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  الوضع االقتصادي والمالي والمصرفي

  2018 تموز    
   

ً على الشهر الذي سبق،  مؤشرات القطاع الحقيقي عدد كبير من نتائج تحّسنت، 2018في شهر تموز  قياسا

وحركة الوافدين  السلعيةوالواردات والصادرات  بها حركة مقاصة الشيكات ومساحات البناء المرّخصوبخاصة 

 وازدادت .%0,7ه نسبتُ  جيداً وسّجل إجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية نمواً  إلى لبنان عبر المطار.

على صعيد مليار دوالر في نهاية الشهر المذكور.  34,2 إلى بالعمالت األجنبية السائلة مصرف لبنان موجودات

بعض االرتفاع في ، كما ُسّجل 2018مليون دوالر في تموز  549ره قد عجزاً ميزان المدفوعات  سّجلآخر، 

  .معدالت الفائدة الدائنة في سوق بيروت، وال سيّما على الليرة

  

   الوضع االقتصادي العام -أوالً 

  الشيكات المتقاصة

ة بلغت، 2018 تموزفي  يكات المتقاّص ة للش ادل  القيمة اإلجمالي ا يع ون 5831م ل  ملي ون 5151دوالر مقاب ي  ملي دوالر ف

بق ذي س هر ال ون 6155و الش ي  ملي وزدوالر ف تو. 2017 تم ة  تراجع يكات المتقاص ة الش بة قيم ي %2,9بنس هر  ف األش

ى بعة األول ن الس ام  م ع  2018الع ة م ابالمقارن رة ذاته ام  الفت ن الع رى،2017م ة أخ ن جه ع  . م ة تراج رة قيم دّل دول مع

ر في %69,1مقابل  2018 تموز -كانون الثانيفترة  في %67,7 إلى الشيكات المتقاّصة امالفت ن الع ا م ا  ،2017 ة ذاته كم

  .يتبيّن من الجدول أدناه
  

  2018-2015السنوات  من األشهر السبعة األولى فيتطّور الشيكات المتقاّصة  - 1جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2018  2017  2016  2015  
2018/2017  

  الشيكات بالليرة
  العدد (آالف) -
  القيمة (مليار ليرة) -
  الف الليرات) متوّسط قيمة الشيك (آ -

  
2353  

16000  
6800  

  
2431  
16899  
6951  

  
2624  

18585  
7083  

  
2677  
18857  
7044  

 
+2,0  
+1,5  
-0,5  

  الشيكات بالعمالت األجنبية
  العدد (آالف) -
  القيمة (مليون دوالر) -
  متوّسط قيمة الشيك (دوالر) -

  
4824  

29596  
6135  

  
4668  
27837  
5963  

  
4521  

27507  
6084  

  
4230  
26166  
6186  

  
-6,4  
-4,9  
+1,7  

  مجموع قيمة الشيكات (مليار ليرة)
  متوّسط قيمة الشيك (آالف الليرات)

60616  
8446  

58863  
8292  

60052  
8405  

58302  
8441 

-2,9  
+0,4 

  دولرة الشيكات، %
  العدد - 
  القيمة - 

  
67,2  
73,6  

  
65,8  
71,3  

  
63,3  
69,1 

  
61,2  
67,7  

  

  المصدر: مصرف لبنان       

  ستيرادحركة اال

بقدوالر في  مليون 1616 مقابل دوالر مليون 2318 إلى قيمة الواردات السلعية ارتفعت ،2018 تموزفي  ذي س  الشهر ال

واردات قيمة وبذلك، تكون .2017 تموزدوالر في  مليون 1670و لعية ال د  الس بة ازدادتق ي %4,3 بنس األشهر السبعة  ف

رة الكّميات المستوردة بنسبة تراجعت في حين، 2017العام  من ذاتها الفترة مقارنة معبال 2018العام  من األولى  بلغت كبي

18,1%.  
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ى في الواردات السلعية تتوّزعو هر السبعة األول ام  األش ن الع ة  بحسب 2018م ت المنتجات المعدني اآلتي: احتلّ ا ك نوعه

ز األول  ادة كالمرك تها الع ّكلت حّص ا %21,8وش وع، تلته ن المجم ات ال م ة (منتج ناعة الكيميائي اآلالت ، ف)%11,2ص

ّم  ،)%10,5ائية (بواألجهزة والمعدّات الكهر ل (ث دّات النق ةتمن، ف)%8,4مع ناعة األغذي ات ص عيدو .)%6,7( ج ى ص  عل

ى في السلع التي استورد منها لبنان البلدانأبرز  ام  من األشهر السبعة األول ي الصين تحّلــ ،2018الع ى  ف ة األول إذ المرتب

ت ب واردات %10,2تها حّصلغ وع ال ن مجم دهاتل ،م ان أتي بع ّم %8,0( اليون ا)، ث ن ايطالي ّل م دة و ك ات المتّح الوالي

  . )%5,8( فألمانيا )،%7,9( األميركية

  2018- 2015السنوات  من األشهر السبعة األولى الواردات السلعية في - 2جدول رقم 
نسبة التغيّر، %   2018  2017  2016  2015  

2018/2017  
 4,3+      11898  11410  11020  10626  الواردات السلعية (مليون دوالر)

  المصدر: المركز اآللي الجمركي     

  

  حركة التصدير

بقه و 215مقابل  ،مليون دوالر 218 الصادرات السلعية قيمة بلغت، 2018 تموزفي  ذي س هر ال  217مليون دوالر في الش

ى في %6,4 صادرات السلعية بنسبةال ازدادت قيمة. و2017 تموزمليون دوالر في  بعة األول ام  من األشهر الس  2018الع

   .2017 العاممن  اذاته الفترةبالمقارنة مع 

ى توّزعت الصادرات السلعية فيو ام األشهر السبعة األول ن الع ت 2018 م اآلتي: احتلّ ا ك ة  بحسب نوعه ار الكريم األحج

