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 لمحة عامة

 من االنكماش اإلستفادة, إلى جانب إلى مستواها الطبيعي النفقاتعودة لضرائب و اإلستثنائية ل تتحصيالكل من الساهمت 
نتيجًة لذلك,  .2017خالل النصف األول من العام المالية العامة  تحسين وضعخالل السنتين السابقتين في  في األسعار

في  53.1 تهتراجع نسبب ,2017حزيران  -خالل كانون الثاني مليار ليرة 1,368مقداره  عجزاً  الميزان المالي إجماليسجل 
)الجدول مليار ليرة  2,457 إلى مليار ليرة 747من  وليالفائض ال , في حين إرتفع 2016المائة عن الفترة نفسها من العام 

 (.1رقم 

على األرباح المتعلقة بسياسة ضرائب للإستثنائية بدعٍم من تحصيالت  في المائة, 14سجلت اإليرادات إرتفاًعا سنوًيا بنسبة  
في المائة مقارنًة مع الفترة  4. إنخفضت النفقات بنسبة 1أو الهندسة المالية 2016التسهيل الكّمي لمصرف لبنان خالل العام 

الذي قابله جزئًيا ارتفاع في كل من  2في نفقات الخزينةاإلستثنائي تصحيح بشكل أساسي نتيجة ال, 2016نفسها من العام 
 والتحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان.   ين, المخصصات والرواتب وملحقاتهاخدمة الد

 االيرادات

مع  مقارنةً مليار ليرة  9,136صل إلى يل 2017 من العام النصف األولخالل في المائة  13.6بنسبة  اإليراداتإجمالي رتفع إ
 .2016عام الالفترة نفسها من مليار ليرة في  8,045

, ويعود ذلك بشكل أساسي في المائة 22.7مليار ليرة على أساس سنوي, أي بنسبة  1,318 بقيمة اإليرادات الضريبية إرتفعت
 في المائة.  49.6رؤوس األموال بنسبة األرباح و لى الزيادة الكبيرة في الضريبة على الدخل و إ

                                                 
مصرف لبنان على الرابط التالي: ل االلكتروني موقعال الرجاء مراجعة, 2016مصرف لبنان خالل العام للمزيد من المعلومات عن الهندسة المالية  1

Booklets.html-and-http://www.bdl.gov.lb/downloads/index/9/149/Guides  
-2010مليار ليرة متأخرات عن سنوات  636مليار ليرة من إيرادات االتصاالت بالنيابة عن البلديات )منها  739ر ب , حّصلت الخزينة مبلغ يقدّ 2014خالل عام  2

  .مليار ليرة منها للبلديات 592, تم تحويل مبلغ 2016 حزيران -(. خالل كانون الثاني2013

 

 : ملخص المالية العامة1جدول 
 2016 2017 نسبة التغير

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

 والخزينةإجمالي ايرادات الموازنة  8,045 9,136 13.6%
 إجمالي نفقات الموازنة والخزينة، منها 10,964 10,504 4.2%-
4.8% 3,683 3,514  تسديد فوائد 
-6.0% 142 152  1تسديد أقساط القروض الميسرة 
-8.5% 6,679 7,298  2النفقات األولية 
 إجمالي العجز/الفائض (2,919) (1,368) 53.1%-
 الولي/الفائض الوليالعجز  747 2,457 229.1%

 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

 جدول المحتويات
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على أساس سنوي خالل النصف األول  مليار ليرة 1,021 بقيمةزيادة  ورؤوس األموالعلى الدخل واألرباح الضريبة  حققت
في ذلك, إرتفعت ضريبة  األبرز .2016مليار ليرة خالل الفترة نفسها من العام  91مقارنًة مع ارتفاع بقيمة  ,2017من العام 

ن ناتجة عؤسسات المالية بتحويل ضرائب إستثنائية على األرباح لمحيث قامت امليار ليرة  934الدخل على األرباح بقيمة 
 .2016الهندسة المالية لمصرف لبنان خالل العام 

مع الفترة نفسها من العام   مقارنةً  2017ول من العام في النصف األ في المائة 16.8 حواليب مالكاألالضرائب على رتفعت إ
رسوم  حيث زادت ,2016في المائة خالل النصف األول من العام  3.7 بحواليمع نمو سنوي ضعيف مقارنًة و  2016

