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 لمحة عامة

في  اتصحيحً حيث أن , 2017تحسًنا قويًّا على أساس سنوي خالل األشهر األربعة األولى من العام  العامة شهدت المالية
بقيمة الميزان األولي لى تحقيق فائض في إ يااإليرادات المحّصلة أدّ رتفاع ا, إلى جانب 2016لعام مقارنًة مع النفقات األولية ا

 المالي العجز إجمالي تقّلص. 2016نيسان  -خالل كانون الثانيمسّجل مليار ليرة  228بقيمة  أولي مقارنًة مع عجز 942
في المائة مقارنًة مع الفترة نفسها من العام  9مليار ليرة. إنخفضت النفقات بحوالي  1,273في المائة ليصل إلى  48سبة بن

 زيادة فيإرتفعت اإليرادات مع  ,من ناحية أخرىمليار ليرة.  592بقيمة  1البلديات ىلإستثنائي إ تم تحويل مبلغ حيث 2016
والجهود اإلدارية زيادة في النشاط اإلقتصادي, التفاوت في أوقات التحصيل, ال نتيجةضريبية, الاإليرادات الضريبية وغير 

 التي تبذلها وزارة المالية من أجل تحسين التحصيالت.

 

 يراداتاإل

 مبلغمقارنًة مع  ,2017نيسان  -خالل كانون الثانيمليار ليرة  5,555صل إلى يبالمائة ل 11بنسبة  إجمالي اإليراداتارتفع 
 .2016الفترة نفسها من العام  خاللالمسّجل مليار ليرة  5,012

ثلثي الزيادة في إجمالي بذلك  وقد شّكلتمليار ليرة  3,990مليار ليرة لتبلغ  361 بقيمة ارتفاعاً  اإليرادات الضريبيةشهدت 
ضريبة كذلك, سجلت كل من  .مليار ليرة 104زيادة بقيمة  الضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموالحققت اإليرادات. 

مليار ليرة, في حين إرتفعت ضريبة الدخل  25بقيمة زيادة الدخل على رؤوس األموال المنقولة وضريبة الدخل على الفوائد 
 مليار ليرة. 26على األرباح بقيمة 

 اتالعقار على رسوم التسجيل في الحاصلة زيادة النتيجة  بشكل أساسي مليار ليرة 86بقيمة  مالكاألالضرائب على ارتفعت 
 في المائة لكل منهما.  22والضريبة على األمالك المبنية بنسبة 

                                                 
1
 -2010متأخرات عن سنوات ليرة مليار  636مليار ليرة من إيرادات اإلتصاالت بالنيابة عن البلديات )منها مبلغ  739، حصلت الخزينة حوالي 2014في العام  

 .مليار ليرة لصالح البلديات 592 ، تم تحويل ما قيمته2016نيسان  -خالل كانون الثاني(. 2013

 : ملخص المالية العامة1جدول 
 2016 2017 نسبة التغير

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

 إجمالي ايرادات الموازنة والخزينة 5,012 5,555 10.8%
 إجمالي نفقات الموازنة والخزينة، منها 7,474 6,828 8.6%-
-0.9% 2,154 2,174  تسديد فوائد 
3.8% 62 60  1تسديد أقساط القروض الميسرة 

-12.0% 4,613 5,240  2النفقات األولية 
 إجمالي العجز/الفائض 2,462- 1,273- 48.3%-

 العجز األولي/الفائض األولي 228- 942 -
 مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية، 

 . تتضمن فقط األقساط األساسية من القروض الميسرة المخصصة  لتمويل مشاريع1

 )تسديد الفوائد وأقساط القروض الميسرة(النفقات األولية ال تتضمن المدفوعات المتعلقة بالدين  2

 جدول المحتويات
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مليار  99 قيمةبالضريبة على القيمة المضافة مع إرتفاع مليار ليرة  146بقيمة  والخدمات السلع علىالداخلية الضرائب  زادت
 مليار ليرة.  19مليار ليرة, ورسوم مغادرة األراضي اّللبنانية بقيمة  8رسوم تسجيل السيارات بقيمة  ,ليرة

