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 لمحة عامة

زيادة في الإلى  إضافة   2016عام الفي  كبيرةال سثنناييةاإلدفعة البعد  ،الوضع الطبيعي في اإلنفاق المالي عودةساهمت 
 خالل وضع المالية العامةثعزيز  في ،في الثوقيت وثحسين ثحصيل الضرايب االخثالفالناثجة بشكل أساسي عن اإليرادات 

ا بقيمة لي و الميزان األسّجل . 2017 عامالاألول من  الفصل مليار ليرة  604مليار ليرة مقارنة  مع عجز بقيمة  471فايض 
. مليار ليرة 1,079لى إليصل  في الماية 50.3بنسبة  إجمالي الميزان الماليوثراجع  ،2016رة نفسها من العام خالل الفث

وأدت عودثها لبلديات، ا إسثننايية لصالحدفعة  بسبب 2016 عامالاألول من  الفصلفي رثفعت اقد النفقات الحكومية  وكانت
في حين أدت  ،20171عام الاألول من  الفصل خاللفي الماية  12,5إلى انخفاض اإلنفاق بنسبة إلى مسثواها الطبيعي 

على الماية  في 10 بنسبةإجمالي اإليرادات الحكومية  ارثفاعإلى  االيرادات الضريبية وغير الضريبيةثحصيل في زيادة ال
 .سنويأساس 

 

 يراداتاإل

 مع مقارنة  مليار ليرة  365بقيمة  ارثفاع  مسجال  ا ،2017ول من العام األ الفصلمليار ليرة في  4,031 اإليرادات إجمالي بلغ

  .2016 ول من العاماأل الفصلي فمليار ليرة  3,666مبلغ 

مليار  2,786لثصل إلى مليار ليرة(  274)مقارنة  مع العام الماضي  ثقريبا   في الماية 11 نسبةب الضريبية اإليرادات رثفعتإ
 .األساسّيةنات المكوّ كافة في  زيادةمع  ليرة

 الضريبة علىثحصيالت إرثفاع  نثيجةل أساسي بشك ،ليرة مليار 117بقيمة  الضرايب الداخلية على السلع والخدمات إرثفعت
المحصلة  ثلكو المضافة المحصلة داخليا   الضريبة على القيمةإرثفعت  ،صيلامليار ليرة. وفي الثف 72بقيمة  القيمة المضافة

أسعار  زيادةقثصادي و النشاط اإل انثعاشنثيجة وذلك  في الماية على الثوالي، 10في الماية و 8بحوالي  الجماركمن قبل 
 في الماية من الزيادة في اإليرادات الضريبية. 26 مشّكلة بذلك نسبة ،لعام السابقمع امقارنة اإلسثهالك 

                                                 
-2010ت مليار ليرة متأخرات عن سنوا 636مليار ليرة من إيرادات االتصاالت بالنيابة عن البلديات )منها  739ر ب ، حّصلت الخزينة مبلغ يقدّ 2014خالل عام  1

 .مليار ليرة منها للبلديات 592، تم تحويل مبلغ 2016آذار  -(. خالل كانون الثاني2013

 : ملخص المالية العامة1جدول 
 2016 2017 نسبة التغير

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

 إجمالي ايرادات الموازنة والخزينة 3,666 4,031 9.9%
 إجمالي نفقات الموازنة والخزينة، منها 5,839 5,110 12.5%-
-1.3% 1,504 1,524  ثسديد فوايد 
6.6% 46 44  1ثسديد أقساط القروض الميسرة 

-16.7% 3,560 4,271  2النفقات األولية 
 إجمالي العجز/الفائض 2,172- 1,079- 50.3%-

 العجز األولي/الفائض األولي 604- 471 -
 مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية، 

