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

ة العامة    ال   ال
ار   في ة ، 2021أ ــــــــًا  الي فائ اني على ال ــــــــه ال ة العامة لل ال ل ال ّ ة مقابل فائ  559ســــــــ ار ل مل

ة  250ة  ه ال س (ع  ة في ال ار ل ار  373مل ة في أ ار ل   ). 2020مل
ـــــــــــــــة األولى م العامَ  ها في األشــــــــــــــه ال ة) ع مقارن ازنة + خ ة العامة (م ال ّ أرقام ال  2020ْ وت

ة:  2021و ال ات ال ع  ال
ضة م  - ق ة ال ال الغ اإلج ة إلى  5697ارتفاع ال ار ل ار  6658مل ق ة، أ  ار ل ة  961مل ار ل مل

ة  ة %16,9و ة  ادات ال ّل م اإلی ل، ارتفع  فاص ة  854. في ال ة  وغ ال ار ل مل
ة مقا 535ة  ار ل ة مل ة  ضات ال اجع مق ة،  429بل ت ادات ال ة. على صع اإلی ار ل مل

افة (+ ة ال ة على ال ات م ال ّل م العائ ارتفاع  ت  م العقارة  737فق تأث س ة) وال ار ل مل
ارك (+ 139(+ ادات ال ة) وی ار ل ة عل 113مل ة ال فاض  ة) مقابل ان ار ل ائ (مل  589-ى الف

ة). ار ل  مل
فاض  - عة م ان ف ة ال ال الغ اإلج ة إلى  8709ال ارات ل ة  7092مل ارًا، أ  ة  1617مل ار ل مل

ة  ــ ة %18,6و ی العام  مة ال فاض خ ج ذل م ان ة (م  768. ون ار ل ة في  1934مل ار ل مل
ــاني  ن ال ــان ة  ــار -ف ــاني  1166إلى  2020أ ن ال ــان ة في  ــار ل ــار -مل مــة 2021أ ــًا أن ال )، عل

ة) في آذار  ـــــ ز (أســـــاس وق رو ات ال ی ســـــ ـــــ ّقف ت ة أعل ت ان ة على  2020الل الت الفائ وأن مع
ــــــان  عها ب آذار ون ــــــ ج ف ي ان ة ال الل ة  ات ال ا  2020ســــــ  . ق قّة م ذل ال ــــــ ق م

ــــــــــــــــ ف ــة ان ی  مــة الــ ــة، أ م خــارج خــ فقــات األّول ة (إلى  850 ال ــار ل ة في  5926مل ــار ل مل
ــــــــــــة األولى م العام  ة ذاتها م العام  6776مقابل  2021األشــــــــــــه ال ة في الف ار ل )، وق 2020مل

ة  ان  اء ل ه ــــــة  ســــــ الت إلى م اجع ال ــــــ 189ت فقات على ح ة وال ار ل قة مل ازنات ســــــا اب م
ة.  811ة  ار ل  مل

ف م  - ن الع العام ق ان  ، ل ـــــة األولى م عام  3013و ة في األشـــــه ال ار ل إلى  2020مل
ـــــــة األولى م عام  434 ة في األشـــــــه ال ار ل ُه م 2021مل ـــــــ ـــــــ ن ف ع  %34,6، وان م م

عات إلى  ف ْ ال %6,1ال َ ار الي. في ال   َرْ على ال
اُره  - ًا مق ص األّولي فائ ة األولى م العام  732وحّق ال ة  في األشه ال ار ل مقابل ع  2021مل

اُره  ة األولى م العام  1079ك مق ة في األشه ال ار ل   . 2020مل
ّل م  اســـــــــًا على  ـــــــــ  ف ی ان مة ال ول أدناه أن خ ّ م ال عات و ف ة وال ال ضـــــــــات اإلج ق  ال

ة األولى م العاَمْ  ها في األشه ال ة ع مقارن ال  .2021و 2020اإلج
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ول رق  ی العام -4ج مة ال عّلقة  ة ال ع ال ال ر    ت
  2021 أيار- 2ك  2020أيار – 2ك    

  16,4  22,2  خدمة الدين العام/المدفوعات اإلجمالية

 17,5  33,9  الدين العام /المقبوضات اإلجماليةخدمة 

ة       ال مات: وزارة ال عل ر ال   م

 
ة ان ة الل الل ة  ان ة الل ات ال   س

أشهر،  3القيمة اإلسمية للمحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة (فئات ارتفعت ، 2021 تشرين األولنهاية في 

هر،  6 هراً،  12أش هراً،  24ش هراً،  36ش هراً  60ش هراً  84 ،ش هراً،  120 ،ش هراً و 144ش هراً  180ش إلى  )ش

