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اً  رات في آخ ال - ثان ی العامّ ة العامة وال ال   ال
  

ة العامة    ال   ال
هر ، 2021 أيلول  في ّجلت المالية العامة للش  72 مليار ليرة بعد فائض بقيمة 180 بلغت قيمته عجزاً  الخامسس

  ). 2020 أيلولمليار ليرة في  123بقيمة  عجزمليار ليرة في الشهر الذي سبق (

هر  وتبيّن أرقام المالية العامة (موازنة + خزينة) عند مقارنتها في عةاألش  2021و 2020 األولى من العاَمْين التس

 المعطيات التالية: 

مليار ليرة  3337، أي بمقدار مليار ليرة 13902ى ليرة إل رمليا 10564من  المبالغ اإلجمالية المقبوضةارتفاع  -

مليار ليرة وغير الضريبية بقيمة  2750في التفاصيل، ارتفعت كّل من اإليرادات الضريبية بقيمة  .%31,6وبنسبة 

مليار ليرة. على صعيد اإليرادات الضريبية، فقد تأثرت  214مليار ليرة مقابل تراجع مقبوضات الخزينة بقيمة  801

كما مليار ليرة) نتيجة ارتفاع األسعار،  1538إلى حدّ كبير بارتفاع العائدات من الضريبة على القيمة المضافة (+

ليرة)  مليارات 205إيرادات الجمارك (+و مليارات ليرة)  1309العائدات من الضريبة على األرباح (+ ارتفعت

 مليار ليرة). 775-مليار ليرة) مقابل انخفاض قيمة الضريبة على الفوائد ( 96الرسوم العقارية (+و

مليار ليرة  1062اراً، أي بقيمة ملي 13446ليرة إلى  اتمليار 14508من  المبالغ اإلجمالية المدفوعةانخفاض  -

بة  مليار ليرة في فترة  2230ليرة (من  مليار 114من انخفاض خدمة الدين العام بقيمة  ذلكونتج  .%7,3وبنس

). تجدر اإلشارة إلى أن الحكومة 2021 أيلول-مليار ليرة في كانون الثاني  2116إلى  2020 أيلول-كانون الثاني 

يمة) في آذار  عن توقّفالاللبنانية أعلنت  اس وقس ندات اليوروبندز (أس ديد س وأن معدالت الفائدة على  2020تس

ندات الخزينة باللي ان س ت جميعها بين آذار ونيس تقّرة منذ ذلك الوقت. كذلك،  2020رة التي انخفض بقيت مس

ت النفقات األّولية، أي من خارج خدمة الدين بقيمة  هر  11330مليار ليرة (إلى  947انخفض مليار ليرة في األش

ة ع ام  التس ل  2021األولى من الع اب ام  12277مق ا من الع ار ليرة في الفترة ذاته ت 2020ملي د تراجع )، وق

مليار  883مليار ليرة والنفقات على حساب موازنات سابقة بقيمة  320التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 

 ليرة. 

يد المالي العام تحّول من عجز بقيمة وبذلك،  - هر  3944يكون الرص عةمليار ليرة في األش األولى من عام  التس

 %27,2–    هـُ ت نسبتـ، وبلغ2021األولى من عام  التسعةر ـمليار ليرة في األشه 455ة ـض بقيمـإلى فائ 2020

  . في التاريَخْين المذكوَرْين على التوالي %3,4من مجموع المدفوعات و+

يد األّولي  - اً مقداُره وحقّق الرص هر   مليار ليرة 2571فائض عةفي األش مقابل عجز  2021األولى من العام  التس

   .2020األولى من العام  التسعةمليار ليرة في األشهر  1713مقداُره 

ت ويتبيّن من الجدول أدناه أن خدمة الدين  اً انخفض ات اإلجمالية قياس كل بسعلى المقبوض يط في حين ارتفعت بش

 .2021و 2020 األولى من العاَمْين التسعةاألشهر  في اعند مقارنته المدفوعات اإلجماليةقياساً على 

    
  



  انـــارف لبنـــة مصــــجمعي   
2

  تطور بعض النسب المئوية المتعلّقة بخدمة الدين العام -4رقم جدول   
  2021 أيلول– 2ك  2020 أيلول– 2ك    

  15,7  15,4  خدمة الدين العام/المدفوعات اإلجمالية

 15,2  21,1  خدمة الدين العام /المقبوضات اإلجمالية

  مصدر المعلومات: وزارة المالية     
 

ة الل ة  ان ة الل ات ال ة س ان   الل
أشهر،  6أشهر،  3القيمة اإلسمية للمحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة (فئات بلغت ، 2022 شباطنهاية في 

هراً،  12 هراً،  24ش هراً،  36ش هراً  60ش هراً  84 ،ش هراً،  120، ش هراً و 144ش هراً  180ش مليار  90013 )ش

هر الذيمليار ليرة في نهاية  89577ليرة مقابل  بق الش . 2021مليار ليرة في نهاية كانون األول  91616 س

