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 لمحة عامة

 ،اإليرادات والنفقات اإلستثنائية التي طالت كل من التغييراتنتيجة  2017شهدت المالية العامة تحسًنا ملحوًظا خالل العام 
السلبي لألزمة السياسية  تأثيرلا نتيجة 1في المائة 1.2نسبة المعدل المحتمل مع دون  الحقيقي اإلقتصاد نموستمر افي وقت 

 لنمو.لالتقليدية المحفزات على  في المنطقة

الضرائب على األرباح المحققة في القطاع  تحصيل في المائة نتيجة 17 سنوية بلغت بنسبة الحكوميةيرادات اإلإرتفعت 
 هااالتي أجر مالية العملية الهي و  ،2016لمصرف لبنان خالل العام  2كاسب المتعلقة "بالهندسة المالية"مال جراءالمصرفي 

 ت الزيادة في المعدل السنويساهمكذلك،  .يلبنانالالنظام المالي إلى  ةاألجنبي العمالتجذب بهدف  مركزيالمصرف ال
في األسعار نكماش اإل ، وذلك بعدضريبيةالوغير إليرادات الضريبية ل القيم اإلسمية مدعب في المائة 4.4 لحدود لتضخمل

 3في تحويالت الخزينة لصالح البلديات التراجع الملحوظقابل  ،لنفقاتفيما يتعلق با .2016في المائة خالل العام  0.8بنسبة 
تطبيق ببدء النتيجة أجور القطاع العام  في زيادةالو  ،كهرباء لبنان مؤسسةلى إفي التحويالت المسجل رتفاع بشكل جزئي اإل

  . 20174من أيلولًا إبتداء ةالرواتب الجديدالرتب و  سلسلة

في المائة   7أو ما يقّدر بنسبة  ،2017خالل العام  ليرة مليار 5,662 بقيمة عجزاً  المالي لميزانا إجمالي سجل ،نتيجًة لذلك
إجمالي  في المائة من 9.96) 2016خالل العام  مليار ليرة 7,453أكبر بلغ  زعج قابل ذلك. 5الناتج المحلي إجمالي من

 ة منفي المائ 2.7مليار ليرة ) 2,152لى إليصل  لحوظم بشكل   الفائض األولي إرتفع ،مشابهة بصورة  الناتج المحلي(. 
 ما نسبته مليار ليرة أو 119,905 إجمالي الدين العام. بلغ 2016مليار ليرة خالل العام  31 مقابلالناتج المحلي(  إجمالي
الناتج المحلي  اليإجم في المائة من 145 نسبة مع مقارنةً  2017الناتج المحلي مع نهاية العام  إجمالي في المائة من 149

 .2016لعام ل

 2017-2015: ملخص األداء المالي كنسبة مئوية من الناتج المحلي االجمالي  1الرسم البياني 

 
 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

                                                 
1
 .2018 نيسان في WEO ميلالعا االقتصاد آفاق تقرير ضمن الصادرة الدولي النقد صندوقبحسب تقديرات  
التالي:  الرابط علىمصرف لبنان اإللكتروني لموقع اليرجى الرجوع إلى  ،2016لمزيد من المعلومات حول الهندسة المالية لمصرف لبنان خالل العام  2

http://www.bdl.gov.lb/downloads/index/9/149/Guides-and-Booklets.html 

-2010عن سنوات مليار ليرة متأخرات  636البلديات )منها مبلغ  بالنيابة عنمليار ليرة من ايرادات االتصاالت  739 ـما يقدر بلت الخزينة حص   ،2014 خالل عام 3

 .2016مليار ليرة لصالح البلديات خالل العام  592تم تحويل  ،من إجمالي المبلغ (.2013
 .2017آب  21تاريخ  ،46. القانون رقم 2017آب  فيلموظفي القطاع العام رواتب الرتب والسلسلة جديد ل أقر مجلس النواب قانون 4

 القوميةالحسابات المنشور ضمن الناتج المحلي  إلى قيمة إجماليتستند هذه التقديرات  .2017العام  مليار ليرة خالل 500, 80 بحواليالناتج المحلي  إجمالي قدر 5

 آفاق تقرير ضمنالدولي  النقد صندوق عنالصادر  2017للعام  والمخفض نمو الحقيقيال وتوقعات معدالت ،2016عام لغاية الالمركزي  اإلحصاء دارةإ عن الصادرة

 .2018 نيسان في WEO ميلالعا االقتصاد

 جدول المحتويات
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 : ملخص المالية العامة1دول ج