بق و 90616مليارات ليرة مقابل  91110 هر الذي س مليار ليرة في نهاية كانون  88141مليار ليرة في نهاية الش

رة األولى من العام  ليرة في مليار 2969 بقيمة ارتفعت. وبذلك، تكون هذه المحفظة قد 2020األول  هر العش األش

رين األول  .2021 درت وزارة المالية في تش ندات من فئة  2021وأص نوات بقيمة  7س مليار ليرة   146س

  مليار ليرة باإلضافة إلى السندات من الفئات األخرى.  69سنوات بقيمة  10وسندات من فئة 
      

  بالنسبة المئوية) -ع الفئات (نهاية الفترةتوّزع سندات الخزينة بالليرة على جمي -5جدول رقم     

  3   

  أشهر

6  

  أشهر   

12 

  شهراً 

24 

  شهراً 

36  

  شهراً  

60  

  شهراً 

84   

  شهراً 

96 

  شهراً 

120   

  شهراً 

144 

  شهراً 

180  

  شهراً 

  المجموع

  100,00  1,61  3,49  37,86  0,08 21,26  24,54  7,62  2,17  1,18  0,16  0,04  2020 1ك 

  100,00  1,56  3,39  38,09  0,00 22,37  25,25  5,44  2,49  1,19  0,17  0,04  2021 أيلول

  100,00  1,56  3,38  37,96  0,00 22,41  25,12  5,52  2,48  1,36  0,18  0,06  2021 1ت 
  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

حيث  2021لم يظهر توّزع حصص فئات سندات الخزينة بالليرة تغيّراً يُذكر بين نهاية أيلول ونهاية تشرين األول 

نوات  ر س ة فئة العش نوات ( %38,0بلغت حص بع %25,1من مجموع المحفظة ، تلتها فئة الخمس س ) ثم فئة الس

  ). %22,4سنوات (
 

ندات الخزينة اللبنانية بالليرة القيمة الفعليةارتفعت  هر آب  للمحفظة اإلجمالية لس مليار  472بقيمة  2021في ش

بق ( 91224مليار ليرة مقابل  91696ليرة، إذ بلغت  هر الذي س مليار ليرة في  89424مليار ليرة  في نهاية الش

  . وتوّزعت على المكتتبين كاآلتي:)2020نهاية كانون األول 
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  توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين -6جدول رقم   
  نهاية الفترة، مليار ليرة لبنانية) -(القيمة الفعلية    

  2021آب     2021تموز   2020 1ك       

  المصارف 

  الحصة من المجموع

22819  

25,5%  

22469  

24,6%  

22394  

24,4%  

  مصرف لبنان

  الحصة من المجموع

55079  

61,6% 

56388  

61,8% 

56658  

61,8% 

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

457  

0,5%  

443  

0,5%  

444  

0,5%  

  المؤسسات العامة

  الحصة من المجموع

10393  

11,6%  

11308  

12,4%  

11594  

12,6%  

  الجمهور

  الحصة من المجموع

676  

0,8%  

616  

0,7%  

606  

0,7%  

  91696  91224  89424  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان     

  

 2021توّزع حصص المكتتبين في المحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة بين نهاية تموز ونهاية آب لم يظهر 

ارف  ة المص رف لبنان  %61,8مقابل  2021في نهاية آب  %24,4تغيّراً يُذكر، إذ بلغت حص ة مص حص

  حصة القطاع غير المصرفي.  %13,8و

 

  سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

دَرة بالعمالت األجنبية بلغت ، 2021 آبهاية ن في ندات الخزينة اللبنانية الُمص (قيمة  Eurobondsمحفظة س

مية زائد الفوائد المتراكمة  مليون  35434مليون دوالر مقابل  35652ما يوازي ) زائد المتأّخراتاالكتتابات اإلس

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

ندات اليوروبوند بلغت، 2021 آبوفي نهاية  ارف التجارية من إجمالي محفظة س مليون  7739 زمحفظة المص

بته  بته  8119من مجموع المحفظة) مقابل  %21,7دوالر (أي ما نس من  %22,9مليون دوالر (أي ما نس

ب 9391و 2021المجموع) في نهاية تموز  من المجموع) في نهاية كانون  %27,6ته مليون دوالر (أي ما نس

  .2020األول 
  

  الدين العام

مليار دوالر على أساس  98,7مليار ليرة (أي ما يعادل  148839 الدين العام اإلجمالي بلغ، 2021 آب نهايةفي 

 144108مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و 148024ليرة للدوالر) مقابل  1507,5سعر الصرف الرسمي 

شهر مليار ليرة في األ 4731 ارتفع بقيمة قد . وبذلك، يكون الدين العام اإلجمالي2020مليارات ليرة في نهاية العام 

