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 لمحة عامة

مع الفترة نفسها من العام  مقارنة   2018ولين من العام الشهرين األ خالل ملحوظ ا توسعا   العجز المالي للحكومة اللبنانية شهد
أجور القطاع العام، النفقات  تأثره بزيادةفي المائة في النفقات نتيجة  40سنوي كبير بلغت نسبته رتفاع اب ا  مدعوم ،2017
في  6 البالغة نسبتهإجمالي اإليرادات  في المتواضع عارتفاإلعلى بذلك طاغي ا ، والتحويالت لصالح البلدياتالية، الرأسم
مليار ليرة خالل الفترة نفسها  244مقارنة  مع عجز بقيمة  مليار ليرة 1,304عجزا  بقيمة  إجمالي الميزان الماليل سج  . المائة

نتيجة   .مليار ليرة 499بقيمة  فائض من مليار ليرة 497بقيمة  جزعإلى  ليو الميزان ال ل تحو  في حين ، 2017من العام 
في المائة خالل الشهرين األولين من العام  2.5بنسبة  امسج ال  إرتفاع   ديتصاعاإلتجاه ال إجمالي الدين العامواصل  ،لذلك

 .2017نهاية العام  مقارنة  مع 2018

 

 االيرادات

في المائة(  5.8مليار ليرة ) 162 بزيادة بلغت ،2018شباط  -مليار ليرة خالل كانون الثاني 2,944 اإليرادات إجمالي سجل
 في اإليرادات غير الضريبية. تراجعجزئي بشكل الضريبية  الزيادة في اإليرادات مقارنة  بالفترة نفسها من العام الماضي. قابل

جميع في  ، نتيجة الزيادةمليار ليرة 2,119لتصل إلى  في المائة( 11.1) ليرة ارملي 212 قيمةب الضريبية اإليراداترتفعت إ
 واألرباح الضريبة على الدخل إرتفعت .تراجع طفيف في الرسوم على التجارة والمبادالت الدوليةستثناء إب اإليرادات مكونات

مليار  96بقيمة  الدخل على الفوائد يبةضر في  لزيادةوذلك نتيجة ا، في المائة( 23.4مليار ليرة ) 128بقيمة ورؤوس األموال 
ل على الرواتب ضريبة الدخإرتفعت  ،. إضافة  إلى ذلك2018خالل الشهرين األولين من العام  مليار ليرة  247ل سج  لت ليرة

كذلك  .2017شباط  -مليار ليرة خالل كانون الثاني 197 مقارنة مع، مليار ليرة 228مليار ليرة لتصل إلى  31بقيمة  رواألجو 
في  2.2عدد العقارات المباعة بنسبة رتفع افي المائة( حيث  22.5مليار ليرة ) 9بقيمة  نيةبالضريبة على األمالك المرتفعت ا

في المائة( خالل كانون  3.7مليار ليرة ) 5بقيمة  العقارات على تسجيلالرسوم إنخفضت  ،ذلك بالرغم منا. المائة سنوي  
لة بنسبة تراجع عدد األمتار المرب عة  نتيجة، 2018شباط  -الثاني ضرائب الداخلية على ال شهدت في المائة. 6.8المسج 

بشكل  ذلك يعود ،مليار ليرة خالل هذه الفترة 813المائة( لتصل إلى  في 8.2مليار ليرة ) 61قيمة ب إرتفاع ا السلع والخدمات

 
 لعامة: ملخص المالية ا1جدول 

 شباط -2ك شباط -2ك نسبة التغير
 )مليار ل.ل.(

2018/2017 2018 2017 

 إجمالي ايرادات الموازنة والخزينة 2,782 2,944 5.8%
 إجمالي نفقات الموازنة والخزينة، منها 3,025 4,248 40.4%
9.1% 771 707  تسديد فوائد 
1.5% 36 36  1تسديد أقساط القروض الميسرة 

50.7% 3,441 2,283  2النفقات األولية 
 إجمالي العجز/الفائض 244- 1,304- -
 العجز الولي/الفائض الولي 499 497- -

 مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية، 
 تسديد اقساط القروض الميّسرة المخّصصة لتمويل المشاريع.تشمل فقط  1
 .ة بالدين )تسديد الفوائد وأقساط القروض الميسرة(النفقات األولية ال تتضمن المدفوعات المتعلق. .2

