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 لمحة عامة

ت اجع نتيجة ، 2018الفت ة نفسها من العام  مقا نة  مع 2019من العام األولى  ةاأل بع شه خالل األ تحسنا  العجز المالي  شهد
في المائة  56.1في المائة و 52.7بنسبة  نفقات الخزينةلنفقات ال أسمالية و ا إنخفاض كل من معفي المائة  15.4 ةنسبب النفقات

حيث ت اجعت اإلي ادات الض يبية وغي  الض يبية بنسبة في المائة  9.2بنسبة  إجمالي اإلي اداتفي المقابل، تقلص  .على التوالي
بقيمة  مقا نة  مع عجز ،مليا  لي ة 2,080عجزا  بقيمة  إجمالي الميزان الماليسّجل . في المائة على التوالي 10.8في المائة و 3.3

مقا نة  مع عجز مليا  لي ة  34بقيمة  فائضا   الميزان األولي سّجل في حين ،2018مليا  لي ة خالل الفت ة نفسها من العام  2,885
  .العام الماضي مليا  لي ة 551بقيمة 

 

 يراداتاإل

في  9.2)مليا  لي ة  529 بانخفاض بلغ ،2019نيسان  -خالل كانون الثاني مليا  لي ة 5,217 لحدود إجمالي اإليرادات ت اجع
ي ادات غي  الض يبية اإلي ادات الض يبية و  كل من فيت اجع ال عنذلك  نتجو  .من العام السابق الفت ة نفسها مقا نة  معالمائة(  وا 
  الخزينة.

 ،مليا  لي ة 4,109لتصل إلى  مقا نة مع العام السابق في المائة( 3.3لي ة ) مليا  140 بقيمةانخفاضا   اإليرادات الضريبيةسجلت 
 .األموال و ؤوس واأل باح الدخل على الض يبة بإستثناء مكّوناتها جميع مستوى على التحصيالتمع ت اجع وذلك 

مع في المائة(  21.9مليا  لي ة ) 280إ تفاعا  سنويا  بقيمة الض يبة على الدخل واأل باح و ؤوس األموال سّجلت  في التفاصيل،
 790لتصل إلى  في المائة( 56.1)مليا  لي ة 284بقيمة الفوائد  على الدخل ض يبة زيادة نتيجة أساسي بشكل   ،2019نيسان  نهاية

مليا  لي ة  219مليا  لي ة لتصل إلى  20بقيمة  األ باح على الدخل ض يبةإنخفاض في جزئي  بشكل قابل هذا اإل تفاع .مليا  لي ة
 .2019 في نهاية نيسان

 : ملخص المالية العامة1جدول 
 )مليار ل.ل.( نيسان -2ك نيسان -2ك نسبة التغير

2019/2018 2019 2018 

 يرادات الموازنة والخزينةإإجمالي  5,746 5,217 9.2%-
 إجمالي نفقات الموازنة والخزينة، منها 8,631 7,297 15.4%-
-9.5% 2,056 2,272  تسديد فوائد 
-5.1% 59 62  1تسديد أقساط الق وض الميس ة 

-17.7% 5,183 6,297  2النفقات األولية 
 إجمالي العجز/الفائض (2,885) (2,080) 27.9%-

 العجز األولي/الفائض األولي (551) 34 -
 مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية، 
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 1,361في المائة( لتصل إلى  17.6) مليا  لي ة 290بقيمة ت اجعا   الض ائب الداخلية على السلع والخدمات سجلتمن جهة أخ ى، 
الض يبة تحصيالت في في المائة(  17.0مليا  لي ة ) 247إنخفاض بقيمة نتيجة  ،2019نيسان  -خالل كانون الثاني مليا  لي ة

في  21.2لدى الجما ك بنسبة يا  وتلك المحصلة لداخالض يبة على القيمة المضافة المحّصلة الت اجع في  مع ،على القيمة المضافة
 .على التواليفي المائة  13.1والمائة 

مقا نالة مالع الفتال ة  2019 نيسالان مالع نهايالةفالي المائالة(  18.0ليال ة )مليالا   81بقيمالة  لض يبة على األمالالكا إضافة إلى ذلك، ت اجعت
 يعكالس .فالي المائالة( 25.1مليالا  ليال ة ) 61بقيمالة  العقالا ات  سالوم التسالجيل علالىت اجالع  ، بشكل  أساسي نتيجةنفسها من العام السابق

