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 لمحة عامة

أجور  كل منفي  زيادةال، حيث ساهمت 2018من العام  الفصل األول خالل ملحوظ ا توسعا  المالية العامة  سّجل عجز
في والتحويالت لصالح البلديات النفقات الرأسمالية  ،2017العام الناتجة عن تعديل سلسلة الرتب والرواتب خالل  القطاع العام

في المائة  1، في حين إرتفعت اإليرادات بنسبة 2017ة بواقع الثلث مقارنة مع الفصل األول من العام يمنفقات الحكو الرتفاع ا
     .2017عام المقّرة  1رءات الضريبيةاإلج غير الضريبية على مفعول الزيادة فيحيث طغى اإلنخفاض في اإليرادات  ،فقط

مقارنة  مع عجز  2018آذار من العام  -خالل كانون الثاني ليرةمليار  2,746عجزا  بقيمة  إجمالي الميزان الماليل سجّ 
 مليار ليرة1,079 بقيمة  جزعإلى  ليو الميزان ال ل تحوّ في حين ، 2017مليار ليرة خالل الفترة نفسها من العام  1,079بقيمة 
في  2.9بنسبة  مالي الدين العامإج ارتفع كما .2017آذار من العام  -خالل كانون الثاني مليار ليرة 471 بلغ فائضب مقارنة

 .2017نهاية العام  مقارنة  مع 2018من العام الثالثة األولى  هشهراألالمائة خالل 

 

 االيرادات

مليار ليرة  4,072 ليصل إلى، العام الماضي معمقارنة   المائة( في 1مليار ليرة ) 41 إرتفاعا  بلغ اإليرادات إجمالي سجل
رتفاع في ا بهشكل جزئيالحاد في اإليرادات غير الضريبية  اإلنخفاضوقد قابل . 2018 الفصل األول من العامخالل 

 .2018 الفصل األول من العامخالل اإليرادات الضريبية 

 في ملحوظة زيادةب، مليار ليرة 2,998 ىلتصل إل في المائة( 7.6) يرةل ارملي 213 قيمةب الضريبية اإليراداترتفعت إ
إرتفعت  . في الواقع،الضرائب الداخلية على السلع والخدماتو  على الدخل واألرباح ورؤوس األموال ائبالضر كل من  مكونات

مليار ليرة في  895ل إلى لتص في المائة( 23.1مليار ليرة ) 168بقيمة ورؤوس األموال  واألرباح الضريبة على الدخل
مليار  145بقيمة  الدخل على الفوائد يبةضر في  لزيادةنتيجة ابهشكل أساسي وذلك ، 2018من العام األولى الثالثة هشهر األ
لتصل سنوي ا  مليار ليرة 34بقيمة  رضريبة الدخل على الرواتب واألجو إرتفعت  ،. إضافة  إلى ذلكالفصل المذكورخالل  ليرة
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 تشرين األول 26 بتاريخفي الجريدة الرسمية  المنشور،  2017 تشرين األول 20تاريخ  64جديدة لإليرادات بموجب القانون رقم  ضريبية إجراءات إعتمادتم  

على الموقع اإللكتروني  2017امة للعام لمرصد المالية الع التقرير السنوي في 1رقم  مالحظةالمراجعة ، يرجى 64. لمزيد من التفاصيل حول القانون رقم 2017

 -.https://www.finance.gov.lbلوزارة المالية: 

 
 : ملخص المالية العامة1جدول 

 )مليار ل.ل.( آذار -2ك آذار -2ك نسبة التغير
2018/2017 2018 2017 

 إجمالي ايرادات الموازنة والخزينة 4,031 4,072 1.0%
 إجمالي نفقات الموازنة والخزينة، منها 5,110 6,818 33.4%
7.7% 1,620 1,504  تسديد فوائد 
2.2% 47 46  1تسديد أقساط القروض الميسرة 

44.7% 5,151 3,560  2النفقات األولية 
 إجمالي العجز/الفائض 1,079- 2,746- 154.5%

 العجز الولي/الفائض الولي 471 1,079- -
 مديرية المالية العامةالمالية،  المصدر: وزارة

