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 لمحة عامة

من  نفسهشهر للبالميزان المالي  فائض مع مقارنةً  2018سّجلت المالية العامة عجًزا كبيًرا خالل الشهر األول من العام 
، التحويالت إلى كلفة الرواتب واألجورترتفاع انتيجة  زادت أكثر من الضعف النفقات األولّية أنّ  العام الماضي، حيث

سنويًّا، مقابل زيادة بلغت  فقط في المائة 3.6رتفعت اإليرادات بنسبة إ المؤسسات العاّمة وزيادة النفقات اإلستثمارّية.
توقيت التحويالت من وفر  اإلختالف فيبشكٍل أساسي نتيجة وذلك ، 2017في المائة في الشهر نفسه من العام  9.2

 كانون الثاني مليار ليرة خالل 571 بقيمة عجًزا إجمالي الميزان الماليسجل  موازنة اإلتصاالت لصالح الخزينة.
 األولي ميزانال ت نتيجةتحّول في حين، 2017في الشهر نفسه من العام  مليار ليرة 548لغ بفائض ب مقارنةً  ،2018

 .مليار ليرة 160بقيمة  زإلى عج مليار ليرة 891 من فائض بقيمة

 

 االيرادات

 مع ذلك، .2018 مليار ليرة خالل كانون الثاني 1,895ليبلغ  في المائة 3.6بنسبة  سنويًّا انموًّ  إجمالي اإليرادات شهد
مليار ليرة في الشهر األّول  128في المائة لتصل إلى  69.3بشكٍل ملحوظ بمعّدل  ضريبيةالاإليرادات غير تراجعت 
 من العام.

 نتيجة ،مليار ليرة 1,376لتبلغ  سنوي على أساسٍ  في المائة( 7.9مليار ليرة ) 100بقيمة  الضريبية اإليرادات إرتفعت
 بائضر ال إيرادات رتفعتإباستثناء تراجع طفيف في الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية.  هاناتفي جميع مكوّ  الزيادة
، بشكٍل 2018في المائة( سنوّيا في كانون الثاني  12.8مليار ليرة ) 51بقيمة  ورؤوس األموال األرباحو  الدخل على

 22.1)ضريبة الدخل على الفوائد و في المائة(  13.2)ضريبة الدخل على الرواتب واألجور أساسي نتيجة زيادة إيرادات 
في  14.2مليار ليرة ) 9بقيمة  العقاراترسوم التسجيل على في ما يتعّلق بالضرائب على األمالك، ارتفعت  في المائة(.

 الضرائب إرتفعتفي المائة مقارنًة مع الشهر نفسه من العام الماضي.  23المائة(، حيث زادت عمليات البيع بمعّدل 
رسوم مغادرة األراضي على أساٍس سنوي على الرغم من تراجع  مليار ليرة 33 قيمةب والخدمات السلع على الداخلية

 : ملخص المالية العامة1جدول 

 )مليار ل.ل.( 2017 2018 نسبة التغير
 2ك 2ك 2018/2017

 إجمالي ايرادات الموازنة والخزينة 1,828 1,895 3.6%

 منها  إجمالي نفقات الموازنة والخزينة، 1,281 2,466 92.5%

21.3% 384 317  تسديد فوائد 

0.8% 27 27  1تسديد أقساط القروض الميسرة 

119.2% 2,055 938  2النفقات األولية 

 إجمالي العجز/الفائض 548 571- -

 األولي العجز األولي/الفائض 891 160- -

 مديرية المالية العامةالمصدر: وزارة المالية، 
 تسديد اقساط القروض الميّسرة المخّصصة لتمويل المشاريع.تشمل فقط  1
 .القروض الميسرة(النفقات األولية ال تتضمن المدفوعات المتعلقة بالدين )تسديد الفوائد وأقساط . .2
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الضريبة على القيمة  تعرتفا حيث ،2018مليار ليرة في كانون الثاني  582مليار ليرة لتصل إلى  9بقيمة  اللبنانية
المحصلة  على القيمة المضافة الضريبةفي المائة( ويعود ذلك جزئيًّأ إلى زيادة  7.2)مليار ليرة  37بحوالي  المضافة

