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 ًالماليةًالعامةًوالدينًالعامتطّوراتًفيًآخرًالً-ًثانياً 
ً

ًالماليةًالعامةًًً
لم للمالية للعامة لل ــــ    ،  2021 أيلول في   72  مليار لي ة بعد فائض بقيمة  180  بلغم قيمته  ع زل   للخامسســــ ا

 (. 2020 أيلولمليار لي ة في  123بقيمة  ع زمليار لي ة في لل    للذي سبق )

  2021و  2020 لألولى من للعاَمْين للتسـعةلألشـ    وتبيان أرقام للمالية للعامة )مولزنة + خزينة( عند مقارنت ا في

 للمعطيات للتالية: 

مليار لي ة  3337، أي بمقدلر مليار لي ة 13902لي ة إلى  رمليا 10564من  للمبالغ لإلجمالية للمقبوضةلرتفاع  -

مليار لي ة وغي  للض يبية بقيمة   2750في للتفاصيل، لرتفعم كلا من لإلي لدلت للض يبية بقيمة    %.31,6وبنسبة  

مليار لي ة. على صعيد لإلي لدلت للض يبية، فقد تأث ت   214مليار لي ة مقابل ت لجع مقبوضات للخزينة بقيمة    801

كما مليار لي ة( نتي ة لرتفاع لألسعار،    1538بة على للقيمة للمضافة )+إلى حدا كبي  بارتفاع للعائدلت من للض ي

لي ة(   مليارلت   205إي لدلت لل مارك )+و  مليارلت لي ة(    1309للعائدلت من للض يبة على لألرباح )+   لرتفعم 

 مليار لي ة(.  775-مليار لي ة( مقابل لنخفاض قيمة للض يبة على للفولئد ) 96ولل سوم للعقارية )+

ملـيار لي ة   1062ارل ، أي بقيـمة  ملـي  13446لي ة إلى    لت ملـيار  14508من   للمـبالغ لإلجـمالـية للـمدفوـعةلنخـفاض   -

ـــبة   ملـيار لي ة في فت ة   2230ملـيار لي ة )من   114من لنخـفاض ـخدـمة لـلدين للـعام بقيـمة   ذـل ونتج   %.7,3وبنســ

(. ت در لإلـشارة إلى أن للكوومة  2021  أيلول-ثاني  مليار لي ة في كانون لل  2116إلى   2020  أيلول-كانون للثاني  

وأن معدالت للفائدة على    2020تســديد ســندلت لليوروبندز )أســام وقســيمة( في  ذلر    عن  توقافلللللبنانية أعلنم 

ــان   ــم جميع ا بين  ذلر ونيسـ ــندلت للخزينة باللي ة للتي لنخفضـ ة منذ ذل  للوقم. كذل ،   2020سـ ــتق ا بقيم مسـ

لية، أي من خارج خدمة للدين بقيمة  لنخفضـــم للنفقا مليار لي ة في لألشـــ     11330مليار لي ة )إلى   947ت لألوا

ــعـة ل    2021لألولى من للعـام    للتســ اـب ار لي ة في للفت ة ذلت ـا من للعـام    12277مـق د ت لجعـم 2020ملـي (، وـق

مليار   883زنات سابقة بقيمة  مليار لي ة وللنفقات على حساب مول  320للتكويالت إلى مؤسسة ك  باء لبنان بقيمة  

 لي ة. 

ل من ع ز بقيمة  وبذل ،  - ــ     3944يوون لل صــيد للمالي للعام تكوا ــعةمليار لي ة في لألش لألولى من عام   للتس

%  27,2–    هــ  م نسبتــ، وبلغ2021لألولى من عام   للتسعة  ــمليار لي ة في لألش   455ة  ــض بقيمــإلى فائ  2020

 . % في للتاريَخْين للمذكوَرْين على للتوللي3,4للمدفوعات و+من م موع 

لي   - مقابل ع ز    2021لألولى من للعام  للتسـعةفي لألشـ     مليار لي ة  2571فائضـا  مقدلر   وحقاق لل صـيد لألوا

