وذلك  ،2017شباط  –خالل كانون الثاني ليرةمليار  707لتبلغ  مليار ليرة 11بقيمة  تسديدات الفوائد رتفعتإ
مليار  29)عملة األجنبية بالفوائد على القروض بالرغم من تراجع مدفوعات المليار ليرة(  40)بالعملة المحلية على القروض 

مليار ليرة خالل الفترة نفسها من العام  33كانت ن أمليار ليرة بعد  36 الخارجية الديون أقساط تسديدات وبلغتليرة(. 
  الماضي.

، 2017 شباط -كانون االثاني خاللمليار ليرة  237لى إلتصل مليار ليرة  3 بلغت طفيفةيمة بق سماليةأالر النفقات زادت 
 نشاءات قيد التنفيذ نتيجةمليار ليرة في اإل 50بقيمة رتفاع إ مع ،2016شباط  –مليار ليرة خالل كانون الثاني 234 مع نةً مقار 
مليار ليرة خالل كانون  42 كانت قد سجلت مبلغ والتي ،مليار ليرة 74بقيمة  نماء واالعمارإلمجلس الصالح التحويالت  زيادة
والتي انخفضت بنسبة ، نفقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة الماديةادات المذكورة بتراجع في قوبلت الزي. 2016شباط  –الثاني
 .2017شباط  –مليار ليرة خالل كانون الثاني 2إلى في المائة لتصل  94

                                                 
 .2016 -52عدد  الجريدة الجريدة الرسميةفي ، والمنشورة 2016 تشرين األول 27تاريخ  75و 74 رقم  القوانين 3
4
 .2016تشرين الثاني  3منشور في الجريدة الجريدة الرسمية  في  68قانون رقم  
5
لية الجارية النفقات تتألف   .الدين وخدمة الفوائد دفعات استثناء بعد الجارية النفقات من األو 



  2017شباط  مالية العامةمرصد ال

3 

 

 شباط -كانون االثانيفترة  خالل مليار ليرة 134لتصل إلى  ةمليار لير  723 بقيمة اً ملحوظ نخفاضاً إ 6نفقات الخزينة شهدت
نتيجة بشكل أساسي  ،2016شباط  –نون الثانيخالل كا مليار ليرة المسجل 858بمبلغ رنة امقوذلك ، 2017من العام 
 الفترة نفسها من العام الماضي.مقارنًة مع  لصالح البلديات المدفوعاتفي  مليار ليرة 745بلغ إنخفاض 

 

 الدين العام
نهاية العام  عنفي المائة  1.7 تهانسبة بزياد ،2017 من العام شباطمع نهاية  ةمليار لير  114,799 إجمالي الدين العام بلغ

بنسبة ودائع القطاع العام نتيجة إرتفاع وذلك  ،في المائة 0.7بلغت  بوتيرة أقل مع نسبة ارتفع صافي الدينفي حين  ،2016
 مليار ليرة. 15,464لى إفي المائة لتصل  8.4

 وهو، مليار ليرة  72,036لى إليصل  2016مقارنًة مع نهاية العام  في المائة 2.1بنسبة  اتفاعً إر  الدين بالعملة المحلية حقق
بقيمة ن بالعملة المحلية يو من الد مصرف لبنانمحفظة  إنخفضت. العام في المائة من مجموع الدين 63ما يمثل تقريبًا 

  .مليار ليرة 2,621محفظة المصارف التجارية بقيمة  ارتفعتمليار ليرة، في حين  1,235

خالل الشهرين مليار ليرة  42,763لى إليصل  مليار ليرة(  380في المائة ) 1بأقل من  الدين بالعملة الجنبية قيمةرتفعت إ
مليار  185بقيمة  "القروض من قطاع خاص أجنبيائية والمتعددة األطراف و القروض الثن". إرتفعت 2017ولين من العام األ

 3وباريس  2قيمة السندات والقروض الصادرة ضمن مؤتمري باريس ، في حين تراجعت مليار ليرة 2,692لى إليرة لتصل 
 سندات اليوروبوند قيمة بقيتوقد  .تسديد أقساط الديونل بشكل أساسي نتيجةً مليار ليرة على التوالي،  22ومليار ليرة  16بقيمة 

 العملة األجنبية.بفي المائة من الدين  89 نسبة مسجلةً  ،ةمليار لير  38,064لتبلغ على حالها المتداولة في السوق 

                                                 
6
 الشهري المالي األداء نشرة في المنشورة تلك نع والسنوية والفصلية الشهرية المالية التقارير في لخزينةا نفقات فقرة تختلف، 2011 األول كانون عدد من اعتبارا   