بنسبة واحد في الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية في المائة. من جّهة أخرى، تراجعت  29بنسبة  لدى الجمارك
بالرغم مليار ليرة على التوالي،  4مليار ليرة و 9على السيارات بقيمة  رسومالانخفاض الرسوم على التبغ و المائة نتيجة 

مليار ليرة. إرتفعت اإليرادات الضريبّية األخرى )تحديًدا رسوم الطابع المالي(  6الرسوم على البنزين بقيمة  ارتفاع من
 .2018مليار ليرة في كانون الثاني  70لتصل إلى  في المائة( 19.0) مليار ليرة 11بقيمة 

لتصل  في المائة( على أساٍس سنوي   69.3) مليار ليرة 289 قيمةشكٍل ملحوظ بب  اإليرادات غير الضريبية تراجعت 
إدارات ومؤسسات  حاصالتإيرادات كل من انخفاض يعود ذلك إلى  .2018مليار ليرة خالل كانون الثاني  128إلى 

من  حاصالتو مليار ليرة  251بقيمة  تراجعت التي التحويالت من وفر موازنة اإلتصاالت، بخاّصة دولةالعامة وأمالك 
الرسوم والعائدات  في المائة(. إضافة إلى ذلك، تراجعت 74.4مليار ليرة ) 28 تدنت بقيمةالتي  أمالك الدولة الخاصة

رسوم تراجعت  . كما2018انون الثاني مليار ليرة في ك 78في المائة( لتصل إلى  23.0) مليار ليرة 23بقيمة  اإلدارية
بشكٍل جزئي إرتفاع بقيمة  اتالتراجع همليار ليرة. قابل هذ 31لتصل إلى في المائة(  45.1مليار ليرة ) 25بقيمة  السير

 اإليرادات غير الضريبّية األخرى.في مليار ليرة  11

 2018خالل كانون الثاني مليار ليرة  391مليار ليرة لتصل إلى  256 بقيمة كبيراً إرتفاًعا  إيرادات الخزينة شهدت
 .2017كانون الثاني مليار ليرة خالل  55تراجع سنوي بقيمة مقارنًة مع 

 

 النفقات

 ،2018 كانون الثانيخالل  مليار ليرة 2,466في المائة ليصل إلى  92.5بنسبة كبيرًا  ارتفاعً إ النفقاتإجمالي  سجل
 الفئات. في معظمزيادة اإلنفاق  نتيجة

نتيجة ، 2018في كانون الثاني ليرة  رمليا 1,228مليار ليرة لتصل إلى  416بقيمة  1النفقات الجارية األولية رتفعتإ
 126الرواتب واألجور بقيمة  إرتفاع إلى عودتي تالو مليار ليرة  166بقيمة المخصصات والرواتب وملحقاتها الزيادة في 
 بقيمةالتي زادت  المستشفياتالتحويالت إلى  (i) 2018الزيادات السنوّية األخرى في كانون الثاني تشمل مليار ليرة. 

 (iii)و في المائة(، 86.1) مليار ليرة 25 بقيمةالتي نمت  إلى القطاع غير العام المساهمات (ii)مليار ليرة،  161
أسعار متوسط في المائة( بسبب إرتفاع  41.3مليار ليرة ) 39بقيمة التي ارتفعت  نانبل كهرباء مؤسسة إلى التحويالت

 ألدويةانفقات بشكٍل جزئي  تراجع  يًّا. مع ذلك، قابل هذه الزياداتفي المائة سنو  26.6 العالمّية بنسبة الخام النفط
 .2018مليار ليرة في كانون الثاني  13لتصل إلى 

 على الفوائد تسديدات في الزيادة نتيجة  2018في كانون الثاني  ليرة مليار 384لحدود  الفوائد تسديدات إرتفعت
على  الديون الخارجية أقساط تسديدات في المائة(. حافظت 27.4مليار ليرة ) 70بقيمة  المحلية ةبالعمل القروض
    .2018مليار ليرة في كانون الثاني  27 البالغةقيمتها 

 رتفاعإ ةنتيج 2018 كانون الثاني فيمليار ليرة  374لى إلتصل مليار ليرة  311يمة بق الرأسماليةالنفقات زادت 
مدفوعات و  مليار ليرة 30بقيمة  أبنيةأراض و  اتستمالكا، مليار ليرة 262بقيمة  التنفيذ قيد اإلنشاءات من كل مدفوعات
 .مليار ليرة 15بقيمة  الصيانة