  .2020لألولى من للعام  للتسعةمليار لي ة في لألش    1713مقدلر   

في حين لرتفعم ب ـول بسـي   على للمقبوضـات لإلجمالية  قياسـا   لنخفضـم  ويتبيان من لل دول أدنا  أن خدمة للدين 

 .2021و 2020 لألولى من للعاَمْين للتسعةلألش    في اعند مقارنت  للمدفوعات لإلجماليةقياسا  على 

  

 



   
ان ـــارف لبن ـــة مصــــجمعي

 

2 

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

 15,7 15,4 خدمة للدين للعام/للمدفوعات لإلجمالية

 15,2 21,1 خدمة للدين للعام /للمقبوضات لإلجمالية

  مصدر للمعلومات: وزلرة للمالية     
ًسنداتًالخزينةًاللبنانيةًبالليرةًاللبنانية

أشـ  ،  6أشـ  ،   3للقيمة لإلسـمية للمكفةة لإلجمالية لسـندلت للخزينة باللي ة )فتات بلغم ،  2022   ذلرن اية  في 

مليار   90660  (شـ  ل    180شـ  ل  و  144شـ  ل ،    120، شـ  ل    84  ،شـ  ل    60شـ  ل ،    36شـ  ل ،   24شـ  ل ،   12

ــبق ومليار لي ة في ن اية    90013لي ة مقابل   ــ   للذي ســ .  2021مليار لي ة في ن اية كانون لألول    91616لل ــ

 . 2022من للعام  للفصل لألولمليار لي ة في  956 بقيمة م وبذل ، توون هذ  للمكفةة قد لنخفض
   

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

 أشهر

6 

 أشهر   

12  

 شهرا  

24  

 شهرا  

36 

 شهرا   

60 

 شهرا  

84   

 شهرا  

120   

 شهرا  

144  

 شهرا  

180 

 شهرا  

 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 

شبببببببببببببا   

2022 

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

 100,00 1,56 3,39 38,65 22,46 21,62 6,61 2,68 1,70 1,12 0,20 2022آذار 

 للمصدر: بيانات مص ف لبنان   

 

ع حـص  فتات ـسندلت للخزينة  لم  حـصة   حيث بلغم   2022ن اية ـشبا  ون اية  ذلر    بين  تغيا لت كبي ةية   توزا

للفتات لفتة للخمس ـسنولت، لتـ وال حـص     21,6% لفتة للـسبع ـسنولت و22,5% مقابل  38,7فتة للعـ   ـسنولت  

ســنولت في شــ    ذلر    10و 7ت در لإلشــارة إلى أنه لم يتما إصــدلر ســندلت من فتتي    .% 17,2لألخ ى م تمعة   

2022. 
 

ــندلت للخزينة لللبنانية باللي ة القيمة الفعليةلنخفضـــم   ــ     1974بقيمة    للمكفةة لإلجمالية لسـ مليار لي ة في لل ـ

 ملـيار لي ة  92947مـقاـبل    2022في نـ اـية ـكانون للـثاني    ملـيار لي ة  90973بكـيث بلـغم  ،  2022من للـعام    لألول

عم على للموتتبين كاآلتي:2021في ن اية كانون لألول   . وتوزا

 
 توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين  -6جدول رقم  

 نهاية الفترة، مليار ليرة لبنانية(  -)القيمة الفعلية  
 2022 2ك     2021 1ك  2020 1ك    

 للمصارف  

 للكصة من للم موع

22819 

25,5 % 

20900 

22,5 % 

18850 

20,7 % 

 مص ف لبنان

 للكصة من للم موع

55079 

61,6 % 

58002 

62,4 % 

58255 

64,0 % 

 للمؤسسات للمالية

 للكصة من للم موع

457 

0,5% 

443 

0,5% 

428 

0,5% 

 للمؤسسات للعامة

 للكصة من للم موع

10393 

11,6 % 

13021 

14,0 % 

12869 

14,1 % 

 لل م ور

 للكصة من للم موع

676 

0,8% 

581 

0,6% 

571 

0,6% 

 90973 92947 89424 المجموع

 للمصدر: مص ف لبنان     
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ع حـص  للموتتبين في للمكفةة لإلجمالية لـسندلت للخزينة باللي ة بين ن اية  ية    ون اية كانون    2021  للعامتوزا