 ل المشاريعالقروض الميّسرة المخّصصة لتمويقساط أتسديد .تشمل فقط  1
 .النفقات األولية ال تتضمن المدفوعات المتعلقة بالدين )تسديد الفوائد وأقساط القروض الميسرة(. .2
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. زادت 2016ول من العام األ الفصلمع  في الماية سنويا ( مقارنة   16)مليار ليرة  60بقيمة  مالكالضرايب على األ زادت
 في الماية. 9 نسبةبإنر ارثفاع عدد العقارات المباعة ليرة مليار  45بقيمة  رسوم الثسجيل على العقارات

لة في جميع المكّونات. الزيادة المسجّ وذلك نثيجة  مليار ليرة 72بقيمة  روؤس األموالو رباح األالدخل و الضرايب على رثفعت إ
وزادت ضريبة الدخل  ،ليرة مليار 53لى إفي الماية لثصل  44ضريبة الدخل على روؤس األموال المنقولة بنسبة فقد ارثفعت 

لى إمليار ليرة لثصل  19يبة الدخل على الفوايد بقيمة ر ضكذلك مليار ليرة و  216لى إمليار ليرة لثصل  16على األرباح بقيمة 
رثفعت ضريبة الدخل على الرواثب إ ،على ذلك . عالوة  األدوات المنثجة للفوايدمليار ليرة مما يعكس النمو في قيمة  221
 في الماية.  5بنسبة  يمليار ليرة أ 9بقيمة ر جو واأل

مليار  14ن بقيمة ثحسّ مليار ليرة نثيجة  16( بقيمة والرسومرك االجمثحصيالت ) على الثجارة والمبادالت الدوليةالرسوم  زادت
يار ليرة مل 16الرسوم على السيارات الثي ارثفعت بقيمة ثحصيالت في  الزيادات أبرزوجاءت لرسوم. اثحصيل ليرة في 
مليار ليرة،  2الجمركية بقيمة  رثفعت الثحصيالتإكذلك في الماية في عدد السيارات المسثوردة.  21بنسبة الزيادة  عاكسة  
مليار  5البنزين بقيمة الرسوم على ثراجعت  ،. في المقابل2017ول من العام الفصل األمع نهاية مليار ليرة  170لى إلثصل 

 ليرة. مليار 157لى إليرة لثصل 

 مقارنة  مليار ليرة  155 بزيادة قدرها ،2017ول من العام األ الفصلخالل  مليار ليرة 1,028 اإليرادات غير الضريبية بلغت
مليار ليرة  25وارثفاع بقيمة  ،مصرف لبنانمن  ليرةمليار  61 مبلغ ثحويلذلك نثيجة و  ،2016الفصل األول من العام مع 

مليار ليرة بشكل أساسي نثيجة ارثفاع  64بقيمة  العايدات اإلداريةالرسوم و االثصاالت. زادت في الثحويالت من وفر موازنة 
 7ومليار ليرة  6اإلدارية ورسوم اإلجازات بقيمة العايدات نخفضت إ ،مليار ليرة(. في المقابل 86) رسوم السيرثحصيالت 

 7المحسومات الثقاعدية بقيمة و مليار ليرة  5لمصادرات بقيمة ثراجعت الغرامات وا ،ضافة الى ذلكباإل .مليار ليرة على الثوالي
 . 2017ول من العام األ الفصلخالل مليار ليرة 

 ذارآ –الناني  كانون خاللمليار ليرة  217لى إلثصل في الماية(  23) مليار ليرة 65بقيمة  اإنخفاض   إيرادات الخزينة شهدت
 ال ثعكس عادة   اإليراداتفإن الثغيرات في هذه  ،وبالثالي مؤقثةطبيعة  ي ذاتهوالجدير بالذكر أن إيرادات الخزينة  .2017

 النشاط االقثصادي.