ة ادن الثمين ة والمع به الكريم ز األول وب وش تها المرك ت حّص اد %24,4لغ وع الص ن مجم ارات، م ة  تلته ادن العادي المع

نوعاتها ةف ،)%14,2( ومص ناعة األغذي ات ص ّم  ،)%13,6( منتج ةث ناعة الكيميائي ات الص اآلالت ف ،)%11,4( منتج

ان البلدانأبرز  ومن. )%10,0( واألجهزة والمعدّات الكهربائية ا لبن ي صدّر إليه ي السلع الت بعة ف ى األشهر الس من  األول

ت حّص التي احتلّتاإلمارات العربية المتّحدة  :نذكر، 2018العام  الي إمن  %13,5 تهاالمرتبة األولى وبلغ ادراتالجم  ص

  .)%5,9( سوريةو سويسرا)، ثّم كّل من %6,8( المملكة العربية السعوديةف )،%8,8( فريقياجنوب أ تلتها، السلعية

  
  2018- 2015السنوات من  األشهر السبعة األولى السلعية في الصادرات - 3جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2018  2017  2016  2015  
2018/2017  

  6,4+  1757  1652  1634  1771  الصادرات السلعية (مليون دوالر)
  المصدر: المركز اآللي الجمركي     

 

  الحسابات الخارجية

ي - وز ف ع ،2018 تم اري ارتف زان التج ز المي ى عج ون 2100 إل لدوالر  ملي ز مقاب دُره  عج ون 1401ق ي  دوالر ملي ف

ون 10141عجز الميزان التجاري إلى قليالً  ارتفع. و2017 تموزدوالر في  مليون 1453و 2018 حزيران ي  ملي دوالر ف

  .2017دوالر في الفترة ذاتها من العام  مليون 9758مقابل عجز بقيمة  2018من العام األشهر السبعة األولى 
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از المصرفي  الموجودات الخارجية الصافية سّجلت، 2018 تموزفي  - دى الجه ةل ً  والمؤسسات المالي ا ة تراجع  549 بقيم

ي  100بقيمة ارتفاعها دوالر في الشهر الذي سبق و مليون 639بقيمة  انخفاضها مقابل ،دوالر مليون  تموزمليون دوالر ف

ة  انخفضتو. 2017 ودات بقيم ون 757هذه الموج ي  ملي ىادوالر ف ام  ألشهر السبعة األول ن الع ل  2018م امقاب  تراجعه

 .2017من العام  الفترة ذاتهادوالر في  مليون 1015بقيمة 

 

  قطاع البناء

ابتَ  بلغت ،2018 تموزفي  - دى نق روت والشمال يْ مساحات البناء المرّخص بـها ل ي بي ف 664 المهندسين ف ر أل ع مت  مرب

ذلك، تكون .2017 تموزفي  2م ألف 1022وسبق الشهر الذي  في 2م ألف 612مقابل  )2(م راخيص  وب اءت  مساحات البن

  .2017من العام  اذاته الفترةبالمقارنة مع  2018العام  من األشهر السبعة األولى في %20,1بنسبة  انخفضتقد 
  

  2018- 2015السنوات من األشهر السبعة األولى  في المرخَّص بها البناء مساحاتتطّور  - 4جدول رقم 

 ، %نسبة التغيّر  2018  2017  2016  2015  
2018/2017  

 20,1- 5694 7130 7103 6924 )2مساحات البناء اإلجمالية (ألف م

  المهندسين في بيروت والشمال تاابالمصدر: نق     

  

وزفي  - اري بلغت، 2018 تم ات السجّل العق ف أمان ر مختل ة المستوفاة عب ة الرسوم العقاري رة  63,4 قيم ار لي لملي  مقاب

تو .2017 تموزفي  اً مليار 77,8و في الشهر الذي سبق مليار ليرة 57,1 ذه الرسوم  تراجع بة ه ي  %20,0بنس هر ف األش

  .2017العام  من اذاته الفترة مع بالمقارنة 2018من العام  السبعة األولى

د بلغت  -  ف 384على صعيد كّميات اإلسمنت المسلّمة، فق ي أل ران طن ف ل   2018 حزي ي  آالف 410مقاب طن ف

ام  النصف األولفي  %3,4 هذه الكّميات بنسبة تراجعتو. 2017 حزيرانألف طن في  383و 2018 أيار ن الع م

  .2017من العام  اذاته الفترةبالمقارنة مع  2018

  
  

  قطاع النقل الجوي

ادمين رحلة 7801، بلغ عدد الرحالت اإلجمالية من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي 2018 تموزفي  اب الق ، وعدد الرك

564453  ً ا ادرين  شخص ً  457465والمغ ا ابرين  شخص ً  549والع ا ي شخص ار ف ر المط حن عب ة الش عيد حرك ى ص . وعل

ً  4360، بلغ حجم البضائع المفرغة المذكورالشهر  ً طن 3214مقابل  طنا   للبضائع المشحونة. ا

ت، 2017العام من  ذاتها ترةالف، وبالمقارنة مع 2018 العاممن األشهر السبعة األولى في و ن  ارتفع ّل م ادمين  ك ة الق حرك

بة و %9,4بنسبة  ر المطار بنسبة  %7,2حركة المغادرين بنس ة شحن البضائع عب رحالت و، %5,3وحرك بنسبة عدد ال

3,5%. 
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  حركة مطار رفيق الحريري الدولي وحّصة الميدل ايست منها - 5جدول رقم 

  2018و 2017ين العاممن  األشهر السبعة األولى في

  التغيّر، %  2018  2017  

  حركة الطائرات (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

39737  

35,7  

41116  

34,9  

+3,5  

  حركة القادمين (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

2313693  

36,6  

2530422  

35,4  

+9,4  

  حركة المغادرين (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

2153815  

36,7  

2309609  

36,2  

+7,2  

  2,5+  2634  2570  حركة العابرين (عدد)