, 2016حزيران  -مقارنًة مع كانون الثاني 2017حزيران  -في المائة خالل كانون الثاني 19.3بنسبة التسجيل على العقارات 
 في المائة.  25رتفاع عدد العقارات المسّجلة بنسبة ا عاكسًة بذلك

تحصيالت الضريبة على مليار ليرة بشكل أساسي نتيجة ارتفاع  154بقيمة مات دالضرائب الداخلية على السلع والخزادت  
ورسوم مغادرة إرتفعت رسوم التسجيل على السيارات  في حين, في المائة( 7.6مليار ليرة ) 120بقيمة القيمة المضافة 

 مليار ليرة على التوالي. 19ومليار ليرة  9األراضي اللبنانية بقيمة 

 مليار ليرة(, 16الرسوم )الزيادة في من  مدعومةً مليار ليرة  25بقيمة  تفعتار  فقد الدولية والمبادالت التجارة الضريبة علىأما 
أي مليار ليرة  11 بقيمة زيادةً  رسوم الطابع الماليحققت على ذلك,  . عالوةً (مليار ليرة 9)الرسوم الجمركية  إرتفاع كما من
 .لمذكورةالفترة اخالل في المائة  4.7بنسبة 

, 2017 حزيران -كانون الثانيخالل مليار ليرة  1,561مليار ليرة لتصل إلى  148 بقيمة إليرادات غير الضريبيةا نخفضتإ
 .دولةالنخفاض حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك ابشكل أساسي نتيجة 

 رتفعتبينما ا ,مليار ليرة 9بقيمة  (يةتقاعدمحسومات )معظمها اإليرادات غير الضريبية األخرى  نخفضتا, إضافًة إلى ذلك
 رتفاعانتيجة  2017حزيران  -في المائة خالل كانون الثاني 15.5أي بنسبة  مليار ليرة 61 بقيمةالرسوم والعائدات اإلدارية 

مليار  6) رسوم االجازاتكل من في  نخفاضوالتي قابلها ا(, مليار ليرة 3) السفرجواز  ورسوم( مليار ليرة 81) سيرالرسوم 
  .مليار ليرة( 5)اإلدارية  رسومالليرة( و 

 مع نهايةليرة  مليار 455صل إلى تل 2017خالل النصف األول من العام مليار ليرة  80 بقيمة إيرادات الخزينة تراجعت 
 .2016مليار ليرة مع نهاية حزيران  535مقارنًة بمبلغ  2017 حزيران

 

 النفقات

النصف خالل مليار ليرة  10,504 حدود إلى صليلئة(, افي الم 4.2مليار ليرة ) 460 بقيمةانخفاًضا  إجمالي النفقات سّجل
 . 2017ول من العام األ

 334بقيمة  مؤسسة كهرباء لبنان لىإ التحويالت زيادةمليار ليرة وذلك نتيجة  183 بقيمة 3النفقات الجارية الولية رتفعتا
الرواتب واألجور رتفاع ابشكل رئيسي نتيجة  مليار ليرة, 175بقيمة المخصصات والرواتب وملحقاتها في  والزيادة  مليار ليرة

قابلها والتي  ,مليار ليرة 61 بقيمة نهاية الخدمة معاشات التقاعد وتعويضاتمليار ليرة و  98بقيمة والتقديمات االجتماعية 
مليار  73بقيمة  العام غير القطاع إلى التحويالت (ii) ,مليار ليرة 118بقيمة  مدفوعات المستشفيات (i)في انخفاض  جزئًيا
 .مليار ليرة 20بقيمة ستهالكية المواد اإل (iii)و ليرة

                                                 
 وتسديدات أقساط الديون الخارجية.النفقات الجارية األولية من النفقات الجارية بإستثناء مدفوعات الفوائد وخدمة الدين تتشكل  3
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, ويعود ذلك 2017خالل النصف األول من العام  مليار ليرة 3,683مليار ليرة لتصل إلى  169 قيمةب الفوائدتسديدات  زادت
رتفاع الفوائد على القروض الخارجية امليار ليرة إلى جانب  121الفوائد على القروض الداخلية بقيمة بشكل أساسي إلى ارتفاع 