 جدول المحتويات
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الرسوم على التجارة . إنخفضت الضريبة على القيمة المضافةفي المائة( في  8.9مليار ليرة ) 60اإلرتفاع بقيمة  إلىأساسي 
بشكل  ،2018شباط  -ل كانون الثانيمليار ليرة خال 315في المائة( لتصل إلى  1.3مليار ليرة ) 4بقيمة  والمبادالت الدولية

تراجعت الرسوم على التبغ ، في المائة(. في التفاصيل 9.3مليار ليرة ) 20بقيمة  الضريبية رسومالنتيجة التراجع في أساسي 
ارنة  مق في المائة( 36.5مليار ليرة ) 15وذلك مع تراجع واردات منتجات التبغ بقيمة في المائة(  49.6مليار ليرة ) 19بقيمة 

 مع العام السابق.

مليار ليرة خالل كانون  380سنوي ا لتصل إلى  مليار ليرة 325 بقيمة بشكل ملحوظ اإليرادات غير الضريبية إنخفضت
إدارات  حاصالتفي  في المائة( 67.6مليار ليرة ) 316بقيمة مع إنخفاض الحاد  هذا التراجعوقد بدأ  .2018شباط  -الثاني

 291بقيمة  التحويالت من وفر موازنة اإلتصاالت السلكي ة والالسلكيةوذلك نتيجة إنخفاض  ك الدولةعامة وأمالومؤسسات 
الحاصالت من أمالك في المائة( في  58.7مليار ليرة ) 25، وتراجع بقيمة 2017شباط  -مليار ليرة مقارنة  مع كانون الثاني

مقارنة  مع الفترة نفسها  رسوم السيرفي  في المائة( 31.7ار ليرة )ملي 36بقيمة طغى التراجع . من جهة أخرى، الدولة الخاصة
   .في المائة( 49.6مليار ليرة ) 15 والتي بلغتضريبية المختلفة الغير اإليرادات في المحققة الزيادة على  من العام الماضي

 2018شباط  -مليار ليرة خالل كانون الثاني 445لتصل إلى  مليار ليرة 275بقيمة  رتفاع ا ملحوظ اإ إيرادات الخزينة شهدت
 .2017مليار ليرة خالل الفترة نفسها من العام  170مقارنة  مع 

 النفقات

شباط  -مليار ليرة خالل كانون الثاني 4,248في المائة( ليبلغ  40.4) مليار ليرة 1,223 قيمةب النفقاتإجمالي  إرتفع
 ، وبشكل رئيسي في النفقات الجارية ونفقات الخزينة.فقاتللن نات األساسيةفي جميع المكو   لزيادةذلك بسبب او  ،2018

 ،ولين من هذا العامالشهرين األ خاللمليار ليرة  2,260لى إلتصل ، مليار ليرة 386بقيمة  1النفقات الجارية الولية رتفعتإ
مليار ليرة  208بقيمة  ة الخدمةمعاشات التقاعد وتعويضات نهاي فيو  اتهاقوملح واألجور الرواتبفي  الملحوظةنتيجة الزيادة 

حويالت إلى الت فيمليار ليرة  52بقيمة ا رتفاع  ا (iالزيادات األخرى ) تضمنت، ة ذلكافي مواز . ليرة على التوالي يارمل 45و
 58مليار ليرة لتصل إلى  22بقيمة  التحويالت إلى القطاع غير العام في زيادة (ii) ،مليار ليرة 199لتصل إلى  المستشفيات
ت التحويال زيادة( ivوكذلك ) مليار ليرة، 33إلى صل تلمليار ليرة  24بقيمة  المحروقاتمدفوعات ارتفاع ( iii) ،مليار ليرة

، من جهة أخرى. 2018شباط  -خالل كانون الثاني ليرةمليار  320مليار ليرة لتصل إلى  11بقيمة  مؤسسة كهرباء لبنانإلى 
مليار ليرة  21في المائة( لتصل إلى  66.1مليار ليرة ) 41بقيمة  األدوية مدفوعات في قابل هذه الزيادات بشكل جزئي تراجع

 خالل هذه الفترة.  