  حركة شحن البضائع (طن)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

53375  

28,4 

56180  

28,1  

+5,3 

  المصدر: قسم التطوير والتسويق في مطار بيروت الدولي    

 
  حركة مرفأ بيروت

ي  وزف روت 2018 تم أ بي ت مرف ي دخل واخر الت دد الب غ ع اخرة، 171، بل ة ب ائع المفرغ م البض ه  وحج ً  622142في ا  طنّ

حونة  ً  84991والمش ا ة طنّ توعبات المفرغ دد المس توعب 24065، وع ً مس يو. ا ى ف بعة األول هر الس ن  األش ام م  2018الع

ع ة م رة وبالمقارن ن اذاته الفت ام  م ع ،2017الع بة  ارتف واخر بنس دد الب ن  ،%0,4ع ّل م ع ك ين تراج ي ح ائعف م البض  حج

 .%0,6 عدد المستوعبات المفرغة بنسبةو، %5,3، وحجم البضائع المشحونة بنسبة %6,3بة المفرغة بنس

  

   بورصة بيروت

ي  وزف ة ، 2018 تم هم المتداول دد األس غ ع روت إذ بل ة بي ي بورص ة ف ت الحرك ا  2161984تراجع هماً قيمته س

داول  22,9 ل ت ي مقاب ون دوالر أميرك ا  5778738ملي هماً قيمته ون دوال 39,1س بق ملي ذي س هر ال ي الش ر ف

ة  5916251( هماً بقيم وز  59,2س ي تم ون دوالر ف ة ).2017ملي ت قيم وقية وانخفض ملة الس ى  الرس  10346إل

  مليون دوالر) في نهاية الفترات الثالث على التوالي.  11387مليوناً ( 10433مليون دوالر من 

ي  وزوف تحوذ، 2018 تم ى  اس رفي عل اع المص الي %79,6القط ن إجم ة  م ي بورص ة ف هم المتداول ة األس قيم

   .%2,2ثم القطاع الصناعي بنسبة  %18,2بنسبة  شركة سوليدير بسهَمْيها "أ" و"ب"بيروت، تلته  

  يتبيّن الآلتي: 2018و 2017وعند مقارنة حركة بورصة بيروت في األشهر السبعة األولى من العاَمْين 

 مليوناً. 60,7إلى مليون سهم  44ارتفاع عدد األسهم المتداولة من  - 

  مليوناً.  448,6مليون دوالر إلى  395,9ارتفاع قيمة التداول من  - 

 
 ً   المالية العامة    - ثانيا

دُره  139بلغ العجز العام اإلجمالي ، 2018نيسان  في ى ق ي الشهر  1442مليار ليرة مقابل عجز أعل رة ف ار لي ملي

ة الذي سبق  ي  194(عجز بقيم رة ف ار لي د . )2017نيسان ملي ة) عن ة + خزين ة (موازن ة العام ام المالي يّن أرق وتب

 المعطيات التالية:  2018و 2017 األشهر األربعة األولى من العاَمْين فيمقارنتها 
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مليار ليرة وبنسبة  191، أي بمقدار اً مليار 5746مليار ليرة إلى  5555من  المبالغ اإلجمالية المقبوضةارتفاع  - 

مليار ليرة  226مليار ليرة ومقبوضات الخزينة بقيمة  260اإليرادات الضريبية بقيمة  فقد ارتفعت كّل من .3,4%

 التي تتضّمن إيرادات االتصاالت بشكل أساسي. مليار ليرة)  295-غير الضريبية (مقابل انخفاض اإليرادات 

اع -  ة ارتف ة المدفوع الغ اإلجمالي رع  المب وتيرة أس ن ب ى  6828م رة إل ار لي ا 8631ملي ة رملي  1803اً، أي بقيم

كونتج  .%26,4مليارات ليرة وبنسبة  ة  ذل ام بقيم دين الع ة ال اع خدم رة (من  118من ارتف ار لي ار  2216ملي ملي

ى  رة إل اَمْين  2334لي ن الع ى م ة األول هر األربع ي األش ا ف د مقارنته اراً) عن ات  2018و 2017ملي ادة النفق وزي

رة (من  1685ة األّولية أي خارج خدمة الدين العام بقيم ار لي ى نيسان  4612ملي اني حت انون الث رة من ك ار لي ملي

اع  زيادة هذه النفقات نتجتو .)2018ملياراً في الفترة ذاتها من العام  6297إلى  2017 ا ارتف من عوامل عدّة منه

ديات (+ ى البل ويالت إل ابقة (+ 470التح ات س اب موازن ى حس ات عل رة)، والنفق ارات لي ار  364ملي رة) ملي لي

  مليار ليرة) في الفترة قيد الدرس.  241والتحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان (+

ام  1273يكون العجز العام قد ارتفع من وبذلك،  -  ن الع ى  2017مليار ليرة في األشهر األربعة األولى م  2885إل

بتُه  ت نس الي وارتفع ام الح ن الع ا م رة ذاته ي الفت اراً ف وع ا %18,7ن مملي ن مجم ى م دفوعات إل ي  %33,4لم ف

  . الفترتَْين المذكوَرتَْين على التوالي

ام   مليار ليرة 551 عجزاً بمقداروحقّق الرصيد األّولي  -  ن الع ى م ة األول ي األشهر األربع ائض  2018ف ل ف مقاب

  . 2017مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام  942بقيمة 

دين  ة ال يالً ارويتبيّن من الجدول أدناه أن خدم اً تفعت قل ي حين تراجعت بشكل قياس ة ف ى المقبوضات اإلجمالي عل

 .2018و 2017العاَمْين األشهر األربعة األولى من  عند مقارنتهما في ملحوظ قياساً على المدفوعات اإلجمالية