 

 يراداتإلا

مليار ليرة خالل  14,959من  ،2017خالل العام  مليار ليرة 17,524لى إليصل في المائة  17 بنسبة اإليرادات إجمالي إرتفع
في المائة من  22 نسبة لىإيرادات جمالي اإلإع ضريبية. إرتفاليرادات الضريبية وغير اإلرتفاع اب مدعوماً  ،2016العام 

 .2015و 2016 ينخالل العام في المائة 19 نسبةسّجل  كان قد بعد أن 2017الناتج المحلي خالل العام جمالي إ

 2017و 2016لعامين ل: مكونات اإليرادات 2 الرسم البياني

   
 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

 

 2017لعام اخالل مليار ليرة  12,381لتصل إلى  في المائة( 17) ليرة ارملي 1,783 قيمةب زيادة الضريبية راداتاإلي سجلت
 تمثلهذه الزيادة الرئيسي وراء  سببوال .2017مع نهاية العام يرادات جمالي اإلإفي المائة من  76 ما نسبته حيث شكلت

التحصيالت  من جراء لموااأل ورؤوس رباحواأل الدخل على الضريبةي في المائة( ف 39مليار ليرة ) 1,186 بلغ رتفاعبا
مصرف لبنان خالل التي نفذها لهندسة المالية اجة يالتي حققتها المؤسسات المالية نت رباحاأللضريبة الدخل على ستثنائية اإل

ضريبة  ،(في المائة 10ليرة )مليار  86بقيمة  ضريبة الدخل على الفوائد كل من رتفعتإ ،ذلكلى إ. إضافًة 2016العام 
 65بقيمة  ضريبة الدخل على الرواتب واألجورو  ،(في المائة 23مليار ليرة ) 68بقيمة  الدخل على رؤوس األموال المنقولة

 مليار ليرة. 767لى إفي المائة( لتصل  9مليار ليرة )

     )مليار ل.ل.( 2015 2016 2017 سبة التغيرن
 1ك -2ك 1ك -2ك 1ك –2ك 2017/2016

 1إجمالي ايرادات الموازنة والخزينة 14,435 14,959 17,524 17.1%

 منهاإجمالي نفقات الموازنة والخزينة،  20,393 22,412 23,186 3.5%

4.7% 7,521 7,185 6,722  فوائد تسديد 

-1.9% 293 299 328  2الميسرة القروض أقساط تسديد 

3.0% 15,372 14,928 13,343  3األولية النفقات 

 إجمالي العجز/الفائض (5,958) (7,453) (5,662) 24.0%-

 العجز األولي/الفائض األولي 1,092 31 2,152 -

  
 .تتضمن التحويالت من وفر ايرادات وزارة االتصاالت /1

صة لتمويل المشاريع./ تشمل فقط 2  تسديد اقساط القروض الميس رة المخص 
  المدفوعات المتعلقة بالدين )تسديد الفوائد وأقساط القروض الميسرة( النفقات األولية ال تتضمن  /3 
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 ، بشكل أساسي نتيجة اإلرتفاع في 2017ام الع خاللفي المائة(  15مليار ليرة ) 189بقيمة  الضرائب على األمالكزادت 
متوسط أسعار  من لك رتفاعا إلىمرد ذلك و  ،العام السابق مع مليار ليرة مقارنةً  162بقيمة رسوم تسجيل العقارات تحصيل 

 في المائة على التوالي. 14.5في المائة و 3.5 ةبنسبوعدد عمليات البيع  اتالعقار 

الضريبة على  تحصيالت رتفاعافي المائة( نتيجة  8مليار ليرة ) 306بقيمة  والخدمات الضرائب الداخلية على السلعت زاد
في حين  ،في المائة 4.5بنسبة  المحصلة داخلًيا الضريبة على القيمة المضافةرتفعت إ. مليار ليرة 242القيمة المضافة بقيمة 

رسوم مغادرة  زادت ،في المائة. عالوًة على ذلك 9.4الجمارك بنسبة  المحّصلة لدىالضريبة على القيمة المضافة  زادت
رسوم على الرتفعت امليار ليرة في حين  206 لتبلغ 2017في المائة( خالل العام  19مليار ليرة ) 33األراضي اللبنانية بقيمة 

 .2017ول األكانون  -مليار ليرة خالل كانون الثاني 254لى إمليار ليرة لتصل  18السيارات بقيمة 

