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 ًالماليةًالعامةًوالدينًالعامتطّوراتًفيًآخرًالً-ًثانياً 
ً

ًالماليةًالعامةًًً
ــ األ ل    في ال للمالية للعامة ،  2021 تشـ ــت  ب ربي لب سـ ــا   180  مايار لي ة بعد عتز بقيمة  962  باغل قيمته  فائضـ

 (. 2020 تش األ ل   مايار لي ة في  280بقيمة  عتزمايار لي ة في للشه  للذي سبق )

ه     تبي أل أرقام للمالية للعامة )مولزنة + خزانة( عند مقارنتها في   2021   2020 ل  لى مأل للعاَمْيأل للعـش ةل ـش

 للمعطيات للتالية: 

مايار لي ة  4116، أي بمقدلر مايار لي ة 16139لي ة إلى  رمايا 12023مأل  للمبالغ لإلجمالية للمقبوضةلرتفاع  -

مايار لي ة  غي  للض ابية بقيمة   3753في للتفاصيل، لرتفعل رل  مأل لإلا لدلت للض ابية بقيمة    %.34,2 بنسبة  

مايار لي ة. عاى صعيد لإلا لدلت للض ابية، فقد تأث ت   190مايار لي ة مقابل ت لجع مقبوضات للخزانة بقيمة    553

رما مايار لي ة( نتيتة لرتفاع ل سعار،    2184بة عاى للقيمة للمضافة )+إلى حد  ربي  بارتفاع للعائدلت مأل للض ا

لي ة(  لل سوم   مايار  223إا لدلت للتمارك )+   مايار لي ة(  1338للعائدلت مأل للض ابة عاى ل رباح )+   لرتفعل 

 مايار لي ة(. 790-مايار لي ة( مقابل لنخفاض قيمة للض ابة عاى للفولئد ) 141للعقاراة )+ 

ماـيار لي ة   1526ارلب، أي بقيـمة  ماـي  14721لي ة إلى    لت ماـيار  16247مأل   للمـبالغ لإلجـمالـية للـمدفوـعةخـفاض لن  -

ـــبة   ماـيار لي ة في فت ة   2486ماـيار لي ة )مأل   164مأل لنخـفاض ـخدـمة لـلداأل للـعام بقيـمة   ذـل  نتج   %.9,4 بنســ

ارة  2021  تـش األ ل   -للثاني  مايار لي ة في رانون    2322إلى   2020  تـش األ ل   -رانون للثاني   (. تتدر لإلـش

ــيمة( في  ذلر    عأل  توق فللإلى أن للحكومة للابنانية أعانل  ــا   قسـ ــندلت لليور بندز )أسـ ــداد سـ  أن    2020تسـ

ان   ندلت للخزانة بالاي ة للتي لنخفضـل جميعها بيأل  ذلر  نيـس ة منذ ذل    2020معدالت للفائدة عاى ـس تق   بقيل مـس

ــ لـية، أي مأل ـخارد ـخدـمة لـلداأل بقيـمة  للوـقل. ـرذـل ، لنخفضــ ماـيار   12399ماـيار لي ة )إلى   1362ل للنفـقات ل   

(،  قد 2020مايار لي ة في للفت ة ذلتها مأل للعام    13761مقابل    2021ل  لى مأل للعام   للعشــ ةلي ة في ل شــه  

حسـا  مولزنات سـابقة بقيمة    مايار لي ة  للنفقات عاى  416ت لجعل للتحواالت إلى مؤسـسـة ره بال لبنان بقيمة  

 مايار لي ة.  881

ل  لى مأل عام    للعشــ ةمايار لي ة في ل شــه    4224اكون لل صــيد للمالي للعام تحو   مأل عتز بقيمة   بذل ،  -

%  26–     هــ  ل نسبتــ،  باغ2021ل  لى مأل عام   للعش ة  ــمايار لي ة في ل شه  1418ة  ــض بقيمــإلى فائ  2020

 . % في للتاراَخْيأل للمذروَرْاأل عاى للتوللي9,6للمدفوعات  +مأل متموع 

لي   - ب مقدلر    حق ق لل صـيد ل    ه    مايار لي ة  3740فائضـا مقابل عتز    2021ل  لى مأل للعام  للعـش ةفي ل ـش