مليار  13الرسوم )في  رتفاع طفيفبامدعومة مليار ليرة  17بقيمة  زادت فقد الدولية والمبادالت التجارة الضريبة علىأما 
 مليار ليرة. 4الرسوم الجمركية بقيمة  بسيط فيإرتفاع  إضافًة إلى ليرة(,

 -مليار ليرة خالل كانون الثاني 1,043 مبلغ في المائة( من 20.5) مليار ليرة 214 بقيمة إليرادات غير الضريبيةاإرتفعت 
مليار ليرة, ما يشكل  143 إيرادات مرفأ بيروت. بلغت 2017نيسان  -مليار ليرة خالل كانون الثاني 1,257إلى  2016نيسان 

 -مليار ليرة خالل كانون الثاني 61بقيمة  الرسوم والعائدات اإلدارية ارتفعتكما  ثلثي الزيادة في اإليرادات غير الضريبية.
من العام  المتأخرةمليار ليرة, حيث تم تحصيل الرسوم  160زادت رسوم السير أكثر من الضعف لتصل إلى  .2017نيسان 
 .2017ئل العام خالل أوا 2016

 

 النفقات

مليار ليرة خالل  7,474حيث انخفض من  ,ئة(افي الم 8.6مليار ليرة ) 645 بلغ املحوظً  اتراجعً  إجمالي النفقاتحقق 
 .2017نيسان  -مليار ليرة خالل كانون الثاني 6,828إلى  2016نيسان  -كانون الثاني

, وذلك 2017نيسان  -كانون الثانيفي مليار ليرة  3,795صل إلى تمليار ليرة ل 63 بقيمة 2النفقات الجارية األوليةارتفعت 
المخصصات والرواتب وملحقاتها  )ب(مليار ليرة,  229بقيمة  مؤسسة كهرباء لبنانالتحويالت إلى  (ألزيادة في )انتيجة 
مليار ليرة,  20بقيمة  الهيئة العليا لإلغاثة التحويالت إلى )ج(, مليار ليرة 30بقيمة  معاشات التقاعدمليار ليرة,  94 بقيمة

 .مليار ليرة 15بقيمة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري التحويالت إلى  (د)و

مليار  47تراجع بقيمة  )ب(, المستشفيات إلى التحويالتفي مليار ليرة  115بقيمة  ملحوظانخفاض  هذه الزيادات )أ(قابل 
 التحويالت إلى مؤسسات عامة لتغطية الرواتب فيمليار ليرة  15تراجع بقيمة  , )ج(العام غير القطاع إلى التحويالت فيليرة 
 الوطني للضمان اإلجتماعي.التحويالت إلى الصندوق مليار ليرة في  20انخفاض بقيمة  (د)و

 23بقيمة  زيادة( أ) بشكل أساسي نتيجة, 2017نيسان  -كانون الثانيفي مليار ليرة  5 فقد زادت بقيمة النفقات الرأسمالية أما
. واإلعمارمجلس اإلنماء إلى مليار ليرة  35بيقمة  التحويالت ارتفاع عنبدورها الناتجة  التنفيذ قيد اتاإلنشاءفي مليار ليرة 
 2017نيسان  -مليار ليرة خالل كانون الثاني 72مليار ليرة لتصل إلى  11بقيمة  لصيانةاانخفضت نفقات  في المقابل,

 مليار ليرة. 6بقيمة إنخفاًضا  المادية الثابتة باألصول المتعلقةاألخرى  النفقاتسّجلت و 

نيسان  -كانون الثانيخالل فترة ليرة  مليار 304مليار ليرة لتصل إلى  651 بلغ املحوظً  اإنخفاضً  نفقات الخزينة شهدت
 86 إلى 2016نيسان  -كانون الثانيفي ليرة مليار  757لبلديات من صالح ال المدفوعات تراجعنتيجة  يأساس بشكل, 2017
  .2017من العام عينها  الفترة خاللليرة مليار 