  . 2022من العام  ْينلَ األوّ  ْينليرة في الشهرَ  اتمليار 1603 بقيمة توبذلك، تكون هذه المحفظة قد انخفض
      

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

  أشهر

6  

  أشهر   

12 

  شهراً 

24 

  شهراً 

36  

  شهراً  

60  

  شهراً 

84   

  شهراً 

120   

  شهراً 

144 

  شهراً 

180  

  شهراً 

  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 

  100,00  1,58  3,43  38,65  23,26  22,06  6,38  2,62  1,29  0,51  0,20  2022 2ك 

  100,00  1,57  3,42  38,93  22,62  21,86  6,50  2,48  1,71  0,70  0,21  2022شباط 

ان    ف ل انات م ر: ب   ال
 

باطفي  ندات الخزينة لم ، 2022 نهاية ش ص فئات س ر يظهر توّزع حص ة فئة العش تغيّرات كبيرة. وبلغت حص

نوات  نوات و %22,6مقابل  %38,9س بع س ص الفئات  21,9لفئة الس ّكل حص نوات، لتش األخرى لفئة الخمس س

  .%16,6مجتمعةً 
  

ت  ندات الخزينة اللبنانية بالليرة القيمة الفعليةانخفض هر  354بقيمة  للمحفظة اإلجمالية لس مليار ليرة في الش

يار ليرة في كامل العام  3523بقيمة  ، في حين ارتفعت2021األخير من العام   92947، بحيث بلغت 2021مل

. وتوّزعت على 2020مليار ليرة في نهاية كانون األول  89424مقابل  2021مليار ليرة في نهاية كانون األول 

  المكتتبين كاآلتي:

  توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين -6جدول رقم   
  الفترة، مليار ليرة لبنانية)نهاية  -(القيمة الفعلية    

  2021 1ك     2021 2ت   2020 1ك       
  المصارف 

  الحصة من المجموع
22819  

25,5%  
22013  

23,6%  
20900  

22,5%  
  مصرف لبنان

  الحصة من المجموع
55079  

61,6% 
57726  

61,9% 
58002  

62,4% 

  المؤسسات المالية
  الحصة من المجموع

457  
0,5%  

446  
0,5%  

443  
0,5%  

  المؤسسات العامة
  الحصة من المجموع

10393  
11,6%  

12537  
13,4%  

13021  
14,0%  

  الجمهور
  الحصة من المجموع

676  
0,8%  

579  
0,6%  

581  
0,6%  

  92947  93301 89424  المجموع

ان      ف ل ر: م   ال
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ندات الخزينة بالليرة بين نهاية العاَمْين يظهر  ص المكتتبين في المحفظة اإلجمالية لس  2021و 2020توّزع حص

ارف من  ة كّل من المص على التوالي ) %0,6إلى  %0,8والجمهور (من  %22,5إلى  %25,5انخفاض حص

رف لبنان (من  ة كّل من مص ات العامة (من%62,4إلى  %61,6مقابل ارتفاع حص س إلى  %11,6 ) والمؤس

  .%0,5)، فيما استقّرت حصة المؤسسات المالية على 14%

 
  سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

دَرة بالعمالت األجنبية بلغت ، 2021 كانون األولفي نهاية  ندات الخزينة اللبنانية الُمص  Eurobondsمحفظة س

مية زائد الفوائد المتراكمة   36301مليون دوالر مقابل  36522ما يوازي ) المتأّخرات زائد(قيمة االكتتابات اإلس

  .2020مليون دوالر في نهاية كانون األول  33966مليون دوالر في نهاية الشهر الذي سبق و

 4419ز محفظة المصارف التجارية من إجمالي محفظة سندات اليوروبوند بلغت، 2021كانون األول وفي نهاية 

بته  بته  5637من مجموع المحفظة) مقابل  %12,1مليون دوالر (أي ما نس من  %15,5مليون دوالر (أي ما نس

رين الثاني  بته  9391و 2021المجموع) في نهاية تش من المجموع) في نهاية  %27,6مليون دوالر (أي ما نس

  .2020كانون األول 
  

  الدين العام

مليارات دوالر  100,4مليار ليرة (أي ما يعادل  151318 الدين العام اإلجماليبلغ ، 2021 كانون األول نهايةفي 

مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق  151348ليرة للدوالر) مقابل  1507,5على أساس سعر الصرف الرسمي 

مليارات  7210. وبذلك، يكون الدين العام اإلجمالي قد ارتفع بقيمة 2020مليارات ليرة في نهاية العام  144108و

بالليرة اللبنانية ) نتج من ارتفاع كّل من الدين 2020مليار ليرة في العام  5958(زيادة بقيمة  2021ي العام ليرة ف

ر بالعمالت األجنبية بما يوازي  3494بقيمة  مليون  2465مليار ليرة (ما يوازي  3716مليار ليرة والدين المحرَّ

متأخرات عن الدفع لألساس والفوائد، مع التذكير بأن الحكومة دوالر). تُعزى الزيادة في الدين الخارجي إلى تراكم ال

  .2020اللبنانية أعلنت التوقّف عن دفع سندات اليوروبندز في آذار 

  

زيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي وبلغ مليار ليرة  132080، الدين العام الصافي، المحتَسب بعد تنـ

ّجالً ، 2021كانون األول  في نهاية بتُ ارتفاعاً  مس اً على نهاية العام  %2,4ه نس في العام  %5,3(+ 2020قياس

2020(.  

