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 لمحة عامة

تحقيق فائض  في 1الماضيخالل العام اإلستثنائية  ةقفز البعد إلى طبيعتها المعتادة النفقات الحكومية  عودةساهمت 
سجلت  ،2والمستشفيات بالتحويالت إلى البلديات ةقالمتعل   المبالغ عنبصرف النظر ف. 2017مالي خالل كانون الثاني 

في  9اإليرادات بنسبة رتفعت إفي حين  ،سديدات الفوائدنفقات تو  النفقات اإلستثماريةبسبب إنخفاض  ا  تراجعالنفقات 
إجمالي الميزان سجل على الدخل واألرباح.  ائبالضر و  الضريبة على القيمة المضافةإيرادات رتفاع بإمدعومة  ،المائة
في  الماضي،مليار ليرة العام  323بعجز بلغ  مقارنة   ،2017 كانون الثاني مليار ليرة خالل 548 بقيمة فائضا   المالي

 مليار ليرة. 891ليصل إلى مليار ليرة  48من مبلغ  الفائض األوليحين ارتفع 

 

 االيرادات

نتيجة الزيادة في  ،2017مليار ليرة خالل كانون الثاني  1,828ليبلغ  في المائة 9.2بنسبة  انمو   إجمالي اإليرادات شهد
 ضريبية.الاإليرادات الضريبية وغير من  ل  ك

 نتيجة ،مليار ليرة 1,276لتبلغ  ،سنوي على أساس   في المائة(  8.2مليار ليرة ) 97بقيمة  الضريبية اإليرادات إرتفعت
 الضرائبرتفعت إباستثناء تراجع طفيف في الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية.  هاناتفي جميع مكو   الحاصلة الزيادة

في المائة من الزيادة في  60أكثر من  يمث ل مامليار ليرة(  60في المائة ) 12بنسبة  والخدمات السلع على الداخلية
لة  الضريبة على القيمة المضافةإرتفعت ، في التفاصيل اإليرادات الضريبية. نتيجة مليار ليرة  46بحوالي المحص 

نهاية شهر  حتى اتعلى المتأخر  الغراماتض يخفتتسديد الضرائب المستحقة و  مهل تمديد بعد ،المتأخرات تحصيل

                                                 
1
مليار ليرة متأخرات عن سنوات  636بالنيابة عن البلديات )منها مليار ليرة من إيرادات االتصاالت  739لت الخزينة مبلغ يقدر ب ، حص  2014خالل عام  

 بلديات.مليار ليرة منها لل 413، تم تحويل مبلغ 2016(. خالل كانون الثاني 2010-2013
2
 .مراجعة القسم الخاص بالنفقات الرجاء 

 : ملخص المالية العامة1جدول 

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

 إجمالي ايرادات الموازنة والخزينة 1,675 1,828 9.2%

 منها  والخزينة،إجمالي نفقات الموازنة  1,997 1,281 35.9%-

-9.0% 317 348  تسديد فوائد 

14.6% 27 23  1تسديد أقساط القروض الميسرة 

-42.4% 938 1,626  2النفقات األولية 

N.M.3 548 (323) إجمالي العجز/الفائض 

 العجز األولي/الفائض األولي 48 891 1741.7%

 مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية، 
صة لتمويل المشاريع.تشمل فقط  1  تسديد اقساط القروض الميس رة المخص 
 .النفقات األولية ال تتضمن المدفوعات المتعلقة بالدين )تسديد الفوائد وأقساط القروض الميسرة(. .2
3.N.M.  تعني غير معب ر 

 جدول المحتويات
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2017 كانون الثاني
مليار  22في المائة ) 6 بنسبة ورؤوس األموال األرباحو  الدخل على ضريبةال يراداتإ إرتفعت .3

 .يبيةالضر  يراداتاإل في زيادةمن الفي المائة  23 ما نسبته بذلكلة  مشك  ليرة( 

مليار ليرة خالل  417لتصل إلى  الماضيةلسنة مع امقارنة   مليار ليرة 112 بقيمة اإليرادات غير الضريبية إرتفعت
 251. بلغت هذه التحويالت االتصاالتوفر موازنة  من التحويالتختالف في توقيت اإل نتيجة، 2017كانون الثاني 

 .2016كانون الثاني  خالل مليار ليرة 160مبلغ مقارنة مع  2017كانون الثاني  خاللمليار ليرة 

 191مقارنة  مع  2017خالل كانون الثاني مليار ليرة  135مليار ليرة لتصل إلى  55 بقيمة إيرادات الخزينةإنخفضت 
 .2016 الفترة نفسها من العاممليار ليرة خالل 

 