  .2020ل  لى مأل للعام  للعش ةمايار لي ة في ل شه   1738مقدلر   

ب  لنخفضـل   اتبي أل مأل للتد   أدنا  أن خدمة للداأل  في حيأل لرتفعل بشـكل بسـي   عاى للمقبوضـات لإلجمالية  قياسـا

ب عاى   .2021  2020 ل  لى مأل للعاَمْيأل للعش ةل شه   في اعند مقارنته للمدفوعات لإلجماليةقياسا
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 الدين العام تطور بعض النسب المئوية المتعلّقة بخدمة  -4جدول رقم  
 2021  1ت -2ك  2020  1ت – 2ك   

 15,8 15,3 خدمة للداأل للعام/للمدفوعات لإلجمالية

 14,4 20,7 خدمة للداأل للعام /للمقبوضات لإلجمالية

   زلرة للمالية مصدر للمعاومات:      
 

 سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

ندلت للخزانة بالاي ة )فتات للقيمة   لرتفعل ،  2022    نهااة  في  أـشه ،  6أـشه ،  3لإلـسمية لامحفةة لإلجمالية لـس

  93672 إلى (شــه لب   180شــه لب    144شــه لب،    120،  شــه لب   84  ،شــه لب   60شــه لب،   36شــه لب،    24شــه لب،   12

ــبق  ماـيار لي ة في نـهاـاة   90999ماـيار لي ة مـقاـبل   ــه  لـلذي ســ ماـيار لي ة في نـهاـاة ـرانون ل       91616للشــ

 .  2022مأل للعام    ل شه  للثمانية ل  لىمايار لي ة في    2056  بقيمة لزدلدت .  بذل ، تكون هذ  للمحفةة قد 2021
   

 بالنسبة المئوية( -توّزع سندات الخزينة بالليرة على جميع الفئات )نهاية الفترة  -5جدول رقم   
 3   
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 شهرا  
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144  
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180 
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 المجموع

 100,00 1,55 3,36 37,79 22,75 23,84 6,11 2,72 1,41 0,31 0,16 2021 1ك 

تممممممممممممموز 

2022 

0,11 1,66 1,69 3,35 6,66 21,09 21,52 38,97 3,38 1,56 100,00 

 100,00 1,51 3,28 37,86 20,91 20,40 6,41 4,18 3,84 1,48 0,14 2022آب 

 المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

نتَْيأل ما أد إ إلى لرتفاع حصـتهما مأل متموع للمحفةة إلى  في، ت ر زت لالرتتابات  2022في      نة  للـس فتتَْي للـس

% مقابل  37,9حصـــة فتة للعشـــ  ســـنولت   % عاى للتوللي في نهااة للشـــه  للمذرور.  باغل %4,18  3,84

 7  تتدر لإلشـارة إلى أنه ل  ات   إصـدلر سـندلت مأل فتتَيْ   .لفتة للخمس سـنولت   20,4% لفتة للسـبع سـنولت  20,9

 .2022سنولت في     10 

 

ـــندلت للخزاـنة للابـنانـية ـبالاي ة  القيممة الفعليمة  باـغل  ــان    92442  لامحفـةة لإلجـمالـية لســ ماـيار لي ة في نـهاـاة نيســ

ب بقيمة  2022 اةب ت لجعا ب عاى مايارلت لي ة    505، مست  مايار   92947، حيث باغل 2021نهااة رانون ل       قياسا

عل عاى للمكتتب لي ة.  يأل راآلتي: توز 

 توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين  -6جدول رقم 

 نهاية الفترة، مليار ليرة لبنانية(  -)القيمة الفعلية
 2022نيسان     2022آذار  2021 1ك    