وكذلك، . 1التوالي على المائة في 5.9و المائة في 10.9 بنسبة  هاعاأس ومتوسط المباعة تا  العقا عدد في السنوي اإلنخفاض جعا  الت هذا
تجالالد  اإلشالالا ة إلالالى ت اجالالع المسالالاحات المسالالجلة )لناحيالالة  خالالص البنالالاء الصالالاد ة عالالن نقالالابتي المهندسالالين فالالي بيالال وت وطالال ابلس( بنسالالبة 

 في المائة خالل الفت ة قيد الد س. 32.7سنوية بلغت 

 ال سوم على السيا ات تدّنيبفي المائة( مدفوعة  6.3مليا  لي ة ) 41ت اجعا  بقيمة ال سوم على التجا ة والمبادالت الدولية  شهدت
مليا  لي ة.  35بقيمة  الجما كوتحصيالت  – المائة في 24.4 بنسبة المستو دة السيا ات قيمة  اجعت مع - مليا  لي ة 40بقيمة 

 .على التوالي 3مليا  لي ة 14و 2لي ة مليا  20 بقيمة  ا  ا تفاع التبغ على ال سومو  البنزين على ال سومشهدت كل من بالمقابل، 

مليا  لي ة  211في المائة( لتصل إلى  3.7مليا  لي ة ) 8 بقيمة اإلي ادات الض يبية األخ ى )خاصة  سوم الطابع المالي(ت اجعت 
 .2019 نيسان مع نهاية

 -خالل كانون الثاني مليا  لي ة 858إلى لتصل في المائة(  10.8) مليا  لي ة 104بقيمة  اإليرادات غير الضريبية إنخفضت
األب ز  اإلنخفاض ال سوم والعائدات اإلدا ية ، شهدتفي التفاصيل .األساسية وناتكالم جميع فيت اجع ال نتيجةذلك و  ،2019 نيسان
مليا  لي ة  61بقيمة  السف / األمن العام سوم جواز و   سوم السي كل من  في ت اجعالنتيجة في المائة(  19.1مليا  لي ة ) 65بقيمة 

 .على التوالي في المائة( 13.9)مليا  لي ة  13و في المائة( 45.3)

مليا  لي ة  498لتصل إلى في المائة(  4.5مليا  لي ة ) 24بقيمة  الدولة وأمالك عامة ومؤسسات تا اإد حاصالت نخفضتإ
التحويالت من وف  موازنة اإلتصاالت  في (في المائة 14.1مليا  لي ة ) 54بقيمة  مع إنخفاض ،2019 نيسان -كانون الثاني خالل

بقيمة  (يالدول الح ي ي  فيق مطا   داتإي( الخاصة الدولة أمالك من الحاصالت في الزيادةبال غم من  وذلك ،السلكية والالسلكية
 .في المائة( 80.7مليا  لي ة ) 27

مليا   74لتصل إلى في المائة(  17.1) لي ة مليا  15 بقيمة (تقاعدية محسومات معظمها( المختلفة الض يبية غي  داتا  ياإلت جعت ا
 . 2019نيسان -كانون الثاني خالللي ة 

لتصل إلى  ،2018الفت ة نفسها من العام مع مقا نة ( في المائة 53.2)مليا  لي ة  285 قيمةبت اجعا  كبي ا   إيرادات الخزينة سجلت
 .2019نيسان  –خالل كانون الثاني لي ةمليا   250

 النفقات

خالل كانون مليا  لي ة  7,297ليصل إلى ( في المائة 15.4)مليا  لي ة  1,333بقيمة  ا  ملحوظ ا  نخفاضإ إجمالي النفقات شهد
 .للنفقات األساسية المكونات جميع في نخفاضاإل بسبب وذلك 2019 نيسان –الثاني