 تسديد اقساط القروض الميّسرة المخّصصة لتمويل المشاريع.تشمل فقط  1
 .النفقات األولية ال تتضمن المدفوعات المتعلقة بالدين )تسديد الفوائد وأقساط القروض الميسرة(. .2

 جدول المحتويات
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 3 صفحة
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 37بقيمة  العقارات على تسجيلالرسوم إنخفضت  من ناحية أخرى، .2018آذار  -خالل كانون الثاني يار ليرةمل 242إلى 
في المائة  17نخفاض عدد العقارات المباعة بنسبة امع  ،2018 الفصل األول من العامفي المائة( خالل  15.5مليار ليرة )

 ضرائب الداخلية على السلع والخدماتال هشهدتو  في المائة. 15نسبة المسّجلة بتراجع عدد األمتار المرّبعة  باإلضافة الى
 بدفع من الزيادة ،المذكورة مليار ليرة خالل الفترة 1,074في المائة( لتصل إلى  7.4مليار ليرة ) 74قيمة ب ملحوظا   رتفاع اا

الرسوم على إنخفضت ، أخرى من جهة. الضريبة على القيمة المضافةفي المائة( في  10.2مليار ليرة ) 88غت بلالتي 
 آذار -مليار ليرة خالل كانون الثاني 492في المائة( لتصل إلى  1.9مليار ليرة ) 10بقيمة  التجارة والمبادالت الدولية

تراجعت ، في المائة(. في التفاصيل 9.3مليار ليرة ) 31بقيمة  الضريبية رسومالنتيجة التراجع في بهشكل أساسي  ،2018
مليار ليرة  33بقيمة  يةمنتجات التبغال استيرادوذلك مع تراجع في المائة(  49.8مليار ليرة ) 31تبغ بقيمة الرسوم على ال

في المائة( لتصل  12.3مليار ليرة ) 21بالمقابل، إرتفعت الرسوم الجمركية بقيمة  مقارنة  مع العام السابق. في المائة( 46.4)
 .2018آذار  -نيمليار ليرة خالل فترة كانون الثا 191إلى 

مليار ليرة  583لتصل إلى في المائة(  43.2) سنوي ا مليار ليرة 445 بقيمة بهشكل ملحوظ اإليرادات غير الضريبية إنخفضت
في  في المائة( 66.8مليار ليرة ) 466 الذي بلغالحاد  التراجعجاء ذلك مع وقد  .2018 آذار -خالل كانون الثاني

من وفر موازنة اإليرادات  تحويالت التفاوت في توقيتوذلك نتيجة  أمالك الدولةإدارات ومؤسسات عامة و  حاصالت
 كما .ةالحاصالت من أمالك الدولة الخاصفي  مليار ليرة 27تراجع بقيمة إضافة إلى ، اإلتصاالت السلكّية والالسلكية

مليار ليرة في الفصل األول  115ى لتصل إل في المائة( 20.3)سنوي على أساس  مليار ليرة 29بقيمة  رسوم السيرإنخفضت 
 .2018من العام 

 آذار -مليار ليرة خالل كانون الثاني 490لتصل إلى  ،مليار ليرة 273بقيمة  ملحوظ ا سنويا  رتفاع ا إ إيرادات الخزينة هشهدت
 .2017مليار ليرة خالل الفترة نفسها من العام  217مقارنة  مع  2018

 النفقات

نات في جميع المكوّ  لزيادةذلك بسبب او  ،2018 الفصل األول من العاممليار ليرة خالل  6,818يبلغ ل النفقاتإجمالي  إرتفع
 ، وبهشكل رئيسي في النفقات الجارية ونفقات الخزينة.فقاتللن األساسية

يار ليرة مل 3,744لى إلتصل  على أساس سنوي في المائة( 31.1) مليار ليرة 889بقيمة  2النفقات الجارية الولية رتفعتإ
معاهشات التقاعد و  اتهاقوملح واألجور الرواتب كل من في الملحوظةنتيجة الزيادة  ،2018 من العام آذار -كانون الثانيخالل 

 (iالزيادات األخرى ) تضمنت، ة ذلكافي مواز . ليرة على التوالي يارمل 210ومليار ليرة  332بقيمة  ة الخدمةوتعويضات نهاي
 في زيادة (ii) ،مليار ليرة 228لتصل إلى  التحويالت إلى المستهشفيات في في المائة( 52.7) ار ليرةملي 79بقيمة ا رتفاع  ا