 .االقتصادي تصنيفها بحسب الموازنة بنود ضمن الخزينة وسلف األمانات حسابات من المدفوعات بعض تصنيف إعادة بسبب وذلك ،التي تنشرها وزارة المالية
 



  2017شباط  مالية العامةمرصد ال

4 

 

 

لول: خالصة اإليرادات العامةالقسم ا  

 : إجمالي اإليرادات2جدول 
 )مليار ل.ل.( 2016 2017 نسبة التغير
 شباط -2ك شباط -2ك 2017/2016

 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنها 2,397 2,612 9.0%
 ادات الضريبية  اإلير  1,763 1,907 8.1%
 اإليرادات غير الضريبية    634 705 11.3%

 إجمالي إيرادات الخزينة 236 170 28.0%-
 إجمالي اإليرادات العامة 2,633 2,782 5.6%

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

 

 : اإليرادات الضريبية3جدول 
 2016 2017 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2017/2016  شباط  -2ك شباط-2ك 

:اإليرادات الضريبية 1,763 1,907 8.1%  
  :ضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال، ومنها 497 548 10.3%

 ضريبة الدخل على األرباح 126 144 14.4%
 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور 191 197 3.0%

 ولةضريبة الدخل على رؤوس األموال المنق 27 38 40.0%
 %(5ضريبة الدخل على الفوائد ) 143 152 6.2%
 غرامات )ضريبة على الدخل( 10 17 75.3%
  :ضريبة على المالك ، ومنها 179 195 8.8%

 ضريبة على األمالك المبنية 28 41 46.8%
 رسوم تسجيل على العقارات 124 130 4.8%
:ومنهاالضرائب الداخلية على السلع والخدمات،  679 751 10.6%  
 الضريبة على القيمة المضافة 627 680 8.3%

 ضرائب أخرى على السلع والخدمات، ومنها: 48 67 39.6%
 رسوم تسجيل على السيارات 31 37 19.1%
 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية 17 30 78.2%
:الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنها 321 320 0.6%-  
 لجماركا 109 108 1.3%-
 رسوم، ومنها: 212 211 0.2%-
 رسوم على البنزين 102 103 0.5%

 رسوم على التبغ 44 39 10.3%-
 رسوم على السيارات 65 69 5.4%
 إيرادات ضريبية أخرى )خاصة رسوم الطابع المالي( 87 93 6.7%

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  
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 لضريبية: اإليرادات غير ا4جدول 
 2016 2017 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2016/2017  شباط  -2ك شباط  -2ك 

 اإليرادات غير الضريبية 634 705 11.3%
 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 453 468 3.1%
 حاصالت من إدارات ومؤسسات غير مالية، منها: 412 423 2.6%

 و لبنانإيرادات كازين 18 23 26.0%
 إيرادات مرفأ بيروت 0 0 -
 إيرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني 0 0 -

 إيرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية 394 400 1.6%
 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة )إيرادات مطار رفيق الحريري الدولي( 40 43 7.6%

 ارات ومؤسسات عامة )فوائد(حاصالت أخرى من إد 1 1 48.5%
 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 137 202 47.6%
 رسوم إدارية، ومنها: 95 174 82.9%
 رسوم كتاب العدل 6 6 3.9%
 رسوم جواز السفر/ األمن العام 41 40 1.4%-

 رسوم السير 31 115 264.8%
 رسوم قضائية 5 4 15.2%-
 رسوم القيادة 3 3 6.6%

 عائدات إدارية 16 10 39.1%-
 مبيعات )الجريدة الرسمية وثمن لوحة عمومية( 0 0 13.1%

 رسوم إجازات )خاصة إجازات العمل( 21 14 36.7%-
 رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 3 4 5.6%
 الغرامات والمصادرات 6 6 4.1%-

 إيرادات غير ضريبية مختلفة )معظمها محسومات تقاعدية( 37 30 20.6%-
 مصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامةال
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 القسم الثاني: خالصة اإلنفاق العام

 : اإلنفاق بحسب التصنيف االقتصادي5جدول 
 2016 2017 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2017/2016  شباط-2ك شباط-2ك 

 النفقات الجارية .1 2,566 2,617 2.0%
 الرواتب وملحقاتها، ومنها:المخصصات و أ. .1 1,071 1,092 2.0%
 مخصصات ورواتب وأجور والتقديمات االجتماعية 698 755 8.1%
 معاشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ومنها: 330 338 2.5%
 معاشات التقاعد 294 309 5.0%