الزيادة في  نتيجة ،2017في المائة( خالل العام  2) مليار ليرة 46بقيمة التجارة والمبادالت الدولية  الضريبة على رتفعتإ
 2مليار ليرة ) 11الرسوم على البنزين بقيمة رتفعت إ ،في المائة(. في التفاصيل 1الرسوم )و في المائة(  5الجمارك ) تتحصيال

 6مليار ليرة ) 29وم على السيارات بقيمة سالر  إرتفعت ،عالوة على ذلك .المستورد نزينالبكمية  رتفاعاما يعكس في المائة( 
 ،(في المائة 14مليار ليرة ) 31الرسوم على التبغ بقيمة خفضت إن ،السيارات. في المقابلستيراد افي المائة( نتيجة الزيادة في 

 .2017تراجع واردات منتجات التبغ خالل العام  وذلك مع

 رتفاعانتيجة  ،2017مع نهاية العام  ليرة مليار 3,866إلى لتصل  مليار ليرة 475 بقيمة اإليرادات غير الضريبية إرتفعت
مرفأ  إيرادات كل من ارتفعت . بالتفصيل،مليار ليرة 272دولة بقيمة العامة وأمالك المؤسسات الدارات و اإل اإليرادات من
 29بقيمة وفر موازنة اإلتصاالت السلكية والالسلكية التحويالت من ، يار ليرةمل 175لى إصل تمليار ليرة ل 39بيروت بقيمة 

رتفعت ا ،كذلك مليار ليرة. 81لى إمليار ليرة لتصل  22من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني بقيمة يرادات اإلو  مليار ليرة
ر املي 266لى إمليار ليرة لتصل  162قيمة مطار رفيق الحريري الدولي( بيرادات إحاصالت من أمالك الدولة الخاصة )ال

 .2017ليرة خالل العام 

في المائة(  21في المائة( نتيجة الزيادة في رسوم كتاب العدل ) 13مليار ليرة ) 104بقيمة  داريةاإلالرسوم والعائدات رتفعت إ
في  52مليار ليرة ) 102بقيمة رتفعت إمختلفة التي الضريبية الغير يرادات اإللى إضافة باإل ،(في المائة 45ورسوم السير )
 .2017ول األكانون  -مليار ليرة خالل كانون الثاني 296لى إالمائة( لتصل 

. 2017خالل العام مليار ليرة  1,277لى إلتصل مليار ليرة(  32) مليار ليرة 307بقيمة  رتفاعاً ا إيرادات الخزينة شهدت
 التغيرات في هذه التحصيالت ال تعكس عادة النشاط االقتصادي.ن ا  و بيعتها الخزينة هي مؤقتة بطيرادات إلجدير ذكره أن ا

 

 النفقات

 ،2017مليار ليرة مع نهاية العام  23,186لى إليصل  في المائة( 3) مليار ليرة 774إرتفاًعا بقيمة النفقات إجمالي  سجل
في المائة من  5 نسبة النفقات الرأسماليةلت شكّ  فيماالنفقات  مجموعفي المائة من  87نسبة النفقات الجارية  شكلتحيث 

مقارنًة  2017في المائة خالل العام  29عند  اً تثاب معدلهاالناتج المحلي على  إجمالي إلىنسبة النفقات حافظت . جمالياإل
 .2016مع العام 
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 2017و 2016لعامين ل النفقات: مكونات  3 الرسم البياني

  
 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

 -مليار ليرة خالل كانون الثاني 12,405لى إلتصل  في المائة( 11) مليار ليرة 1,251بقيمة  6النفقات الجارية األولية إرتفعت
الناتجة عن  ليرة مليار 883بقيمة ملحقاتها المخصصات والرواتب و نتيجة الزيادة في  أساسيبشكل  ،2017كانون األول 

نهاية  معاشات التقاعد وتعويضاتو في المائة(  14مليار ليرة ) 668بقيمة  جتماعيةالرواتب واألجور والتقديمات اإل رتفاعا
لسلة الرتب سبشكل رئيسي نتيجة تطبيق قانون  آنًفاجاءت الزيادات المذكورة  في المائة(. 10) مليار ليرة 214 بقيمة الخدمة

القانون رقم ة، الجديد سلسلة الرتب والرواتب -1يرجى مراجعة المالحظة رقم )  2017آب  21يخ ر تا 46الجديد رقم  والرواتب
 .(2017آب  21تاريخ  46

في  مليار ليرة 604نتيجة زيادة بقيمة  2017مليار ليرة خالل العام  482بقيمة  التحويالت المختلفةرتفعت إ ،عالوًة على ذلك
متوسط  رتفاعابشكل أساسي إلى لى مؤسسة كهرباء لبنان إالزيادة في التحويالت  تعودلى مؤسسة كهرباء لبنان. إالتحويالت 

