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 لمحة عامة

 في المائة 14بحوالي إجمالي اإليرادات  تحسن بسبب 2017جز المالي خالل األشهر العشرة األولى من العام عتقلص ال
 3,762بقيمة  زا  عج إجمالي الميزان الماليسجل  .النفقات ة فيطفيفالزيادة ال عوضتوالتي  ،إستثنائيةنتيجة تحصيالت 

في المائة مقارنة  مع الفترة نفسها من العام  25بنسبة  نخفضاحيث  ،2017تشرين األول  -يمليار ليرة خالل كانون الثان
إلى  2016تشرين األول  -مليار ليرة خالل كانون الثاني 861 من ملحوظبشكل  الفائض األولي ارتفعفي حين  ،2016
 .2017خالل الفترة نفسها من العام  2,376

الدخل على  يبةضر كل من تحصيالت رتفاع ا معذلك و  ،في المائة 18ريبية بنسبة يرادات الضزادت اإل ،اصيلففي الت
لى إت التحويالت إنخفض ،ورسوم التسجيل على العقارات. على صعيد النفقات الضريبة على القيمة المضافة، األرباح

ى مؤسسة كهرياء لبنان وزيادة بقيمة لإمليار ليرة في التحويالت  553قابلها ارتفاع بقيمة  ،مليار ليرة 491البلديات بقيمة 
 .ومدفوعات األدويةتسديدات الفوائد  رتفاع فيا إضافة  الى ،مليار ليرة في المخصصات والرواتب وملحقاتها 554

 االيرادات

، 2017 ولتشرين األ -كانون الثاني خالل مليار ليرة 14,501لى إليصل في المائة  13.7 بنسبة اإليرادات اليإجم إرتفع
  .2016من العام  نفسها خالل الفترة مليار ليرة 12,750 مع مقارنة  

ل األشهر العشرة خال مليار ليرة 10,951إلى صل تل في المائة( 17.8) ليرة ارملي 1,652 قيمةب الضريبية اإليرادات زادت
 40.8مليار ليرة ) 1,138بقيمة  الضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال إرتفعت ،عقافي الو . 2017ولى من العام األ

مليار  953رتفاع ضريبة الدخل على األرباح وضريبة الدخل على الفوائد بقيمة اإلى معظم هذه الزيادة مردها  في المائة(.
سنويًّا بشكٍل ملحوظ  رتفعتاقد الجدير بالذكر أّن عائدات ضريبة الدخل على األرباح على التوالي.  مليار ليرة 62ليرة و
ناتجة عن الهندسة المالية لمصرف لبنان خالل العام ال ستثنائيةاإلضرائب على األرباح للتحويل المؤسسات المالية بسبب 
في المائة( لتصل  24.1مليار ليرة ) 61موال المنقولة بقيمة ضريبة الدخل على رؤوس األ إرتفعت ،إضافة  الى ذلك .2016
 .2017تشرين األول  -مليار ليرة خالل كانون الثاني 316إلى 

 : ملخص المالية العامة1جدول 
 2016 2017 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
 1ـت -2ك  1ت -2ك 2017/2016

 ايرادات الموازنة والخزينةإجمالي  12,750 14,501 13.7%
 ، منهاينةوالخز إجمالي نفقات الموازنة  17,765 18,263 2.8%
4.7% 5,924 5,658  تسديد فوائد 
-1.4% 215 218  1تسديد أقساط القروض الميسرة 
2.0% 12,125 11,890  2النفقات األولية 

 إجمالي العجز/الفائض -5,015 3,762- 25.0%-
 جز األولي/الفائض األوليالع 861 2,376 176.1%

 مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية، 

 . تتضمن فقط األقساط األساسية من القروض الميسرة المخصصة  لتمويل مشاريع1

 النفقات األولية ال تتضمن المدفوعات المتعلقة بالدين )تسديد الفوائد وأقساط القروض الميسرة( 2
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يعود و  ،2017تشرين األول  -خالل كانون الثاني في المائة( 17.4)مليار ليرة  173بقيمة  مالكالضرائب على األ إرتفعت
لجدير بالذكر افي المائة(.  23.3) سنويا   مليار ليرة 148بقيمة  اتالعقار على يل تسجالرتفاع رسوم اإلى  يأساسبشكل ذلك 