 زيادة( iii) إضافة إلى ، مليار ليرة 76لتصل إلى  في المائة( 45.8) مليار ليرة 24بقيمة  التحويالت إلى القطاع غير العام
خالل كانون  ليرةمليار  532لتصل إلى  في المائة( 26.6) ار ليرةملي 112بقيمة  مؤسسة كهرباء لبنانالتحويالت إلى  في

مليار ليرة  35بقيمة  األدوية مدفوعات في تراجع بهشكل جزئي، قابل هذه الزيادات من جهة أخرى. 2018 آذار -الثاني
 .  قيد الدرس مليار ليرة خالل الفترة 48في المائة( لتصل إلى  41.9)

آذار  -كانون الثانيخالل  1,620إلى  2017آذار -كانون الثانيمليار ليرة خالل   1,504من تسديدات الفوائد رتفعتإ
مليار ليرة  65بقيمة  ةالمحليبالعملة في تسديدات الفوائد المستحقة على الدين السنوية نتيجة الزيادة بهشكل أساسي ، 2018

في  14.7مليار ليرة ) 50بقيمة  الديون الخارجيةتسديدات أقساط  إرتفاعفي هذه الزيادة  كذلك، ساهمفي المائة(.  5.6)
 .2018من العام  الفصل األولمليار ليرة خالل  393المائة( لتصل إلى 
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 .الدين وخدمة الفوائد دفعات استثناء بعد الجارية النفقات من األّولية الجارية النفقات تتألف 
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آذار  -كانون الثانيخالل  مليار ليرة 651في المائة( لتصل إلى  81.5) ليرةمليار  292 يمةبق سماليةأالر النفقات زادت 
 رتفاعإإضافة  إلى ، اإلنهشاءات قيد التنفيذفي نفقات  في المائة( 97.4) يار ليرةمل 223بقيمة ملحوظة ، نتيجة زيادة 2018
 ، إنخفضت النفقاتفي المقابلمليار ليرة.  113إلى  التي وصلت نفقات الصيانةفي المائة( في  64.0مليار ليرة ) 44بقيمة 
صل فالخالل في المائة(  53.9) مليار ليرة 63بقيمة وذلك  بهشكٍل ملحوظ عن العام السابق مجلس اإلنماء واإلعمار لصالح

 .الحالي األول من العام

 آذار -مليار ليرة خالل كانون الثاني 626مليار ليرة لتصل إلى  377 بقيمة ا  ملحوظ نموا  سنويا   نفقات الخزينة هشهدت 
مليار ليرة  451 قدرهازيادة فاع . يعكس هذا اإلرت2017مليار ليرة خالل الفترة نفسها من العام  250مقارنة  مع مبلغ  2018

 .الحالي العاممن  الفصل األولمليار ليرة خالل  524من قبل وزارة المالية، التي بلغت قيمتها  البلدياتلصالح في التحويالت 
كما  2018آذار  -كانون الثانيخالل مليار ليرة  17مليار ليرة لتصل إلى  67بقيمة  الودائعتراجعت ، من جهٍة أخرى

 .2018 الفصل األول من العامخالل مليار ليرة  19مليار ليرة سنويا  لتصل إلى  17بقيمة  التأميناتضت إنخف

 

 الدين العام
إلى  ليصل 2017مقارنة مع نهاية العام في المائة(  2.9مليار ليرة ) 3,525إرتفاع ا بقيمة  إجمالي الدين العام سّجل

في المائة(  2.8مليار ليرة ) 2,889ي المقابل، إرتفع صافي الدين العام بقيمة . ف2018آذار مليار ليرة مع نهاية  123,423
مليار ليرة مع نهاية  16,295 بلغلت مليار ليرة 636بقيمة  رتفعت ودائع القطاع العاما حيثمليار ليرة،  107,128ليصل إلى 