                                                 
            

1
 .الدين وخدمة الفوائد دفعات ستثناءإ مع الجارية النفقات من األّولية الجارية النفقات تتشّكل 
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 زيادةالوذلك نتيجة  ،2018كانون الثاني مليار ليرة مع نهاية  431لتصل إلى  إرتفاًعا ملحوًظانفقات الخزينة  شهدت
كانون  خالل اإلتصاالت إيرادات لصالح البلديات من بها وزارة المالّية قامتالتي  التسديدات مليار ليرة في 414بقيمة 
 .في المائة( 93.7مليار ليرة ) 18الضريبة على القيمة المضافة تراجعت بقيمة يات ردّ . الجدير بالذكر أّن 2018 الثاني

 

 الدين العام
في المائة عن  1.1 اتهنسب زيادةب ،2018كانون الثاني مع نهاية مليار ليرة  121,189 إلى إجمالي الدين العام إرتفع

 مع ،مليار ليرة 104,628ي المائة ليصل إلى ف 0.4بنسبة في الدين العام صا إرتفع، بالتوازي .2017نهاية عام 
 ليرة. مليار 16,561 إلىمليار ليرة  15,659من ودائع القطاع العام في زيادة ال

عن  مليار ليرة 1,027بزيادة قدرها  ،2018كانون الثاني نهاية  في مليار ليرة 75,104 الدين بالعملة المحلية لسجّ 
الدين بالعملة  منمصرف لبنان محفظة  رتفعتإ .رتفاع الدين العاما السبب األساسي وراء بذلك مشكالً  ،الشهر السابق

محفظة  نخفضتافي حين ، مليار ليرة 37,822لتصل إلى  مليار ليرة( 2,242) في المائة 6.3 نسبةب المحلية
مليار  26,413لى إ صلتمليار ليرة( ل 1,343في المائة ) 4.8ة ببنسالدين بالعملة المحلية من التجارية المصارف 

المؤسسات  تحملهاسندات الخزينة التي  رتفعتاحيث  ،بالعملة المحلية ضئيلةاألخرى  نو رات في الدييالتغوجاءت  .ليرة
 .مليار ليرة 9,049في المائة لتصل إلى  1.2العامة بنسبة 

مع  مليار ليرة 46,085لى إمليار ليرة( ليصل  273في المائة ) 0.6بنسبة بشكٍل طفيف  الدين بالعملة األجنبية رتفعا
تشهد تغيرًا ملحوظًا وسجلت لم  في السوق المتداولةسندات اليوروبوند قيمة ن علمًا أ ،2018نهاية كانون الثاني 

مليار  185بما يعادل  بشكل ملحوظ اليوروبوند سندات على المتراكمةالفوائد رتفعت إفي حين  ،مليار ليرة 41,823
 األجنبية.الدين بالعملة  ةزيادمما أدى إلى في كانون الثاني مليار ليرة  665 تصل إلىليرة ل
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ألول: خالصة اإليرادات العامة  القسم ا  

 : إجمالي اإليرادات2جدول 
 )مليار ل.ل.( 2017 2018 نسبة التغير

2018/2017  2ك 2ك 
 إجمالي إيرادات الموازنة، ومنها 1,693 1,504 11.2%-
 اإليرادات الضريبية   1,276 1,376 7.9%

 اإليرادات غير الضريبية    417 128 69.3%-
 إجمالي إيرادات الخزينة 135 391 189.1%
 إجمالي اإليرادات العامة 1,828 1,895 3.6%

 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

 : اإليرادات الضريبية3جدول 
 )مليار ل.ل.( 2017 2018 نسبة التغير

2018/2017  2ك 2ك 
 اإليرادات الضريبية 1,276 1,376 7.9%
  :على الدخل واألرباح ورؤوس األموال، ومنهاضريبة  400 451 12.8%
 ضريبة الدخل على األرباح 103 112 8.6%
 ضريبة الدخل على الرواتب واألجور 184 209 13.2%
 ضريبة الدخل على رؤوس األموال المنقولة 25 25 0.1%
 %(7ضريبة الدخل على الفوائد ) 80 97 22.1%
 غرامات )ضريبة على الدخل( 8 8 4.5%
  :ضريبة على األمالك ، ومنها 95 101 6.6%
 ضريبة على األمالك المبنية 18 22 23.4%
 رسوم تسجيل على العقارات 62 71 14.2%
:الضرائب الداخلية على السلع والخدمات، ومنها 549 582 6.0%  
 الضريبة على القيمة المضافة 512 549 7.2%