إضافًة إلى . 2016دوالر للبرميل خالل العام  43,5مقارنًة مع  2017دوالر للبرميل خالل العام  54,2لى إسعر النفط الخام 
مليار ليرة خالل العام  74األدوية بقيمة  حيث زادت ،(في المائة 15مليار ليرة ) 72بقيمة  يةالمواد اإلستهالكرتفعت ذلك، إ
 136بقيمة  المستشفياتالتحويالت إلى  فيتراجع جزئي بشكل الزيادات  هذهقابل  مقارنًة مع تحويالت العام الماضي. 2017

 .2017مليار ليرة خالل العام  336 تبلغل مليار ليرة

 بشكل أساسي ،2017مليار ليرة خالل العام  7,521لى إصل لتفي المائة(  5) مليار ليرة 336بقيمة  يدات الفوائدتسد رتفعتإ
 الديون أقساط تسديدات سّجلت ،أخرى جهة. من المحلية واألجنبية تينبالعملعلى القروض الفوائد تسديدات  الزيادة في نتيجة

 .2017كانون األول  -مليار ليرة خالل كانون الثاني 293لى إي المائة( لتصل ف 2مليار ليرة ) 6بقيمة  إنخفاضاً  الخارجية

 من العام األول كانون -خالل كانون الثانيمليار ليرة  1,193لى إلتصل  مليار ليرة 114يمة بق سماليةأالر النفقات زادت 
 إرتفاع( ii) ،مليار ليرة 149يمة بق عمارواإلنماء إلمجلس الصالح التحويالت رتفاع إ( i) ةنتيج بشكل أساسي ،2017

قابل  .مليار ليرة 15بقيمة  لصندوق المهجرينالتحويالت  زيادة (iii)و ،مليار ليرة 43 بقيمة لإلغاثةالهيئة العليا إلى تحويالت ال
التحويالت  (ii) ،مليار ليرة 157لى إمليار ليرة لتصل  34بقيمة  الصيانةنفقات  (i)كل من  فينخفاض جزئًيا ا الزياداتهذه 
مليار ليرة لتصل  14بقيمة  التجهيزات (iii)و ،مليار ليرة 95لى إليرة لتصل  مليار 17بقيمة  وزارة األشغال العامة والنقلإلى 

 مليار ليرة. 16خرى المتعلقة باألصول الثابتة المادية زادت بقيمة مليار ليرة. الجدير ذكره أن النفقات األ 74لى إ

 وذلك ،2017العام  مع نهاية مليار ليرة 1,328لتصل إلى  ةمليار لير  941 بقيمة اً ملحوظ اً نخفاضإ نفقات الخزينة شهدت
 622لى إ 20167 كانون األول -كانون الثاني خاللمليار ليرة  1,554من  لصالح البلديات التسديداتفي  اإلنخفاضنتيجة 

 .2017كانون األول  -كانون الثاني خاللمليار ليرة 

                                                 
لية من النفقات الجارية مع إستثناء دفعات الفوائد وخدمة الدين. 6  تتألف النفقات الجارية األو 
 .أعاله 2مراجعة الهامش رقم  7

: سلسلة الرتب  1مالحظة رقم 

والرواتب الجديدة، القانون رقم 
  2017آب  21تاريخ   46

 

على  46القانون رقم نص   •

جور األرواتب والزيادة 

 غالء معيشة وتكاليف

 للموظفين، المتقاعدين

لقطاع في إدارات ا والمتعاقدين

 ،الجامعة اللبنانية ،العام

البلديات وإتحاد البلديات 

غير  العامةوالمؤسسات 

كما  خاضعة لقانون العمل.ال

شمول القانون على  نص

المالك رواتب  الزيادات

الهيئة  فرادوأ العام اإلداري

التعليمية في وزارة التربية 

 السلك وأفراد ،والتعليم العالي

 العسكري.

