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 ًالماليةًالعامةًوالدينًالعامتطّوراتًفيًآخرًالً-ًثانياً 
ً

ًالماليةًالعامةًًً
ــلت ا المالية العامة ،  2021 كانون األول في ب يميمة  س في م يار ليرة   168  م يار ليرة يعد فائض قيمته  611فائضــا

 (. 2020 كانون األولم يار ليرة في  45يميمة  علزالشهر الذي سبق )

 المعطيات التالية:  2021و 2020 العاَمْين وتبيتن أرقام المالية العامة )موازنة + خزينة( عند ممارنتها في

م يار ليرة  4921، أي يممدار م يار ليرة 20263ليرة إلى  رم يا 15342من  المبالغ اإلجمالية الممبوضةارتفاع  -

م يار ليرة وغير الضريبية يميمة   4763إليرادات الضريبية يميمة  في التفاصيل، ارتفعا كلت من ا  %.32,1وينسبة  

م يار ليرة. ع ى صعيد اإليرادات الضريبية، فمد تأثرت   195م يار ليرة ممايل تراجع ممبوضات الخزينة يميمة    353

كما م يار ليرة( نتيلة ارتفاع األسعار،    2945إلى حدت كبير يارتفاع العائدات من الضريبة ع ى الميمة المضافة )+

م ليرة( والرسو   م يار  256إيرادات اللمارك )+و  م يار ليرة(  1330العائدات من الضريبة ع ى األرياح )+   ارتفعا 

 م يار ليرة(. 883-م يار ليرة( ممايل انخفاض قيمة الضريبة ع ى الفوائد ) 198العمارية )+ 

اض    - دفوـعةانخـف ة الـم الـي الغ اإلجـم ار ليرة إلى    19425من    المـب ة  م ـي  18066م ـي ار ليرة   1359اراب، أي يميـم م ـي

ـــبة     ـعامليرة في    ات م ـيار  3106ن م ـيار ليرة )م  293من انخـفاض ـخدـمة اـلدين الـعام يميـمة    ذـل ونتج    %.7وينســ

تســـديد   عن توقتفال(. تلدر اإلشـــارة إلى أن المةومة ال بنانية أع نا  2021  عامم يار ليرة في   2813إلى   2020

ــيمة( في  ذار   ــا( وقســ ــندات اليورويندز )أســ ــندات الخزينة يال يرة التي   2020ســ وأن معدالت الفائدة ع ى ســ

ان   لية، أي من   2020انخفضـا جميعها يين  ذار ونيـس ة منذ ذل  الوقا. كذل ، انخفضـا النفمات األوت تمرت يميا مـس

م ـيار ليرة في  16319مـماـيل   2021م ـيار ليرة في الـعام   15253م ـيار ليرة )إلى   1066ـخار  ـخدـمة اـلدين يميـمة  

ــة كهريان لبنان يميمة  2020العام  ــسـ ــا  م يار ليرة والنفمات ع ى    584(، وقد تراجعا التمويالت إلى مؤسـ حسـ

 م يار ليرة.  825موازنات سايمة يميمة 

ل من علز يميمة  ويذل ،  - ة  ـــــض يميمـــــإلى فائ  2020م يار ليرة في عام    4083يةون الرصيد المالي العام تموت

ــ، وي غ2021م يار ليرة في عام    2197 ــ  ا نـسبتـــ   العاَمْين% في 12,2من ملموع المدفوعات و+%  21,0–   هـــ

 . المذكوَرْين ع ى التوالي

لي   - ب ممدار   وحمتق الرصــيد األوت م يار ليرة   977ممايل علز ممدار     2021في العام     ليرة ات م يار  5009فائضــا

  .2020في العام 

ب  انخفضـــا  ويتبيتن من اللدول أدنا  أن خدمة الدين  عند    المدفوعات اإلجماليةوع ى الممبوضـــات اإلجمالية  قياســـا

 .2021و 2020 العاَمْين في اممارنته
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 تطور بعض النسب المئوية المتعلّقة بخدمة الدين العام  -4جدول رقم   
  2020 2021 

 15,6 16,0 خدمة الدين العام/المدفوعات اإلجمالية

 13,9 20,2 خدمة الدين العام /الممبوضات اإلجمالية

  الماليةمصدر المعلومات: وزارة       
 سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

ــندات الخزينة يال يرة )ف ات   انخفضـــا ،  2022 تشـــرين األولنهاية  في  ــمية ل ممفاة اإلجمالية لسـ  3الميمة اإلسـ

 (ـشهراب   180ـشهراب و  144ـشهراب،   120، ـشهراب   84 ،ـشهراب   60ـشهراب،   36ـشهراب،    24ـشهراب،    12أـشهر،  6أـشهر، 

ــهر المذكور(   م يار ليرة  90487 إلى ــتمماقات الذي فاك كريراب حلم االكتتايات خالل الش ممايل  )نتيلة حلم االس