 تعويضات نهاية الخدمة 36 29 17.9%-
 تحويالت إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب  44 63 44.3%
 /1تسديد فوائد ومنها:  .ب.1 695 707 1.6%
 فوائد على القروض الداخلية 493 533 8.2%

 فوائد على القروض الخارجية 203 174 14.2%-
 /2 .ج. تعديالت محاسبية1 43 0 -

 سديد أقساط ديون خارجيةت.د. 1 33 36 8.8%
 مواد استهالكية، ومنها: .ه.1 80 96 20.6%

 يةنفقات تغذ 12 13 1.1%
 محروقات 10 10 3.6%-
 أدوية  40 62 57.3%
 خدمات خارجية .و.1 25 22 13.5%-
 تحويالت أخرى، ومنها:  .ز.1 367 469 27.9%
 /3 مؤسسة كهرباء لبنان 136 309 126.5%

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  0 0 -
 الهيئة العليا لإلغاثة  1 0 64.3%-
 إلى القطاع غير العامالتحويالت   68 36 46.7%-

 /4 التحويالت إلى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري  0 0 -
 نفقات جارية أخرى، ومنها: .ح.1 234 171 27.0%-
 مستشفيات 199 147 26.5%-
 أخرى )أحكام قضائية ومصالحات، نفقات وفود ومؤتمرات خارجية، غيرها(  نفقات  33 21 36.2%-
 المدينة دعم الفوائد .ط.1 17 24 38.2%
 النفقات االستثمارية .2 234 237 1.1%

نشاءات مائية .أ.2 0 0 -  استمالكات أراض وأبنية إلنشاء وأشغال طرق ومرافئ ومطارات وا 
 تجهيزات .ب.2 16 7 56.9%-
 إنشاءات قيد التنفيذ، ومنها: .ج.2 135 185 37.3%

 صندوق المهجرين 0 0 -
 مجلس الجنوب 0 0 -

 مجلس اإلنماء واإلعمار 42 116 173.8%
 وزارة األشغال والنقل 33 29 12.9%-
 :ومنها أخرى  57 36 37.5%-

 الهيئة العليا لالغاثة  0 0 -
 صيانة .د.2 50 42 16.6%-
 نفقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة المادية .ه.2 32 2 94.2%-
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 1: تفاصيل عمليات خدمة الدين6جدول 
 2016 2017 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2017/2016  شباط -2ك شباط -2ك 

 تسديد فوائد 695 707 1.6%
 لمحليةالدين بالعملة ا 493 533 8.2%

 الدين بالعملة األجنبية، ومنها 203 174 14.2%-
 فوائد على اليوروبوند* 188 160 15.1%-
 على قروض خاصة* فوائد 1 1 0.0%
 فوائد على قروض ميس رة 13 13 2.1%-

 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

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

قة عامة نفقات *تتضمن  بالعملية متعل 

            

 ن: التحويالت إلى شركة كهرباء لبنا7جدول 

 2016 2017 نسبة التغير
 )مليار ل.ل.(

2017/2016  شباط -2ك شباط -2ك 
 شركة كهرباء لبنان، ومنها: 136 309 126.5%
 خدمة الدين 7 7 5.1%-

 شراء غاز، فيول ووقودتسديدات ل 129 302 133.7%
 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 
 

 /5سلفات موازنة  .3 45 24 45.1%-
 /6إدارة الجمارك )ال تتضمن الرواتب والجور(  .4 26 13 50.5%-
 /7نفقات الخزينة  .5 858 134 84.3%-
 بلديات 753 9 98.8%-
 أمانات 7 21 183.7%
 /8ودائع  28 60 114.7%
 أخرى، ومنها: 69 45 35.3%-
 ردي ات الضريبة على القيمة المضافة 43 33 21.9%-

 النفقات غير المصنفة .6 2 0 100.0%-
 إجمالي اإلنفاق )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار( .7 3,730 3,025 18.9%-

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

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

  .2/1/2016المحاسبة بتاريخ 
تصنيف التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان من "نفقات الخزينة ادة (. تمت اع7، الرجاء مراجعة جدول رقم )إلى مؤسسة كهرباء لبنان للتفاصيل حول التحويالت/ 3

 األداء المالي. نشرة وبما يتماشى مع 2009عادة التصنيف في اقتراح الموازنة لعام إلى التحويالت المختلفة في أعقاب إ االخرى"
 ات اإلدارية ودفعات القمح المدعوم.تتضمن التحويالت لصالح المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري كال من النفق /4
وسوف تتم  تبويبها بشكل مستقل. . نظرا  لنموها، وفي إطار جهود وزارة المالية لتأمين الشفافية، سوف يتمتحت البند "غيره" سلفات الموازنة كانت مصنفة سابقا   /5