 للمصارف  

 للحصة مأل للمتموع

20900 

22,5 % 

18652 

20,2 % 

18265 

19,8 % 

 مص ف لبنان

 للحصة مأل للمتموع

58002 

62,4 % 

58951 

64,0 % 

59435 

64,3 % 

 للمؤسسات للمالية

 للحصة مأل للمتموع

443 

0,5% 

423 

0,5% 

425 

0,5% 

 للمؤسسات للعامة

 للحصة مأل للمتموع

13021 

14,0 % 

13490 

14,6 % 

13714 

14,8 % 

 للتمهور

 للحصة مأل للمتموع

581 

0,6% 

607 

0,7% 

603 

0,6% 
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 92442 92123 92947 المجموع

 للمصدر: مص ف لبنان     

ندلت للخزانة بالاي ة بيأل نهااة  اةه   ع حصـ  للمكتتبيأل في للمحفةة لإلجمالية لـس ان  توز    2022 ذلر  نهااة نيـس

%  للقطاع غي   64,3رل  مأل مصــ ف لبنان إلى حصــة % مقابل لرتفاع  19,8لنخفاض حصــة للمصــارف إلى 

 %.15,9للمص في إلى 

 

 اللبنانية بالعمالت األجنبيةسندات الخزينة 

)قيمة   Eurobondsمحفةة ســندلت للخزانة للابنانية للم صــدَرة بالعمالت ل جنبية  باغل ،  2022  نيســانفي نهااة  

مايون    37211 مايون د الر مقابل  37433  ما اولزي( زلئد للمتأخ  لت لالرتتابات لإلسـمية زلئد للفولئد للمت لرمة 

 .2021رانون ل    مايون د الر في نهااة  36522ي سبق  في نهااة للشه  للذ د الر 

مايون    4517  زمحفةة للمـصارف للتتاراة مأل إجمالي محفةة ـسندلت لليور بوند  باغل ،  2022  نيـسان في نهااة  

ه  ــبـت ا نســ اـبل12,1د الر )أي ـم ه    مايون  4545  % مأل متموع للمحفـةة( مـق ــبـت ا نســ % مأل 12,2د الر )أي ـم

ــبته    4419  في نهااة للشــه  للذي ســبق  متموع(لل في نهااة عام    % مأل للمتموع(12,1مايون د الر )أي ما نس

2021. 

 

 الدين العام

مايار د الر عاى   101,1)أي ما اعاد   مايار لي ة    152377  للداأل للعام لإلجمالي  باغ ،  2022  نيسان  نهااةفي  

لل سمي   للص ف  سع   لاد الر(    1507,5أسا   سبق   151729مقابل  لي ة  للذي  للشه   نهااة  في  لي ة  مايار 

مايار   1068بقيمة    لرتفع بذل ، اكون للداأل للعام لإلجمالي قد    .2021في نهااة للعام      لي ة  لت مايار  151309 

( نتج مأل 2021للعام  للثاث ل    مأل  مايار لي ة في    3287مة  )زاادة بقي  للثاث ل    مأل للعام للحالي  لي ة في

ر بالعمالت ل جنبية بما اولزي  لرتفاع   قاباه    مايون د الر(  1065لي ة )ما اولزي    لت مايار  1605للداأل للمح َّ

  للمتأخ لت مايار لي ة. ت عزإ للزاادة في للداأل للخارجي إلى ت لر  537بالاي ة للابنانية بقيمة   للعام  للداأل  لنخفاض 

عأل للدفع لألسا   للفولئد، مع للتذري  بأن للحكومة للابنانية أعانل للتوق ف عأل دفع سندلت لليور بندز في  ذلر 

2020. 

ــزال  دلئع للقطاع للعام لدإ للتهاز للمـص في   باغ مايار لي ة  131223 ،للداأل للعام للـصافي، للمحتسـَب بعد تنـــ

الب ،  2021رانون ل      ةمايار لي ة في نهاا  132071  مقابل ب   مســت  ب عاى نهااة للعام  % 0,6ه  نســبت    لنخفاضــا قياســا

 .(2021 نهااة نيسان  2020 رانون ل    بيأل نهااة% 1,6)+ 2021

ــهااة     لي ة، مـشك اةب حوللي لت مايار  92710 الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية، باغل قيمة 2022  نيـسان في نـــ

ام% مأل  60,8 داأل للـع الي لـل اد       إجـم ا اـع ل ـم اـب ار  59667مـق ا   ماـي ة، أي ـم العمالت ل جنبـي ر ـب داأل للمح   لي ة لـا