    
  تطور بعض النسب المئوية المتعلّقة بخدمة الدين العام - 4جدول رقم   

  2018نيسان - نون الثانيكا  2017نيسان - كانون الثاني  

  27,0  32,5  خدمة الدين العام/المدفوعات اإلجمالية

 40,6  39,9  خدمة الدين العام /المقبوضات اإلجمالية

  مصدر المعلومات: وزارة المالية     

 
  سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

ات القيمة اإلسمية للمحفظة اإلجمالية بلغت ، 2018 تموزنهاية في  الليرة (فئ ة ب أشهر،  6أشهر،  3لسندات الخزين

هراً،  12 هراً،  24ش هراً،  36ش هراً  60ش هراً  84 ،ش هراً،  96، ش هراً،  120ش هراً و 144ش هراً  180ش  )ش

ار 70605 رة  اتملي للي ار 70881 مقاب ة اً ملي ي نهاي بق و ف ذي س هر ال ة 72812الش ي نهاي رة ف ار لي ام  ملي الع

د . وبذلك، تكون هذه 2017 ة  انخفضتالمحفظة ق ار 2207بقيم ي اتملي رة ف ام  لي ن الع ى م األشهر السبعة األول

ة   2018وكانت وزارة المالية أصدرت في تموز  .2018 ة  7سندات من فئ ة  50سنوات بقيم ن فئ رة وم ار لي ملي

  مليار ليرة إضافة إلى السندات من الفئات األقصر أجالً.  75سنوات بقيمة  10
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  بالنسبة المئوية) -وّزع سندات الخزينة بالليرة على جميع الفئات (نهاية الفترةت - 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  0,30  4,22  21,66  2,52  18,53  22,87  15,47  10,13  2,85  1,27  0,18  2017 1ك 

ران  حزي

2018  
0,53  1,46  3,64  11,74  15,32  21,46  14,38  2,58  24,24  4,34  0,30  100,00  

  100,00  0,31  4,36  24,44  2,59  14,51  21,65  15,09  11,60  3,55  1,44  0,46  2018تموز 

  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

ران ة حزي ين نهاي ذكر ب راً يُ ة تغيّ ات المختلف ص الفئ ّجل حص م تس وز  ل ة تم ر 2018ونهاي ة العش تحوذت فئ . واس

ى  نوات عل وز  %24,4س ة تم ي نهاي ة ف وع المحفظ ن مجم ة 2018م ا فئ ع  5، تلته نوات م ة  %21,6س م فئ  3ث

  .%15,1سنوات مع 
  

ت  ةوارتفع ة الفعلي الليرة القيم ة ب ة اللبناني ندات الخزين ة لس ة اإلجمالي ى  للمحفظ ة  71845إل ي نهاي رة ف ار لي ملي

ران  ل  2018حزي بق  70279مقاب ذي س هر ال ة الش ي نهاي رة ف ار لي رة) 1566(+ملي ار لي ى ملي ت عل . وتوّزع

  المكتتبين كاآلتي:

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

  2018حزيران   2018أيار   2017 1ك     

  المصارف 

  صة من المجموعالح

27522  

37,3%  

26242  

37,3%  

26086  

36,3%  

  مصرف لبنان

  الحصة من المجموع

35580  

48,2%  

32701  

46,5%  

34620  

48,2%  

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

517  

0,7%  

505  

0,7%  

502  

0,7%  

  المؤسسات العامة

  الحصة من المجموع

8941  

12,1%  

9601  

13,7%  

9417  

13,1%  

  الجمهور

  صة من المجموعالح

1283  

1,7%  

1230  

1,8%  

1220  

1,7%  

  71845  70279  73843  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان     

  

اع ( ى االرتف الليرة إل ة ب ندات الخزين ة س وع محفظ ن مجم ان م رف لبن ة مص ادت حص ه %48,2ع د اكتتاب ) بع

ّل  2018 في شهر حزيران %1مليار ليرة وبفائدة  2000شهراً بقيمة  36من فئة  بسندات اض حصة ك مقابل انخف

  .%1,7والجمهور إلى  %13,1والمؤسسات العامة إلى  %36,3من المصارف إلى 

  

  سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

ـهاية  ي ن ران ف ت ، 2018حزي ة بلغ العمالت األجنبي دَرة ب ة الُمص ة اللبناني ندات الخزين ة س  Eurobondsمحفظ

ى تاريخه) (قيمة االكتتابات اإلسمي ة حت د المتراكم د الفوائ وازي ة زائ ا ي وازي   32894م ا ي ل م ون دوالر مقاب ملي
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ذي سبق ( 33481 ة الشهر ال ام 28086مليون دوالر في نهاي ة الع ي نهاي ون دوالر ف ). تجدر اإلشارة 2017 ملي

  سنوات. 6لمدة  %5,15مليون دوالر بفائدة  700سندات يوروبندز بقيمة  ، استحقّت2018في حزيران  إلى أنه

  

 16085 زمحفظة المصارف التجارية من إجمالي محفظة سندات اليوروبوند بلغت، 2018 حزيرانوفي نهاية          

 %49,6دوالر (أي ما نسبته  مليون 16612 من مجموع المحفظة) مقابل %48,9مليون دوالر (أي ما نسبته 

من المجموع)  %50,5دوالر (أي ما نسبتُه  مليون 14178و في نهاية الشهر الذي سبق من مجموع المحفظة)

  ويعود هذا االنخفاض إلى استحقاق سندات كانت تحملها المصارف في محفظتها. . 2017في نهاية كانون األول 

  

  الدين العام

ل مليار دوالر) مقاب 82,9مليار ليرة (أي ما يعادل  125039 الدين العام اإلجمالي بلغ، 2018 حزيران نهايةفي 

. وبذلك، يكون الدين 2017مليار ليرة في نهاية العام  119893مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و 124373