 

 

 

 
                                                 

2
 .الدين وخدمة الفوائد دفعات استثناء بعد الجارية النفقات من ليةاألو   الجارية النفقات تتألف 
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 الدين العام

 ئة(افي الم 2.7مليار ليرة ) 3,069 , بزيادة قدرها2017نهاية شهر نيسان مع مليار ليرة  115,979 العامإجمالي الدين بلغ 
 بقيمةودائع القطاع العام  اعارتف نتيجةفي المئة  1.4 بلغتبوتيرة أبطأ العام  صافي الدين رتفعإ .2016نهاية عام مع  مقارنةً 

 ئة(.افي الم 11.8ليرة )مليار  1,686

 .خالل الفترة المذكورة في المائة( 0.6)مليار ليرة  70,923 إلى مليار ليرة 70,528زيادة من  بالعملة المحليةالدين  سجل
مليار  2,166بقيمة  مصرف لبنانمحفظة نخفضت ا, في حين ليرة مليار 2,602بقيمة  التجارية محفظة المصارف إرتفعت
 8,626لتصل إلى المائة( في  1.1مليار ليرة ) 92 بقيمة بالعملة المحليةالمؤسسات العامة من الديون محفظة انخفضت ليرة. 

 .2017خالل نيسان  مليار ليرة

 , ويعود ذلك أساساً في المائة( 6.3) ليرةمليار  45,056 ليصل إلى مليار ليرة  2,674ما يعادل ب الدين بالعملة األجنبيةزاد 
 الثنائية القروضمليار ليرة في  272مليار ليرة, زيادة بقيمة  2,283بقيمة في السوق  المتداولة يوروبوندال سندات ارتفاعإلى 

 .اليوروبوند على المتراكمة الفوائدمليار ليرة في  258بقيمة ارتفاع و  أجنبي خاص قطاع من وقروض األطراف والمتعددة
مليار ليرة على  46ومليار ليرة  68بقيمة  3وباريس  2نخفضت سندات اليوروبوند والقروض الصادرة ضمن مؤتمري باريس ا

 .التوالي
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  القسم األول: خالصة اإليرادات العامة

 : إجمالي اإليرادات2جدول 
 2016 2017 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2017/2016  -2ك 

ننيسا  
 -2ك

 نيسان
 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنها 4,671 5,246 12.3%
 اإليرادات الضريبية   3,628 3,990 10.0%
 اإليرادات غير الضريبية    1,043 1,257 20.5%
 إجمالي إيرادات الخزينة 341 309 9.4%-
 إجمالي اإليرادات العامة 5,012 5,555 10.8%

ةالعام المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  
 

 
 ة: اإليرادات الضريبي3جدول 

 2016 2017 نسبة التغير
 ل.ل.()مليار 

2017/2016  
 -2ك

 نيسان
 -2ك

 نيسان
 اإليرادات الضريبية 3,628 3,990 10.0%
   :ضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال، ومنها 943 1,047 11.0%
 ضريبة الدخل على األرباح 219 245 11.9%
 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور 362 379 4.7%

 رؤوس األموال المنقولةضريبة الدخل على  59 84 43.2%
 %(5ضريبة الدخل على الفوائد ) 282 307 8.9%

 غرامات )ضريبة على الدخل( 21 32 47.8%
  :ضريبة على األمالك ، ومنها 472 558 18.3%
 ضريبة على األمالك المبنية 152 185 21.9%
 رسوم تسجيل على العقارات 255 312 22.3%
:الداخلية على السلع والخدمات، ومنهاالضرائب  1,378 1,524 10.6%  
 الضريبة على القيمة المضافة 1,239 1,338 7.9%

 ضرائب أخرى على السلع والخدمات, ومنها: 115 141 22.9%
 رسوم تسجيل على السيارات 71 78 10.6%
 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية 43 62 43.6%