 والخدمات، ومنها:ضرائب أخرى على السلع  35 28 20.7%-
 رسوم تسجيل على السيارات 19 20 7.4%

 رسوم مغادرة األراضي اللبنانية 16 7 55.1%-
:الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية، ومنها 173 171 0.7%-  
 الجمارك  57 63 10.0%
 رسوم، ومنها: 116 109 5.9%-
 رسوم على البنزين 54 60 10.5%
 على التبغرسوم  22 13 42.0%-
 رسوم على السيارات 39 35 10.7%-
 إيرادات ضريبية أخرى )خاصة رسوم الطابع المالي( 59 70 19.0%

العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر  
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 : اإليرادات غير الضريبية4جدول 
 )مليار ل.ل.( 2017 2018 نسبة التغير

2018/2017  2ك 2ك 
 اإليرادات غير الضريبية 417 128 69.3%-
 حاصالت إدارات ومؤسسات عامة وأمالك دولة، ومنها 300 22 92.7%-
 حاصالت من إدارات ومؤسسات غير مالية، منها: 262 12 95.4%-
 إيرادات كازينو لبنان 11 12 11.1%

 إيرادات مرفأ بيروت 0 0 -
 إيرادات من وفر موازنة مديرية اليانصيب الوطني 0 0 -
 ة إيرادات من وفر موازنة االتصاالت السلكية والالسلكي 251 0 -
 التحويالت من المؤسسات المالية العامة )مصرف لبنان المركزي( 0 0 -

 حاصالت من أمالك الدولة الخاصة )إيرادات مطار رفيق الحريري الدولي( 38 10 74.4%-
 حاصالت أخرى من إدارات ومؤسسات عامة )فوائد( 1 0 62.9%-
 رسوم وعائدات إدارية، ومنها 102 78 23.0%-
 رسوم إدارية، ومنها: 85 66 21.5%-
 رسوم كتاب العدل 3 6 123.0%
 رسوم جواز السفر/ األمن العام 20 23 13.5%
 رسوم السير 56 31 45.1%-
 رسوم قضائية 2 2 1.9%
 رسوم القيادة 2 2 12.4%

 عائدات إدارية 8 3 64.4%-
 مبيعات )الجريدة الرسمية وثمن لوحة عمومية( 0 0 14.3%
 رسوم إجازات )خاصة إجازات العمل( 7 8 6.3%

 رسوم وعائدات إدارية ومبيعات أخرى 2 1 36.4%-
 الغرامات والمصادرات 3 4 40.5%
 إيرادات غير ضريبية مختلفة )معظمها محسومات تقاعدية( 13 24 86.2%

المالية العامةالمصدر: وزارة المالية، مديرية   
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 القسم الثاني: خالصة اإلنفاق العام

 : اإلنفاق بحسب التصنيف االقتصادي5جدول 
 2017 2018 نسبة التغير

 )مليار ل.ل.(
2018/2017  2ك 2ك 

 النفقات الجارية .1 1,155 1,639 41.9%
 المخصصات والرواتب وملحقاتها، ومنها:أ. .1 524 690 31.7%
 مخصصات ورواتب وأجور والتقديمات االجتماعية 348 473 36.2%
 معاشات تقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، ومنها: 173 202 16.5%
 معاشات التقاعد 154 180 16.7%
 تعويضات نهاية الخدمة 19 22 14.8%

 تحويالت إلى مؤسسات عامة لتغطية رواتب  3 15 -
 /1تسديد فوائد ومنها:  .ب.1 317 384 21.3%
 فوائد على القروض الداخلية 254 324 27.4%
 فوائد على القروض الخارجية 62 60 3.4%-

 .ج. تعديالت محاسبية 1 0 0 -
 سديد أقساط ديون خارجيةت.د. 1 27 27 0.8%

 مواد استهالكية، ومنها: .ه.1 43 30 30.2%-
 نفقات تغذية 5 2 61.6%-
 محروقات 5 0 92.4%-
 أدوية 28 13 51.4%-