. عالوة  على في المائة على التوالي 17في المائة و 5بمعّدل قد سجال زيادة أّن متوّسط أسعار العقارات وعدد عمليات البيع 
 المائة( خالل الفترة المذكورة. في 8.2مليار ليرة ) 33بقيمة  عا  رتفاا رسوم الطابع المالي حققت، ذلك

مليار ليرة في  213رتفاع بقيمة إنتيجة  في المائة( 8) مليار ليرة 269بقيمة الضرائب الداخلية على السلع والخدمات زادت 
في المائة، في  5.2الضريبة على القيمة المضافة المحصلة داخليا  بنسبة  إرتفعتتحصيالت الضريبة على القيمة المضافة. 

رسوم مغادرة  إرتفعتذلك،  إلى إضافة  في المائة.  9.2الضريبة المحصلة لدى الجمارك بنسبة أعلى بلغت  ارتفعتن حي
 .2017تشرين األول  -مليار ليرة خالل كانون الثاني 166لى إمليار ليرة لتصل  29األراضي اللبنانية بقيمة 

خالل األشهر العشرة األولى من العام في المائة(  2.2) مليار ليرة 39بقيمة الضريبة على التجارة والمبادالت الدولية  إرتفعت
زادت الرسوم على  ،صيلا. في التف(في المائة 1.4) الرسومفي المائة( و  2.2الجمارك )تحصيالت مدعومة بارتفاع  ،2017

 رسومال إرتفعتة  على ذلك، عالو حجم البنزين المستورد. في في المائة( حيث عكست الزيادة  1.4مليار ليرة ) 8البنزين بقيمة 
الرسوم  تراجعت ،. في المقابلستيراد السّياراتفي الزيادة افي المائة( وذلك نتيجة  6.7مليار ليرة ) 27بقيمة  على السيارات

 التبغ خالل الفترة المذكورة. منتجات وذلك مع انخفاض استيراد ،في المائة( 10مليار ليرة ) 19على التبغ بقيمة 

 تشرين األول -مليار ليرة خالل كانون الثاني 2,545مليار ليرة لتصل إلى  114بقيمة  الضريبية يرادات غيراإل تإنخفض
منها  ،مليار ليرة 273دولة بقيمة العامة وأمالك المؤسسات الدارات و اإل من اإليرادات تراجعبشكل أساسي نتيجة  ،2017

بالرغم من  وذلك ،في توقيت الدفعاتنتيجة التفاوت وازنة اإلتصاالت وفر ممن التحويالت في  مليار ليرة 413 انخفاض بقيمة
 . مليار ليرة 110الزيادة في تحويالت مرفأ بيروت بقيمة 

مليار ليرة  91بقيمة  ضريبية المختلفةالااليرادات غير  رتفعتا بينما مليار ليرة، 6بقيمة  الغرامات والمصادراتت إنخفض
 مليار ليرة 74بقيمة الرسوم والعائدات اإلدارية  إرتفعت .2017تشرين األول  -كانون الثاني مليار ليرة خالل 247لى إلتصل 

 .(في المائة 2.9( ورسوم جواز السفر)في المائة 49.7نتيجة ارتفاع رسوم السير )

 -الثانيكانون  لخالمليار ليرة  1,005لى إلتصل  في المائة( 26.9) مليار ليرة 213بقيمة  ارتفاعا   إيرادات الخزينة شهدت
ال هذه التحصيالت في التغييرات وبالتالي فإن  ،مؤقتة طبيعتهاب هيالخزينة  إيراداتأن الجدير بالذكر  .2017 تشرين األول

  عكس عادة  النشاط االقتصادي.ت

 النفقات

 -كانون الثاني خاللليرة مليار  18,263 إلىصل يل، في المائة( 2.8) مليار ليرة 498 قيمةب ارتفاعا   النفقاتإجمالي  سجل
 .2017 تشرين األول