:والمبادالت الدولية، ومنهاالرسوم على التجارة  659 675 2.5%  

 الجمارك  226 230 1.8%
 رسوم, ومنها: 433 445 2.9%
 رسوم على البنزين 215 213 1.0%-
 رسوم على التبغ 73 77 5.4%
 رسوم على السيارات 143 154 7.5%
 إيرادات ضريبية أخرى )خاصة رسوم الطابع المالي( 176 185 5.1%

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  
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 : اإليرادات غير الضريبية4جدول 
 2016 2017 نسبة التغير

2017/2016 )مليار ل.ل.(  -2ك 
 نيسان

 -2ك
 نيسان

 اإليرادات غير الضريبية 1,043 1,257 20.5%
 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 675 853 26.4%
 ومؤسسات غير مالية, منها: حاصالت من إدارات 560 734 31.0%
 إيرادات كازينو لبنان 36 40 12.2%

 إيرادات مرفأ بيروت 0 143 -
 إيرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني 0 1 -

 إيرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية  524 549 4.8%
 لبنان(حاصالت من مؤسسات مالية عامة )مصرف  61 61 0.6%-
 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة )إيرادات مطار رفيق الحريري الدولي( 51 56 10.3%
 حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة )فوائد( 3 2 14.8%-
 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 277 338 21.9%
 رسوم إدارية, ومنها: 216 290 34.5%
 رسوم كتاب العدل 12 12 2.8%
 رسوم جواز السفر/ األمن العام 86 88 1.6%

 رسوم السير  77 160 108.3%
 رسوم قضائية              11 10 3.7%-
 رسوم القيادة             7 7 6.5%

 عائدات إدارية 20 15 28.0%-
 مبيعات )الجريدة الرسمية وثمن لوحة عمومية( 1 1 11.9%
 رسوم إجازات )خاصة إجازات العمل( 33 27 19.2%-
 رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 7 5 22.8%-
 الغرامات والمصادرات 16 12 27.7%-
 إيرادات غير ضريبية مختلفة )معظمها محسومات تقاعدية( 75 54 27.4%-

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

 التصنيف االقتصادي: اإلنفاق بحسب 5جدول 
 2016 2017 نسبة التغير

/2017 مليار ل.ل.()
2016 

 -2ك
 نيسان

 -2ك
نيسان   

 النفقات الجارية .1 5,966 6,011 0.8%
 المخصصات والرواتب وملحقاتها, ومنها: 2,479 2,585 4.3%
 مخصصات ورواتب وأجور والتقديمات االجتماعية 1,667 1,761 5.6%
 تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة, ومنها:معاشات  686 712 3.8%
 معاشات التقاعد 591 620 5.1%

 تعويضات نهاية الخدمة 95 92 3.8%-
 تحويالت إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب 126 112 11.6%-
 /1تسديد فوائد ومنها:  2,174 2,154 0.9%-
 فوائد على القروض الداخلية 1,544 1,541 0.2%-
 فوائد على القروض الخارجية 630 613 2.7%-
 /2التعديالت المحاسبية  43 0 100%-
 سديد أقساط ديون خارجيةت 60 62 3.8%
 مواد استهالكية, ومنها: 138 147 6.7%
 نفقات تغذية 23 24 5.9%
 محروقات 14 14 4.8%-
 أدوية  72 83 15.8%
 خدمات خارجية 59 49 15.8%-
 تحويالت أخرى, ومنها:  646 768 19.0%
 /3 مؤسسة كهرباء لبنان 317 546 72.2%
 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  20 0 100%-

 الهيئة العليا لإلغاثة  1 21 -
 التحويالت إلى القطاع غير العام  101 55 46.1%-

 /4 التحويالت إلى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري  0 15 -
 نفقات جارية أخرى, ومنها: 325 207 36.4%-
 مستشفيات  275 160 41.9%-
 أخرى )أحكام قضائية ومصالحات, نفقات وفود ومؤتمرات خارجية, غيرها(  نفقات  48 44 0.0%
 المدينة دعم الفوائد 43 39 0.0%
 . النفقات االستثمارية2 381 386 1.3%