 .2018آذار 

في المائة(  4.4مليار ليرة ) 3,223 بزيادة قدرها، 2018 آذارمليار ليرة مع نهاية  77,300 الدين بالعملة المحلية قيمة تبلغ
 4,967محفظة مصرف لبنان من الدين العام بالعملة المحّلية بقيمة  وذلك نتيجة إرتفاع، 2017كانون األول نهاية مقارنة  مع 
مليار  1,848بقيمة  ة المحليةبالعمل إنخفضت محفظة المصارف التجاريةمن ناحيٍة أخرى،  .خالل الفترة المذكورةمليار ليرة 

تغيرات طفيفة في الديون األخرى  تجلبالتوازي، س   .في نهاية آذار مليار ليرة 25,908لى إفي المائة( لتصل  6.7ليرة )
في المائة( لتصل إلى  1.1مليار ليرة ) 97عامة بقيمة المؤسسات الالسندات المملوكة من قبل رتفعت إبالعملة المحّلية، حيث 

 .آذار نهايةمع  مليار ليرة 9,038

في نهاية آذار  مليار ليرة 46,123 في المائة( ليصل إلى 0.7مليار ليرة ) 302 بحوالي الدين بالعملة الجنبية قيمةرتفعت إ
ر مؤتمن الصادرة ضمن و الديكل من تراجعت قيمة و  .على سندات اليوروبوند الفوائد المتراكمةزيادة في ال، وذلك بسبب 2018
 يعود ذلكو  ،في المائة( على التوالي 81.8مليار ليرة ) 27مليار ليرة و 71والسندات الخاصة بالعملة األجنبية بقيمة  2س باري

 . تسديد أقساط الديون إلىبهشكل أساسي 
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 لول: خالصة اإليرادات العامةالقسم ا
 : إجمالي اإليرادات2جدول 

 2017 2018 نسبة التغير
 )مليار ل.ل.(

2018/2017  آذار -2ك آذار -2ك 
 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنها 3,814 3,582 6.1%-
 اإليرادات الضريبية   2,786 2,998 7.6%

 اإليرادات غير الضريبية    1,028 583 43.2%-
 إجمالي إيرادات الخزينة 217 490 -

 إجمالي اإليرادات العامة 4,031 4,072 1.0%
العامة المالية ريةمدي المالية، وزارة: المصدر  

 

 : اإليرادات الضريبية3جدول 
 2017 2018 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2018/2017  آذار -2ك آذار -2ك 

:اإليرادات الضريبية 2,786 2,998 7.6%  
  :ضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال، ومنها 727 895 23.1%

 ضريبة الدخل على األرباح 216 213 1.5%-
 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور 208 242 16.3%
 ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولة 53 53 0.4%

 %(7ضريبة الدخل على الفوائد ) 221 367 65.6%
 غرامات )ضريبة على الدخل( 28 20 28.8%-
  :ضريبة على المالك ، ومنها 431 383 11.2%-
 لمبنيةضريبة على األمالك ا 156 153 1.6%-
 رسوم تسجيل على العقارات 237 200 15.5%-
:الضرائب الداخلية على السلع والخدمات، ومنها 1,000 1,074 7.4%  
 الضريبة على القيمة المضافة 868 957 10.2%
 ضرائب أخرى على السلع والخدمات، ومنها: 102 106 4.2%
 رسوم تسجيل على السيارات 59 67 13.1%
 م مغادرة األراضي اللبنانيةرسو  42 38 8.8%-
:الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنها 501 492 1.9%-  
 الجمارك 170 191 12.3%
 رسوم، ومنها: 331 300 9.3%-
 رسوم على البنزين 157 164 4.2%

 رسوم على التبغ 62 31 49.8%-
 رسوم على السيارات 111 102 7.5%-
ريبية أخرى )خاصة رسوم الطابع المالي(إيرادات ض 127 155 22.5%  

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  
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 : اإليرادات غير الضريبية4جدول 
 2017 2018 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2018/2017  آذار -2ك آذار -2ك 

 اإليرادات غير الضريبية 1,028 583 43.2%-
 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 697 231 66.8%-
 حاصالت من إدارات ومؤسسات غير مالية، منها: 581 144 75.3%-
 إيرادات كازينو لبنان 31 34 9.1%