 خدمات خارجية .و.1 8 35 -
 تحويالت أخرى، ومنها: .ز.1 178 233 30.7%
 / 2 مؤسسة كهرباء لبنان 95 134 41.3%

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 0 0 -
 الهيئة العليا لإلغاثة 0 0 -

 التحويالت إلى القطاع غير العام 29 54 86.1%
 /3 للحبوب والشمندر السكريالتحويالت إلى المديرية العامة  0 0 -
 نفقات جارية أخرى، ومنها: .ح.1 42 238 -
 مستشفيات 31 192 -

- 43 8 
أخرى )أحكام قضائية ومصالحات، نفقات وفود ومؤتمرات خارجية،  نفقات
 غيرها(

 المدينة دعم الفوائد. .ط1 17 2 88.6%-
 . النفقات االستثمارية2 63 374 -

- 30 0 
نشاءات  استمالكات .أ.2 أراض وأبنية إلنشاء وأشغال طرق ومرافئ ومطارات وا 

 مائية
 تجهيزات .ب.2 4 9 102.5%

 إنشاءات قيد التنفيذ، ومنها: .ج.2 42 304 -
 صندوق المهجرين 0 10 -
 مجلس الجنوب 0 0 -

 مجلس اإلنماء واإلعمار 9 23 150.0%
 وزارة األشغال والنقل 12 8 36.6%-
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 1 : تفاصيل عمليات خدمة الدين6جدول 
 2017 2018 نسبة التغير

2018/2017 )مليار ل.ل.(  2ك 2ك 
 تسديد فوائد 317 384 21.3%
 الدين بالعملة المحلية 254 324 27.4%
 ومنهاالدين بالعملة األجنبية،  62 60 3.4%-
 فوائد على اليوروبوند* 52 50 4.9%-
 على قروض خاصة* فوائد 0.7 0.1 83.7%-
 فوائد على قروض ميّسرة 9 10 10.6%

 العامة المالية مديرية المالية، وزارة: المصدر

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

 بالعملية متعّلقة عامة نفقات *تتضمن 

           

 

 

 
 

 

 
 
 

 أخرى، ومنها: 16 10 40.7%-
 الهيئة العليا لإلغاثة 0 1 -

 صيانة .د.2 15 30 96.1%
 نفقات أخرى تتعلق باألصول الثابتة المادية .ه.2 1 1 28.2%-
 /4سلفات موازنة  .3 1 2 82.5%
 /5إدارة الجمارك )ال تتضمن الرواتب واألجور(  .4 9 20 108.1%

 /6نفقات الخزينة  .5 52 431 -
 بلديات 6 414 -

 أمانات 17 7 60.7%-
 /7ودائع  5 6 14.6%
 أخرى، ومنها: 24 4 82.0%-
 رديّات الضريبة على القيمة المضافة 19 1 93.7%-

 المصنفة غير النفقات .6 0 0 -
 إجمالي اإلنفاق )ال يتضمن التمويل الخارجي لمجلس اإلنماء واإلعمار( .7 1,281 2,466 92.5%

 األرقام االجمالية لنشرة األداء المالي بعد التسوية الدين العام،أرقام مديرية  الصناديق،نفقات ، 36كشف حساب  المصدر: 
 (6/ للتفاصيل حول هذه التحويالت، الرجاء مراجعة جدول رقم )1
مؤسسة كهرباء لبنان  من "نفقات (. تم اعادة تصنيف التحويالت إلى 7م )، الرجاء مراجعة جدول رقإلى مؤسسة كهرباء لبنان للتفاصيل حول التحويالت /2

 وبما يتماشى مع األداء المالي. 2009الخزينة االخرى" الى التحويالت المختلفة في أعقاب اعادة التصنيف في اقتراح الموازنة لعام 
 تتضمن نفقات ادارية ودفعات لدعم القمح. التحويالت إلى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري / 3
وسوف  تبويبها بشكل مستقل. . نظرا  لنموها، وفي إطار جهود وزارة المالية لتأمين الشفافية، سوف يتمتحت البند "غيره" لموازنة كانت مصنفة سابقا  سلفات ا /4