 2368قدُرها أدنى  مقابل زيادة 2018العام  النصف األول من مليار ليرة في 5146 العام اإلجمالي ارتفع بقيمة

  . 2017العام  الفترة ذاتها من مليار ليرة في

ام  ر 2018ونتج ارتفاع الدين العام اإلجمالي في النصف األول من الع دين المحرَّ اع ال ة  من ارتف العمالت األجنبي ب

ة  4710مليار ليرة ( 7101بما يوازي  ة بقيم الليرة اللبناني دين ب ل تراجع ال رة.  1955ماليين دوالر) مقاب ار لي ملي

ندات خزين تبدال س ة اس ى عملي ور إل ذا التط زى ه دوالر ويُع ندات بال ى س ان إل رف لبن ة مص ن محفظ الليرة م ة ب

  .2018بالتوافق بين وزارة المالية والمصرف المركزي في شهر أيار 

غ رفي،  وبل از المص دى الجه ام ل ع القطاع الع ـزيل ودائ د تن ام الصافي، المحتَسب بع دين الع ار 108903ال  اتملي

  .2017قياساً على نهاية العام  %4,5ه تُ نسبارتفاعاً  مسّجالً ، 2018 حزيران ليرة في نهاية

ة 2018حزيران وفي نـهاية  ة، بلغت قيم الليرة اللبناني ام المحّرر ب دين الع ّكلةً حوالي  72122 ال رة، مش ار لي ملي

ام 57,7% دين الع الي ال ن إجم ادل   م ا يع ل م ار 52917مقاب ا  ملي ة، أي م العمالت األجنبي ّرر ب دين المح رة لل لي

  ن الدين العام اإلجمالي.م %42,3نسبتُه 

ران  لعام المحّرر بالليرة اللبنانيةتمويل الدين ا وفي ما يخصّ  ة حزي ي نهاي ان 2018ف ، ارتفعت حصة مصرف لبن

  .%15,4والقطاع غير المصرفي إلى  %36,6مقابل انخفاض حصة المصارف إلى  %48,0إلى 

    
  اللبنانية مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة - 7جدول رقم     

  بالنسبة المئوية - نهاية الفترة     
  2018حزيرن   2018أيار   2017 1 ك  

  36,6  37,6  37,5  المصارف في لبنان

  48,0  46,3  48,0  مصرف لبنان
  15,4  16,1  14,5  القطاع غير المصرفي

  100,0  100,0  100,0  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان     
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  العمالت األجنبية، جاء توّزع حصص المكتتبين كاآلتي:في ما يخّص تمويل الدين المحّرر بو

 
  مصادر تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية - 8جدول رقم 

  بالنسبة المئوية - نهاية الفترة    
  2018حزيران   2018أيار    2017 1ك   

  2,3  2,2  2,9  الحكومات

  3,8  3,7  4,4  المتعدّدة األطرافمؤسسات ال

  93,7  93,8  92,4  سندات يوروبوندز

  0,2  0,2  0,4  سندات خاصة لالستمالكات + مصادر أخرى خاصة

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

  

  يثالثاً: القطاع المصرف

ان   الموجودات/المطلوبات اإلجمالية والمجّمعة للمصارف التجارية العاملة وصلت، 2018 تموز في نهاية ي لبن ىف ا  إل م

ادل وازي  356244 يع ا ي رة (م ار لي ار دوالر)، 236,3ملي ل ملي ة  353665 مقاب ي نهاي رة ف ار لي رانملي  2018 حزي

ة  331433و ي نهاي رة ف ار لي ام ملي ة  314282( 2017الع ي نهاي رة ف ار لي وزملي ع  .)2017 تم ة وارتف الي ميزاني إجم

ىفي  %7,5دة بلغت بنسبة جيّ  المصارف التجارية، الذي يشير إلى حجم النشاط المصرفي، ام  األشهر السبعة األول ن الع م

  .2017العام  من الفترة ذاتهافي  %2,0 أدنى بلغت مقابل ارتفاعه بنسبة  2018

  

  المطلوبات

  الودائع اإلجمالية في المصارف التجارية

ة بلغت، 2018 تموزفي نهاية  ع القطاع و ،الودائع اإلجمالية لدى المصارف التجاري ي تضّم ودائ ر الت يم وغي الخاص المق

رة 267160إلى ودائع القطاع العام، ما يعادل  المقيم، إضافةً  وازي  مليار لي ا ي ار دوالر)، 177,2(م  %75,0وشّكلت  ملي

ة  260745و 2018 حزيرانمليار ليرة في نهاية  267361 من إجمالي المطلوبات مقابل ي نهاي رة ف ار لي ام ملي  2017الع

بة . )2017 تموزهاية ليرة في ن اتمليار 259806( ي  %2,5وارتفعت الودائع اإلجمالية بنس ىف بعة األول من  األشهر الس

  .2017العام  من الفترة ذاتها في %3,5بنسبة  مقابل ارتفاعها 2018العام 

يم معّدل دولرة بلغو ر المق يم وغي ة  %68,51 ودائع القطاع الخاص المق ي نهاي ل 2018 تموزف ة  %68,42، مقاب ي نهاي ف

  .)2017 تموزفي نهاية  %66,89( 2017العام في نهاية  %68,72و هر الذي سبقهالش

ةالودائع اإلجمالية للقطاع الخاص المقيم  بلغت، 2018 تموزفي نهاية  - ى  لدى المصارف التجاري ادل إل ا يع  205614م

رة  ار لي وازي ملي ا ي ار دوالر)  136,4 (م ّكلت ملي ل %57,7وش ات، مقاب الي المطلوب ن إجم ي  205882 م رة ف ار لي ملي

ة  راننهاي ة  201263و 2018 حزي ي نهاي رة ف ار لي ام ملي رة 201451( 2017الع ار لي ة  ملي ي نهاي وزف . )2017 تم