اب صادق مجلس النو •

 46اللبناني على القانون رقم 

وتم توقيعه  2017تموز  18في 

من قبل رئيس الجمهورية 

 .2017آب  21 بتاريخ

بلغ إجمالي المخصصات   •

 3,149والرواتب وملحقاتها 

كانون  -مليار ليرة خالل أيلول

ما يعكس  زيادة  ،2017األول 

مليار ليرة لبناني ة أو  723قدرها 

بالفترة  في المائة مقارنة   30

 .2016نفسها من العام 
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 عامالدين ال
مقارنة في المائة(  6)مليار ليرة  6,995 ة قدرهابزياد ،2017 العاممع نهاية  مليار ليرة 119,905 8إجمالي الدين العام بلغ
في المائة  8بنسبة ودائع القطاع العام  مع ارتفاع المائة في 6بنسبة زيادة  صافي الدين سجل كما ،2016نهاية العام مع 

في المائة  149 نسبة لىإ 2017الدين العام مع نهاية العام جمالي إوصل  ،إجمالي الناتج المحليكنسبة من . خالل هذه الفترة
 127 لىإ في المائة 130 منصافي الدين العام رتفع افي حين  ،2016خالل العام  في المائة المسجل 145 نسبة مقارنة مع
 في المائة.

 70,528وذلك من  ،2017مليار ليرة مع نهاية العام  74,077لى إل في المائة ليص 5بنسبة  الدين بالعملة المحلية رتفعإ
في المائة من  61.8لى إ القائم الدين من إجماليالدين بالعملة المحلية  لتنخفض حصة ،2016مليار ليرة مع نهاية العام 

 35,580لى إة لتصل مليار لير  5,430محفظة مصرف لبنان من الدين بالعملة المحلية بقيمة  إرتفعتفي المائة.  62.5
في المائة خالل العام السابق.  43 نسبة مقارنًة مع ،الدين بالعملة المحليةجمالي إكحصة من في المائة  48مليار ليرة أو 

أو  ،مليار ليرة 27,756ى إلمليار ليرة لتصل  1,825الدين بالعملة المحلية بقيمة من  المصارف التجارية إنخفضت محفظة
إرتفعت حصة المؤسسات العامة من الدين  .2016العام  خاللفي المائة  42نسبة عن  بتراجع المجموع،في المائة من  37

 مليار ليرة. 8,941لى إمليار ليرة لتصل  223المحلية بقيمة بالعملة 

 عارتفاإل جةنتيبشكل أساسي  ،ليار ليرةم 45,828لتسَجل  مليار ليرة 3,446 بما يعادل الدين بالعملة األجنبية قيمةإرتفعت 
 ،2017من سندات اليوروبوند خالل العام  ينإصدار  إجراء تم .مليار ليرة 3,728 قيمةــب المتداولة سندات اليوروبوند في قيمة

خالل شهر  تستحقفي المائة  6.85 فائدةبمعدل مليون دوالر أميركي  1,250بقيمة  سنداتن من األول خالل شهر آذار مكوّ 
 ،2032خالل شهر آذار  تستحقفي المائة  7.00 فائدةبمعدل مليون دوالر أميركي  1,000ة بقيم سندات ،2027آذار 

 الصفقة الثانية مّثلوت. 2037خالل شهر آذار  تستحقفي المائة  7.25 فائدةبمعدل دوالر أميركي مليون  750بقيمة  وسندات
سندات يوروبوند  حيث أصدرت وزارة المالية ،بنان" مع مصرف للديونل"إتفاقية إستبدال ب 2017التي تمت في تشرين الثاني 

ونصت  .بالليرة اللبنانيةمن محفظة مصرف لبنان من سندات الخزينة مماثل بمبلغ  تبديلها جرىمليار دوالر أمريكي  1.7 بقيمة
تستحق  في المائة 7.00 فائدة وبمعدلون دوالر أميركي يمل 700بقيمة  األول ،سندات اليوروبوندل نإصداريهذه اإلتفاقية على 

تشرين  شهر خالل تستحق في المائة 7.15 فائدة بمعدلمليون دوالر أميركي  1,000بقيمة الثاني و  ،2028آذار  شهر خالل
من قروض ال"القروض الثنائية والمتعددة األطراف و  ترتفعإ ،الديون األخرى بالعمالت األجنبية مكونات . من2031الثاني 

بينما تراجعت سندات اليوروبوند  ،مليار ليرة 2,986مليار ليرة لبنانية لتصل الى  480ما يعادل جنبي" باألخاص القطاع ال
بشكل أساسي  ،مليار ليرة على التوالي 208مليار ليرة و 546 بقيمة 3وباريس  2ضمن مؤتمري باريس والقروض الصادرة 

 نتيجة تسديد أقساط الديون.