                                                 
 .العقا ية للشؤون العامة المدي ية لبياناتا  وفق 1

2
 .المستو دة البنزين كمية في المائة في 9.0 بنسبة سنوية زيادة مع 
3
 .2019 نيسان -2ك في مليا  لي ة 72 إلى 2018 نيسان -2ك في مليا  لي ة 47 من التبغية المنتجات استي اد ا تفع 
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نيسان  –خالل كانون الثانيمليا   4,491لتصل إلى  في المائة( 5.4)مليا  لي ة  254بقيمة  4األوليةالنفقات الجارية  إنخفضت
الخدمات ( iiفي المائة(، ) 74.7)مليا  لي ة  178بقيمة  المستشفيات إلى التحويالت (i) :فينتيجة الت اجع بشكل أساسي  ،2019

خ ى )أحكام قضائية ومصالحات، نفقات وفود الجا ية األ نفقاتال( (iiiو في المائة(، 48.4)مليا  لي ة  51بقيمة الخا جية 
 المخصصات في زيادةئي جز  بشكل   ت اجعاتال هذه قابل .في المائة( 57.3مليا  لي ة ) 48بقيمة  (ومؤتم ات خا جية، غي ها

خالل  5لي ة مليا  248 بقيمة الخدمة نهاية وتعوضات التقاعد معاشات ا تفاع نتيجة لي ة مليا  217 بقيمة وملحقاتها وال واتب
 .2019نيسان  –كانون الثاني

 في المائة( 9.5مليا  لي ة ) 216 بت اجع بلغ ،2019 نيسان– خالل كانون الثاني مليا  لي ة 2,056قيمة  تسديدات الفوائد سجلت
في  13.6) لي ة مليا  223 بقيمة المحلية بالعملة الق وض على الفوائد تسديدات تدّني نتيجةبشكل أساسي  ،العام الفائت مقا نة مع

لتصل  في المائة( 1.0) لي ة مليا  7 بقيمة طفيف بشكل األجنبية بالعملة الق وض على الفوائد تسديدات تعا تف ، في حينالمائة(
األشه   خالل لي ة مليا  62 من مجموع لي ة مليا  3 بقيمة الخارجية الديون أقساط تسديداتت اجعت  مليا  لي ة. 637إلى 
 . 2018من العام  األولى ةاأل بع

 في الكبي ت اجع ال نتيجة، مليا  لي ة 296لتصل إلى ( في المائة 56.1)مليا  لي ة  379بقيمة  النفقات الرأسمالية ت اجعتكذلك، 
 نفقاتفي  لي ة مليا  30 بقيمة إنخفاض مع بالتزامن ،)المائة في 71.5 (لي ة مليا  328 بقيمة التنفيذ قيد اإلنشاءات نفقات

نشاءات مائية ستمالكات أ اض  إ  .وأبنية إلنشاء وأشغال ط ق وم افئ ومطا ات وا 

–خالل كانون الثانيمليا  لي ة  344لى إلتصل  في المائة( 52.7) مليا  لي ة 383بقيمة  إنخفاضا  ملحوظا   نفقات الخزينة شهدت
 106 لتسجل البلديات لصالحمن قبل وزا ة المالية التحويالت  في مليا  لي ة 450بقيمة  ت اجعال نتيجة يأساسبشكل  ،2019 نيسان

  .2019 نيسان –خالل كانون الثانيمليا  لي ة 

 

 الدين العام

ناء  ب . 2018االول كانون نهاية في لي ة مليا  128,347 مع مقا نة 2019 نيسان في مليا  لي ة 129,416 إجمالي الدين العام بلغ
 القطاع ودائع وذلك مع ت اجع،مليا  لي ة 116,735ليصل إلى  (في المائة 2.3)مليا  لي ة  2,547صافي الدين بقيمة  ا تفع ،لذلك
 في المائة خالل الفت ة قيد الد س. 10.6بنسبة  العام

 فالي  (4.9ليال ة مليالا  1,930 بقيمالة مالع تسالجيل زيالادة ،(فالي المائالة 1.8)بنسبة مليا  لي ة  1,393بقيمة  الدين بالعملة المحلية  تفعإ
 جهة من .2019 نيسان نهاية لي ة مليا  40,936 إلىمجموعها  ليصل بالعملة المحلية الدين من لبنان مص ف محفظةفي  ة(المائ