مليار ليرة خالل األشهر العشرة  9,850في المائة( لتصل إلى  9)مليار ليرة  810بقيمة  1النفقات الجارية األولية إرتفعت
 ،ةلير  مليار 554بقيمة المخصصات والرواتب وملحقاتها ( iرتفاع كل من )انتيجة  ساسيأبشكل  2017االولى من العام 

معاشات التقاعد و في المائة(  9.6مليار ليرة ) 383بقيمة  جتماعيةالرواتب واألجور والتقديمات اإلفي  رتفاعباإلمدعومة 
مليار  553مدفوعة  بزيادة قدرها  التحويالت المختلفة (iiو) ،في المائة( 7.9) مليار ليرة 140 بقيمة نهاية الخدمة وتعويضات

مليار  102بقيمة إنخفاض  جزئيبشكل الزيادات  هذه قابل. كهرباء لبنان إلى مؤسسةلتحويالت افي في المائة(  51.5ليرة )
صندوق الوطني ال إلى تحويالتالفي مليار ليرة  20وتراجع بقيمة  إلى المستشفياتالتحويالت في في المائة(  28.1ليرة )

 .2017األول  تشرين -سجلت ال شيء خالل فترة كانون الثاني التي للضمان اإلجتماعي

                                                 
1

 .الدين وخدمة الفوائد دفعات استثناء مع الجارية النفقات من األّولية الجارية النفقات تتشّكل 
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تشرين  -مليار ليرة خالل كانون الثاني 5,924لى إفي المائة( لتصل  4.7) مليار ليرة 266بقيمة  تسديدات الفوائد إرتفعت
 ،أخرى جهةٍ من  .المحلية واألجنبيةتين العملب الفوائد على القروض تسديداتإلى الزيادة في  ويعود الّسبب ،2017األول 
 لفترة المذكورة.اخالل مليار ليرة  215لى إتصل في المائة ل 1.4بنسبة  انخفاضا   الخارجية يونالد أقساط تسديدات سجلت

بشكل  ،2017 تشرين األول -كانون االثانيمليار ليرة خالل  897لى إلتصل   مليار ليرة 69يمة بق سماليةأالر النفقات زادت 
 بقيمةفي التحويالت  الزيادة( ii) ،مليار ليرة 101بقيمة  عمارواإلنماء إلمجلس االتحويالت لصالح  رتفاعإ( i) نتيجةأساسي 

، بالرغم من مليار ليرة 13بقيمة  مجلس الجنوبإلى ت تحويالالفي رتفاع او ( iii) ،لإلغاثةالهيئة العليا إلى  مليار ليرة 46
 .مليار ليرة 41تراجع مدفوعات الصيانة بقيمة 

تشرين  -كانون االثاني خالل مليار ليرة 1,080لتصل إلى  ةمليار لير  570 مةبقي ا  ملحوظ نخفاضا  ا نفقات الخزينة شهدت
تشرين األول  -كانون االثاني خاللمليار ليرة  1,046من  لصالح البلديات التسديداتفي  نخفاضاالنتيجة ، 2017األول 
 .2017 تشرين األول -كانون االثاني خاللمليار ليرة  555لى إ 2016

 

 الدين العام
في المائة(  4.8مليار ليرة ) 5,396 ة قدرهابزياد ،2017 ولتشرين األمع نهاية  مليار ليرة 118,306 إجمالي الدين العام بلغ

بنسبة ودائع القطاع العام  الزيادة في نتيجة المائة في 4.1بنسبة  صافي الدين رتفعافي حين  ،2016نهاية العام مقارنة مع 
 .خالل هذه الفترةفي المائة  9.3

، 2017 من العام ولمع نهاية تشرين األ مليار ليرة 74,594لى إفي المائة ليصل  5.8بحوالي  الدين بالعملة المحلية إرتفع
ن بالعملة المحلية يو من الد مصرف لبنانمحفظة  إرتفعت التفصيل،ب. 2016عام النهاية مليار ليرة مع  70,528 مع مقارنة  
حصة  رتفعتا من جهتها،. مليار ليرة 979محفظة المصارف التجارية بقيمة ت ضنخفامليار ليرة، في حين  4,795 بقيمة