                                                 
لغاية المركزي  اإلحصاء دارةقبل إ من القوميةلحسابات إصدار األرقام الرسمية لأرقام الدين إلى إجمالي الناتج المحلي عن تلك المنشورة سابق ا بسبب نسب قد تختلف بعض  8

 .2017 عامحلي لمالناتج الإجمالي تقديرات النظر بإعادة ، و2016 عامال
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ألول: خالصة اإليرادات العامةالقسم ا  

 : إجمالي اإليرادات2جدول 
 )مليار ل.ل.( 2016 2017 نسبة التغير
 1ك -2ك 1ك -2ك 2016/2017

 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنها 13,989 16,247 16.1%
 اإليرادات الضريبية   10,597 12,381 16.8%
 اإليرادات غير الضريبية    3,392 3,866 14.0%
 ات الخزينةإجمالي إيراد 970 1,277 31.7%
 إجمالي اإليرادات العامة 14,959 17,524 17.1%

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

 
 

 : اإليرادات الضريبية3جدول 
 )مليار ل.ل.( 2016 2017 نسبة التغير

2017/2016  1ك  -2ك 1ك-2ك 
:اإليرادات الضريبية 10,597 12,381 16.8%  
  :ريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال، ومنهاض 3,015 4,201 39.3%

 ضريبة الدخل على األرباح 1,143 2,101 83.8%
 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور 702 767 9.3%
 ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولة 288 356 23.5%
 %(5ضريبة الدخل على الفوائد ) 819 904 10.5%
 يبة على الدخل(غرامات )ضر  63 73 15.5%
  :ضريبة على األمالك ، ومنها 1,224 1,413 15.4%
 ضريبة على األمالك المبنية 255 283 10.7%
 رسوم تسجيل على العقارات 802 964 20.2%
:الضرائب الداخلية على السلع والخدمات، ومنها 3,773 4,079 8.1%  
 الضريبة على القيمة المضافة 3,234 3,476 7.5%
 ضرائب أخرى على السلع والخدمات، ومنها: 411 461 12.4%
 رسوم تسجيل على السيارات 236 254 7.6%
 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية 173 206 19.2%
:الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنها 2,117 2,163 2.2%  
 الجمارك 706 742 5.1%
 رسوم، ومنها: 1,411 1,421 0.7%
 رسوم على البنزين 680 691 1.5%

 رسوم على التبغ 228 197 13.8%-
 رسوم على السيارات 497 526 5.9%
 إيرادات ضريبية أخرى )خاصة رسوم الطابع المالي( 468 524 12.0%

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  
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 : اإليرادات غير الضريبية4جدول 
2017/2016 ل.ل.()مليار  2016 2017 نسبة التغير  1ك  -2ك 1ك  -2ك 

 اإليرادات غير الضريبية 3,392 3,866 14.0%
 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 2,377 2,649 11.4%
 حاصالت من إدارات ومؤسسات غير مالية، منها: 2,204 2,315 5.1%

 إيرادات كازينو لبنان 101 122 20.7%
 دات مرفأ بيروتإيرا 136 175 29.1%
 إيرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني 58 81 38.0%
 إيرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية 1,907 1,936 1.5%

 تحويالت من مؤسسات عامة مالية )مصرف لبنان( 61 61 0.6%-
 رفيق الحريري الدولي( حاصالت من أمالك الدولة الخاصة )إيرادات مطار 104 266 155.8%
 حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة )فوائد( 8 7 19.5%-
 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 778 883 13.4%
 رسوم إدارية، ومنها: 637 746 17.1%
 رسوم كتاب العدل 37 45 20.5%
 رسوم جواز السفر/ األمن العام 277 282 2.0%
 رسوم السير 227 330 45.1%
 رسوم قضائية 28 31 9.8%
 رسوم القيادة 23 24 4.4%
 عائدات إدارية 35 33 4.7%-
 مبيعات )الجريدة الرسمية وثمن لوحة عمومية( 3 3 7.6%
 رسوم إجازات )خاصة إجازات العمل( 86 85 1.3%-

 رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 17 15 10.7%-
 الغرامات والمصادرات 42 39 8.1%-
 إيرادات غير ضريبية مختلفة )معظمها محسومات تقاعدية( 194 296 52.5%