 إيرادات مرفأ بيروت 0 0 -
 إيرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني 1 1 20.4%
 االتصاالت السلكية والالسلكية إيرادات من وفر موازنة 549 108 80.2%-
 تحويالت من مؤسسات عامة مالية )مصرف لبنان( 61 60 0.4%-
 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة )إيرادات مطار رفيق الحريري الدولي( 53 26 51.2%-
 حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة )فوائد( 2 1 51.7%-
منهارسوم وعائدات إدارية، و  280 277 1.1%-  
 رسوم إدارية، ومنها: 242 224 7.3%-

 رسوم كتاب العدل 9 18 103.8%
 رسوم جواز السفر/ األمن العام 66 69 5.2%

 رسوم السير 144 115 20.3%-
 رسوم قضائية 7 7 10.3%-
 رسوم القيادة 6 6 0.8%-
 عائدات إدارية 13 13 1.8%
 عمومية(مبيعات )الجريدة الرسمية وثمن لوحة  1 1 6.4%-
 رسوم إجازات )خاصة إجازات العمل( 21 26 25.1%

 رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 4 14 -
 الغرامات والمصادرات 9 9 1.2%

 إيرادات غير ضريبية مختلفة )معظمها محسومات تقاعدية( 42 66 58.0%
 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
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 خالصة اإلنفاق العام القسم الثاني:

 : اإلنفاق بحسب التصنيف االقتصادي5جدول 
 2017 2018 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2018/2017  آذار -2ك آذار -2ك 

 النفقات الجارية .1 4,405 5,411 22.8%
 المخصصات والرواتب وملحقاتها، ومنها:أ. .1 1,841 2,385 29.5%
 جور والتقديمات االجتماعيةمخصصات ورواتب وأ 1,224 1,555 27.1%
 معاهشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ومنها: 514 723 40.8%
 معاهشات التقاعد 464 541 16.6%

 تعويضات نهاية الخدمة 50 182 -
 تحويالت إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب  104 106 2.1%
 /1تسديد فوائد ومنها:  .ب.1 1,504 1,620 7.7%
 فوائد على القروض الداخلية 1,161 1,226 5.6%
 فوائد على القروض الخارجية 343 393 14.7%

  .ج. تعديالت محاسبية1 0 0 -
 سديد أقساط ديون خارجيةت.د. 1 46 47 2.2%

 مواد استهالكية، ومنها: .ه.1 143 125 12.7%-
 نفقات تغذية 24 24 0.3%-
 محروقات 13 13 6.7%-
 أدوية  83 48 41.9%-

 خدمات خارجية .و.1 39 87 -
 تحويالت أخرى، ومنها:  .ز.1 606 818 35.1%
 /2 مؤسسة كهرباء لبنان 420 532 26.6%

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  0 0 -
 الهيئة العليا لإلغاثة  1 0 -

 التحويالت إلى القطاع غير العام  52 76 45.8%
 /3 عامة للحبوب والهشمندر السكريالتحويالت إلى المديرية ال  15 17 12.2%
 نفقات جارية أخرى، ومنها: .ح.1 192 310 61.6%
 مستهشفيات 149 228 52.7%
 أخرى )أحكام قضائية ومصالحات، نفقات وفود ومؤتمرات خارجية، غيرها(  نفقات  40 78 97.7%
 المدينة دعم الفوائد .ط.1 34 19 44.2%-
 يةالنفقات االستثمار  .2 359 651 81.5%

نهشاءات مائية .أ.2 0 30 -  استمالكات أراض وأبنية إلنهشاء وأهشغال طرق ومرافئ ومطارات وا 
 تجهيزات .ب.2 21 30 39.3%
 إنهشاءات قيد التنفيذ، ومنها: .ج.2 229 451 97.4%

 صندوق المهجرين 0 10 -
 مجلس الجنوب 0 6 -

 مجلس اإلنماء واإلعمار 116 54 53.9%-
 ة األهشغال والنقلوزار  50 47 4.7%-
 :ومنها أخرى  58 80 37.9%
 الهيئة العليا لالغاثة  6 11 92.7%
 صيانة .د.2 69 113 64.0%
 نفقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة المادية .ه.2 40 27 31.0%-
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 1: تفاصيل عمليات خدمة الدين6جدول 
 2017 2018 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2018/2017  آذار -2ك آذار -2ك 