 يار ليرة. مل 8,941مليار ليرة لتصل إلى  223العامة من الدين بالعملة المحلية بقيمة  المؤسسات

 عارتفاإل نتيجةاسي بشكل أس ،ليار ليرةم 43,712 لتصل إلى مليار ليرة 1,330 بما يعادل الدين بالعملة األجنبية قيمة إرتفعت
والقروض من "قروض القطاع الخاص الثنائية والمتعددة األطراف زادت  .مليار ليرة 1,154 قيمةــب سندات اليوروبوند في قيمة
 2القروض الصادرة ضمن مؤتمري باريس سندات و الت قيمة نخفضا في حين ،مليار ليرة 471" بقيمة الخاصالخارجي القطاع 
 .تسديد أقساط الديونل بشكل أساسي نتيجة  مليار ليرة على التوالي،  194و مليار ليرة 342بقيمة  3وباريس 
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 ألول: خالصة اإليرادات العامةالقسم ا
 : إجمالي اإليرادات2جدول 

 )مليار ل.ل.( 2016 2017 نسبة التغير
 1ت -2ك 1ت -2ك 2016/2017

 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنها 11,958 13,496 12.9%

 اإليرادات الضريبية   9,299 10,951 17.8%

 اإليرادات غير الضريبية    2,659 2,545 4.3%-

 إجمالي إيرادات الخزينة 792 1,005 26.9%

 إجمالي اإليرادات العامة 12,750 14,501 13.7%
العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

 
 : اإليرادات الضريبية3جدول 

غيرنسبة الت 2017/2016 )مليار ل.ل.( 2016 2017   1ت  -2ك 1ت -2ك 
:اإليرادات الضريبية 9,299 10,951 17.8%  
  :ضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال، ومنها 2,790 3,928 40.8%

 ضريبة الدخل على األرباح 1,103 2,056 86.4%
 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور 690 747 8.3%
 ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولة 255 316 24.1%
 %(5ضريبة الدخل على الفوائد ) 693 755 8.9%
 غرامات )ضريبة على الدخل( 49 54 8.8%
  :ضريبة على األمالك ، ومنها 992 1,165 17.4%
 ضريبة على األمالك المبنية 224 249 11.5%
 رسوم تسجيل على العقارات 633 781 23.3%
:الضرائب الداخلية على السلع والخدمات، ومنها 3,355 3,624 8.0%  
 الضريبة على القيمة المضافة 2,893 3,105 7.4%
 ضرائب أخرى على السلع والخدمات، ومنها: 335 380 13.6%
 رسوم تسجيل على السيارات 196 213 8.7%
 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية 137 166 21.0%
:الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنها 1,763 1,801 2.2%  
 الجمارك 589 611 3.7%
 رسوم، ومنها: 1,174 1,191 1.4%
 رسوم على البنزين 572 581 1.4%

 رسوم على التبغ 192 173 10.0%-
 رسوم على السيارات 405 432 6.7%
 إيرادات ضريبية أخرى )خاصة رسوم الطابع المالي( 400 433 8.2%

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: لمصدرا  
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 : اإليرادات غير الضريبية4جدول 

 2016 2017 نسبة التغير
2017/2016 )مليار ل.ل.(  1ت -2ك 1ت -2ك 

 اإليرادات غير الضريبية 2,659 2,545 4.3%-
 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 1,842 1,569 14.8%-
 حاصالت من إدارات ومؤسسات غير مالية، منها: 1,681 1,395 17.0%-
 إيرادات كازينو لبنان 85 101 17.7%

 إيرادات مرفأ بيروت 65 175 169.1%
 إيرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني 40 41 2.6%

 إيرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية 1,489 1,076 27.7%-
 تحويالت من مؤسسات عامة مالية )مصرف لبنان( 61 61 0.6%-
 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة )إيرادات مطار رفيق الحريري الدولي( 93 107 14.8%
 حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة )فوائد( 6 6 10.6%-
 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 624 698 11.9%
 ومنها: رسوم إدارية، 510 592 15.9%
 رسوم كتاب العدل 31 33 5.9%
 رسوم جواز السفر/ األمن العام 232 238 2.9%