  % مأل للداأل للعام لإلجمالي.39,2نسبت ه 

ر بالاي ة للابنانية في ما اخ    ان، لنخفضـل في نهااة  تموال للداأل للعام للمح   إلى  حصـة  للمصـارف   2022  نيـس

 %.15,9 حصة للقطاع غي  للمص في إلى  % 64,1 إلى ف لبنان حصة مص % مقابل لرتفاع20,0
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 مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية  -7جدول رقم 

 بالنسبة المئوية -نهاية الفترة

 2022 نيسان 2022 آذار 2021 1 ك 

 

 20,0 20,5 22,7 للمصارف في لبنان

 64,1 63,8 62,2 مص ف لبنان

 15,9 15,7 15,1 للمص فيللقطاع غي  

 100,0 100,0 100,0 المجموع

 للمصدر: مص ف لبنان     

 

ع حص  للمكتتبيأل راآلتي:  ر بالعمالت ل جنبية، جال توز   في ما اخ   تموال للداأل للمح  

  

 مصادر تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية -8جدول رقم 

 بالنسبة المئوية -نهاية الفترة  

 2022 نيسان 2022 آذار 2021 1ك  

 1,2 1,3 1,3 للحكومات

 4,1 4,1 3,8 للمتعد دة ل ط لفمؤسسات  لل

 94,6 94,5 94,8 سندلت اور بوندز

 0,1 0,1 0,1 سندلت خاصة لالستمالرات + مصادر أخ إ خاصة

 100,0 100,0 100,0 المجموع

 للمصدر: مص ف لبنان     
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 الملحقًاإلحصائًي

ًالماليةًالعامةًوالدينًالعامتطّوراتًفيًآخرًال
 
 )مليارًليرةً(ًالماليةًالعامة

 2021ًًًو2020ًمنًالعاَمْينًًًىاألولًالعشرةاألشهرًفيًً

 
 للمصدر:  زلرة للمالية 

 
ًتوزعًسنداتًالخزينةًحسبًالمكتتبينًفيًنهايةًالفترًة

 مليارًليرًة

 للمصدر: مص ف لبنان 

 
ًفيًنهايةًالفترًةًالدينًالعام

ًمليارًليرًة

 
 للمصدر: مص ف لبنان 

 

           

ك 2-ت1ك 2-ت1

بالنسبةبالقيمة20202021

1202316139411634.23اإليرادات اإلجمالية

9.39-1526-1624714721النفقات اإلجمالية

6.60-164-24862322منها خدمة للداأل للعام

9.90-1362-1376112399لإلنفاق خارد خدمة للداأل للعام

42241418-الرصيد الكلي

17383740-الرصيد األّولي

26.09.6-الرصيد الكلي/النفقات )%(

التغيّر 

النسبة )%(Apr-22النسبة )%(Mar-22النسبة )%(Dec-21البيان

2090022.51865220.21826519.8المصارف 

5800262.45895164.05943564.3مصرف لبنان

4430.54230.54250.5المؤسسات المالية

1302114.01349014.61371414.8المؤسسات العامة

5810.66070.76030.7الجمهور

92947100.092123100.092442100.0المجموع

Apr-21)%(  النسبةDec-21)%(  النسبةMar-22)%(  النسبةApr-22)%(  النسبة

147395151309151729152377مجموع الدين العام الفعلي

91817100.093247100.092396100.092710100.0الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية

5674961.85800262.25895163.85943564.1مصرف لبنان

0000قروض

56749580025895159435سندات خزينة

2317525.22120022.71892520.51853320.0المصارف 

22853209001865218265سندات خزينة

322300273268قروض للمؤسسات العامة

1189313.01404515.11452015.71474215.9آخرون)سندات(

654581607603الجمهور

10785130211349013714المؤسسات العامة

454443423425المؤسسات المالية

55578100.058062100.059333100.059667100.0الدين المحرر بالعمالت االجنبية

30655.529585.131925.431925.3مؤسسات التنمية  والحكومات

5251394.55510494.95614194.65647594.7غيرها

16387192382068221154ودائع القطاع العام