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

 قتصادياإل: اإلنفاق بحسب التصنيف 5جدول 
 2016 2017 نسبة التغير

/2017 )مليار ل.ل.(
2016 

 1ك-2ك 1ك-2ك

 النفقات الجارية .1 18,638 20,219 8.5%
 المخصصات والرواتب وملحقاتها، ومنها:أ. .1 7,335 8,218 12.0%
 مخصصات ورواتب وأجور والتقديمات االجتماعية 4,758 5,427 14.0%
 معاشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ومنها: 2,132 2,347 10.0%
 معاشات التقاعد 1,808 2,007 11.0%
 تعويضات نهاية الخدمة 325 340 4.6%
 تحويالت إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب  444 445 0.1%
 /1تسديد فوائد ومنها:  .ب.1 7,185 7,521 4.7%
 فوائد على القروض الداخلية 4,609 4,866 5.6%
 فوائد على القروض الخارجية 2,576 2,655 3.0%

  /2.ج. تعديالت محاسبية1 43 0 -
 سديد أقساط ديون خارجيةت.د. 1 299 293 1.9%-
 مواد استهالكية، ومنها: .ه.1 465 537 15.4%
 نفقات تغذية 81 85 4.8%
 محروقات 42 48 12.1%
 أدوية  243 317 30.3%
 خدمات خارجية .و.1 143 165 15.5%
 تحويالت أخرى، ومنها:  .ز.1 2,379 2,860 20.2%
 / 3مؤسسة كهرباء لبنان 1,397 2,002 43.3%

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  70 0 100.0%-
 الهيئة العليا لإلغاثة  2 52 -

 التحويالت إلى القطاع غير العام  330 332 0.5%
 /4السكريالتحويالت إلى المديرية العامة للحبوب والشمندر   0 50 -
 المساهمات لمؤسسات المياه  0 0 -
 ها:نفقات جارية أخرى، ومن .ح.1 0 0 -

 المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 611 476 22.1%-
 مستشفيات 473 336 28.8%-
 أخرى )أحكام قضائية ومصالحات، نفقات وفود ومؤتمرات خارجية، غيرها(  نفقات  130 129 0.9%-
 المدينة دعم الفوائد .ط.1 177 148 16.4%-
 النفقات االستثمارية .2 1,079 1,193 10.6%

نشاءات مائيةاس .أ.2 0 2 -  تمالكات أراض وأبنية إلنشاء وأشغال طرق ومرافئ ومطارات وا 
 تجهيزات .ب.2 88 74 16.2%-
 إنشاءات قيد التنفيذ، ومنها: .ج.2 739 883 19.4%

 صندوق المهجرين 15 30 100.0%
 مجلس الجنوب 54 54 0.0%
 مجلس اإلنماء واإلعمار 363 513 41.1%
 شغال والنقلوزارة األ 111 95 14.9%-
 :ومنها أخرى  187 182 2.5%-
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 1: تفاصيل عمليات خدمة الدين6جدول 
 )مليار ل.ل.( 2016 2017 نسبة التغير

2017/2016  1ك -2ك 1ك -2ك 
 تسديد فوائد 7,185 7,521 4.7%
 الدين بالعملة المحلية 4,609 4,866 5.6%
 الدين بالعملة األجنبية، ومنها 2,576 2,655 3.0%
 فوائد على اليوروبوند* 2,485 2,564 3.2%

 على قروض خاصة* فوائد 3 2 30.8%-
 فوائد على قروض ميّسرة 88 89 1.1%
 تسديدات أقساط قروض ميّسرة  299 293 1.9%-

 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

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

قة عامة نفقات *تتضمن  بالعملية متعل 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهيئة العليا لالغاثة  10 52 -
 صيانة .د.2 190 157 17.6%-
 نفقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة المادية .ه.2 62 78 26.0%
  /5سلفات موازنة .3 323 350 8.5%
 /6إدارة الجمارك )ال تتضمن الرواتب واألجور(  .4 98 95 2.1%-

  /7نفقات الخزينة .5 2,269 1,328 41.5%-
 بلديات 1,554 622 60.0%-
 أمانات 81 109 34.8%
 /8ودائع  240 293 22.1%

 أخرى، ومنها: 395 304 22.9%-
 رديّات الضريبة على القيمة المضافة 269 224 17.0%-

 النفقات غير المصنفة .6 6 0 -
 الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار(إجمالي اإلنفاق )ال يتضمن التمويل  .7 22,412 23,186 3.5%

  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 النظام  31/12/2015مليار ليرة مستحقة بتاريخ  1.9يرةإضافة  إلى مدفوعات فوائد مخصومة بقيمة مليار ل 41.4قسائم بقيمة  /من الجدير ذكره بأن2

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

 وبما يتماشى مع نشرة األداء المالي. 2009 االخرى" الى التحويالت المختلفة في أعقاب اعادة التصنيف في اقتراح الموازنة لعام
 تتضمن التحويالت لصالح المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري كال من النفقات اإلدارية ودفعات القمح المدعوم.  /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