، مقارنة  مع مبلغ 2018شباط  -مليار ليرة خالل كانون الثاني 771في المائة لتصل إلى  9.1بنسبة  ات الفوائدتسديد رتفعتإ
نتيجة الزيادة في تسديدات الفوائد المستحقة على الدين بشكل أساسي مليار ليرة خالل الفترة نفسها من العام الماضي،  707

مليار  1بشكل طفيف بقيمة  تسديدات أقساط الديون الخارجية(. كذلك، إرتفعت في المائة 12.5مليار ليرة ) 67المحلي بقيمة 
 .2018مليار ليرة خالل الشهرين األولين من العام  36في المائة( لتصل إلى  1.5ليرة )

بقيمة  ملحوظةمليار ليرة، نتيجة زيادة  522في المائة( لتصل إلى  120.5) ليرةمليار  285 يمةبق سماليةأالر النفقات زادت 
نفقات في المائة( في  75.6مليار ليرة ) 32بقيمة  إضافة  إلى ارتفاع، اإلنشاءات قيد التنفيذمليار ليرة في نفقات  209

 وزارة األشغالو  مجلس اإلنماء واإلعمار كل من مليار ليرة. مع ذلك، إنخفضت النفقات لصالح 74إلى  التي وصلت الصيانة
 في المائة( على التوالي. 21.7مليار ليرة ) 6في المائة( وبقيمة  53.9ليرة )مليار  63بقيمة  والنقل العامة

اإ نفقات الخزينة شهدت   2018شباط  -مليار ليرة خالل كانون الثاني 573مليار ليرة لتصل إلى  439 بقيمة ا  ملحوظ رتفاع 
في مليار ليرة  506 زيادة بقيمةاإلرتفاع  . يعكس هذا2017مليار ليرة خالل الفترة نفسها من العام  134مقارنة  مع مبلغ 

                                                 
1
 .الدين وخدمة الفوائد دفعات استثناء بعد الجارية النفقات من األّولية الجارية النفقات تتألف 
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من العام  شباط -مليار ليرة خالل فترة كانون الثاني 515من قبل وزارة المالية، التي بلغت قيمتها  البلدياتلصالح التحويالت 
2018. 

 

 الدين العام
 ليصل 2018هرين األولين من العام في المائة( خالل الش 2.5مليار ليرة ) 3,010إرتفاع ا بقيمة  إجمالي الدين العام سج ل
في المائة(  1.5مليار ليرة ) 1,594. في المقابل، إرتفع صافي الدين العام بقيمة شباطمليار ليرة مع نهاية  122,899إلى 

مبلغ مليار ليرة مع نهاية شباط مقارنة  مع  17,075 بلغلترتفعت ودائع القطاع العام ا حيثمليار ليرة،  105,824ليصل إلى 
 .2017مليار ليرة مع نهاية العام  15,659

 3.7مليار ليرة ) 2,704 بزيادة قدرها، 2018مليار ليرة مع نهاية شباط من العام  76,781 الدين بالعملة المحلية قيمة تبلغ
رصيد الدين العام. في زيادة الوراء ساسي األ بسب  بذلك ال مشك ال  ، 2017كانون األول من العام نهاية في المائة( مقارنة  مع 

 39,510في المائة( لتصل إلى  11مليار ليرة ) 3,930إرتفعت محفظة مصرف لبنان من الدين العام بالعملة المحل ية بقيمة 
 26,438لى إفي المائة( لتصل  4.7مليار ليرة ) 1,318مليار ليرة، في حين إنخفضت محفظة المصارف التجارية بقيمة 

السندات المملوكة من قبل رتفعت إالديون األخرى بالعملة المحل ية، حيث  محفظةتغيرات طفيفة في الوقد جاءت مليار ليرة. 
 مليار ليرة. 9,004في المائة( لتصل إلى  0.7مليار ليرة ) 63عامة بقيمة المؤسسات ال

تراجعت قيمة  مليار ليرة. 46,118 في المائة( ليصل إلى 0.7ليرة )مليار  306بقيمة  الدين بالعملة الجنبية قيمةرتفعت إ
مليار  27في المائة( و 21مليار ليرة ) 18والسندات الخاصة بالعملة األجنبية بقيمة  2ر باريس مؤتمن الصادرة ضمن و الدي

على سندات  وائد المتراكمةالفقابل هذا اإلنخفاض زيادة كبيرة في  ،من جهة أخرىفي المائة( على التوالي.  81.8ليرة )
  في المائة(. 60.2مليار ليرة ) 289اليوروبوند بقيمة 
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لول: خالصة اإليرادات العامةالقسم ا  