 النفقات

ا النفقاتإجمالي  سجل كانون خالل مليار ليرة  1,281صل إلى يل (في المائة 36) مليار ليرة 717بقيمة  سنويا   إنخفاض 
خالل عن التحويالت لصالح البلديات  تجالذي ن في نفقات الخزينة اإلنخفاض الحاد   نتيجة يأساسبشكل  ،2017 الثاني
 .النققات اإلستثماريةو  النفقات الجاريةفي  بسيطإنخفاض  إضافة  إلى ،2016 العام

التحويالت إلى ليرة نتيجة إنخفاض  رمليا 812مليار ليرة لتصل إلى  234بقيمة  4النفقات الجارية األولية إنخفضت
أخرى  على بنودنفاق اإل تراجع إضافة  إلى ،5متأخراتالتسديد إلى بدوره  الذي يعودو مليار ليرة  116بقيمة  المستشفيات

قابل هذه . إلى القطاع غير العام المساهماتمليار ليرة في  19 (ii)و المواد اإلستهالكيةليار ليرة في م 25 (i) منها
 لتصل إلى نانبل كهرباء مؤسسة إلى التحويالتمليار ليرة في  41بقيمة  طفيف إرتفاع األوليةالنفقات التراجعات في 

 دوالر 31مقابل للبرميل  أميركي دوالر 55إلى وصلت التي العالمية  النفط أسعار في زيادةال نتيجة ،مليار ليرة 95
 .2016للبرميل خالل كانون الثاني  يركيمأ

مدفوعات  في الملحوظ التدني نتيجة وذلك ،مليار ليرة 317 صل إلىلت مليار ليرة 31بقيمة  تسديدات الفوائد تراجعت

خالل المستحق ة يوروبوند التسديد سندات  هذا التراجع س  عك  . مليار ليرة 27ائد على الدين بالعملة األجنبية بقيمة والف
مليون دوالر أميركي تم دفعها خالل  18 حوالي هاائدو ف بلغتوالتي في المائة  8.5 نسبتهابفائدة  2016 كانون الثاني
 2017كانون الثاني  خاللمليار ليرة  27 الخارجية الديون أقساط تسديداتبلغت من جهتها،  .2016كانون الثاني 

 .2016كانون الثاني  خاللمليار ليرة  23مقارنة  مع 

مليار  15نخفاض بقيمة إ نتيجة وذلك ،مليار ليرة 63لى إلتصل  مليار ليرة 39 بقيمة النفقات االستثمارية نخفضتإ
 قيد التنفيذ. اإلنشاءات نفقاتو  التجهيزاتشراء  نفقات كل  من في ليرةمليار  11بقيمة و  ،ت الصيانةليرة في نفقا

وزارة المالية مبلغ  تسديد نتيجةبشكل أساسي  2017كانون الثاني  خاللمليار ليرة  416بقيمة  نفقات الخزينة تراجعت
 .2016مليار ليرة إلى البلديات من عائدات اإلتصاالت خالل كانون الثاني  413

 

 
                                                 

3
 .12/1/2017تاريخ  2، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 2017كانون الثاني  3بتاريخ 2/1قرار وزارة المالية رقم  

            
4
لية الجارية النفقات تتشك ل   .الدين وخدمة الفوائد دفعات ستثناءإ مع الجارية النفقات من األو 

عن بتعيين لجنة لتدقيق المستحقات الحكومية للمستشفيات المتعلق  28/1/2015تاريخ  74/1نتيجة قرار وزير المالية رقم من العام الماضي تحويل المتأخرات  5
 .2011-2000لفترة ا
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 الدين العام
نهاية في المائة عن  1.7 تهبإرتفاع نسب ،2017كانون الثاني مع نهاية مليار ليرة  114,846 إجمالي الدين العام بلغ

زيادة النتيجة  ،مليار ليرة 98,498قي المائة ليصل إلى  0.1بنسبة في الدين العام صا إنخفضفي حين  ،2016عام 
 مليار ليرة. 16,348 إلىمليار ليرة  14,268من ودائع القطاع العام في 

عن  مليار ليرة 1,804بزيادة قدرها  ،2017كانون الثاني نهاية  في مليار ليرة 72,332 الدين بالعملة المحلية لسج  
الدين  منمصرف لبنان محفظة  إنخفضت .رتفاع الدين العاما السبب األساسي وراء بذلك مشكال   ،الشهر السابق
في حين ، مليار ليرة 30,038لتصل إلى  مليار ليرة( 112) في المائة 0.37 نسبةب بشكل طفيف بالعملة المحلية