 رسوم السير 165 248 49.7%
 رسوم قضائية 24 24 1.5%
 رسوم القيادة 18 20 8.0%

 عائدات إدارية 25 21 16.8%-
 مبيعات )الجريدة الرسمية وثمن لوحة عمومية( 2 3 10.9%
 زات )خاصة إجازات العمل(رسوم إجا 72 71 1.5%-
 رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 14 12 12.7%-
 الغرامات والمصادرات 36 31 15.7%-
 إيرادات غير ضريبية مختلفة )معظمها محسومات تقاعدية( 156 247 58.1%

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
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 لعامالقسم الثاني: خالصة اإلنفاق ا

 : اإلنفاق بحسب التصنيف االقتصادي5جدول 
 2016 2017 نسبة التغير

/2017 )مليار ل.ل.(
2016 

 1ت -2ك 1ت -2ك

 النفقات الجارية .1 14,915 15,988 7.2%
 المخصصات والرواتب وملحقاتها، ومنها:أ. .1 6,070 6,624 9.1%
 اعيةمخصصات ورواتب وأجور والتقديمات االجتم 3,975 4,357 9.6%
 معاشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ومنها: 1,783 1,923 7.9%
 معاشات التقاعد 1,501 1,651 9.9%
 تعويضات نهاية الخدمة 282 273 3.3%-
 تحويالت إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب  312 343 10.1%
 /1تسديد فوائد ومنها:  .ب.1 5,658 5,924 4.7%
 على القروض الداخلية فوائد 3,809 3,975 4.4%
 فوائد على القروض الخارجية 1,849 1,949 5.4%

  2/.ج. تعديالت محاسبية1 43 0 -
 سديد أقساط ديون خارجيةت.د. 1 218 215 1.4%-
 مواد استهالكية، ومنها: .ه.1 308 415 35.0%
 نفقات تغذية 67 65 3.7%-
 محروقات 38 36 3.0%-
 أدوية  129 243 88.2%
 خدمات خارجية .و.1 120 126 4.7%
 تحويالت أخرى، ومنها:  .ز.1 1,905 2,197 15.3%
 /3 مؤسسة كهرباء لبنان 1,074 1,627 51.5%

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  20 0 -
 الهيئة العليا لإلغاثة  1 41 -

 التحويالت إلى القطاع غير العام  288 275 4.5%-
 /4 المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري التحويالت إلى  0 16 -
 المساهمات لمؤسسات المياه  0 0 -
 نفقات جارية أخرى، ومنها: .ح.1 0 0 -

 المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 465 370 20.5%-
 مستشفيات 364 262 28.1%-
 جية، غيرها( أخرى )أحكام قضائية ومصالحات، نفقات وفود ومؤتمرات خار  نفقات  94 100 6.5%
 المدينة دعم الفوائد .ط.1 128 118 8.1%-
 النفقات االستثمارية .2 828 897 8.3%

نشاءات مائية .أ.2 0 2 -  استمالكات أراض وأبنية إلنشاء وأشغال طرق ومرافئ ومطارات وا 
 تجهيزات .ب.2 57 50 11.6%-
 إنشاءات قيد التنفيذ، ومنها: .ج.2 562 694 23.4%

 صندوق المهجرين 15 30 100.0%
 مجلس الجنوب 27 40 50.0%
 مجلس اإلنماء واإلعمار 286 387 35.4%
 وزارة األشغال والنقل 91 83 8.9%-
 :ومنها أخرى  136 144 5.6%
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 1: تفاصيل عمليات خدمة الدين6جدول 
 )مليار ل.ل.( 2016 2017 نسبة التغير

2017/2016  1ت -2ك 1ت -2ك 
 تسديد فوائد 5,658 5,924 4.7%
 الدين بالعملة المحلية 3,809 3,975 4.4%
 الدين بالعملة األجنبية، ومنها 1,849 1,949 5.4%
 فوائد على اليوروبوند* 1,775 1,877 5.7%