 : إجمالي اإليرادات2جدول 
 )مليار ل.ل.( 2017 2018 نسبة التغير

2018/2017  شباط -2ك شباط -2ك 
 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنها 2,612 2,499 4.3%-
 اإليرادات الضريبية   1,907 2,119 11.1%

 اإليرادات غير الضريبية    705 380 46.1%-
 إجمالي إيرادات الخزينة 170 445 161.8%
 إجمالي اإليرادات العامة 2,782 2,944 5.8%

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

 

 : اإليرادات الضريبية3جدول 
 2017 2018 نسبة التغير

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

:اإليرادات الضريبية 1,907 2,119 11.1%  
  :ضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال، ومنها 548 677 23.4%

 ضريبة الدخل على األرباح 144 147 2.0%
 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور 197 228 15.8%
 ل على رؤوس األموال المنقولةضريبة الدخ 38 38 0.4%

 %(7ضريبة الدخل على الفوائد ) 152 247 62.9%
 غرامات )ضريبة على الدخل( 17 16 7.0%-
  :ضريبة على المالك ، ومنها 195 199 2.1%

 ضريبة على األمالك المبنية 41 50 22.5%
 رسوم تسجيل على العقارات 130 125 3.7%-
:خلية على السلع والخدمات، ومنهاالضرائب الدا 751 813 8.2%  
 الضريبة على القيمة المضافة 680 740 8.9%
 ضرائب أخرى على السلع والخدمات، ومنها: 67 64 4.8%-
 رسوم تسجيل على السيارات 37 42 12.1%

 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية 30 22 26.5%-
:ة، ومنهاالرسوم على التجارة والمبادالت الدولي 320 315 1.3%-  
 الجمارك 108 124 14.3%
 رسوم، ومنها: 211 192 9.3%-
 رسوم على البنزين 103 104 0.6%

 رسوم على التبغ 39 20 49.6%-
 رسوم على السيارات 69 66 3.4%-
 إيرادات ضريبية أخرى )خاصة رسوم الطابع المالي( 93 115 24.4%

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

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

 اإليرادات غير الضريبية 705 380 46.1%-
 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 468 152 67.6%-
 لية، منها:حاصالت من إدارات ومؤسسات غير ما 423 133 68.6%-

 إيرادات كازينو لبنان 23 24 3.0%
 إيرادات مرفأ بيروت 0 0 -
 إيرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني 0 0 -

 إيرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية 400 108 72.9%-
 تحويالت من مؤسسات عامة مالية )مصرف لبنان( 0 0 -

 ت من أمالك الدولة الخاصة )إيرادات مطار رفيق الحريري الدولي(حاصال 43 18 58.7%-
 حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة )فوائد( 1 1 34.5%-
 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 202 177 12.3%-
 رسوم إدارية، ومنها: 174 147 15.7%-

 رسوم كتاب العدل 6 12 -
 عامرسوم جواز السفر/ األمن ال 40 44 9.1%

 رسوم السير 115 78 31.7%-
 رسوم قضائية 4 4 8.3%-
 رسوم القيادة 3 4 5.1%

 عائدات إدارية 10 9 6.8%-
 مبيعات )الجريدة الرسمية وثمن لوحة عمومية( 0 0 1.7%-
 رسوم إجازات )خاصة إجازات العمل( 14 14 5.4%
 رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 4 6 71.0%
غرامات والمصادراتال 6 7 18.9%  
 إيرادات غير ضريبية مختلفة )معظمها محسومات تقاعدية( 30 44 49.6%

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

 : اإلنفاق بحسب التصنيف االقتصادي5جدول 
 2017 2018 نسبة التغير

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

 النفقات الجارية .1 2,617 3,068 17.2%
 المخصصات والرواتب وملحقاتها، ومنها:أ. .1 1,155 1,417 22.7%
 مخصصات ورواتب وأجور والتقديمات االجتماعية 755 962 27.5%
 معاشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ومنها: 338 382 13.2%
 دمعاشات التقاع 309 359 16.4%
 تعويضات نهاية الخدمة 29 23 21.2%-
 تحويالت إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب  63 73 15.7%
 /1تسديد فوائد ومنها:  .ب.1 707 771 9.1%
 فوائد على القروض الداخلية 533 600 12.5%
 فوائد على القروض الخارجية 174 171 1.4%-
  .ج. تعديالت محاسبية1 0 0 0.0%
 سديد أقساط ديون خارجيةت.د. 1 36 36 1.5%