% )م دا ذل  بـ ول رئيـسي إلى لـستكقان ـسندلت 20,7إلى   % 22,5لنخفاض حـصة للمـصارف من    2022للثاني  

ــنولت بقيمة   5من فتة   ــ ف لبنان )من مليار لي ة(  2200سـ ــة مصـ %(، فيما 64إلى   % 62,4 مقابل لرتفاع حصـ

ة عند   %.15,2بقيم حصة للموتتبين من خارج للقطاع للمص في شبه مستق ا

 

 سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

ــندلت للخزينة لللبنانية للم صــدَرة بالعمالت لألجنبية  بلغم ،  2022  للثانيكانون  في ن اية     Eurobondsمكفةة س

ــمية     36522مليون دوالر مقابل    36744ما يولزي  ( زلئد للمتأخا لت زلئد للفولئد للمت لكمة )قيمة لالكتتابات لإلس

 .2021كانون لألول مليون دوالر في ن اية 

  4410ز  مكفةة للمـصارف للت ارية من إجمالي مكفةة ـسندلت لليوروبوند  بلغم ،  2022  للثانيكانون  وفي ن اية  

% من 12,1مليون دوالر )أي ما نســبته    4419% من م موع للمكفةة( مقابل  12,0مليون دوالر )أي ما نســبته  

 .2021في ن اية عام  للم موع(

 

 الدين العام

مليار دوالر على   99,3)أي ما يعادل  مليار لي ة    149658  لإلجماليللدين للعام    بلغ،  2022  للثانيكانون    ن ايةفي  

في   مليارلت دوالر(    100,4)   مليار لي ة  151318  مقابللي ة للدوالر(    1507,5أسام سع  للص ف لل سمي  

عام لل    لألول من لل  مليار لي ة في  1660بقيمة    لنخفض وبذل ، يوون للدين للعام لإلجمالي قد    .2021ن اية للعام  

باللي ة لللبنانية   للعام  للدين  لنخفاض ( نتج من  2021للعام  لل    لألول من مليار لي ة في    519)زيادة بقيمة    للكالي

ر بالعمالت لألجنبية بما يولزي  مقابل لرتفاع  مليار لي ة    1978بقيمة    211مليار لي ة )ما يولزي    318للدين للمك َّ

للخارجي إلى ت لكم للمتأخ لت عن للدفع لألسام وللفولئد، مع للتذكي  بأن   مليون دوالر(. ت عزى للزيادة في للدين

 .2020للكوومة لللبنانية أعلنم للتوقاف عن دفع سندلت لليوروبندز في  ذلر 

 

ــزيل ودلئع للقطاع للعام لدى لل  از للمـص في  وبلغ مليار لي ة  131714 ،للدين للعام للـصافي، للمكتسـَب بعد تنـــ

ال  ،  2021كانون لألول   مليار لي ة في ن اية  132080  مقابل قياســا  على ن اية للعام  % 0,3ه  نســبت    لنخفاضــا    مســ ا

 .(2021 كانون للثاني% في 0,9)+ 2021

ــ اية  مليار لي ة، م ـــوالة    91278 الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية، بلغم قيمة 2022  للثانيكانون  وفي نــــــ

ر ـبالعمالت لألجنبـية، أي ـما  ملـيار  58380مـقاـبل ـما يـعادل     % من إجـمالي لـلدين للـعام61 حوللي لي ة لـلدين للمك ا

  % من للدين للعام لإلجمالي.39نسبت ه 

ا يخ ا  ة  في ـم انـي اللي ة لللبـن ر ـب ام للمك ا دين للـع ل لـل انون  تموـي ة ـك اـي اني، لنخفضـــــم في نـ    حصـــــة   2022  للـث