 

 النفقات

مليار  729 كبير بقيمةثراجع عد ب، 2017 ول من العاماأل الفصلخالل  مليار ليرة 5,110 ما مجموعه النفقاتإجمالي  سجل
األموال  ثحويلمليار ليرة بسبب  683لثحويالت لصالح البلديات بقيمة اإنخفاض نثيجة بشكل أساسي  ،في الماية( 12.5)ليرة 

 . 2016عام  خالل المحصلة نيابة عن البلديات

 –مليار ليرة خالل كانون الناني 2,855لى إلثصل  ،في الماية( 0.6) مليار ليرة 17بقيمة  2النفقات الجارية األولية ثقلصت
 20 (ii) ،المسثشفيات الثحويالت إلىمليار ليرة في  78 (i) بقيمة انخفاض نثيجة بصورة أساسيةجاء ذلك . 2017 ذارآ

مليار ليرة  20( iv) ،المساهمات إلى القطاع غير العامفي مليار ليرة  42( iii) ،نفقات ثعويضات نهاية الخدمةفي مليار ليرة 
لت سجّ  ابل،قالثعديالت المحاسبية. في المفي مليار ليرة  43( v)صندوق الوطني للضمان االجثماعي ولى الإفي الثحويالت 

لى المديرية العامة للحبوب إالثحويالت وزادت  ،مليار ليرة 190بقيمة  احاد   ارثفاع  إلى مؤسسة كهرباء لبنان إالثحويالت 
واثب الر و المخصصات و  ،معاشات الثقاعد كذلك، شهدت النفقات العايدة إلى كل منمليار ليرة.  15والشمندر السكري بقيمة 

 مليار ليرة على الثوالي.  45مليار ليرة و 23بقيمة زيادة األجور والثقديمات االجثماعية و 

                                                 
2
 .الدين وخدمة الفوائد دفعات استثناء بعد الجارية النفقات من األّولية الجارية النفقات تتألف 
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 إرثفعت. 2017ول من العام األ الفصلخالل  ليرةمليار  1,504لثبلغ  مليار ليرة 20بقيمة  تسديدات الفوائد إنخفضت
  .2016العام  األول من الفصلمليار ليرة خالل  44 سّجلتن أمليار ليرة بعد  3بقيمة  الخارجية الديون أقساط تسديدات

 مع مقارنة   2017 ذارآ -كانون الناني خاللمليار ليرة  16 بقيمة زيادة مسّجلة   ،مليار ليرة 359 سماليةأالر النفقات  بلغت
 زيادة ار ليرة نثيجةملي 30بقيمة اإلنشاءات قيد الثنفيذ رثفاع ا معوذلك  ،2016 ذارآ –مليار ليرة خالل كانون الناني 343

مليار ليرة على  8و مليار ليرة 35بقيمة ووزارة األشغال العامة والنقل  نماء واالعمارإلمجلس اكل من لصالح الثحويالت 
 . 2017العامة خالل الفصل األول من العام نفقات المجموع من في الماية  7 ثهنسبما شكلت النفقات الرأسمالية وقد  الثوالي.

بشكل  ، 2017 ذارآ -كانون االنانيفثرة  خالل مليار ليرة 250لثصل إلى  ةمليار لير  656 بقيمة ات الخزينةنفقإنخفضت 
مليار  16رثفعت األمانات والودايع بقيمة إبينما  ،لصالح البلديات المدفوعاتفي  مليار ليرة 683بلغ إنخفاض نثيجة أساسي 
 مليار ليرة على الثوالي.  84مليار ليرة و 36لى إمليار ليرة لثصل  35ليرة و

 

 الدين العام
نهاية  عن في الماية( 3مليار ليرة ) 3,448قيمثها ة بزياد ،2017 ذارآمع نهاية  مليار ليرة 116,358 إجمالي الدين العام بلغ

لقطاع العام ودايع انثيجة إرثفاع وذلك  ،في الماية 1.3بلغت  بوثيرة أقل مع نسبة رثفع صافي الدينافي حين  ،2016العام 
 مليار ليرة. 16,473لى إفي الماية لثصل  15.5بنسبة 

ذار آمع نهاية مليار ليرة  71,299لى إليصل  (في الماية 1.1) مليار ليرة 771بقيمة  اإرثفاع   الدين بالعملة المحلية حقق
بقيمة ن بالعملة المحلية يو دمن ال مصرف لبنانمحفظة  إنخفضت. العام في الماية من مجموع الدين 61حوالي يمنل ل، 2017