 على قروض خاصة* فوائد 3 2 32.0%-
 فوائد على قروض ميّسرة 70 70 0.1%
 سديدات أقساط قروض ميّسرةت  218 215 1.4%-

 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)
 صصت لتمويل المشاريع.  تسديد مستحقات القروض الميسرة التي خ

 بالعملية متعّلقة عامة نفقات *تتضمن

            

 
 
 
 

 الهيئة العليا لالغاثة  4 50 -
 صيانة .د.2 149 108 27.8%-
 ةنفقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة المادي .ه.2 61 44 27.8%-
 /5سلفات موازنة  .3 286 226 21.2%-
 /6إدارة الجمارك )ال تتضمن الرواتب واألجور(  .4 80 72 10.4%-
  /7نفقات الخزينة .5 1,650 1,080 34.6%-
 بلديات 1,046 555 47.0%-
 أمانات 69 90 30.1%
 /8ودائع  225 213 5.1%-

 أخرى، ومنها: 310 222 28.5%-
 ة على القيمة المضافةرديّات الضريب 218 184 15.4%-

 النفقات غير المصنفة .6 5 0 -
 إجمالي اإلنفاق )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار( .7 17,765 18,263 2.8%

 ،نفقات الصناديق، أرقام مديرية الدين العام، األرقام االجمالية لنشرة األداء المالي بعد التسوية      36كشف حساب رقم المصدر:
 
 .(6/ للتفاصيل حول الفوائد، الرجاء مراجعة جدول رقم )1
قد  تم تسجيلها في  31/12/2015مليار ليرة مستحقة بتاريخ  1.9مليار ليرةإضافًة إلى مدفوعات فوائد مخصومة بقيمة  41.4قسائم بقيمة  /من الجدير ذكره بأن2

 .    2/1/2016النظام المحاسبي بتاريخ 
(. تم اعادة تصنيف التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان من "نفقات الخزينة 7، الرجاء مراجعة جدول رقم )إلى مؤسسة كهرباء لبنان التللتفاصيل حول التحوي /3

 .وبما يتماشى مع نشرة األداء المالي 2009االخرى" الى التحويالت المختلفة في أعقاب اعادة التصنيف في اقتراح الموازنة لعام 
 يالت لصالح المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري كال من النفقات اإلدارية ودفعات القمح المدعوم.تتضمن التحو  /4
وسوف تتم  تبويبها بشكل مستقل. . نظرًا لنموها، وفي إطار جهود وزارة المالية لتأمين الشفافية، سوف يتمتحت البند "غيره" سلفات الموازنة كانت مصنفة سابقاً  /5

 .في نظام الموازنة ةاالقتصادي لطبيعتهاحقًا، وحينها فقط يمكن تصنيفها وفقًا ال قوننتها
العامة  المالية كل المدفوعات إلى الجمارك من صندوق الجمارك، ويمكن تصنيفها فقط عندما تستلم مديرية -باستثناء الرواتب واألجور-/يتضمن هذا البند 6

 . لالزمةالمستندات ا
، تختلف فقرة  نفقات الخزينة في التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن الفقرة التي تحمل االسم نفسه في تقارير أداء المالية 2011األول / اعتبارا من كانون 7

وفقًا للتصنيف  ويا يدالعامة الصادرة عن وزارة المالية نظرًا إلعادة تصنيف بعض المدفوعات من حسابات األمانات وسلفات الخزينة والتي يتم إعادة  تصنيفها 
 االقتصادي في نظام الموازنة.