 مواد استهالكية، ومنها: .ه.1 96 66 31.5%-
 نفقات تغذية 13 11 11.7%-

 محروقات 10 33 -
 أدوية  62 21 66.1%-

 خدمات خارجية .و.1 22 71 -
 تحويالت أخرى، ومنها:  .ز.1 406 434 6.8%
 /2 مؤسسة كهرباء لبنان 309 320 3.4%

 وطني للضمان االجتماعيالصندوق ال  0 0 -
 الهيئة العليا لإلغاثة  0 0 -

 التحويالت إلى القطاع غير العام  36 58 60.2%
 /3 التحويالت إلى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري  0 0 -

 نفقات جارية أخرى، ومنها: .ح.1 171 268 57.0%
 مستشفيات 147 199 35.5%

 م قضائية ومصالحات، نفقات وفود ومؤتمرات خارجية، غيرها( أخرى )أحكا نفقات  21 66 -
 المدينة دعم الفوائد .ط.1 24 4 82.6%-
 النفقات االستثمارية .2 237 522 120.5%

نشاءات مائية .أ.2 0 30 -  استمالكات أراض وأبنية إلنشاء وأشغال طرق ومرافئ ومطارات وا 
 تجهيزات .ب.2 7 21 -
 قيد التنفيذ، ومنها: إنشاءات .ج.2 185 394 -
 صندوق المهجرين 0 10 -
 مجلس الجنوب 0 0 -

 مجلس اإلنماء واإلعمار 116 54 53.9%-
 وزارة األشغال والنقل 29 23 21.7%-
 :ومنها أخرى  36 54 51.7%
 الهيئة العليا لالغاثة  0 1 -

 صيانة .د.2 42 74 75.6%
 الثابتة الماديةنفقات أخرى تتعلق باألصول  .ه.2 2 2 27.4%
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 1مة الدين: تفاصيل عمليات خد6جدول 
 2017 2018 نسبة التغير

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

 تسديد فوائد 707 771 9.1%
 الدين بالعملة المحلية 533 600 12.5%
 الدين بالعملة األجنبية، ومنها 174 171 1.4%-
 فوائد على اليوروبوند* 160 157 1.6%-

 على قروض خاصة* فوائد 1 1 48.2%-
 فوائد على قروض ميس رة 13 13 4.8%

 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

( باالضافة إلى ةالحكوممالية احصاءات  تصنيف ( يرجى المالحظة أن  بند نفقات خدمة الدين تم تجزئته إلى فئتين مختلفتين على الشكل التالي: دفعات الفوائد )حسب1)
 قروض الميسرة التي خصصت لتمويل المشاريع.  تسديد مستحقات ال

 بالعملية متعّلقة عامة نفقات *تتضمن

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /4سلفات موازنة  .3 24 51 108.8%
 /5إدارة الجمارك )ال تتضمن الرواتب والجور(  .4 13 34 166.1%

 /6نفقات الخزينة  .5 134 573 -
 بلديات 9 515 -

 أمانات 21 13 36.6%-
 /7ودائع  60 10 83.2%-
 أخرى، ومنها: 45 34 22.9%-

 المضافة ردي ات الضريبة على القيمة 33 33 0.1%
 النفقات غير المصنفة .6 0 0 -

 إجمالي اإلنفاق )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار( .7 3,025 4,248 40.4%
 ،نفقات الصناديق، أرقام مديرية الدين العام، األرقام االجمالية لنشرة األداء المالي بعد التسوية       36كشف حساب رقم المصدر:

 .(6ول الفوائد، الرجاء مراجعة جدول رقم )للتفاصيل ح /1
تصنيف التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان من "نفقات الخزينة (. تمت اعادة 7، الرجاء مراجعة جدول رقم )إلى مؤسسة كهرباء لبنان للتفاصيل حول التحويالت/ 2