 إلالى لتصالل )المائالة فالي 2.0 (ليال ة مليالا  549 بقيمالة المحليالة بالعملالة الالديون مالن التجا يالة المصالا ف محفظالة إنخفضالت أخال ى،
 التالي الخزينالة سالندات إ تفعالت حيالث المحليالة، بالعملالة األخال ى الالديون محفظالة فالي طفيفة تا  غيت تسجيل تم كما ة.لي   مليا  26,853
في حين إنخفضت سالندات ف وقالات  ،لي ة مليا  10,005 إلى لتصل ة(المائ في  (0.5ةلي   مليا  49 بقيمة العامة المؤسسات تحملها

 .في المائة( 19.9مليا  لي ة ) 33المتعهدين بقيمة 

، وذلك مع ت اجع مليا  لي ة 50,171إلى ليصل في المائة(  0.6) مليا  لي ة 324 يوازيبما  الدين بالعملة األجنبية قيمة نخفضتإ
الق وض الثنائية  ا تفعت ،من جهة أخ ى .2018مليا  لي ة مقا نة مع نهاية عام  753سندات اليو وبوند المتداولة في السوق بقيمة 

                                                 
4
 .الدين وخدمة الفوائد دفعات استثناء بعد الجا ية النفقات من األّولية الجا ية النفقات تتألف 

مقا نة مع الفت ة نفسها من  2019نيسان  –خالل كانون الثاني يالتوال على لي ة مليا  108و لي ة ليا م 140 بقيمة الخدمة نهاية تعويضاتو  التقاعد معاشاتزيادة  إلى ذلك يعود 5
 العام السابق.
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 3 با يسضمن مؤتم   الصاد ةالديون  ت اجعتمليا  لي ة، بينما  13ق وض من قطاع خاص أجنبي بقيمة الوالمتعددة األط اف و 
 . 2018مقا نة  مع نهاية العام  مليا  لي ة 33بقيمة 
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  القسم األول: خالصة اإليرادات العامة 
 : إجمالي اإليرادات2جدول 

 )مليار ل.ل.( 2018 2019 نسبة التغير
2019/2018 نيسان -2ك  نيسان -2ك   

 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنها 5,211 4,967 4.7%-
 اإلي ادات الض يبية   4,249 4,109 3.3%-

 اإلي ادات غي  الض يبية    962 858 10.8%-
 إجمالي إيرادات الخزينة 535 250 53.2%-
 اإليرادات العامةإجمالي  5,746 5,217 9.2%-

ةالعام المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  

 ة: اإليرادات الضريبي3جدول 
 2018 2019 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2019/2018 نيسان -2ك   نيسان -2ك 

 اإليرادات الضريبية 4,249 4,109 3.3%-
   :ومنهاضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال،  1,275 1,555 21.9%
 ض يبة الدخل على األ باح 240 219 8.5%-
 ض يبة الدخل على ال واتب واألجو  435 440 1.4%
 ض يبة الدخل على  ؤوس األموال المنقولة 71 86 21.5%
 %(7ض يبة الدخل على الفوائد ) 506 790 56.1%
 غ امات )ض يبة على الدخل( 23 18 22.6%-
  :األمالك ، ومنهاضريبة على  450 369 18.0%-
 ض يبة على األمالك المبنية 171 147 13.7%-
  سوم تسجيل على العقا ات 242 182 25.1%-
:الضرائب الداخلية على السلع والخدمات، ومنها 1,650 1,361 17.6%-  
 الض يبة على القيمة المضافة 1,454 1,207 17.0%-
 والخدمات، ومنها:ض ائب أخ ى على السلع  137 114 17.4%-
  سوم تسجيل على السيا ات 87 62 29.2%-
  سوم مغاد ة األ اضي اللبنانية 50 51 3.7%
:الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنها 655 614 6.3%-  
 الجما ك  253 218 13.6%-
  سوم، ومنها: 402 395 1.7%-
  سوم على البنزين 219 238 9.0%

  سوم على التبغ 38 51 36.0%
  سوم على السيا ات 141 101 28.1%-
 إيرادات ضريبية أخرى )خاصة رسوم الطابع المالي( 220 211 3.7%-

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

 2018 2019 نسبة التغير
 )مليار ل.ل.(

2019/2018  نيسان -2ك نيسان -2ك 
 اإليرادات غير الضريبية 962 858 10.8%-
 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 522 498 4.5%-
 حاصالت من إدا ات ومؤسسات غي  مالية، منها: 426 375 12.1%-
 إي ادات كازينو لبنان 45 42 7.2%-