, 2017 حزيران -كانون الثاني فيمليار ليرة  142 حوالي الخارجية الديون أقساط تسديداتت . بلغمليار ليرة 48بقيمة 
  .2016 حزيران -كانون الثاني خاللمسجل ال ليرة مليار 152 مبلغ عنبتراجع 

مليار ليرة, ويعود ذلك  582لتصل إلى  2017 حزيران -كانون الثاني خاللمليار ليرة  62 بقيمة الرأسماليةالنفقات  رتفعتإ
 إلىمليار ليرة في التحويالت  121, منها إرتفاع بقيمة اإلنشاءات قيد التنفيذمليار ليرة في  97الزيادة بقيمة  إلىبشكل أساسي 

مليار  10نخفاض بقيمة او  اإلنشاءات األخرى قيد التنفيذمليار ليرة في  23نخفاض بقيمة اقابلها التي  واإلعمار اإلنماء مجلس
األخرى  النفقات تراجعت ,النفقات الرأسمالية فيالزيادة هذه  مقابل. والنقل العامة األشغال وزارةإلى في التحويالت ليرة 

 .مليار ليرة 29بقيمة  لصيانةا مدفوعاتإضافًة إلى  مليار ليرة 7بقيمة  المادية الثابتة باألصول المتعلقة

 حزيران -كانون الثانيخالل ليرة  مليار 448مليار ليرة لتصل إلى  796 بلغ ملحوًظا إنخفاًضا نفقات الخزينة شهدت
كانون  فترة خاللليرة مليار  906من  التي تراجعت لبلدياتلصالح ا في المدفوعات نخفاضاالنتيجة  يأساس بشكل, 2017
 رّديات عالوًة على ذلك, إنخفضت .2017 حزيران -كانون الثاني خالل فترة ليرةمليار  154 إلى 2016 حزيران -الثاني

 .2017مليار ليرة خالل النصف األول من العام  98مليار ليرة لتصل إلى  28الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 

 

 الدين العام

 ئة(افي الم 2.1مليار ليرة ) 2,368 , بزيادة قدرها2017حزيران نهاية شهر مع مليار ليرة  115,278 العامإجمالي الدين بلغ 
في  3.4بنسبة  ودائع القطاع العام زيادةنتيجة  ئةافي الم 1.9 بنسبةالعام  صافي الدين في حين ارتفع, 2016نهاية عام  عن

 .المذكورة خالل الفترة المائة

, مقارنًة مع 2017مليار ليرة مع نهاية حزيران  70,555ل سجّ  فقد بقي تقريًبا على حاله حيث الدين بالعملة المحلية أما
بقيمة ن بالعملة المحلية يو من الد مصرف لبنانمحفظة  نخفضتا ,تفصيلبال. 2016في نهاية العام مليار ليرة  70,528

في محفظة كل من  هذا التغييرال يعكس  .مليار ليرة 683محفظة المصارف التجارية بقيمة  رتفعتافي حين  مليار ليرة 784
مما , 2017ول من العام األخالل النصف  خزينةالعمليات االكتتاب في سندات نتائج  المصارف التجارية ومصرف لبنان

الدين بالعملة العامة من  المؤسساتارتفعت حصة خالل شهر حزيران. الثانوية في السوق عمليات كبيرة حصول  شير إلىي
 .2017مع نهاية حزيران  مليار ليرة 8,848لى إمليار ليرة لتصل  130المحلية بقيمة 

بشكل , 2017مع نهاية حزيران  ليرةمليار  44,723 ليصل إلىمليار ليرة  2,341ما يعادل ب فقد زاد الدين بالعملة الجنبيةأما 
قروض الثنائية الارتفعت "إلى ذلك, إضافًة . سندات اليوروبوندفي قيمة مليار ليرة  2,305بحوالي  زيادةال نتيجةساسي أ

والقروض سندات ال قيمة انخفضتفي حين  ,مليار ليرة 379بقيمة " جنبياألخاص القطاع الاألطراف والقروض من والمتعددة 
 نتيجة تسديد يأساس بشكلمليار ليرة على التوالي,  56ومليار ليرة  272 بقيمة 3وباريس  2باريس  الصادرة ضمن مؤتمري

 .أقساط الديون
 

 

 



 2017 حزيران –ة مرصد المالية العام
  

 

 

4 

 