ويذل ، تةون    (.2021م يار ليرة في نهاية كانون األول    91616الشـهر الذي سـبق )م يار ليرة في نهاية    91985

 . 2022من العام  األشهر العشرة األولىم يار ليرة في  1129 يميمة انخفضا هذ  الممفاة قد 
   

 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 

 100,00 1,54 3,34 37,58 20,92 20,05 6,47 4,12 4,54 1,14 0,30 2022أيلول 

 100,00 1,57 3,40 38,20 21,27 19,50 6,35 4,06 4,39 0,93 0,33 2022 1ت 

 المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

ع حصـــل الف ات من ملموع الممفاة تغيتراب كبيراب وي غا حصـــة 2022في نهاية تشـــرين األول  ، لم ياهر توزت

سـنوات لتب غ حصـة الف ات  5% لف ة  19,5سـنوات و 7% لف ة  21,3% ممايل  38,2سـنوات    10السـندات من ف ة 

 %.21األخرى ملتمعةب 
 

ـــندات الخزيـنة ال بـنانـية ـيال يرة  الفعليةةالقيمةة    ي ـغا  م ـيار ليرة في نـهاـية حزيران    92828 ل ممفـاة اإلجـمالـية لســ

ب يميمة  2022 ب ع ى م يار ليرة   119، مســـلت ةب تراجعا م يار   92947، حيث ي غا 2021نهاية كانون األول    قياســـا

عا ع ى المةتتبين كاآلتي: ليرة.  وتوزت

 الخزينة بالليرة على المكتتبين توّزع سندات  -6جدول رقم 

 نهاية الفترة، مليار ليرة لبنانية(  -)القيمة الفعلية
 2022حزيران     2022أيار  2021 1ك    

 المصارف  

 المصة من الملموع

20900 

22,5 % 

18231 

19,6 % 

18018 

19,4 % 

 مصرف لبنان

 المصة من الملموع

58002 

62,4 % 

59772 

64,1 % 

59673 

64,3 % 

 المؤسسات المالية

 المصة من الملموع

443 

0,5% 

628 

0,7% 

637 

0,7% 

 المؤسسات العامة

 المصة من الملموع

13021 

14,0 % 

13938 

15,0 % 

14013 

15,1 % 

 اللمهور

 المصة من الملموع

581 

0,6% 

609 

0,6% 

487 

0,5% 

 92828 93178 92947 المجموع

 المصدر: مصرف لبنان      
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ـــندات الخزيـنة ـيال يرة يين نـهاـية ياهر  ــل المةتتبين في الممفـاة اإلجـمالـية لســ ع حصــ أـيار ونـهاـية حزيران  توزت

ت  64,3مصــرف لبنان إلى حصــة  % ممايل ارتفاع  19,4انخفاض حصــة المصــارف إلى    2022 %، فيما اســتمرت

 %.16,3حصة المطاع غير المصرفي ع ى 

 

 سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية 

ـصدَرة يالعمالت األجنبية  ي غا ،  2022  حزيرانفي نهاية   )قيمة   Eurobondsممفاة ـسندات الخزينة ال بنانية الم 

رات االكتتايات اإلسـمية زائد الفوائد المتراكمة  م يون    37645 م يون دوالر ممايل  37870  ما يوازي( زائد المتأخت

 .2021كانون األول نهاية  م يون دوالر في 36522في نهاية الشهر الذي سبق ودوالر 

ــندات اليورويوند  ي غا ،  2022  حزيرانوفي نهاية   ــارف التلارية من إجمالي ممفاة ســ   3992  زممفاة المصــ

% من 11,2دوالر )أي ما نســبته    م يون  4226  % من ملموع الممفاة( ممايل10,5م يون دوالر )أي ما نســبته  

ــبته    4419و في نهاية الشــهر الذي ســبق  ملموع(ال في نهاية عام    % من الملموع(12,1م يون دوالر )أي ما نس

2021. 

 

 الدين العام 

م يار دوالر ع ى   101,7)أي ما يعادل  م يار ليرة    153349  الدين العام اإلجمالي  ي غ،  2022  حزيران  نهايةفي  

الرسمي   الصرف  سعر  ل دوالر(    1507,5أسا(  سبق   153400ممايل  ليرة  الذي  الشهر  نهاية  في  ليرة  م يار 

م يار   2040يميمة    ارتفعويذل ، يةون الدين العام اإلجمالي قد    .2021في نهاية العام      ليرة  ات م يار  151309و

( نتج من 2021العام  النصف األول من م يار ليرة في  3265مة )زيادة يمي النصف األول من العام المالي  ليرة في

ر يالعمالت األجنبية يما يوازي  ارتفاع    انخفاض قاي ه    م يون دوالر(  1468م يار ليرة )ما يوازي    2213الدين الممرَّ

المتأخرات عن الدفع  م يار ليرة. ت عزى الزيادة في الدين الخارجي إلى تراكم  173يال يرة ال بنانية يميمة   العام الدين