 .م الموازنةفي نظا ةاالقتصادي لطبيعتهاالحقا ، وحينها فقط يمكن تصنيفها وفقا   قوننتها
العامة المستندات  المالية /يتضمن هذا البند )باستثناء الرواتب واألجور( كل المدفوعات إلى الجمارك من صندوق الجمارك، ويمكن تصنيفها فقط عندما تستلم مديرية6
 .لالزمةا
ية والسنوية عن الفقرة التي تحمل االسم نفسه في تقارير أداء المالية ، تختلف فقرة  نفقات الخزينة في التقارير الشهرية والفصل2011ا من كانون األول اعتبار   /7

فقا  للتصنيف االقتصادي العامة الصادرة عن وزارة المالية نظرا  إلعادة تصنيف بعض المدفوعات من حسابات األمانات وسلفات الخزينة والتي يتم إعادة  تصنيفها و
 في نظام الموازنة.

 لصالحهم. ةمن ايرادات محصل، الصناديق الماليةوالبلديات  ،المؤسسات، الخزينة  لإلدارات العامة فعهاع هي مبالغ تدئ/ان الودا8
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 القسم الثالث: الدين العام
2017 شباطحسب الدائن في نهاية  المستحق الداءالعام : الدين 8جدول   

 )مليار ل.ل.( 
2015 

 شباط

2016 
 شباط

2017 
 شباط

 رينسبة التغ    
-2016 1ك  

2017شباط   

 %1.7 114,799 112,910 106,031 إجمالي الدين العام

 %2.1 72,036 70,528 65,195 الدين بالعملة المحلية

 %14.7 1,259 1,098 997 * فوائد متراكمة من الدين  

 24,308 30,150 28,915 -4.1% (REPOs يتضمنمصرف لبنان ) -أ

 %8.9 32,202 29,581 29,878 المصارف التجارية -ب

 %1.1 10,919 10,797 11,009 ديون أخرى  بالعملة المحلية )سندات خزينة(، ومنها -ج

 %0.8 8,788 8,718 8,461 مؤسسات عامة

 %0.0 139 139 180 /1متعهدينسندات فروقات ال

 %0.9 42,763 42,383 40,819 /2 دين بالعملة الجنبية

 القروض الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص -أ
 %7.4 2,692 2,507 2,478 أجنبي

 %2.5- 615 631 1,182 /3 )يوروبوند وقروض( 2ديون باريس  -ب

 %3.4- 638 660 810 /4 )يوروبوند وقروض( 3ديون باريس  -ج

 %0.0 38,064 38,063 35,846 إصدارات يوروبوند في السوق -د

 %56.3 716 458 435 فوائد متراكمة على اليوروبوند -ه

 %39.7- 38 63 68 /5 سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية -و

 %8.4 15,464 14,268 13,227 ودائع القطاع العام

 %0.7 99,335 98,643 92,787 /6 صافي الدين العام

 %4.1 73,210 70,303 68,799 /7 إجمالي القيمة السوقية للدين

 %2.4 %64 %62 %65 النسبة من اجمالي الدين العام

 مصرف لبنانالمصدر: وزارة المالية، 

 .ات خزينة خاصة بالعملة األجنبيةألمريكي تحت بند سندا تندرج سندات المتعهدين بالدوالر ة المحلية.لسندات فروقات المتعهدين بالعم / 1

عن تلك المنشورة سابق ا نظرا  لتحديث المعلومات المتعلقة بالقروض الثنائية والمتعددة األطراف الصادرة  أن تختلف يمكن 2016 كانون األولو 2015أرقام كانون األول / 2

 .DMFASعن نظام 

 .2ضمن مؤتمر باريس لصالح مصرف لبنان مليار دوالر  1,870بقيمة  ساسا  أ توروبوند صدري سندات )القروض واليوروبوند( تتضمن 2ديون باريس  / 3
وثانية من أولى  تينقرض لإلمارات العربية المتحدة، شريح لإلنشاء والتعمير،، قرض للبنك الدولي 3باريس  تها في مؤتمرلماليزيا كجزء من مساهم ةصادر يوروبوند /4

 .2008لقرض الفرنسي في شباط ا

 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  ، قروضالجتماعيإجمالي القيمة السوقية للدين هي إجمالي الدين العام باستثناء ما يحمله مصرف لبنان، الصندوق الضمان ا  /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