مسم الول: خالصة اإليرادات العاالق  

 : إجمالي اإليرادات2جدول 
 2016 2017 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2017/2016  -2ك 

 حزيران
 -2ك

 حزيران
 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنها 7,510 8,680 15.6%
 اإليرادات الضريبية   5,800 7,119 22.7%
 اإليرادات غير الضريبية    1,710 1,561 8.7%-
 إجمالي إيرادات الخزينة 535 455 14.9%-
 إجمالي اإليرادات العامة 8,045 9,136 13.6%

ةالعام المالية مديرية المالية, وزارة: المصدر  

 
 : اإليرادات الضريبية3جدول 

 2016 2017 نسبة التغير
 )مليار ل.ل.(

2017/2016  -2ك 
 حزيران

 -2ك
 حزيران

 اإليرادات الضريبية 5,800 7,119 22.7%
   :ضريبة على الدخل والرباح ورؤوس الموال، ومنها 2,060 3,081 49.6%
 ضريبة الدخل على األرباح 1,056 1990 88.4%
 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور 372 390 5.0%
 ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولة 194 218 12.7%
 %(5ضريبة الدخل على الفوائد ) 408 442 8.2%

 غرامات )ضريبة على الدخل( 30 40 35.3%
  :ومنهاضريبة على المالك ،  636 743 16.8%
 ضريبة على األمالك المبنية 173 210 21.1%
 رسوم تسجيل على العقارات 374 446 19.3%
:الضرائب الداخلية على السلع والخدمات، ومنها 1,855 2,009 8.3%  
 الضريبة على القيمة المضافة 1,587 1,707 7.6%
 ضرائب أخرى على السلع والخدمات, ومنها: 183 211 15.6%
 رسوم تسجيل على السيارات 115 124 7.9%

 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية 67 86 29.0%
:الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنها 1,016 1,041 2.5%  
 الجمارك 348 357 2.6%
 رسوم, ومنها: 668 684 2.4%
 رسوم على البنزين 325 326 0.4%
 رسوم على التبغ 106 108 1.2%
 رسوم على السيارات 234 248 5.7%
 إيرادات ضريبية أخرى )خاصة رسوم الطابع المالي( 234 245 4.7%

 مةالعا المالية مديرية المالية, وزارة: المصدر
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 : اإليرادات غير الضريبية4جدول 

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

 حزيران
 -2ك

 حزيران
 اإليرادات غير الضريبية 1,710 1,561 8.7%-
 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 1,194 998 16.4%-
 حاصالت من إدارات ومؤسسات غير مالية, منها: 1,059 853 19.5%-
 إيرادات كازينو لبنان 52 59 13.0%
 إيرادات مرفأ بيروت 65 143 119.6%
 اليانصيب الوطني إيرادات من وفر موازنة مديرية 10 1 90.3%-
 إيرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكية  931 649 30.3%-
 حاصالت من مؤسسات مالية عامة )مصرف لبنان( 61 61 0.6%-
 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة )إيرادات مطار رفيق الحريري الدولي( 70 81 16.1%
 ومؤسسات عامة )فوائد(حاصالت أخرى من إدارات  4 3 11.7%-
 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 393 454 15.5%
 رسوم إدارية, ومنها: 314 387 23.4%
 رسوم كتاب العدل 18 18 0.6%
 رسوم جواز السفر/ األمن العام 133 136 2.2%

 رسوم السير 107 188 75.4%
 رسوم قضائية 16 15 4.5%-
 رسوم القيادة 11 12 9.6%

 عائدات إدارية 22 17 24.2%-
 مبيعات )الجريدة الرسمية وثمن لوحة عمومية( 1 2 16.3%
 رسوم إجازات )خاصة إجازات العمل( 47 41 13.0%-
 رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 9 8 13.1%-
 الغرامات والمصادرات 22 18 19.8%-
 تقاعدية(إيرادات غير ضريبية مختلفة )معظمها محسومات  101 92 8.8%-