حصثها اإلجمالية لي ازادت بالثو  ،مليار ليرة 2,812محفظة المصارف الثجارية بقيمة  رثفعتإ المقابل،في  .مليار ليرة 2,208
ة الثي ثحملها المؤسسات العام رثفعت سندات الخزينةإ في الماية. 45في الماية إلى  42من بالليرة اللبنانية  الدين القايممن 

 مليار ليرة. 8,832لى إفي الماية لثصل  1,3حوالي أي  ،مليار ليرة 114بقيمة 

من العام  األول الفصلخالل مليار ليرة  45,059لى إليصل  مليار ليرة 2,677بقيمة  الدين بالعملة األجنبية قيمةرثفعت إ
المثداولة في السوق والفوايد المثراكمة وبوند سندات اليور في مليار ليرة  2,268بشكل أساسي نثيجة اإلرثفاع بــقيمة  ،2017
القروض من ايية والمثعددة األطراف و القروض النن"إرثفعت  ،عالوة  على ذلكمليار ليرة.  308سندات اليوروبوند بقيمة على 

 2قيمة السندات والقروض الصادرة ضمن مؤثمري باريس ، في حين ثراجعت مليار ليرة 215بقيمة  "قطاع خاص أجنبي
أصدرت الجمهورية  بشكل أساسي نثيجة ثسديد أقساط الديون. ،مليار ليرة على الثوالي 20وليرة مليار  69بقيمة  3وباريس 

للدولة  ولوجويمنل هذا اإلصدار أول مليار ليرة.  3 إجمالية بلغت نالث شرايح يوروبوند بقيمةذار آاللبنانية خالل شهر 
 .3مع باقي اإلصدارات الجديدة حجمه األكبر مقارنة   سّجلو  2017عام  خالل العالميةسواق إلى األ اللبنانية

                                                 
3
 1250: ثالث شرائحعلى الموقع اإللكتروني لوزارة المالية تحت عنوان " 2017 آذاري تم في ذالاليوروبوند  إصداريمكن االطالع على مزيد من المعلومات عن  

 بفائدة .أمليون د 750و 2032 المستحقة في آذار السندات٪ من 7.00 بفائدة .أليون دم 1000، و 2027 آذارالمستحقة في  السندات٪ من 6.85بفائدة  أ.مليون د
gov.lb/enhttp://www.finance.-،"2017مارس  23  راصدإ ،2037 آذار في مستحقةال السندات من ٪ مالحظات 7.25

us/Finance/PublicDebt/DebtT/Pages/default.aspx 
  

  

http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/PublicDebt/DebtT/Pages/default.aspx
http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/PublicDebt/DebtT/Pages/default.aspx
http://www.finance.gov.lb/en-us/Finance/PublicDebt/DebtT/Pages/default.aspx
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ألول: خالصة اإليرادات العامةالقسم ا  

 : إجمالي اإليرادات2جدول 
 2016 2017 نسبة التغير

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

 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنها 3,384 3,814 12.7%
 اإليرادات الضريبية   2,511 2,786 10.9%
 اإليرادات غير الضريبية    873 1,028 17.7%

 إجمالي إيرادات الخزينة 282 217 22.9%-
 إجمالي اإليرادات العامة 3,666 4,031 9.9%

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

 

 : اإليرادات الضريبية3جدول 
 2016 2017 نسبة التغير

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

:اإليرادات الضريبية 2,511 2,786 10.9%  
  :ضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال، ومنها 655 727 11.0%

 ضريبة الدخل على األرباح 200 216 8.1%
 ضريبة الدخل على الرواثب واألجور 199 208 4.8%

 األموال المنقولة ضريبة الدخل على رؤوس 37 53 44.4%
 %(5ضريبة الدخل على الفوايد ) 203 221 9.2%