افي  %4,0مقابل ارتفاعها بنسبة  2018العام  من األشهر السبعة األولى في %2,2ارتفعت هذه الودائع بنسبة و  الفترة ذاته

   .2017من العام 
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ى في %2,6 يل، ارتفعت ودائع المقيمين بالليرة بنسبةوفي التفص بعة األول ام  من األشهر الس ين ، 2018الع ي ح ازدادت ف

يموبلغ  .%1,9بنسبة  بالعمالت األجنبية ودائع المقيمين ة %63,52 معدّل دولرة ودائع القطاع الخاص المق ي نهاي  تموز ف

  .)2017 تموزفي نهاية  %61,56( 2017العام نهاية  في %63,68و 2018 حزيرانفي نهاية  %63,32مقابل  2018

  

ون 36619ما يوازي  لدى المصارف التجارية ودائع القطاع الخاص غير المقيم بلغت، 2018 تموزفي نهاية و دوالر  ملي

ل ة  36747 مقاب ي نهاي ون دوالر ف رانملي ون 35156و 2018 حزي ة  ملي ي نهاي ام دوالر ف ون 34755( 2017الع  ملي

ة دوالر ف وزي نهاي بة . )2017 تم ع بنس ذه الودائ ت ه ي  %4,2وارتفع ىف بعة األول هر الس ام  األش ن الع ل  2018م مقاب

  .2017العام من الفترة ذاتها في  %2,3أقّل بلغت ارتفاعها بنسبة 

    
   ودائع القطاع المالي غير المقيم 

ت، 2018 تموزفي نهاية  دى المص بلغ يم ل ر المق الي غي ع القطاع الم انودائ ي لبن ة ف ة العامل  8389حوالي  ارف التجاري

ون ل ملي ة  8230 دوالر مقاب ي نهاي ون دوالر ف رانملي ون 7481و 2018 حزي ة  ملي ي نهاي ام دوالر ف  6672( 2017الع

  .)2017 تموزدوالر في نهاية  مليون

  
    األموال الخاصة للمصارف التجارية

ة ي نهاي وز ف ت، 2018 تم ارف بلغ ة للمص وال الخاص ة األم ادل  التجاري ا يع رة ( 30317م ار لي ار دوالر)  20,1ملي ملي

ي  اتمليار 28305( 2017العام مليار ليرة في نهاية  28831و 2018 حزيرانفي نهاية  مليار ليرة 30694 مقابل رة ف لي

ة  وزنهاي ّكلت )2017 تم ة %8,5، وش ة المجّمع الي الميزاني ن إجم ا %34,0و م اع الخ ليفات للقط وع التس ن مجم ص. م

ةازدادت و وال الخاّص بة  األم ي %5,2بنس ى ف بعة األول هر الس ن األش ام  م بة ، 2018الع ا بنس ل ارتفاعه ي  %2,9مقاب ف

  .2017من العام  الفترة ذاتها

  
  الموجودات

   ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان

ان ارتفعت، 2018 تموزفي نهاية  رف لبن ى ودائع المصارف التجارية لدى مص ا  إل وازي م رة  180946ي ار لي لملي  مقاب

ة  176526 ي نهاي رة ف ار لي رانملي ة  155893و 2018 حزي ي نهاي رة ف ار لي ام ملي ي  139729( 2017الع رة ف ار لي ملي

ة  وزنهاي د )2017 تم ع ق ذه الودائ ون ه ذلك، تك بة  ازدادت. وب ي %16,1بنس ى ف بعة األول هر الس ن األش ام  م  ،2018الع

  .2017من العام  الفترة ذاتهافي  %3,8 بلغت لّ أق بنسبة ارتفاعهامقابل 

  
  التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم

يم بلغت، 2018 تموزفي نهاية  اص المق ة للقطاع الخ وازي  التسليفات الممنوحة من المصارف التجاري ا ي ار  79461م ملي

رانية دوالر في نها مليون 53117 دوالر، مقابل ماليين 52710ليرة أو ما يعادل  ي  53615و 2018 حزي ون دوالر ف ملي

ة  52500( 2017نهاية العام  ذلك،  ).2017 تموزمليون دوالر في نهاي ليفات تكونوب ذه التس د  ه  %1,7بنسبة  تراجعتق

ي ى ف بعة األول هر الس ن األش ام  م ا 2018الع ي تملكه ة الت ّمن األوراق المالي ليفات ال تتض ذه التس ى أّن ه ارة إل ع اإلش . م

 .المقيم رف التجارية على القطاع الخاصالمصا
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  التسليفات المصرفية للقطاع العام

ادل ما  التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع العام بلغت، 2018 تموزفي نهاية  رة 50178يع ار لي ل ،ملي  مقاب

ة  48163و 2018 حزيرانمليار ليرة في نهاية  50053 ام مليار ليرة في نهاي ار 52108( 2017الع ة  اتملي ي نهاي رة ف لي

ام  من األشهر السبعة في %4,2سبة بن هذه التسليفات ارتفعتو .)2017 تموز ل، 2018الع ا مقاب بة  تراجعه ي %0,5بنس  ف

  . 2017من العام  الفترة ذاتها

ام من السبعة األولى  األشهر مليار ليرة في 929التسليفات المصرفية للقطاع العام بالليرة بمقدار تراجعت وفي التفصيل،  الع

ة مليار ليرة في  25861لتبلغ  2018 وزنهاي ي حين ازدادت  ،2018 تم ةف العمالت األجنبي ام ب ليفات للقطاع الع ة  التس بقيم

رة  2944وازي ت ار لي ىملي ل إل ادل  لتص ا يع رة 24317م ار لي ار  ملي ي أي ارف ف راء المص أثّرة بش ندات  2018مت س

   .آنذاك إثر عملية المقايضة التي تّمت صدرت في الشهر المذكورأُ  يوروبندز من مصرف لبنان

  