 لصالحهم. ةمن ايرادات محصل، الصناديق الماليةوالبلديات  ،المؤسسات، الخزينة  لإلدارات العامة ع هي مبالغ تدفعهائ/ان الودا8
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 نكهرباء لبنا مؤسسة: التحويالت إلى 7جدول 

 

 2016 2017 نسبة التغير
 )مليار ل.ل.(

2017/2016  1ت -2ك 1ت -2ك 
 شركة كهرباء لبنان، ومنها: 1,074 1,627 51.5%

 خدمة الدين 20 15 26.6%-
 شراء غاز، فيول ووقودتسديدات ل 1,054 1,569 48.8%

 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)

بدل من نفقات  تمت إعادة تصنيف هذه التحويالت لتصبح في خانة الدعم ،2009التحويالت تصنف في الموازنة على أنها قروض. عام  أصبحت هذه 2005اعتبارا من 

إعادة التصنيف تدخل في خانة "نفقات الخزينة" إلى أن  تم نقلها إلى خانة "نفقات الموازنة". إال أن  2010حتى آب  هذه التحويالتالمالي، ظلت األداء  نشرة. في خزينة

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

 ازنة".أصبحت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان تندرج في خانة "نفقات المو ،2011من كانون الثاني 
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 القسم الثالث: الدين العام
2017 تشرين االولحسب الدائن في نهاية  المستحق األداء: الدين العام 8جدول   

 )مليار ل.ل.( 
2015 

1ك  
2016 

1ك   
2017 

1ت  

 رينسبة التغ    
-2016 1ك  

2017 1ت  
 %4.8 118,306 112,910 106,031 إجمالي الدين العام

 %5.8 74,594 70,528 65,195 لعملة المحليةالدين با

 %16.6 1,280 1,098 997 * فوائد متراكمة من الدين  

 %15.9 34,945 30,150 23,907 مصرف لبنان  -أ

 1/ 30,279 29,581 28,602 -3.3% (REPOs يتضمن) المصارف التجارية -ب

 %2.3 11,047 10,797 11,009 ومنهاديون أخرى  بالعملة المحلية )سندات خزينة(،  -ج

 %2.6 8,941 8,718 8,461 مؤسسات عامة

 %19.4 166 139 180 /2 سندات فروقات المتعهدين

 %3.1 43,712 42,382 40,836 /3 دين بالعملة األجنبية

 القروض الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص -أ
 %18.8 2,977 2,506 2,495 أجنبي

 %54.1- 290 631 1,182 /4 )يوروبوند وقروض( 2ديون باريس  -ب

 %29.4- 466 660 810 /5 )يوروبوند وقروض( 3ديون باريس  -ج

 %3.0 39,217 38,063 35,846 إصدارات يوروبوند في السوق -د

 %58.3 725 458 435 فوائد متراكمة على اليوروبوند -ه

 %41.3- 37 63 68 /6 ةسندات خزينة خاصة بالعملة األجنبي -و

 %9.3 15,598 14,268 13,227 ودائع القطاع العام

 %4.1 102,708 98,642 92,804 /7 صافي الدين العام

 %0.7 70,770 70,303 69,200 /8 إجمالي القيمة السوقية للدين

 %3.9- %60 %62 %65 النسبة من اجمالي الدين العام
 انمصرف لبنالمصدر: وزارة المالية، 

 .من خانة مصرف لبنان وإضافتها إلى خانة المصارف التجارية REPOSال  حذفتم  2017إبتداًء من آب / 1

 .ألمريكي تحت بند سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبيةا تندرج سندات المتعهدين بالدوالر ة المحلية.لالمتعهدين بالعم سندات فروقات/2
عن تلك المنشورة سابقًا نظراً لتحديث المعلومات المتعلقة بالقروض الثنائية والمتعددة األطراف الصادرة  أن تختلف يمكن 2016 ون األولكانو 2015أرقام كانون األول  / 3

 .DMFASعن نظام 

 .2من مؤتمر باريس ضلصالح مصرف لبنان مليار دوالر  1,870بقيمة  ساساً 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

 قاوالت(.وم 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  ، قروضإجمالي القيمة السوقية للدين هي إجمالي الدين العام باستثناء ما يحمله مصرف لبنان، الصندوق الضمان االجتماعي  /8
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 :ىعل بنا االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد

 المالية وزارة

 (UNDP)  اإلنمائي المتحدة األمم مشروع

 981057/8 1 961: تلفون

 981059 1 961: فاكس