 إي ادات م فأ بي وت 0 0 -
 مدي ية اليانصيب الوطنيإي ادات من وف  موازنة  1 6 -

 إي ادات من وف  موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية  380 326 14.1%-
 حاصالت من مؤسسات مالية عامة )مص ف لبنان( 60 60 0.1%-
 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة )إي ادات مطا   فيق الح ي ي الدولي( 34 61 80.7%
 ومؤسسات عامة )فوائد(حاصالت أخ ى من إدا ات  1 2 47.4%
 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 339 274 19.1%-
  سوم إدا ية، ومنها: 277 208 24.7%-
  سوم كتاب العدل 24 21 13.3%-
  سوم جواز السف / األمن العام 91 78 13.9%-
  سوم السي  134 73 45.3%-
  سوم قضائية 9 11 28.1%
  سوم القيادة 7 6 12.4%-
 عائدات إدا ية 14 25 74.4%
 مبيعات )الج يدة ال سمية وثمن لوحة عمومية( 1 1 1.4%-

  سوم إجازات )خاصة إجازات العمل( 32 26 18.9%-
  سوم وعائدات إدا ية ومبيعات أخ ى 14 13 5.6%-
 الغرامات والمصادرات 12 12 1.9%-
 تقاعدية(إيرادات غير ضريبية مختلفة )معظمها محسومات  89 74 17.1%-

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
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 القسم الثاني: خالصة اإلنفاق العام
 : اإلنفاق بحسب التصنيف االقتصادي5جدول 

 مليار ل.ل.() 2018 2019 نسبة التغير
2019/2018  نيسان -2ك نيسان -2ك 

 النفقات الجارية .1 7,079 6,606 6.7%-
 المخصصات وال واتب وملحقاتها، ومنها: 3,075 3,292 7.1%
 مخصصات و واتب وأجو  والتقديمات االجتماعية 1,988 1,985 0.1%-
 معاشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ومنها: 948 1,196 26.1%
 معاشات التقاعد 722 862 19.4%
 تعويضات نهاية الخدمة 225 333 47.8%
 مؤسسات عامة لتغطية  واتب تحويالت إلى 139 111 20.1%-
 /1تسديد فوائد ومنها:  2,272 2,056 9.5%-
 فوائد على الق وض الداخلية 1,642 1,419 13.6%-
 فوائد على الق وض الخا جية 630 637 1.0%
 التعديالت المحاسبية  62 59 5.1%-

 سديد أقساط ديون خا جيةت 129 83 35.6%-
 ومنها:مواد استهالكية،  25 17 30.0%-
 نفقات تغذية 13 15 15.2%

 مح وقات 48 15 68.4%-
 أدوية  105 54 48.4%-
 خدمات خا جية 1,080 923 14.5%-
 تحويالت أخ ى، ومنها:  787 764 2.9%-

 /2 مؤسسة كه باء لبنان 0 0 -
 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  0 0 -

 الهيئة العليا لإلغاثة  78 86 10.9%
 التحويالت إلى القطاع غي  العام  17 12 28.7%-
 /3 التحويالت إلى المدي ية العامة للحبوب والشمند  السك ي  325 98 69.9%-
 نفقات جا ية أخ ى، ومنها: 238 60 74.7%-
 مستشفيات  83 36 57.3%-
أخ ى )أحكام قضائية ومصالحات، نفقات وفود ومؤتم ات  نفقات  1 0 97.9%-

 خا جية، غي ها( 
 المدينة دعم الفوائد 31 41 33.3%
 . النفقات االستثمارية2 675 296 56.1%-

نشاءات  30 0 100.0%- استمالكات أ اض وأبنية إلنشاء وأشغال ط ق وم افئ ومطا ات وا 
 مائية

 تجهيزات 30 37 21.7%
 إنشاءات قيد التنفيذ، ومنها: 459 131 71.5%-

 صندوق المهج ين 10 0 100.0%-
 مجلس الجنوب 6 19 205.6%
 مجلس اإلنماء واإلعما  60 6 90.5%-
 وزا ة األشغال والنقل 47 19 60.2%-
 أخ ى، ومنها:  81 86 6.0%
 الهيئة العليا لإلغاثة   11 20 87.5%
 صيانة 128 124 3.0%-
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 2018 2019 نسبة التغير
 )مليار ل.ل.(