  الموجودات الخارجية 

ة  ي نهاي وزف ت، 2018 تم ة بلغ ارف التجاري ة للمص ودات الخارجي ون 22561 الموج ل ملي ون  23321 دوالر مقاب ملي

ة  ي نهاي راندوالر ف ون 23601و 2018 حزي ة  ملي ي نهاي ام دوالر ف ون 21969( 2017الع ة  ملي ي نهاي وزدوالر ف  تم

 %4,9 بنسبة تراجعهامقابل ، 2018من العام  األشهر السبعة األولى في %4,4هذه الموجودات بنسبة  تراجعتو. )2017

  .2017من العام  الفترة ذاتهافي 

  

 ً   الوضع النقدي -رابعا

   الكتلة النقدية

ا الواسع (مالكتلة النقدي بلغت، 2018 تموز في نهاية ا )3ة بمفهومه ةبلليرة وب وازي العمالت األجنبي ا ي ار  212335 م ملي

ة  208965و 2018 حزيرانمليار ليرة في نهاية  213000 مقابل ،ليرة ي نهاي ام مليار ليرة ف ار  208754( 2017الع ملي

ة  ي نهاي رة ف وزلي ذلك، و .)2017 تم ونب ة تك ة النقدي ة (م الكتل بة 3اإلجمالي ت بنس د ارتفع ي  %1,6) ق بعةف هر الس  األش

ة  %61,96 )3)/م2م-3((مأي ) 3م( معدّل دولرة الكتلة النقدية بلغ، من جهة أخرى. 2018من العام  األولى ي نهاي  تموزف

ام  %62,12و ،2018 حزيرانفي نهاية  %61,80مقابل  ة  %60,19( 2017في نهاية الع ي نهاي أتّى ). 2017 تموزف وت

 :من 2018العام من األشهر السبعة األولى  فيمليار ليرة  3370 والبالغ) 3(م لكتلة النقدية اإلجماليةا ارتفاع

رفي تراجع - ا  مركزي)المصرف المصارف وأي ال( القيمة اإلجمالية للموجودات الخارجية الصافية لدى الجهاز المص بم

ّل من تراجع عن ذلك نتجودوالر).  مليون 1595ليرة (ما يعادل  اتمليار 2405يوازي  ذهب  ك ن ال دار الموجودات م بمق

عنتيجة  دوالر) مليون 723مليار ليرة ( 1091 ً  تراج ا ذهب عالمي ر و، سعر أونصة ال ة الصافية (غي الموجودات الخارجي

 .دوالر) مليون 872مليار ليرة (ما يعادل  1315الذهب) بما يوازي 

  .مليار ليرة 316 على القطاع العام بقيمة لجهاز المصرفياديون  صافي تراجع -

ً "المسّجلة  ات القطعفروق تراجع -   .مليار ليرة 1066بقيمة  " سلبا
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ع - ة تراج ليفات اإلجمالي ة التس رفي الممنوح از المص ن الجه اص م اع الخ يم للقط والي المق ة 2319 بح رة، نتيج ار لي  ملي

ادل تراجع  ا يع ة بم العمالت األجنبي رة ( 2590التسليفات ب ار لي ون 1718حوالي ملي اع ، دوالر) ملي ل ارتف ليفات المقاب تس

  .مليار ليرة 272بالليرة بما مقداره 

  ليرة. مليار 7343البنود األخرى الصافية بقيمة  ارتفاع -

ا الضيّق (م ارتفعت ،2018العام من  األشهر السبعة األولى فيو الليرة بمفهومه ة ب ي حين ، %7,8بنسبة  )1الكتلة النقدي ف

  .%2,0بنسبة  )2الكتلة النقدية بالليرة بمفهومها الواسع (م ازدادت

 

  تحت الطلب بالليرة في الجهاز المصرفي. القطاع الخاص المقيم وودائع بالليرة ) تشمل النقد في التداولM1( 1م

  .لدى الجهاز المصرفي األخرى بالليرة اللبنانية القطاع الخاص المقيم وودائع 1) تشمل مM2( 2م

ى األجنبية  بالعمالت القطاع الخاص المقيموودائع  2تشمل م M3)( 3م رفي إضافة إل از المص ي تُصدرها لدى الجه دين الت سندات ال

  المصارف في األسواق الخارجية.

  

  معدالت الفوائد

  معّدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

شبه مستقّرة  يةعلى المحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنان ةلقَّ الفائدة المثبقيت ، 2018 تموز في نهاية

نذّكر بأّن االنخفاض  ).2017في نهاية العام  %6,65في نهاية الشهر الذي سبق ( %6,41مقابل  %6,42على 

 2000شهراً بقيمة  36الذي ُسّجل في حزيران الماضي مردّه إلى اكتتاب مصرف لبنان  بسندات خزينة من فئة 

ً ( 1462إلى  توسط عمر المحفظةم(استثنائياً). وانخفض قليالً  %1مليار ليرة بنسبة  سنوات) مقابل  4,02يوما

   .على التوالي المذكورة سنوات) في نهاية التواريخ 3,90يوماً ( 1420سنوات) و 4,05يوماً ( 1475

، 2018تموز الُمصدََرة خالل شهر العادية الفائدة الفعلية على سندات الخزينة  معدالتاستقّرت على صعيد آخر، 

 %5,35لفئة الستة أشهر،  %4,99لفئة الثالثة أشهر،  %4,44: صدار األخير المستويات التاليةلتسّجل في اإل

فئة ل %7,08، لفئة الخمس سنوات %6,74، لفئة الثالث سنوات %6,50ن، يْ لفئة السنتَ  %5,84لفئة السنة، 

 سنوات.  العشرفئة ل %7,46و سنوات السبع

  

  )Eurobondsالت األجنبية (معدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعم

ة  ي نهاي وز ف تقّرت ، 2018تم دة اس ة  ةلقَّ المثالفائ ـمالت األجنبي ة بالع ندات الخزين ـة لس ة اإلجمالي ى المحفظ عل