 األداء المالي. نشرة وبما يتماشى مع 2009ة لعام عادة التصنيف في اقتراح الموازنإلى التحويالت المختلفة في أعقاب إ االخرى"
 تتضمن التحويالت لصالح المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري كال من النفقات اإلدارية ودفعات القمح المدعوم. /3
وسوف تتم  تبويبها بشكل مستقل. أمين الشفافية، سوف يتم. نظرا  لنموها، وفي إطار جهود وزارة المالية لتتحت البند "غيره" سلفات الموازنة كانت مصنفة سابقا   /4

 .في نظام الموازنة ةاالقتصادي لطبيعتهاالحقا ، وحينها فقط يمكن تصنيفها وفقا   قوننتها
العامة المستندات  المالية يرية/يتضمن هذا البند )باستثناء الرواتب واألجور( كل المدفوعات إلى الجمارك من صندوق الجمارك، ويمكن تصنيفها فقط عندما تستلم مد5
 .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   /6

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

 لصالحهم. ةمن ايرادات محصل، الصناديق الماليةوالبلديات  ،المؤسسات، الخزينة  لإلدارات العامة ع هي مبالغ تدفعهائ/ان الودا7
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 نكهرباء لبنا مؤسسة: التحويالت إلى 7جدول 

 2017 2018 نسبة التغير    
 )مليار ل.ل.(

2018/2017  شباط -2ك شباط -2ك 
 شركة كهرباء لبنان، ومنها: 309 320 3.4%

 خدمة الدين 7 6 17.9%-
 شراء غاز، فيول ووقودتسديدات ل 302 314 3.9%

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
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  تمت إعادة تصنيف هذه التحويالت لتصبح 2009أصبحت هذه التحويالت تصنف في الموازنة على أنها قروض. عام  2005من ا اعتبار

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

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

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

           
  

 القسم الثالث: الدين العام
2018 شباطة حسب الدائن في نهاي المستحق الداء: الدين العام 8جدول   

 )مليار ل.ل.( 
2016 

1ك  

2017 
1ك  

2018 
 شباط

 رينسبة التغ    
-2017 1ك  

2018شباط   

 %2.5 122,899 119,889 112,910 إجمالي الدين العام

 %3.7 76,781 74,077 70,528 بالعملة المحلية الدين

 %2.2 1,185 1,159 1,098 * فوائد متراكمة من الدين  

 1/ 30,150 35,580 39,510 11.0% (REPOs يتضمنمصرف لبنان ) -أ

 %4.7- 26,438 27,756 29,581 المصارف التجارية -ب

 %0.9 10,833 10,741 10,797 ديون أخرى  بالعملة المحلية )سندات خزينة(، ومنها -ج

 %0.7 9,004 8,941 8,718 مؤسسات عامة

 %0.0 166 166 139 /2 سندات فروقات المتعهدين

 %0.7 46,118 45,812 42,382 /3 دين بالعملة الجنبية

 القروض الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص -أ
 %1.4 3,012 2,970 2,506 أجنبي

 %21.0- 68 86 631 /4 )يوروبوند وقروض( 2ديون باريس  -ب

 %0.9 456 452 660 /5 )يوروبوند وقروض( 3ديون باريس  -ج

 %0.0 41,807 41,791 38,063 إصدارات يوروبوند في السوق -د

 %60.2 769 480 458 فوائد متراكمة على اليوروبوند -ه

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

 %9.0 17,075 15,659 14,586 ودائع القطاع العام

 %1.5 105,824 104,230 98,324 /7 صافي الدين العام

 %1.4- 70,946 71,944 70,303 /8 إجمالي القيمة السوقية للدين

 %3.8- %58 %60 %62 النسبة من اجمالي الدين العام

 مصرف لبنانالمصدر: وزارة المالية، 

 .من خانة مصرف لبنان وإضافتها إلى خانة المصارف التجارية REPOSتم حذف ال  2017ب آ إبتداء  من/ 1

 .ألمريكي تحت بند سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبيةا تندرج سندات المتعهدين بالدوالر ة المحلية.لسندات فروقات المتعهدين بالعم /2

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

 .DMFASعن نظام 

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

 .2008لقرض الفرنسي في شباط ا

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

 / يتم احتساب صافي الدين العام عن طريق طرح ودائع القطاع العام من اجمالي الدين العام.7

 .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 وزارة

 (UNDP)  اإلنمائي المتحدة األمم مشروع

 981057/8 1 961: تلفون

 981059 1 961: فاكس