هاية  ّكلةً  93256 الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية، بلغت قيمة 2021كانون األول وفي نـ مليار ليرة، مش

بالعمالت األجنبية، أي  ليرة للدين المحّرر مليار 58062مقابل ما يعادل   من إجمالي الدين العام %61,6 حوالي

   من الدين العام اإلجمالي. %38,4ما نسبتُه 
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ا يخصّ  ة في م اني الليرة اللبن ام المحّرر ب دين الع ل ال انون األول تموي ة ك اي ت في نه ة    2021، انخفض حص

ارف إلى  ة كّل من مقابل ارتفاع %22,7المص رف لبنان إلى  حص رفي  %62,2مص ة القطاع غير المص وحص

  .%15,1إلى 

  
ول رق  ة -7ج ان ة الل الل ر  ّ ی العام ال ل ال ادر ت   م

ة   ة الف ة -نها ة ال   ال
  2021 1ك   2021 2ت   2020 1 ك  

  
  22,7  23,8  25,8  المصارف في لبنان

  62,2  61,7  61,4  مصرف لبنان
  15,1  14,5  12,8  المصرفيالقطاع غير 

  100,0  100,0  100,0  المجموع

ان      ف ل ر: م   ال
  

  في ما يخّص تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية، جاء توّزع حصص المكتتبين كاآلتي:و

    
ول رق  ة -8ج الت األج الع ر  ّ ی ال ل ال ادر ت   م

ة   ة الف ة -نها ة ال   ال
  2021 1ك   2021 2ت   2020 1ك   

 1,3  1,3  1,6  الحكومات

  3,8  3,9  4,1  المتعدّدة األطرافمؤسسات ال

  94,8  94,7  94,2  سندات يوروبوندز

  0,1  0,1  0,1  سندات خاصة لالستمالكات + مصادر أخرى خاصة

  100,0  100,0  100,0  المجموع

ان      ف ل ر: م   ال
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ل  ائيال  اإلح
رات في آخ ال ی العامّ ة العامة وال ال   ال

 
ة العامة ال ة) ال ار ل  (مل

عةاألشه في       2021و 2020م العاَمْ  ىاألول ال

 
  المصدر: وزارة المالية

  
ة ة الف ة ح ال في نها ات ال زع س   ت

ة ار ل  مل

 المصدر: مصرف لبنان
 

ی العام ة ال ة الف   في نها
ة ار ل   مل

  
 المصدر: مصرف لبنان

 

          

ول ولك 2- أيل ك 2- أيل
ة20202021 بةبالقيم بالنس

ة رادات اإلجمالي 1056413901333731.59اإلي
ة ات اإلجمالي 7.32-1062-1450813446النفق

ام دين الع ة ال ا خدم 5.11-114-22302116منه
ام دين الع ة ال ارج خدم اق خ 7.72-948-1227811330اإلنف

ي ز الكل 455-3944العج
ي 17142571-الرصيد األّول

ات ( %)  ي/ النفق ز الكل 3.4-27.2العج

ر  التغيّ

ان بة ( % ) Dec-20البي بة ( % ) Nov-21النس بة ( % ) Dec-21النس النس

ارف  2281925.52201323.62090022.5المص

5507961.65772661.95800262.4مصرف لبنان

ة ات المالي 4570.54460.54430.5المؤسس

ة ات العام 1039311.61253713.41302114.0المؤسس

ور 6760.85790.65810.6الجمه

وع 89424100.093301100.092947100.0المجم

Dec-19 ( % )  بة بة  ( % ) Dec-20النس بة  ( % ) Nov-21النس بة  ( % ) Dec-21النس النس
ي ام الفعل دين الع 138150144108151348151318مجموع ال

ة الليرة اللبناني رر ب ام المح دين الع 87279100.089762100.093596100.093256100.0ال

ان 5071758.15507961.45772661.75800262.2مصرف لبن
روض 0000ق

ة ندات خزين 50717550795772658002س

ارف  2531629.02315725.82230823.82120922.7المص
ة ندات خزين 24972228192201320900س

ة ات العام روض للمؤسس 344338295309ق

ندات) رون(س 1124612.91152612.81356214.51404515.1آخ
ور 823676579581الجمه

ة ات العام 9968103931253713021المؤسس
ة ات المالي 455457446443المؤسس

ة العمالت االجنبي رر ب دين المح 50871100.054346100.057752100.058062100.0ال
ات ة  والحكوم ات التنمي 30245.930835.729775.229585.1مؤسس

4784794.15126394.35477594.85510494.9غيرها

ام اع الع 15677151331924319238ودائع القط