 غرامات )ضريبة على الدخل( 17 28 66.5%
  :ضريبة على األمالك ، ومنها 371 431 16.2%
 ضريبة على األمالك المبنية 138 156 13.2%
 رسوم ثسجيل على العقارات 191 237 23.7%
:على السلع والخدمات، ومنهاالضرائب الداخلية  883 1,000 13.2%  
 الضريبة على القيمة المضافة 796 868 9.1%

 ضرايب أخرى على السلع والخدمات، ومنها: 83 102 22.8%
 رسوم ثسجيل على السيارات 52 59 14.1%
 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية 30 42 38.1%
:هاالرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومن 485 501 3.3%  
 الجمارك 169 170 0.9%
 رسوم، ومنها: 317 331 4.5%
 رسوم على البنزين 162 157 3.2%-
 رسوم على الثبغ 58 62 6.3%
 رسوم على السيارات 95 111 16.7%
 إيرادات ضريبية أخرى )خاصة رسوم الطابع المالي( 117 127 8.5%

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  
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 : اإليرادات غير الضريبية4ول جد
 2016 2017 نسبة التغير

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

 اإليرادات غير الضريبية 873 1,028 17.7%
 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 594 697 17.3%
 حاصالت من إدارات ومؤسسات غير مالية، منها: 551 581 5.5%
 إيرادات كازينو لبنان 27 31 16.1%

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

 إيرادات من المؤسسة المالية العامة )مصرف لبنان(          524 549 4.8%
 إيرادات من وفر موازنة االثصاالت السلكية والالسلكية 0 61 -

 من أمالك الدولة الخاصة )إيرادات مطار رفيق الحريري الدولي( حاصالت 42 53 26.2%
 حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة )فوايد( 1 2 76.5%
 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 216 280 29.6%
 رسوم إدارية، ومنها: 163 242 47.8%
 رسوم كثاب العدل 9 9 4.9%
 رسوم جواز السفر/ األمن العام 64 66 2.8%

 رسوم السير 58 144 147.4%
 رسوم قضايية 8 7 5.9%-
 رسوم القيادة 5 6 7.4%

 عايدات إدارية 19 13 32.9%-
 مبيعات )الجريدة الرسمية ونمن لوحة عمومية( 1 1 13.6%
 رسوم إجازات )خاصة إجازات العمل( 28 21 25.4%-
 رسوم وعايدات إدارية ومبيعات أخرى 5 4 20.1%-
 الغرامات والمصادرات 14 9 34.1%-
 إيرادات غير ضريبية مختلفة )معظمها محسومات تقاعدية( 49 42 14.6%-

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

 : اإلنفاق بحسب التصنيف االقتصادي5جدول 
 2016 2017 نسبة التغير

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

 النفقات الجارية .1 4,439 4,405 0.8%-
 المخصصات والرواثب وملحقاثها، ومنها:أ. .1 1,812 1,841 1.6%
 مخصصات ورواثب وأجور والثقديمات االجثماعية 1,179 1,224 3.8%
 معاشات ثقاعد وثعويضات نهاية الخدمة، ومنها: 511 514 0.6%
 الثقاعد معاشات 441 464 5.2%

 ثعويضات نهاية الخدمة 70 50 28.8%-
 ثحويالت إلى مؤسسات عامة لثغطية رواثب  123 104 15.4%-
 /1ثسديد فوايد ومنها:  .ب.1 1,524 1,504 1.3%-
 فوايد على القروض الداخلية 1,153 1,161 0.7%
 فوايد على القروض الخارجية 371 343 7.6%-

 /2  محاسبية.ج. ثعديالت 1 43 0 100.0%-
 سديد أقساط ديون خارجيةث.د. 1 44 46 6.6%
 مواد اسثهالكية، ومنها: .ه.1 134 143 7.3%
 نفقات ثغذية 22 24 7.0%
 محروقات 14 13 4.6%-
 أدوية  71 83 16.1%
 خدمات خارجية .و.1 41 39 5.8%-
 ثحويالت أخرى، ومنها:  .ز.1 529 606 14.6%
 /3 رباء لبنانمؤسسة كه 230 420 82.8%