 تسديد فوائد 1,504 1,620 7.7%
 الدين بالعملة المحلية 1,161 1,226 5.6%
 الدين بالعملة األجنبية، ومنها 343 393 14.7%
 فوائد على اليوروبوند* 327 375 14.7%
 على قروض خاصة* فوائد 1 1 48.2%-
 فوائد على قروض ميّسرة 15 18 18.7%

 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

الحكومة( باالضافة إلى مالية احصاءات  تصنيف د نفقات خدمة الدين تم تجزئته إلى فئتين مختلفتين على الشكل التالي: دفعات الفوائد )حسب( يرجى المالحظة أن  بن1)
 تسديد مستحقات القروض الميسرة التي خصصت لتمويل المشاريع.  

 بالعملية متعّلقة عامة نفقات *تتضمن

            

 نكهرباء لبنا مؤسسة: التحويالت إلى 7جدول 

 2017 2018 نسبة التغير    
 )مليار ل.ل.(

2018/2017  آذار -2ك آذار -2ك 
 شركة كهرباء لبنان، ومنها: 420 532 26.6%
 خدمة الدين 7 6 16.7%-
 هشراء غاز، فيول ووقودتسديدات ل 413 507 22.7%
 التحويالت لكهرباء سوريا - 19 -

 يرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية، مد
كانت التحويالت إلى كهرباء لبنان تسجل تحت بند "نفقات الخزينة" إذ كانت تدفع عن طريق سلفات خزينة صادرة بمراسيم عن مجلس الوزراء.  2005( قبل عام 1)

في خانة الدعم. هذه التحويالت  ذه التحويالت لتصبحتمت إعادة تصنيف ه 2009أصبحت هذه التحويالت تصنف في الموازنة على أنها قروض. عام  2005من اعتبارا 

تنعكس  إلى أن تم تم نقلها إلى خانة "نفقات الموازنة". إال أن إعادة التصنيف هذه لم أداء المالية العامةتدخل في خانة "نفقات الخزينة" في تقارير  2010ظلت حتى آب 

تفادي أي خلل  في الجداول كما للمحافظة على إمكانية المقارنة مع األرقام من العام نفسه. ابتداء من كانون من مرصد المالية العامة ل 2010في األعداد الصادرة لعام 

 أصبحت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان تندرج في خانة "نفقات الموازنة". 2011الثاني 

 /4سلفات موازنة  .3 71 91 28.1%
 /5إدارة الجمارك )ال تتضمن الرواتب والجور(  .4 25 38 52.3%

 /6نفقات الخزينة  .5 250 626 -
 بلديات 73 524 -

 أمانات 36 19 47.7%-
 /7ودائع  84 17 79.5%-
 أخرى، ومنها: 56 66 17.7%
 رديّات الضريبة على القيمة المضافة 47 58 24.5%

 النفقات غير المصنفة .6 0 0 -
 واإلعمار(إجمالي اإلنفاق )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء  .7 5,110 6,818 33.4%

 ،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
تصنيف التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان من "نفقات الخزينة (. تمت اعادة 7قم )، الرجاء مراجعة جدول رإلى مؤسسة كهرباء لبنان للتفاصيل حول التحويالت/ 2

 األداء المالي. نشرة وبما يتماشى مع 2009عادة التصنيف في اقتراح الموازنة لعام إلى التحويالت المختلفة في أعقاب إ االخرى"

 ي كال من النفقات اإلدارية ودفعات القمح المدعوم.تتضمن التحويالت لصالح المديرية العامة للحبوب والشمندر السكر /3
وسوف تتم  تبويبها بشكل مستقل. . نظرا  لنموها، وفي إطار جهود وزارة المالية لتأمين الشفافية، سوف يتمتحت البند "غيره" سلفات الموازنة كانت مصنفة سابقا   /4

 .في نظام الموازنة ةقتصادياال 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 مديرية5
 .لالزمةا
الشهرية والفصلية والسنوية عن الفقرة التي تحمل االسم نفسه في تقارير أداء المالية ، تختلف فقرة  نفقات الخزينة في التقارير 2011ا من كانون األول اعتبار   /6