 .في نظام الموازنة ةاالقتصادي لطبيعتهاالحقا ، وحينها فقط يمكن تصنيفها وفقا   قوننتها
العامة المستندات  المالية كل المدفوعات إلى الجمارك من صندوق الجمارك، ويمكن تصنيفها فقط عندما تستلم مديرية -تثناء الرواتب واألجورباس-/يتضمن هذا البند 6
 . لالزمةا
سم نفسه في تقارير أداء المالية العامة ، تختلف فقرة  نفقات الخزينة في التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن الفقرة التي تحمل اال2011/ اعتبارا من كانون األول 7

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

 لصالحهم. ةمن ايرادات محصل، الصناديق الماليةوالبلديات  ،المؤسسات، مةالخزينة  لإلدارات العا ع هي مبالغ تدفعهائ/ان الودا8
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 إلى شركة كهرباء لبنان : التحويالت7جدول 

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

 شركة كهرباء لبنان، ومنها: 1,397 2,002 43.3%
 خدمة الدين 21 15 25.5%-
 شراء غاز، فيول ووقودتسديدات ل 1,377 1,892 37.4%

 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.  2005ل عام ( قب1)

الدعم. هذه التحويالت  في خانة تمت إعادة تصنيف هذه التحويالت لتصبح 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 

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

 أصبحت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان تندرج في خانة "نفقات الموازنة". 2011الثاني 
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 القسم الثالث: الدين العام
2017 األول كانونلدائن في نهاية حسب ا المستحق األداء: الدين العام 8جدول   

 )مليار ل.ل.( 
2015 

1ك  
2016 

1ك   
2017 

1ك  

 رينسبة التغ    
-2017 1ك  
2016 1ك  

 %6.2 119,905 112,910 106,031 إجمالي الدين العام

 %5.0 74,077 70,528 65,195 الدين بالعملة المحلية

 %5.6 1,159 1,098 997 * فوائد متراكمة من الدين  

 %18.0 35,580 30,150 23,907 مصرف لبنان  -أ

 1/ 30,279 29,581 27,756 -6.2% (REPOs يتضمن) المصارف التجارية -ب

 %0.5- 10,741 10,797 11,009 ديون أخرى  بالعملة المحلية )سندات خزينة(، ومنها -ج

 %2.6 8,941 8,718 8,461 مؤسسات عامة

 %19.4 166 139 180 /2 سندات فروقات المتعهدين

 %8.1 45,828 42,382 40,836 /3 دين بالعملة األجنبية

 القروض الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص -أ
 %19.1 2,986 2,506 2,495 أجنبي

 %86.4- 86 631 1,182 /4 )يوروبوند وقروض( 2ديون باريس  -ب

 %31.5- 452 660 810 /5 )يوروبوند وقروض( 3ديون باريس  -ج

 %9.8 41,791 38,063 35,846 إصدارات يوروبوند في السوق -د

 %4.8 480 458 435 فوائد متراكمة على اليوروبوند -ه

 %47.6- 33 63 68 /6 سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية -و

 %7.8 15,376 14,268 13,227 ودائع القطاع العام

 %6.0 104,529 98,642 92,804 /7 صافي الدين العام

 %2.3 71,944 70,303 69,200 /8 إجمالي القيمة السوقية للدين

 %3.6- %60 %62 %65 النسبة من اجمالي الدين العام
 مصرف لبنانالمصدر: وزارة المالية، 

 .من خانة مصرف لبنان وإضافتها إلى خانة المصارف التجارية REPOSال  حذفتم  2017إبتداء  من آب  /1
 .ألمريكي تحت بند سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبيةا تندرج سندات المتعهدين بالدوالر ة المحلية.لمتعهدين بالعمسندات فروقات ال/ 2
الصادرة  عن تلك المنشورة سابق ا نظرا  لتحديث المعلومات المتعلقة بالقروض الثنائية والمتعددة األطراف أن تختلف يمكن 2016 كانون األولو 2015أرقام 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

وثانية من أولى  تينض لإلمارات العربية المتحدة، شريحقر 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  ، قروضللدين هي إجمالي الدين العام باستثناء ما يحمله مصرف لبنان، الصندوق الضمان االجتماعي إجمالي القيمة السوقية /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

 center@finance.gov.lbinfoالبريد االلكتروني: 

 www.finance.gov.lbااللكتروني:  الموقع
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