 الصندوق الوطني للضمان االجثماعي  20 0 100.0%-
 الهيية العليا لإلغانة  1 1 20.0%-
 الثحويالت إلى القطاع غير العام  94 52 45.0%-

 /4 الثحويالت إلى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري  0 15 -
 نفقات جارية أخرى، ومنها: .ح.1 273 192 29.7%-
 مسثشفيات 227 149 34.2%-
 أخرى )أحكام قضايية ومصالحات، نفقات وفود ومؤثمرات خارجية، غيرها(  نفقات  45 40 11.4%-
 المدينة دعم الفوايد .ط.1 40 34 14.3%-
 النفقات االستثمارية .2 343 359 4.7%

نشاءات .أ.2 0 0 -  مايية اسثمالكات أراض وأبنية إلنشاء وأشغال طرق ومرافئ ومطارات وا 
 ثجهيزات .ب.2 28 21 24.9%-
 إنشاءات قيد الثنفيذ، ومنها: .ج.2 199 229 14.9%

 صندوق المهجرين 0 0 -
 مجلس الجنوب 0 0 -

 مجلس اإلنماء واإلعمار 81 116 43.4%
 وزارة األشغال والنقل 42 50 18.8%
 :ومنها أخرى  73 58 20.5%-
 الهيية العليا لالغانة  2 6 175.0%
 صيانة .د.2 70 69 2.6%-
 نفقات أخرى ثثعلق باألصول النابثة المادية .ه.2 45 40 11.8%-
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 1الدين: تفاصيل عمليات خدمة 6جدول 
 2016 2017 نسبة التغير

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

 تسديد فوائد 1524 1504 1.3%-
 الدين بالعملة المحلية 1153 1161 0.7%
 الدين بالعملة األجنبية، ومنها 371 343 7.6%-
 فوايد على اليوروبوند* 354 327 7.9%-
 على قروض خاصة* فوايد 1 1 13.8%-
 فوايد على قروض ميّسرة 15 15 0.0%

 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

المالية( باالضافة إلى  ( يرجى المالحظة أن  بند نفقات خدمة الدين تم تجزئته إلى فئتين مختلفتين على الشكل التالي: دفعات الفوائد )حسب االحصاءات الحكومية1)
 ة التي خصصت لتمويل المشاريع.  تسديد مستحقات القروض الميسر

 بالعملية متعّلقة عامة نفقات *تتضمن

            

 ن: التحويالت إلى شركة كهرباء لبنا7جدول 

 2016 2017 نسبة التغير
 )مليار ل.ل.(

2017/2016  آذار-2ك آذار -2ك 
 شركة كهرباء لبنان، ومنها: 230 420 82.8%
 خدمة الدين 7 7 5.2%-

 شراء غاز، فيول ووقودثسديدات ل 222 413 85.8%
 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 
 

 /5سلفات موازنة  .3 113 71 36.8%-
 /6إدارة الجمارك )ال تتضمن الرواتب واألجور(  .4 36 25 30.1%-
 /7نفقات الخزينة  .5 906 250 72.4%-
 بلديات 757 73 90.3%-
 أمانات 20 36 82.7%
 /8ودايع  49 84 72.6%
 أخرى، ومنها: 81 56 30.3%-
 رديّات الضريبة على القيمة المضافة 61 47 23.1%-

 النفقات غير المصنفة .6 2 0 100.0%-
 إجمالي اإلنفاق )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار( .7 5,839 5,110 12.5%-

 ية الدين العام، األرقام االجمالية لنشرة األداء المالي بعد التسوية       ،نفقات الصناديق، أرقام مدير36كشف حساب رقم المصدر:

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

  .2/1/2016المحاسبة بتاريخ 
تصنيف التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان من "نفقات الخزينة عادة إ (. تمّ 7، الرجاء مراجعة جدول رقم )إلى مؤسسة كهرباء لبنان للتفاصيل حول التحويالت/ 3