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 ع هي مبالغ تدفعهائ/ان الودا7
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 القسم الثالث: الدين العام
2018 آذارة حسب الدائن في نهاي لداءالمستحق ا: الدين العام 8جدول   

 2016 )مليار ل.ل.( 

1ك  

2017 
1ك  

2018 
 آذار

 رينسبة التغ    
-2017 1ك  

2018 آذار  

 %2.9 123,423 119,898 112,910 إجمالي الدين العام

 %4.4 77,300 74,077 70,528 الدين بالعملة المحلية

 %2.0 1,182 1,159 1,098 * فوائد متراكمة من الدين  

 1/ 30,150 35,580 40,547 14.0% (REPOs يتضمنمصرف لبنان ) -أ

 %6.7- 25,908 27,756 29,581 المصارف التجارية -ب

 %1.0 10,845 10,741 10,797 ديون أخرى  بالعملة المحلية )سندات خزينة(، ومنها -ج

 %1.1 9,038 8,941 8,718 مؤسسات عامة

 %0.0 166 166 139 /2 سندات فروقات المتعهدين

 %0.7 46,123 45,821 42,382 /3 دين بالعملة الجنبية

 القروض الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص -أ
 أجنبي

2,506 2,979 3,034 1.9% 

 %82.4- 15 86 631 /4 )يوروبوند وقروض( 2ديون باريس  -ب

 %1.3 458 452 660 /5 )يوروبوند وقروض( 3ديون باريس  -ج

 %0.1 41,815 41,791 38,063 إصدارات يوروبوند في السوق -د

 %65.6 795 480 458 فوائد متراكمة على اليوروبوند -ه

 %81.8- 6 33 63 /6 سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية -و

 %4.1 16,295 15,659 14,586 ودائع القطاع العام

 %2.8 107,128 104,239 98,324 /7 صافي الدين العام

 %2.1- 70,428 71,944 70,303 /8 إجمالي القيمة السوقية للدين

 %4.9- %57 %60 %62 النسبة من اجمالي الدين العام

 مصرف لبنانالمصدر: وزارة المالية، 

 .من خانة مصرف لبنان وإضافتها إلى خانة المصارف التجارية REPOSتم حذف ال  2017ب آإبتداء  من / 1
 .ألمريكي تحت بند سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبيةا تندرج سندات المتعهدين بالدوالر ة المحلية.لالمتعهدين بالعمسندات فروقات  /2

اف الصادرة عن تلك المنشورة سابق ا نظرا  لتحديث المعلومات المتعلقة بالقروض الثنائية والمتعددة األطر أن تختلف يمكن 2017 كانون األولو 2016أرقام كانون األول / 3

 .DMFASعن نظام 

 .2ضمن مؤتمر باريس لصالح مصرف لبنان مليار دوالر  1,870بقيمة  ساسا  أ تيوروبوند صدر سندات )القروض واليوروبوند( تتضمن 2ديون باريس  / 4
لقرض من ا تينشريحوقرض لإلمارات العربية المتحدة،  لإلنشاء والتعمير،، قرض للبنك الدولي 3باريس  تها في مؤتمرلماليزيا كجزء من مساهم ةصادر يوروبوند /5

 .2012أما الثانية ففي تشرين األول  2008في شباط  األولى الفرنسي

 ومقاوالت(. اتسندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية )سندات استمالك /6

 عام./ يتم احتساب صافي الدين العام عن طريق طرح ودائع القطاع العام من اجمالي الدين ال7

 .3و 2ثنائية ومتعددة األطراف وديون باريس  قروض ،إجمالي القيمة السوقية للدين هي إجمالي الدين العام باستثناء ما يحمله مصرف لبنان، الصندوق الضمان االجتماعي /8
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 :على بنا االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
 المالية ارةوز

 (UNDP)  اإلنمائي المتحدة األمم مشروع

 981057/8 1 961: تلفون

 981059 1 961: فاكس

 infocenter@finance.gov.lbالبريد اإللكتروني: 

  .gov.lbwww.financeالموقع اإللكتروني: 

mailto:infocenter@finance.gov.lb
http://www.finance.gov.lb/