 .في نظام الموازنة ةاالقتصادي لطبيعتهاالحقا ، وحينها فقط يمكن تصنيفها وفقا   تتم قوننتها
العامة  المالية الرواتب واألجور( كل المدفوعات إلى الجمارك من صندوق الجمارك، ويمكن تصنيفها فقط عندما تستلم مديرية/يتضمن هذا البند )باستثناء 5

 . لالزمةالمستندات ا
سه في تقارير أداء ، تختلف فقرة  نفقات الخزينة في التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن الفقرة التي تحمل االسم نف2011/ اعتبارا من كانون األول 6

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  ،تالمؤسسا، الخزينة  لإل دارات العامة ع هي مبالغ تدفعهائان الودا /7
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كهرباء لبنان مؤسسة: التحويالت إلى 7جدول   

 )مليار ل.ل.( 2017 2018 نسبة التغير
2018/2017  2ك 2ك 

 كهرباء لبنان، ومنها: مؤسسة 95 134 41.3%
 خدمة الدين 1 1 1.2%-

 شراء غاز، فيول ووقودتسديدات ل 94 133 42.0%
 المصدر: وزارة المالية، مديرية المالية العامة

 

            

الدين العامالقسم الثالث:   

 

2018كانون الثاني حسب الدائن في نهاية  المستحق األداءن العام : الدي8جدول   

 )مليار ل.ل.( 
2016 

 1ك
 

2017 
 1ك
 

2018 
2ك  

 رينسبة التغ    
-2017 1ك  
2018 2ك  

 %1.1 121,189 119,889 112,910 إجمالي الدين العام

 %1.4 75,104 74,077 70,528 الدين بالعملة المحلية

 %4.3- 1,109 1,159 1,098 * فوائد متراكمة من الدين  

 %6.3 37,822 35,580 30,150 مصرف لبنان  -أ

 1/ 29,581 27,756 26,413 -4.8% (  REPOsيتضمنالمصارف التجارية ) -ب

 %1.2 10,869 10,741 10,797 ديون أخرى  بالعملة المحلية )سندات خزينة(، ومنها -ج

 %1.2 9,049 8,941 8,718 مؤسسات عامة

 %0.0 166 166 139 /2سندات فروقات المتعهدين

 %0.6 46,085 45,812 42,382 /3 دين بالعملة األجنبية

 %1.6 3,017 2,970 2,506 أجنبي القروض الثنائية والمتعددة األطراف وقروض من قطاع خاص -أ

 %1.2 87 86 631 /4 )يوروبوند وقروض( 2ديون باريس  -ب

 %1.8 460 452 660 /5 )يوروبوند وقروض( 3ديون باريس  -ج

 %0.1 41,823 41,791 38,063 إصدارات يوروبوند في السوق -د

 %38.5 665 480 458 فوائد متراكمة على اليوروبوند -ه

 %0.0 33 33 63 /6 سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية -و

 5.8% 16,561 15,659 14,586 ودائع القطاع العام

 %0.4 104,925 104,230 98,324 /7 صافي الدين العام

 %1.5- 70,843 71,944 70,303 /8 إجمالي القيمة السوقية للدين

 %2.6- %58 %60 %62 النسبة من اجمالي الدين العام

 مصرف لبنانالمصدر: وزارة المالية، 

ا من آب /1  من مصرف لبنان وادراجها ضمن المصارف التجاريّة   REPOsتّم نقل ال 2017إبتداء 
 ة المحلية. تندرج سندات المتعهدين بالدوالر األمريكي تحت بند سندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية.لسندات فروقات المتعهدين بالعم  /2
ا نظرا  لتحديث المعلومات المتعلقة بالقروض الثنائية والمتعددة األطراف الصادرة  تختلف أن يمكن 2017ول كانون األ -2016/  أرقام كانون األول3 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 4

لقرض الفرنسي ا من وثانيةأولى  تينقرض لإلمارات العربية المتحدة، شريح والتعمير، لإلنشاء، قرض للبنك الدولي 3لماليزيا كجزء من مساهمة باريس  ةيوروبوند صادر /5
 .2008في شباط 

 ومقاوالت(. اتسندات خزينة خاصة بالعملة األجنبية )سندات استمالك  /6
 .العام الدين اجمالي من العام القطاع ودائع طرح طريق عن العام الدين صافي احتساب يتم/ 7

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