لى إ صلتمليار ليرة( ل 2,123في المائة ) 7.2ة ببنسالدين بالعملة المحلية من التجارية المصارف محفظة  إرتفعت
نخفضت سندات الخزينة التي حيث ا ،بالعملة المحلية ضئيلةاألخرى  نو رات في الدييالتغوجاءت  .مليار ليرة 31,704
 .مليار ليرة 8,563في المائة لتصل إلى  1.8المؤسسات العامة بنسبة  تحملها

قيمة ن علما  أ ،مليار ليرة 42,514لى إمليار ليرة( ليصل  132في المائة ) 0.3بنسبة  الدين بالعملة األجنبية رتفعا
الفوائد رتفعت افي حين  ،مليار ليرة 38,074تشهد تغيرا  ملحوظا  وسجلت لم  في السوق سندات اليوروبوند المتداولة

الدين بالعملة  ةزيادمليار ليرة مما أدى إلى  615 تصل إلىمليار ليرة ل 157بما يعادل  اليوروبوند سندات على المتراكمة
 األجنبية.
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 القسم األول: خالصة اإليرادات العامة    

 : إجمالي اإليرادات2جدول 
 )مليار ل.ل.( 2016 2017 نسبة التغير

2017/2016  2ك 2ك 
 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنها 1,484 1,693 14.1%
 اإليرادات الضريبية   1,179 1,276 8.2%

 اإليرادات غير الضريبية    305 417 36.6%
 إجمالي إيرادات الخزينة 191 135 29.1%-
 اإليرادات العامةإجمالي  1,675 1,828 9.2%

 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

 : اإليرادات الضريبية3جدول 
 2016 2015 نسبة التغير

2017/2016 )مليار ل.ل.(  2ك 2ك 
 اإليرادات الضريبية 1,179 1,276 8.2%
  :ضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال، ومنها 378 400 6.0%
 ضريبة الدخل على األرباح 95 103 7.8%
 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور 180 184 2.3%
 ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولة 22 25 16.2%
 %(5ضريبة الدخل على الفوائد ) 75 80 6.6%
 غرامات )ضريبة على الدخل( 5 8 46.2%
  :ضريبة على األمالك ، ومنها 80 95 18.0%
 ضريبة على األمالك المبنية 13 18 38.7%
 رسوم تسجيل على العقارات 57 62 8.2%
:الضرائب الداخلية على السلع والخدمات، ومنها 489 549 12.4%  
 الضريبة على القيمة المضافة 466 512 9.8%

 ضرائب أخرى على السلع والخدمات، ومنها: 21 35 69.7%
 رسوم تسجيل على السيارات 14 19 38.8%
 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية 7 16 131.1%
:الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنها 176 173 1.9%-  
 الجمارك  56 57 2.3%
 رسوم، ومنها: 120 116 3.8%-
 رسوم على البنزين 52 54 4.7%

 رسوم على التبغ 32 22 31.0%-
 رسوم على السيارات 36 39 8.3%
 إيرادات ضريبية أخرى )خاصة رسوم الطابع المالي( 56 59 5.3%

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  
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 : اإليرادات غير الضريبية4جدول 
 )مليار ل.ل.( 2016 2017 نسبة التغير

2016/2017  2ك 2ك 
 اإليرادات غير الضريبية 305 417 36.6%
 عامة وأمالك دولة، ومنها حاصالت إدارات ومؤسسات 203 300 47.7%
 حاصالت من إدارات ومؤسسات غير مالية، منها: 170 262 53.9%
 إيرادات كازينو لبنان 10 11 11.4%

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

 ة والالسلكيإيرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية  160 251 56.5%
 التحويالت من المؤسسات المالية العامة )مصرف لبنان المركزي( 0 0 -

 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة )إيرادات مطار رفيق الحريري الدولي( 33 38 15.2%
 حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة )فوائد( 0 1 120.8%
 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 75 102 36.1%
 رسوم إدارية، ومنها: 43 85 94.7%
 رسوم كتاب العدل 3 3 7.1%
 رسوم جواز السفر/ األمن العام 21 20 1.2%-

 رسوم السير 14 56 292.6%
 رسوم قضائية 2 2 4.7%
 رسوم القيادة 1 2 14.9%
 عائدات إدارية 14 8 45.1%-
 مبيعات )الجريدة الرسمية وثمن لوحة عمومية( 0 0 13.2%

 رسوم إجازات )خاصة إجازات العمل( 15 7 52.6%-
 رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 2 2 6.4%
 الغرامات والمصادرات 3 3 7.6%-

 إيرادات غير ضريبية مختلفة )معظمها محسومات تقاعدية( 25 13 48.2%-
 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة
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 خالصة اإلنفاق العامالقسم الثاني: 