 حصـة للقطاع غي  للمصـ في  ، فيما بقيم % 63,8مصـ ف لبنان إلى حصـة   % مقابل لرتفاع21للمصـارف إلى 

ة  %.15,2 عند  شبه مستق ا
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 مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية  -7جدول رقم 

 بالنسبة المئوية -نهاية الفترة   
 2022 2ك  2021 1ك  2020 1 ك 

 

 21,0 22,7 25,8 لبنانللمصارف في 

 63,8 62,2 61,4 مص ف لبنان

 15,2 15,1 12,8 للقطاع غي  للمص في

 100,0 100,0 100,0 المجموع

 للمصدر: مص ف لبنان     

 

ع حص  للموتتبين كاآلتي:و ر بالعمالت لألجنبية، جاء توزا  في ما يخ ا تمويل للدين للمك ا

  

 المحّرر بالعمالت األجنبيةمصادر تمويل الدين  -8جدول رقم 

 بالنسبة المئوية -نهاية الفترة  

 2022 2ك  2021 1ك  2020 1ك  

 1,3 1,3 1,6 للكوومات

 3,7 3,8 4,1 للمتعدادة لأل  لفمؤسسات  لل

 94,9 94,8 94,2 سندلت يوروبوندز

 0,1 0,1 0,1 سندلت خاصة لالستمالكات + مصادر أخ ى خاصة

 100,0 100,0 100,0 المجموع

 للمصدر: مص ف لبنان     
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 الملحقًاإلحصائًي
ًالماليةًالعامةًوالدينًالعامتطّوراتًفيًآخرًال

 
 )مليارًليرةً(ًالماليةًالعامة

 2021ًًًو2020ًمنًالعاَمْينًًىاألولًالتسعًةاألشهرًفيًً

 
 للمصدر: وزلرة للمالية 

 
ًالمكتتبينًفيًنهايةًالفترًةتوزعًسنداتًالخزينةًحسبً

 مليارًليرًة

 للمصدر: مص ف لبنان 

 
ًفيًنهايةًالفترًةًالدينًالعام

ًمليارًليرًة

 
 للمصدر: مص ف لبنان 

 

           

ك 2-أيلولك 2-أيلول

بالنسبةبالقيمة20202021

1056413901333731.59اإليرادات اإلجمالية

7.32-1062-1450813446النفقات اإلجمالية

5.11-114-22302116من ا خدمة للدين للعام

7.72-948-1227811330لإلنفان خارج خدمة للدين للعام

455-3944العجز الكلي

17142571-الرصيد األّولي

3.4-27.2العجز الكلي/النفقات )%(

التغيّر 

النسبة )%(Jan-22النسبة )%(Dec-21النسبة )%(Jan-21البيان

2284425.52090022.51885020.7المصارف 

5528461.75800262.45825564.0مصرف لبنان

4420.54430.54280.5المؤسسات المالية

1039411.61302114.01286914.1المؤسسات العامة

6880.85810.65710.6الجمهور

89652100.092947100.090973100.0المجموع

Dec-20)%(  النسبةJan-21)%(  النسبةDec-21)%(  النسبةJan-22)%(  النسبة

144108144627151318149658مجموع الدين العام الفعلي

89762100.089987100.093256100.091278100.0الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية

5507961.45528461.45800262.25825563.8مصرف لبنان

0000قروض

55079552845800258255سندات خزينة

2315725.82317925.82120922.71915521.0المصارف 

22819228442090018850سندات خزينة

338335300305قروض للمؤسسات العامة

1152612.81152412.81404515.11386815.2آخرون)سندات(

676688581571الجمهور

10393103941302112869المؤسسات العامة

457442443428المؤسسات المالية

54346100.054640100.058062100.058380100.0الدين المحرر بالعمالت االجنبية

30835.730745.629585.129435.0مؤسسات التنمية  والحكومات

5126394.35156694.45510494.95543795.0غيرها

15133144941923817944ودائع القطاع العام