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

 : اإلنفاق بحسب التصنيف االقتصادي5جدول 
 2016 2017 نسبة التغير

/2017 مليار ل.ل.()
2016 

 -2ك
 حزيران

 -2ك
 حزيران

 النفقات الجارية .1 8,971 9,314 3.8%
 المخصصات والرواتب وملحقاتها, ومنها: 3,628 3,803 4.8%
 مخصصات ورواتب وأجور والتقديمات االجتماعية 2,370 2,468 4.1%
 معاشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة, ومنها: 1,066 1,127 5.7%
 معاشات التقاعد 892 935 4.8%
 تعويضات نهاية الخدمة 174 192 10.5%
 تحويالت إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب 192 208 8.2%
 /1تسديد فوائد ومنها:  3,514 3,683 4.8%
 فوائد على القروض الداخلية 2,279 2,399 5.3%
 فوائد على القروض الخارجية 1,235 1,283 3.9%
 /2 التعديالت المحاسبية  43 0 100%-
 سديد أقساط ديون خارجيةت 152 142 6.0%-
 مواد استهالكية, ومنها: 189 169 10.7%-
 نفقات تغذية 39 35 10.1%-
 محروقات 17 17 4.8%-
 أدوية  97 84 13.3%-
 خدمات خارجية 82 73 10.6%-
 تحويالت أخرى, ومنها:  936 1,134 21.1%
 /3 مؤسسة كهرباء لبنان 504 839 66.3%
 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي  20 0 100%-

 العليا لإلغاثةالهيئة   1 21 -
 التحويالت إلى القطاع غير العام  162 88 45.4%-

 /4 التحويالت إلى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري  0 15 -
 نفقات جارية أخرى, ومنها: 342 235 31.3%-
 مستشفيات  278 160 42.4%-
 أخرى )أحكام قضائية ومصالحات, نفقات وفود ومؤتمرات خارجية, غيرها(  نفقات  62 70 13.2%
 المدينة دعم الفوائد 85 75 11.6%-
 . النفقات االستثمارية2 521 582 11.9%

نشاءات مائية 0 2 -  استمالكات أراض وأبنية إلنشاء وأشغال طرق ومرافئ ومطارات وا 
 تجهيزات 31 29 5.2%-
 إنشاءات قيد التنفيذ, ومنها: 336 433 29.0%

 صندوق المهجرين 0 10 -
 مجلس الجنوب 27 27 0.0%

 مجلس اإلنماء واإلعمار 151 272 80.2%
 والنقل العامة وزارة األشغال 62 52 16.3%
 أخرى, ومنها:  91 67 25.7%-
 الهيئة العليا لإلغاثة   2 6 175.0%
 صيانة 105 76 27.8%-
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 1: تفاصيل عمليات خدمة الدين6جدول 
 2016 2017 نسبة التغير

2017/2016 )مليار ل.ل.(  -2ك 
 حزيران

 -2ك
 حزيران

 تسديد فوائد 3,514 3,683 4.8%
 الدين بالعملة المحلية 2,279 2,399 5.3%
 األجنبية, ومنهاالدين بالعملة  1,235 1,283 3.9%
 فوائد على اليوروبوند* 1,189 1,237 4.0%

 على قروض خاصة* فوائد 2 1 (12.3%)
 فوائد على قروض ميّسرة 45 45 0.7%

 تسديد أقساط ديون خارجية 152 142 (6.0%)
 العامة المالية مديرية المالية, وزارة: المصدر

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

            

 
 
 
 
 

 نفقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة المادية 49 42 14.4%-
 /5  سلفات موازنة .3 165 117 29.1%-
 /6 (إدارة الجمارك )ال تتضمن الرواتب والجور .4 61 43 30.3%-
 /7 نفقات الخزينة .5 1,244 448 64.0%-
 بلديات 906 154 83.0%-
 أمانات 37 55 48.2%
 /8ودائع  121 107 11.4%-
 ومنها: أخرى, 179 132 26.4%-
 رديّات الضريبة على القيمة المضافة 125 98 22.0%-
 .  إنفاق غير مبّوب6 3 0 100%-
 إجمالي اإلنفاق )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار( .7 10,964 10,504 4.2%-

 ,نفقات الصناديق, أرقام مديرية الدين العام, األرقام االجمالية لنشرة األداء المالي بعد التسوية       36كشف حساب رقم المصدر:

  (6/ للتفاصيل حول هذه التحويالت, الرجاء مراجعة جدول رقم )1
قد  تم تسجيلها في النظام  31/12/2015مليار ليرة مستحقة بتاريخ  1.9بقيمة مليار ليرةإضافًة إلى مدفوعات فوائد مخصومة  41.4قسائم بقيمة  من الجدير ذكره بأن /2