 : اإلنفاق بحسب التصنيف االقتصادي5جدول 
 2016 2017 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2017/2016  2ك 2ك 

 النفقات الجارية .1 1,417 1,155 18.5%-
 المخصصات والرواتب وملحقاتها، ومنها:أ. .1 514 521 1.4%

 االجتماعيةمخصصات ورواتب وأجور والتقديمات  350 348 0.8%-
 معاشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ومنها: 160 173 8.4%
 معاشات التقاعد 147 154 5.0%

 تعويضات نهاية الخدمة 13 19 47.7%
 تحويالت إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب  4 3 6.9%-
 /1تسديد فوائد ومنها:  .ب.1 348 317 9.0%-
 الداخليةفوائد على القروض  258 254 1.5%-

 فوائد على القروض الخارجية 90 62 30.5%-
 /2 .ج. تعديالت محاسبية1 43 0 0.0%
 سديد أقساط ديون خارجيةت.د. 1 23 27 14.6%
 مواد استهالكية، ومنها: .ه.1 68 43 36.3%-
 نفقات تغذية 11 5 57.8%-
 محروقات 8 5 39.4%-
 أدوية 36 28 23.8%-
 خارجية خدمات .و.1 16 8 48.0%-
 تحويالت أخرى، ومنها: .ز.1 229 181 20.7%-
 /3 مؤسسة كهرباء لبنان 54 95 76.8%
 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 0 0 0.0%

 الهيئة العليا لإلغاثة 1 0 64.3%-
 التحويالت إلى القطاع غير العام 48 29 39.6%-
 /4 والشمندر السكريالتحويالت إلى المديرية العامة للحبوب  0 0 0.0%
 المساهمات لمؤسسات المياه 0 0 0.0%

 نفقات جارية أخرى، ومنها: .ح.1 176 42 76.4%-
 مستشفيات 147 31 79.0%-

-72.3% 8 28 
أخرى )أحكام قضائية ومصالحات، نفقات وفود ومؤتمرات خارجية،  نفقات
 غيرها(

 المدينة دعم الفوائد. .ط1 1 17 1626.6%
 . النفقات االستثمارية2 102 63 38.3%-

237.7% 0 0 
نشاءات  .أ.2 استمالكات أراض وأبنية إلنشاء وأشغال طرق ومرافئ ومطارات وا 

 مائية
 تجهيزات .ب.2 15 4 71.0%-
 إنشاءات قيد التنفيذ، ومنها: .ج.2 53 42 20.8%-

 صندوق المهجرين 0 0 -
 مجلس الجنوب 0 0 -

 واإلعمارمجلس اإلنماء  13 9 30.3%-
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 1 : تفاصيل عمليات خدمة الدين6جدول 
 )مليار ل.ل.( 2016 2017 نسبة التغير

2017/2016  2ك 2ك 
 تسديد فوائد 348 317 9.0%-
 الدين بالعملة المحلية 258 254 1.5%-

 بالعملة األجنبية، ومنهاالدين  90 62 30.5%-
 فوائد على اليوروبوند* 81 52 35.3%-
 على قروض خاصة* فوائد 0.6 0.7 19.7%
 فوائد على قروض ميس رة 8 9 11.6%

 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

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

قة عامة نفقات *تتضمن   بالعملية متعل 

           

 

 

 

 

 

 وزارة األشغال والنقل 12 12 4.6%-
 أخرى، ومنها: 25 16 36.0%-

 الهيئة العليا لإلغاثة 0 0 
 صيانة .د.2 31 15 49.8%-
 نفقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة المادية .ه.2 4 1 59.8%-
 /5سلفات موازنة  .3 1 1 18.5%
 /6إدارة الجمارك )ال تتضمن الرواتب واألجور(  .4 8 9 14.8%

 /7نفقات الخزينة  .5 468 52 88.9%-
 بلديات 413 6 98.6%-
 أمانات 2 17 766.5%
 /8ودائع  6 5 19.0%-
 أخرى، ومنها: 46 24 49.0%-
 ردي ات الضريبة على القيمة المضافة 27 19 31.3%-

 المصنفة غير النفقات .6 1 0 100.0%-
 إجمالي اإلنفاق )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار( .7 1,997 1,281 35.9%-

 األرقام االجمالية لنشرة األداء المالي بعد التسوية الدين العام،أرقام مديرية  نفقات الصناديق،، 36كشف حساب  المصدر: 
 (6/ للتفاصيل حول هذه التحويالت، الرجاء مراجعة جدول رقم )1
قد تم تسجيلها في  31/12/2015مليار ليرة مستحقة في  1.9مليار ليرة إضافة إلى مدفوعات فوائد مخصومة بقيمة  41.4اإلشارة إلى أن قسائم بقيمة  / تجدر2