نشاءات مائيةاستمالكات أراض وأبنية إلنشاء وأشغال  0 0 -  طرق ومرافئ ومطارات وا 
 تجهيزات 29 28 5.3%-
 إنشاءات قيد التنفيذ, ومنها: 223 246 10.3%

 نحويالت أخرى 0 0 -
 مجلس الجنوب 11 13 22.6%
 مجلس اإلنماء واإلعمار 81 116 43.4%
 وزارة األشغال والنقل 47 51 7.9%

 أخرى, ومنها:  81 61 24.3%-
 الهيئة العليا لإلغاثة   2 6 175.0%
 صيانة 84 72 13.6%-
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 1: تفاصيل عمليات خدمة الدين6جدول 

 2016 2017 نسبة التغير
2017/2016 )مليار ل.ل.(  

 -2ك
 نيسان

 -2ك
 نيسان

 تسديد فوائد 2,174 2,154 0.9%-
 الدين بالعملة المحلية 1,544 1,541 0.2%-
 الدين بالعملة األجنبية, ومنها 630 613 2.7%-
 فوائد على اليوروبوند* 604 588 2.6%-
 على قروض خاصة* فوائد 1 1 13.3%-
 فوائد على قروض ميّسرة 24 24 3.2%-

 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

المخصصة لتمويل  / إن تصنيف مدفوعات خدمة الدين تنقسم إلى فئتين: تسديد الفوائد )بحسب تصنيفات إحصاءات مالية الحكومة( وتسديد أقساط القروض الميسرة1
 المشاريع.
قة عامة نفقات *تتضمن  بالعملية متعل 

            

 
 
 
 
 
 
 

 نفقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة المادية 45 40 12.2%-
 /5 سلفات موازنة .3 120 97 18.8%-
 /6إدارة الجمارك )ال تتضمن الرواتب واألجور(  .4 48 29 39.2%-
 /7نفقات الخزينة  .5 955 304 68.1%-
 بلديات 757 86 88.6%-
 أمانات 23 41 79.3%
 /8ودائع  53 91 69.6%
 أخرى, ومنها: 122 86 29.3%-
 رديّات الضريبة على القيمة المضافة 89 69 22.1%-

 .  إنفاق غير مبّوب6 2 0 100.0%-
 إجمالي اإلنفاق )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار( .7 7,474 6,828 8.6%-

 ،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  1.9مليار ليرةإضافًة إلى مدفوعات فوائد مخصومة بقيمة  41.4قسائم بقيمة  /من الجدير ذكره بأن2

 .    2/1/2016المحاسبي بتاريخ 
حويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان من "نفقات الخزينة (. تم اعادة تصنيف الت7، الرجاء مراجعة جدول رقم )إلى مؤسسة كهرباء لبنان للتفاصيل حول التحويالت /3

 .وبما يتماشى مع نشرة األداء المالي 2009االخرى" 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
 تم قوننتهاوسوف ت 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 لطبيعتهاالحقًا، وحينها فقط يمكن تصنيفها وفقًا 
العامة المستندات  المالية كل المدفوعات إلى الجمارك من صندوق الجمارك، ويمكن تصنيفها فقط عندما تستلم مديرية -باستثناء الرواتب واألجور-/يتضمن هذا البند 6
 . لالزمةا
ة ، تختلف فقرة  نفقات الخزينة في التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن الفقرة التي تحمل االسم نفسه في تقارير أداء المالية العام2011را من كانون األول / اعتبا7

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

 لصالحهم. ةمن ايرادات محصل، الصناديق الماليةوالبلديات  ،المؤسسات، الخزينة  لإلدارات العامة ع هي مبالغ تدفعهائ/ان الودا8
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 1التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان: 7جدول 
 