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

 .وبما يتماشى مع نشرة األداء المالي 2009التحويالت المختلفة في أعقاب اعادة التصنيف في اقتراح الموازنة لعام  االخرى" الى
 كال من النفقات اإلدارية ودفعات القمح المدعوم.السكري لحبوب والشمندر ل العامة لمديريةا لصالحتتضمن التحويالت   /4
 وسوف تتم قوننتها 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

ء المالية العامة , تختلف فقرة  نفقات الخزينة في التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن الفقرة التي تحمل االسم نفسه في تقارير أدا2011/ اعتبارا من كانون األول 7
تصنيف االقتصادي في نظام الصادرة عن وزارة المالية نظرًا إلعادة تصنيف بعض المدفوعات من حسابات األمانات وسلفات الخزينة والتي يتم إعادة  تصنيفها وفقًا لل

 الموازنة.
 لصالحهم. ةمن ايرادات محصل, الصناديق الماليةوالبلديات  ,المؤسسات, الخزينة  لإلدارات العامة ع هي مبالغ تدفعهائ/ان الودا8
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 : التحويالت إلى شركة كهرباء لبنان7جدول 

 2016 2017 نسبة التغير    
 )مليار ل.ل.(

2017/2016  -2ك 
 حزيران

 -2ك
 حزيران

 شركة كهرباء لبنان, ومنها: 504 839 66.3%
 خدمة الدين 10 8 (23.5%)
 شراء غاز, فيول ووقودتسديدات ل 494 831 68.2%

 المصدر: وزارة المالية, مديرية المالية العامة
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 القسم الثالث: الدين العام
 

2017حزيران حسب الدائن في نهاية شهر  الداءالمستحق : الدين العام 8جدول   

 )مليار ل.ل.( 
2015 

 1ك
 

2016 
 1ك
 

2017 
 حزيران

 رينسبة التغي    
-2016 1ك  

2017 حزيران  
 %2.1 115,278 112,910 106,031 إجمالي الدين العام

 %0.04 70,555 70,528 65,195 الدين بالعملة المحلية

 %3.4- 1,061 1,098 997 * فوائد متراكمة من الدين  

 24,308 30,150 29,366 -2.6% ( REPOsيتضمنمصرف لبنان ) -أ

 %2.3 30,264 29,581 29,878 المصارف التجارية -ب

 %1.2 10,925 10,797 11,009 :ديون أخرى  بالعملة المحلية )سندات خزينة(, ومنها -ج

 %1.5 8,848 8,718 8,461 مؤسسات عامة

 %42.4- 80 139 180 /1المتعهدينسندات فروقات 

 %5.5 44,723 42,382 40,836 /2 دين بالعملة الجنبية

 %15.1 2,885 2,506 2,479 أجنبي القروض الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص -أ

 %43.0- 360 631 1,182 /3 )يوروبوند وقروض( 2ديون باريس  -ب

 %8.4- 605 660 810 /4 وقروض()يوروبوند  3ديون باريس  -ج

 %6.1 40,368 38,063 35,846 إصدارات يوروبوند في السوق -د

 %2.2 468 458 435 فوائد متراكمة على اليوروبوند -ه

 %41.3- 37 63 68 /5 سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية -و

 %3.4 14,752 14,268 13,227 ودائع القطاع العام

 %1.9 100,526 98,642 92,804 /6 صافي الدين العام

 %4.3 73,294 70,303 68,799 /7إجمالي القيمة السوقية للدين

جمالي الدين العامإالنسبة من   65% 62% 64% 2.1% 
 المصدر: وزارة المالية, مديرية المالية العام

 .ألمريكي تحت بند سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبيةا 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

لقرض وثانية من ا, قرض للبنك الدولي إلعادة اإلعمار والتنمية, قرض لإلمارات العربية المتحدة, شريحة أولى 3لماليزيا كجزء من مساهمة باريس  ةصادر يوروبوند /4
 .2008في شباط الممنوح الفرنسي 

 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

 center@finance.gov.lbinfoالبريد االلكتروني: 

 www.finance.gov.lbااللكتروني:  الموقع

mailto:infocenter@finance.gov.lb