 .2/1/2016نظام المحاسبة بتاريخ 
تصنيف التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان  من "نفقات (. تم اعادة 7م )، الرجاء مراجعة جدول رقإلى مؤسسة كهرباء لبنان للتفاصيل حول التحويالت /3

 وبما يتماشى مع األداء المالي. 2009الخزينة االخرى" الى التحويالت المختلفة في أعقاب اعادة التصنيف في اقتراح الموازنة لعام 
 عم القمح.لد ادارية ودفعاتتتضمن نفقات  التحويالت إلى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري / 4
وسوف  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   تتم قوننتها
العامة  المالية البند )باستثناء الرواتب واألجور( كل المدفوعات إلى الجمارك من صندوق الجمارك، ويمكن تصنيفها فقط عندما تستلم مديرية/يتضمن هذا 6

 . لالزمةالمستندات ا
تي تحمل االسم نفسه في تقارير أداء ، تختلف فقرة  نفقات الخزينة في التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن الفقرة ال2011/ اعتبارا من كانون األول 7

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

 لصالحهم. ةمن ايرادات محصل، الصناديق الماليةوالبلديات  ،المؤسسات، العامة الخزينة  لإل دارات ع هي مبالغ تدفعهائان الودا /8
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 كهرباء لبنان مؤسسة: التحويالت إلى 7جدول 

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

 كهرباء لبنان، ومنها: مؤسسة 54 95 76.8%
 خدمة الدين 1 1 3.3%-
 شراء غاز، فيول ووقودتسديدات ل 52 94 79.0%

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

2017كانون الثاني حسب الدائن في نهاية  المستحق األداء: الدين العام 8جدول   

 )مليار ل.ل.( 
2015 

 1ك
 

2016 
 1ك
 

2017 
2ك  

 رينسبة التغ    
-2016 1ك  
2017 2ك  

 %1.7 114,846 112,910 106,031 إجمالي الدين العام

 %2.6 72,332 70,528 65,195 الدين بالعملة المحلية

 %8.9 1,196 1,098 997 * فوائد متراكمة من الدين  

 24,308 30,150 30,038 -0.4% (  REPOsيتضمنمصرف لبنان ) -أ

 %7.2 31,704 29,581 29,878 المصارف التجارية -ب

 %1.9- 10,590 10,797 11,009 ديون أخرى  بالعملة المحلية )سندات خزينة(، ومنها -ج

 %1.8- 8,563 8,718 8,461 مؤسسات عامة

 %0.0 139 139 180 /1سندات فروقات المتعهدين

 %0.3 42,514 42,382 40,836 /2 دين بالعملة األجنبية

 %1.1 2,514 2,487 2,478 أجنبي القروض الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص -أ

 %0.2 632 631 1,182 /3 )يوروبوند وقروض( 2ديون باريس  -ب

 %2.9- 641 660 810 /4 )يوروبوند وقروض( 3باريس ديون  -ج

 %0.0 38,074 38,063 35,846 إصدارات يوروبوند في السوق -د

 %34.3 615 458 435 فوائد متراكمة على اليوروبوند -ه

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

 %14.6 16,348 14,268 13,227 ودائع القطاع العام

 %0.1- 98,498 98,642 92,804 /6 صافي الدين العام

 %3.1 72,517 70,303 68,799 /7 إجمالي القيمة السوقية للدين

 %1.4 %63 %62 %65 النسبة من اجمالي الدين العام

 مصرف لبنانالمصدر: وزارة المالية، 

 بالدوالر األمريكي تحت بند سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية.ة المحلية. تندرج سندات المتعهدين ل/  سندات فروقات المتعهدين بالعم1

ا نظرا  لتحديث المعلومات المتعلقة بالقروض الثنائية والمتعددة األطراف الصادرة  تختلف أن يمكن 2016 كانون األول -2015/  أرقام كانون األول2 عن تلك المنشورة سابق 
 .DMFASعن نظام 

 .2مصرف لبنان ضمن مؤتمر باريس  لصالحمليار دوالر  1,870بقيمة  ساسا  أ ت)القروض واليوروبوند( تتضمن سندات يوروبوند صدر 2/  ديون باريس 3

قرض الفرنسي لا من وثانيةأولى  تينقرض لإلمارات العربية المتحدة، شريح والتعمير، لإلنشاء، قرض للبنك الدولي 3لماليزيا كجزء من مساهمة باريس  ةيوروبوند صادر /4
 .2008في شباط 

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

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