 2016 2017 نسبة التغير
 )مليار ل.ل.(

2017/2016  -2ك 
 نيسان

 -2ك
 نيسان

 شركة كهرباء لبنان, ومنها: 317 546 72.2%
 خدمة الدين 8 7 15.2%-
 شراء غاز, فيول ووقودتسديدات ل 309 539 74.5%

 العامةالمصدر: وزارة المالية، مديرية المالية 
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)

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

لم تنعكس في تدخل في خانة "نفقات الخزينة" في تقارير األداء الضريبي إلى أن تم تم نقلها إلى خانة "نفقات الموازنة". إال أن إعادة التصنيف هذه  2010ظلت حتى آب 

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

 أصبحت التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان تندرج في خانة "نفقات الموازنة". 2011
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 القسم الثالث: الدين العام
 

2017نيسان حسب الدائن في نهاية شهر  المستحق األداء: الدين العام 8جدول   

 )مليار ل.ل.( 
2015 

 1ك
 

2016 
 1ك
 

2017 
 نيسان

 رينسبة التغي    
-2016 1ك  

2017نيسان   
 %2.7 115,979 112,910 106,031 إجمالي الدين العام

 %0.6 70,923 70,528 65,195 الدين بالعملة المحلية

 %12.7 1,237 1,098 997 * فوائد متراكمة من الدين  

 24,308 30,150 27,984 -7.2% (REPOsيتضمنمصرف لبنان ) -أ

 %8.8 32,183 29,581 29,878 المصارف التجارية -ب

 %0.4- 10,756 10,797 11,009 ديون أخرى  بالعملة المحلية )سندات خزينة(, ومنها -ج

 %1.1- 8,626 8,718 8,461 مؤسسات عامة

 %0.0 139 139 180 /1سندات فروقات المتعهدين

 %6.3 45,056 42,382 40,836 /2 دين بالعملة األجنبية

 القروض الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص -أ
 أجنبي

2,479 2,506 2,778 10.8% 

 %10.7- 564 631 1,182 /3 )يوروبوند وقروض( 2ديون باريس  -ب

 %7.0- 614 660 810 /4 )يوروبوند وقروض( 3ديون باريس  -ج

 %6.0 40,346 38,063 35,846 إصدارات يوروبوند في السوق -د

 %56.3 716 458 435 فوائد متراكمة على اليوروبوند -ه

 %39.7- 38 63 68 /5 سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية -و

 %11.8 15,954 14,268 13,227 ودائع القطاع العام

 %1.4 100,025 98,642 92,788 /6 صافي الدين العام

 %7.4 75,473 70,303 68,799 /7إجمالي القيمة السوقية للدين

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

 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العام

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

عن تلك المنشورة سابًقا نظرًا لتحديث المعلومات المتعلقة بالقروض الثنائية والمتعددة األطراف الصادرة  أن تختلف يمكن 2016 كانون األول -2015أرقام كانون األول  / 2
 .DMFASعن نظام 

 .2مليار دوالر ضمن مؤتمر باريس  1,870بقيمة  لمصرف لبنانصادرة أساسًا ً)القروض واليوروبوند( تتضمن يوروبوند  2ديون باريس  / 3

، قرض للبنك الدولي إلعادة اإلعمار والتنمية، قرض لإلمارات العربية المتحدة، شريحة أولى للقرض الفرنسي في 3لماليزيا كجزء من مساهمة باريس  ةصادر يوروبوند /4
 .، شريحة أولى لقرض االتحاد األوروبي 2008شباط 

 ومقاوالت(. اتسندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية )سندات استمالك  /5
 صافي الدين العام عن طريق طرح ودائع القطاع العام من اجمالي الدين العام. حساب/ يتم 6

ثنائية ومتعددة األطراف وديون  ، قروضلضمان االجتماعيل الوطني إجمالي القيمة السوقية للدين هي إجمالي الدين العام باستثناء ما يحمله مصرف لبنان، الصندوق  /7
 .3و 2باريس 
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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

 