2019/2018 نيسان -2ك   نيسان -2ك 
 تسديد فوائد 2,272 2,056 9.5%-
 الدين بالعملة المحلية 1,642 1,419 13.6%-
 الدين بالعملة األجنبية، ومنها 630 637 1.0%
 فوائد على اليو وبوند* 607 606 0.2%-

 على ق وض خاصة* فوائد 0.7 0.1 82.2%-
 ميّس ة ق وض على فوائد 23 31 37.3%
 تسديد أقساط ديون خارجية 62 59 5.1%-

 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

وتسديد أقساط القروض الميسرة المخصصة / إن تصنيف مدفوعات خدمة الدين تنقسم إلى فئتين: تسديد الفوائد )بحسب تصنيفات إحصاءات مالية الحكومة( 1
 لتمويل المشاريع.

 بالعملية متعّلقة عامة نفقات *تتضمن
 

 
 : التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان7جدول 

 )مليار ل.ل.( 2018 2019 نسبة التغير
2019/2018 نيسان -2ك   نيسان -2ك 

 شركة كهرباء لبنان، ومنها: 787 764 2.9%-
 الدين خدمة 6 2 72.1%-
 ش اء غاز، فيول ووقودتسديدات ل 781 762 2.4%-

 التحويالت لكه باء سو يا 19 - -
 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 

 

 نفقات أخ ى تتعلق باألصول الثابتة المادية 27 4 85.5%-
 /4 سلفات موازنة .3 101 7 93.4%-
 /5إدارة الجمارك )ال تتضمن الرواتب واألجور(  .4 48 45 7.0%-
 /6نفقات الخزينة  .5 727 344 52.7%-
 بلديات 556 106 80.9%-
 أمانات 34 30 11.6%-
 /7ودائع  44 99 128.3%
 أخ ى، ومنها: 94 109 15.3%
  ديّات الض يبة على القيمة المضافة 67 79 17.6%
 إجمالي اإلنفاق )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار(. 6 8,631 7,297 15.4%-

 التسوية بعد المالي األداء لنشرة االجمالية األرقام العام، الدين مديرية أرقام الصناديق، ،نفقات 36 رقم حساب كشف:المصدر
 (6) رقم جدول مراجعة الرجاء الفوائد، حول للتفاصيل 1/ 

 من لبنان كهرباء مؤسسة إلى التحويالت تصنيف اعادة تمت (.7) رقم جدول مراجعة الرجاء لبنان، كهرباء مؤسسة إلى التحويالت حول للتفاصيل 2 / 

 .المالي األداء نشرة مع يتماشى وبما 2009 لعام الموازنة اقتراح في التصنيف إعادة أعقاب في المختلفة التحويالت إلى "خرىاأل الخزينة نفقات"
 .المدعوم القمح ودفعات اإلدارية النفقات من كال السكري والشمندر للحبوب العامة المديرية لصالح التحويالت تتضمن/    3

 مستقل بشكل تبويبها يتم سوف الشفافية، لتأمين المالية وزارة جهود إطار وفي لنموها، نظرا   ."غيره" البند تحت اسابق   مصنفة كانت الموازنة سلفات/   4 
 . الموازنة نظام في قتصاديةاإل لطبيعتها اوفق   تصنيفها يمكن فقط وحينها ا،الحق   قوننتها تتم وسوف

 العامة المالية مديرية تستلم عندما فقط تصنيفها ويمكن الجمارك، صندوق من الجمارك إلى المدفوعات كل( واألجور الرواتب بإستثناء (البند هذا يتضمن 5/
 .الالزمة المستندات

 أداء تقارير في نفسه سمألا تحمل التي الفقرة عن والسنوية والفصلية الشهرية التقارير في الخزينة نفقات فقرة تختلف ، 2011 األول كانون من ا   ر عتباإ  6 / 
 اوفق   تصنيفها إعادة يتم والتي الخزينة وسلفات األمانات حسابات من المدفوعات بعض تصنيف إلعادة ا   نظر المالية وزارة عن الصادرة العامة المالية