)(Eurobonds  ى بق ( %6,73عل ذي س هر ال ة الش ي نهاي أنها ف انون األول  %6,49ش ة ك ي نهاي )، 2017ف

ةوانخفض قليالً  ر المحفظ ى  متوسط عم ل  7,87إل رات 7,07سنوات ( 7,95سنوات مقاب ة الفت ي نهاي  سنوات) ف

ة  .على التوالي المذكورة ذكر أن سندات بقيم بياً ( 700يُ دة منخفضة نس ون دوالر وبفائ ي %5,15ملي ) استحقّت ف

  .2018حزيران 
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  الفوائد المصرفية على الليرة

نقطة  22بواقع  دة أو المجدّدة بالليرة اللبنانيةعلى الودائع الجدي ةلقَّ المثمتوسط الفائدة ارتفع ، 2018 تموزفي 

على  المثقَّلةمتوسط الفائدة )، فيما انخفض 2017في تموز  %5,56( %6,72مقابل  %6,94أساس إلى 

) في األشهر %8,33( %8,82مقابل  %8,66نقطة أساس إلى  16بواقع  التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالليرة

  الثالثة على التوالي.

شأنه  %5,00على  )Interbank  Rateبين المصارف بالليرة (المثقّلة متوّسط الفائدة استقّر  ،2018تموز  وفي

  ).2017في تموز  %3,94في الشهر الذي سبق (

  ويعرض الجدول أدناه تطور الفائدة على الليرة في عدد من األشهر:

      

  (%)تطّور الفائدة على الليرة، بالنسبة المئوية  - 9جدول رقم     

  2018تموز   2018حزيران   2017 تموز  

  6,94  6,72 5,56  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

  8,66  8,82  8,33  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

  5,00  5,00  3,94  المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

  نالمصدر: مصرف لبنا    

  

  الفوائد المصرفية على الدوالر

ان المثقَّلالمتوّسط ارتفع  ،2018 تموزفي  ي لبن دى المصارف ف دوالر ل دّدة بال  للفائدة على الودائع الجديدة أو المج

ذي سبق ( %4,09مقابل  %4,14إلى  ي تموز  %3,64في الشهر ال يالً  )،2017ف ع قل ا ارتف ط المثكم ل قَّالمتوّس

دوالرللفائدة على التسليف دة أو المجدّدة بال ى  ات الجدي ل  %7,96إل ذي سبق ( %7,93مقاب ي الشهر ال ) %7,25ف

  في التواريخ المذكورة على التوالي.

وز  ي 2018وفي تم دل متوسط، بق ة أشهر مع ور لثالث ى  الليب ل  %2,34شبه مستقّر عل ي الشهر  %2,33مقاب ف

  ). 2017في تموز  %1,31الذي سبق (

  تطور الفائدة المصرفية على الدوالر في لبنان في عدد من األشهر: ويعرض الجدول أدناه

 

  تطّور الفائدة على الدوالر، بالنسبة المئوية (%) - 10جدول رقم 
  2018 تموز  2018 حزيران  2017تموز   

  4,14  4,09  3,64  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

 7,96  7,93  7,25  لى التسليفات الجديدة أو المجدّدةمتوسط المعدالت المدينة ع

 2,34 2,33 1,31  متوّسط معدّل ليبور لثالثة أشهر

  المصدر: مصرف لبنان    
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  سوق القطع

ى  ،2018في تموز  دوالر األميركي عل رات 1507,5أقفل متوسط سعر ال ذ سنوات عدّة لي ي هامش  شأنه من وبق

ع 1514ة للشراء ولير 1501تسعيره على حاله، أي  غ  .ليرة للمبي ي سوق القطع بل ام العمل ف ذكر أن عدد أي  22يُ

ً يوم   .2018من العام  السابعفي الشهر  ا

ر،  عيد آخ ى ص ت عل انارتفع رف لبن ودات مص ائلة موج ة الس العمالت األجنبي ل  34211 ب ون دوالر مقاب ملي

ين د 35806مليون دوالر في نهاية الشهر الذي سبق ( 33142 انون األول مالي ة ك ي نهاي ه، 2017والر ف ). وعلي

ام  1595تكون هذه الموجودات قد انخفضت بمقدار  ن الع ى م ي األشهر السبعة األول ون دوالر ف ل  2018ملي مقاب

  . 2017مليون دوالر في الفترة ذاتها من العام  986انخفاضها بقيمة 

  

  ؤشر أسعار االستهالكم

ي  وزف وث و2018 تم ة البح ب مؤسس ارات، ، وبحس ض االستش واحيهامؤّشانخف روت وض ة بي عار لمدين  ر األس

اً بنسبة  %1,2بنسبة  ي حين سّجل ارتفاع انون األول  %4,9قياساً على الشهر الذي سبق، ف ى ك . 2017قياساً عل

ي  2018وعند مقارنة متوسط هذا المؤشر في األشهر اإلثني عشر المنتهية في تموز  مع متوسطه في األشهر اإلثن

  . %2,4، يكون قد سّجل ارتفاعاً بنسبة 2017المنتهية في تموز عشر 

  

انأما  ي لبن د انخفض بنسبة  مؤشر األسعار ف ذي تنشره إدارة اإلحصاء المركزي، فق ي تموز  %0,2ال  2018ف

بة اً بنس ذلك ارتفاع ّجل ب بق ليس ذي س هر ال ى الش اً عل انون األول  %3,0 قياس ى ك اً عل ة 2017قياس د مقارن . وعن

ي تموز   طهمتوس ة ف ي عشر المنتهي ي تموز  2018في األشهر اإلثن ة ف ي عشر المنتهي ع األشهر اإلثن ، 2017م

  .%5,6يكون قد ارتفع بنسبة 

  
 

         