 . 2020لألسا( والفوائد، مع التذكير يأن المةومة ال بنانية أع نا التوقتف عن دفع سندات اليورويندز في  ذار 

ــزيل ودائع المطاع العام لدى اللهاز المـصرفي  وي غ م يار ليرة  131213 ،الدين العام الـصافي، الممتسـَب يعد تنـــ

الب ،  2021كانون األول   م يار ليرة في نهاية  132071  ممايل ب   مســلت ب ع ى نهاية العام  % 0,6ه  نســبت    انخفاضــا قياســا

 .(2021ونهاية حزيران  2020 كانون األول يين نهاية% 1,0)+ 2021

 

ــهاية    م يار ليرة، مشـةت ةب حوالي  93074 الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية، ي غا قيمة 2022  حزيرانوفي نــــ

ام60,7 دين الـع الي اـل ادل      % من إجـم ا يـع ل ـم اـي ار  60275مـم ا   م ـي ة، أي ـم العمالت األجنبـي ر ـي دين الممرت ليرة لـ 

  % من الدين العام اإلجمالي.39,3نسبت ه 

 

ر يال يرة ال بنانية في ما يخلت   حصــة  المصــارف  2022  حزيران، انخفضــا في نهاية  تمويل الدين العام الممرت

 %.16,3وحصة المطاع غير المصرفي إلى  % 64,1 إلىحصة مصرف لبنان  % ممايل ارتفاع19,6إلى 
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 مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية  -7جدول رقم  

 بالنسبة المئوية  -نهاية الفترة 
 2022 حزيران 2022 أيار 2021 1 ك 

 

 19,6 19,8 22,7 المصارف في لبنان

 64,1 64,0 62,2 مصرف لبنان

 16,3 16,2 15,1 المطاع غير المصرفي

 100,0 100,0 100,0 المجموع

 المصدر: مصرف لبنان      

 

ر يالعمالت األجنبية، جان و ع حصل المةتتبين كاآلتي:في ما يخلت تمويل الدين الممرت  توزت

  

 مصادر تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية  -8جدول رقم  

 بالنسبة المئوية  -نهاية الفترة 
 2022 حزيران 2022 أيار 2021 1ك  

 1,2 1,2 1,3 المةومات

 4,0 4,0 3,8 المتعدتدة األطرافمؤسسات  ال

 94,7 94,7 94,8 سندات يورويوندز

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

 100,0 100,0 100,0 المجموع

 المصدر: مصرف لبنان      
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 الملحقًاإلحصائًي
ًالماليةًالعامةًوالدينًالعامتطّوراتًفيًآخرًال

 
 )مليارًليرةً(ًالماليةًالعامة

 2021ًًًو2020ًفيًًالعاَمْينً

 
 المصدر: وزارة المالية 

 
ًتوزعًسنداتًالخزينةًحسبًالمكتتبينًفيًنهايةًالفترًة

 مليارًليرًة

 المصدر: مصرف لبنان 

 
ًفيًنهايةًالفترًةًالدينًالعام

ًمليارًليرًة

 
 المصدر: مصرف لبنان 

 

           

بالنسبةبالقيمة20202021

1534220263492132.08اإليرادات اإلجمالية

7.00-1359-1942518066النفقات اإلجمالية

9.43-293-31062813منها خدمة الدين العام

6.53-1066-1631915253اإلنفاك خار  خدمة الدين العام

40832197-الرصيد الكلي

9775010-الرصيد األّولي

21.012.2-الرصيد الكلي/النفقات )%(

التغيّر 

النسبة )%(Jun-22النسبة )%(May-22النسبة )%(Dec-21البيان

2090022.51823119.61801819.4المصارف 

5800262.45977264.15967364.3مصرف لبنان

4430.56280.76370.7المؤسسات المالية

1302114.01393815.01401315.1المؤسسات العامة

5810.66090.74870.5الجمهور

92947100.093178100.092828100.0المجموع

Jun-21)%(  النسبةDec-21)%(  النسبةMay-22)%(  النسبةJun-22)%(  النسبة

147373151309153400153349مجموع الدين العام الفعلي

91169100.093247100.093448100.093074100.0الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية

5615461.65800262.25977264.05967364.1مصرف لبنان

0000قروض

56154580025977259673سندات خزينة

2286425.12120022.71850119.81826419.6المصارف 

22572209001823118018سندات خزينة

292300270246قروض للمؤسسات العامة

1215113.31404515.11517516.21513716.3آخرون)سندات(

629581609487الجمهور

11071130211393814013المؤسسات العامة

451443628637المؤسسات المالية

56204100.058062100.059952100.060275100.0الدين المحرر بالعمالت االجنبية

30555.429585.131575.331415.2مؤسسات التنمية  والحكومات

5314994.65510494.95679594.75713494.8غيرها

17163192382215822136ودائع القطاع العام