 .الموازنة نظام في قتصادياإل للتصنيف

 .لصالحهم محصلة يراداتإ من المالية، والصناديق البلديات المؤسسات، العامة، لإلدارات الخزينة تدفعها مبالغ هي الودائع ن/إ 7 
 

1: تفاصيل عمليات خدمة الدين6جدول 
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 القسم الثالث: الدين العام

  2019 نيسان حسب الدائن في نهاية شهر القائم: الدين العام 8جدول 

 )مليار ل.ل.( 
2017 

 1ك
 

2018 
 1ك
 

2019 
 نيسان

 

 رينسبة التغي    
 -2018 1ك

 2019 نيسان

 %0.8 129,416 128,347 119,892 إجمالي الدين العام

 %1.8 79,245 77,852 74,077 الدين بالعملة المحلية

 %8.5 1,219 1,123 1,159 * فوائد مت اكمة من الدين  

 %4.9 40,936 39,006 35,580 مص ف لبنان  -أ

 1/ 27,756 27,402 26,853 -2.0%(REPOsيتضمن) التجا يةالمصا ف  -ب

 %0.1 11,456 11,444 10,741 ديون أخ ى  بالعملة المحلية )سندات خزينة(، ومنها -ج

 %0.5 10,005 9,956 8,941 مؤسسات عامة

 %19.9- 133 166 166 /2سندات ف وقات المتعهدين

 %0.6- 50,171 50,495 45,815 /3 دين بالعملة األجنبية

 %0.1- 2,934 2,920 2,973 أجنبي الق وض الثنائية والمتعددة األط اف وق وض من قطاع خاص -أ

 - 0 0 86 /4 )يو وبوند وق وض( 2ديون با يس  -ب

 %9.7- 310 344 452 /5 )يو وبوند وق وض( 3ديون با يس  -ج

 %1.6- 45,925 46,678 41,791 إصدا ات يو وبوند في السوق -د

 %82.6 999 547 480 فوائد مت اكمة على اليو وبوند -ه

 %50.0- 3 6 33 /6 سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية -و

 %10.6- 12,681 14,186 15,659 ودائع القطاع العام

 %2.3 116,735 114,161 104,233 /7 صافي الدين العام

 %1.2- 75,317 76,204 71,944 /8إجمالي القيمة السوقية للدين

 %2.0- %58 %59 %60 النسبة من اجمالي الدين العام

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العام

 .من خانة مصرف لبنان وإضافتها إلى خانة المصارف التجارية REPOSتم حذف ال  /1
 .ألمريكي تحت بند سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبيةا تندرج سندات المتعهدين بالدوالر ة المحلية.لسندات فروقات المتعهدين بالعم / 2
ا نظرا  لتحديث المعلومات المتعلقة بالقروض الثنائية والمتعددة األطراف الصادرة  أن تختلف يمكن 2018 كانون األول -2017أرقام كانون األول  / 3 عن تلك المنشورة سابق 

 .DMFASعن نظام 
 .2مليار دوالر ضمن مؤتمر باريس   1,870بقيمة  لمصرف لبنان ا  صادرة أساس)القروض واليوروبوند( تتضمن يوروبوند  2ديون باريس  / 4

لقرض ا من تينشريحوقرض لإلمارات العربية المتحدة،  والتعمير، لإلنشاء، قرض للبنك الدولي 3باريس  مؤتمر في تهالماليزيا كجزء من مساهم ةصادر يوروبوند /5
 .2012 األول تشرين ففي الثانية أما 2008الفرنسي األولى في شباط 

 ومقاوالت(. اتستمالكإ سنداتسندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية )  /6
 جمالي الدين العام.إ منصافي الدين العام عن طريق طرح ودائع القطاع العام  حساب/ يتم 7

ثنائية ومتعددة األطراف وديون  ، قروضجتماعيلضمان اإلل الوطني ستثناء ما يحمله مصرف لبنان، الصندوقإإجمالي القيمة السوقية للدين هي إجمالي الدين العام ب  /8
 .3و 2باريس 
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 :االتصال الرجاء المعلومات، من لمزيد
 المالية وزارة

 دائرة التحليل اإلقتصادي الكلي والدراسات 

 1757-1718مقسم:  956000 1 961: تلفون

  www.finance.gov.lbالموقع اإللكتروني: 

http://www.finance.gov.lb/