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

 .في نظام الموازنة ةاالقتصادي لطبيعتهاالحقا ، وحينها فقط يمكن تصنيفها وفقا   قوننتها
العامة المستندات  المالية م مديرية/يتضمن هذا البند )باستثناء الرواتب واألجور( كل المدفوعات إلى الجمارك من صندوق الجمارك، ويمكن تصنيفها فقط عندما تستل6
 .لالزمةا
، تختلف فقرة  نفقات الخزينة في التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن الفقرة التي تحمل االسم نفسه في تقارير أداء المالية 2011ا من كانون األول اعتبار   /7

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

 لصالحهم. ةمن ايرادات محصل، الصناديق الماليةوالبلديات  ،المؤسسات، الخزينة  لإلدارات العامة ع هي مبالغ تدفعهائ/ان الودا8
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 القسم الثالث: الدين العام
2017 آذارحسب الدائن في نهاية  المستحق األداء: الدين العام 8جدول   

 )مليار ل.ل.( 
2015 

1ك  
2016 

1ك  

2017 
 آذار

 رينسبة التغ    
-2016 1ك  

2017 آذار  

 %3.1 116,358 112,910 106,031 إجمالي الدين العام

 %1.1 71,299 70,528 65,195 الدين بالعملة المحلية

 %4.6 1,149 1,098 997 * فوايد مثراكمة من الدين  

 24,308 30,150 27,942 -7.3% (REPOs يثضمنمصرف لبنان ) -أ

 %9.5 32,393 29,581 29,878 المصارف الثجارية -ب

 %1.5 10,964 10,797 11,009 ون أخرى  بالعملة المحلية )سندات خزينة(، ومنهادي -ج

 %1.3 8,832 8,718 8,461 مؤسسات عامة

 %0.0 139 139 180 /1سندات فروقات المثعهدين

 %6.3 45,059 42,382 40,836 /2 دين بالعملة األجنبية

  القروض الننايية والمثعددة األطراف وقروض من قطاع خاص-أ
 %8.6 2,721 2,506 2,479 أجنبي

 %10.9- 563 631 1,182 /3 )يوروبوند وقروض( 2ديون باريس  -ب

 %3.1- 640 660 810 /4 )يوروبوند وقروض( 3ديون باريس  -ج

 %6.0 40,331 38,063 35,846 إصدارات يوروبوند في السوق -د

 %67.2 766 458 435 فوايد مثراكمة على اليوروبوند -ه

 %39.7- 38 63 68 /5 ندات خزينة خاصة بالعملة األجنبيةس -و

 %15.5 16,473 14,268 13,227 ودائع القطاع العام

 %1.3 99,885 98,642 92,804 /6 صافي الدين العام

 %7.7 75,720 70,303 68,799 /7 إجمالي القيمة السوقية للدين

 %4.5 %65 %62 %65 النسبة من اجمالي الدين العام

 مصرف لبناندر: وزارة المالية، المص

 .ألمريكي تحت بند سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبيةا تندرج سندات المتعهدين بالدوالر ة المحلية.لسندات فروقات المتعهدين بالعم / 1

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

 .DMFASعن نظام 

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

 .2008لقرض الفرنسي في شباط ا

 ومقاوالت(. اتسندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية )سندات استمالك  /5

 م من اجمالي الدين العام./ يتم احتساب صافي الدين العام عن طريق طرح ودائع القطاع العا6

 .3و 2ثنائية ومتعددة األطراف وديون باريس  ، قروضإجمالي القيمة السوقية للدين هي إجمالي الدين العام باستثناء ما يحمله مصرف لبنان، الصندوق الضمان االجتماعي  /7
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 :على بنا االتصال الرجاء ت،المعلوما من لمزيد
 المالية وزارة

 (UNDP)  اإلنمائي المتحدة األمم مشروع

 981057/8 1 961: تلفون

 981059 1 961: فاكس