) نتج من ارتفاع 2020مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام  3986(زيادة بقيمة  2021الثمانية األولى من  العام 

ر بالعمالت األجنبيةمليار ليرة  2229بالليرة اللبنانية بقيمة كّل من الدين  مليار ليرة  2502بما يوازي  والدين المحرَّ

  مليون دوالر).    1660(ما يوازي 
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زيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي لغوب مليار ليرة  130532، الدين العام الصافي، المحتَسب بعد تنـ

ّجالً ، 2021آب  في نهاية بتُ ارتفاعاً  مس اً على نهاية العام  %1,2ه نس هر الثمانية %4,5(+ 2020قياس  في األش

  .)2020من العام  األولى

هاية  ّكلةً حوالي 91991 الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية، بلغت قيمة 2021آب وفي نـ  مليار ليرة، مش

عام 61,8% لدين ال عادل   من إجمالي ا ما ي بل  قا يار 56848م ما  مل ية، أي  بالعمالت األجنب لدين المحّرر  ليرة ل

   من الدين العام اإلجمالي. %38,2نسبتُه 

ارف إلى لبنانيةلعام المحّرر بالليرة التمويل الدين ا في ما يخصّ  ة المص ت قليالً حص في نهاية  %24,7، انخفض

رفي إلى  2021آب  ة القطاع غير المص رف لبنان على %13,7مقابل ارتفاع حص ة مص تقّرت حص ، فيما اس

61,6%.  

    
  مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية -7جدول رقم   

  بالنسبة المئوية -نهاية الفترة     
  2021آب   2021تموز   2020 1 ك  

  
  24,7  24,9  25,8  المصارف في لبنان

  61,6  61,6  61,4  مصرف لبنان
  13,7  13,5  12,8  القطاع غير المصرفي

  100,0  100,0  100,0  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان     

  

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

    
  مصادر تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية -8رقم  جدول

  بالنسبة المئوية -نهاية الفترة    
  2021آب   2021تموز   2020 1ك   

 1,5  1,5  1,6  الحكومات

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

  94,5  94,5  94,2  سندات يوروبوندز

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

  100,0  100,0  100,0  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان     
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ائي ل اإلح  ال
رات في آخ ال ی العام ّ ة العامة وال ال   ال

  
ة العامة ال  ال

ة األولى م العاَمْ      2021و 2020في  األشه ال
  2020 أيار -2ك  2021 أيار -2ك   بالنسبة  بالقيمة 

 16.89 962 6658 5696  اإلجماليةاإليرادات 
 18.57- 1617- 7092 8709 النفقات اإلجمالية

 39.71- 768- 1166 1934 منها خدمة الدين العام
 12.53- 849- 5926 6775 اإلنفاق خارج خدمة الدين العام

     434 3013 العجز الكلي
     732 1079- الرصيد األّولي

     6.1 34.6 العجز الكلي/النفقات (%)
  المصدر: وزارة المالية

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

ة ار ل  مل

  
 المصدر: مصرف لبنان

 
  في نهاية الفترة الدين العام

  مليار ليرة

  
 المصدر: مصرف لبنان

 

          

ان بة ( % ) Dec-20البي بة ( % ) Jul-21النس بة ( % ) Aug-21النس النس

ارف  2281925.52246924.62239424.4المص

ان رف لبن 5507961.65638861.85665861.8مص

ة ات المالي 4570.54430.54440.5المؤسس

ة ات العام 1039311.61130812.41159412.6المؤسس

ور 6760.86160.76060.7الجمه

وع 89424100.091224100.091696100.0المجم

Aug-20 ( % )  بة بة  ( % ) Dec-20النس بة  ( % ) Jul-21النس بة  ( % ) Aug-21النس النس
ي ام الفعل دين الع 142136144108148024148839مجموع ال

ة الليرة اللبناني رر ب ام المح دين الع 89007100.089762100.091520100.091991100.0ال

ان 5299659.55507961.45638861.65665861.6مصرف لبن
روض 0000ق

ة ندات خزين 52996550795638856658س

ارف  2459427.62315725.82276524.92268924.7المص
ة ندات خزين 24231228192246922394س

ة ات العام روض للمؤسس 363338296295ق

ندات) رون(س 1141712.81152612.81236713.51264413.7آخ
ور 787676616606الجمه

ة ات العام 10181103931130811594المؤسس
ة ات المالي 449457443444المؤسس

ة العمالت االجنبي رر ب دين المح 53129100.054346100.056504100.056848100.0ال
ات ة  والحكوم ات التنمي 30915.830835.730345.430495.4مؤسس

5003894.25126394.35347094.65379994.6غيرها

ام اع الع 14180151331768818307ودائع القط


