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في الي وال اد وال ضع االق   ال
  2019 آب    

 
 أّما في ما المتوافرة قياساً على الشهر الذي سبق. مؤشرات القطاع الحقيقي تراجعت معظم، 2019في شهر آب 

لم )، في حين %1,0موجودات المصارف التجارية بنسبة جيدة (+يخّص النشاط المصرفي، فقد ارتفع إجمالي 

ميزان حقّق و. %0,5بنسبة التسليفات للقطاع الخاص تراجعت و %0,2إأل بنسبة  ودائع اإلجماليةال ترتفع

 مليارات دوالر ) 4,4-التراكمي ال يزال سلبياً ( همليون دوالر، علماً أن رصيد 922قدُره كبيراً فائضاً المدفوعات 

 38,7الخارجية (باستثناء الذهب)  مصرف لبنان موجودات بلغتو. في األشهر الثمانية األولى من العام الحالي

مليار دوالر، ما يؤّمن الحفاظ على حصانة الوضع النقدي. من جهة أخرى، ازداد الدين العام اإلجمالي إلى ما 

ارتفاع في معدالت الفائدة المصرفية الدائنة والمدينة على ، كما ُسّجل 2018مليار دوالر في نهاية آب  83,7يوازي 

  الليرة والدوالر في الشهر المذكور.

  
اد العام  -أوالً  ضع االق   ال
 

قاصة ات ال   ال
عادل  بلغ، 2019 آبفي  ة ما  قاصــــــّ ات ال ــــــ ة لل ال ة اإلج ن دوالر مقابل  4839ال ن دوالر في  5070مل مل

ــه ال ســ ن  5439و ال ة 2018 آبدوالر في  مل ــ قاصــة ب ات ال ــ ة ال ــ  ف األشــه في  %15,2. وان
ــة ــان ة ذاتهــا م العــام  2019م العــام  األولى ال قــارنــة مع الف ــة 2018ــال ة  اجع معــّل دول ، ت . م جهــة أخ

ة إلى  قاصـــّ ات ال ـــ اني %62,4ال ن ال ان ة  ة ذاتها م العام  %67,6مقابل  2019 آب-في ف ا 2018في الف  ،
ول أدناه ّ م ال  .ی

ول رق  قاّصة في  -1ج ات ال ر ال ّ ةاألشه ت ان ات  األولى ال   2019-2016م ال

  2016  2017  2018  2019   % ، غّ ة ال ن
2019/2018  

ة الل ات    ال
د (آالف) -   الع
ة) - ار ل ة (مل   ال
ات)- ة ال (آالف الل ّس   م

  
2803  
19335  
6898 

  
3022  
21402  
7082 

  
3068  
21536  
7020  

  
3070  
21214  
6910  

  
+0,1  
-1,5  
-1,6  

ة الت األج الع ات    ال
د (آالف) -   الع
ن دوالر) - ة (مل   ال
ة ال (دوالر)- ّس   م

  
5361  
32042  
5977 

  
5193  
31607  
6086 

  
4821  
29828  
6187  

  
3832  
23334  
6089  

  
-20,5  
-21,8  
-1,6  

ة) ار ل ات (مل ة ال ع    م
ات) ة ال (آالف الل ّس   م

67638  
8285 

69050  
8405 

66502  
8430  

56390  
8170  

-15,2  
-3,1 

ات، % ة ال   دول
د -    الع

ة-   ال

  
65,7  
71,4 

  
63,2  
69,0 

  
61,1  
67,6  

  
55,5  
62,4  
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ان        ف ل ر: م   ال

اد ة االس   ح
اجع، 2019 آبفي  ة إلى  ت ــــــــــــل اردات ال ن  2196دوالر مقابل  مالی 1504ة ال ــــــــــــه ال  مل دوالر في ال

ن دوالر في  1820ســــــ و ة 2018 آبمل ــــــ ة ق ارتفع ب ــــــل اردات ال ة ال ن  ، ت ل األشــــــه في  %0,9. و
ة األولى ان ة ذاتها م العام  2019م العام  ال قارنة مع الف ة في ح ، 2018ال ـــــــــــ ردة ب ـــــــــــ ات ال ّ ازدادت ال

28,9%. 
ة في  ـــل اردات ال ّزع ال ة األولىوت ان ة   2019م العام  األشـــه ال ن ع ات ال ّل ال اآلتي: اح عها  ـــ ن

ها  ـــــــّ ل ح ّ ع، %34,2ال األول وشـــــــ ة ( م ال ائ اعة ال ـــــــ ات ال ها م ة %10,1تل )، فاآلالت واألجه
ة ( ائ ه عّات ال قل ( )، ثّ %8,8وال ةف )%6,4معّات ال اعة األغ ان )%6,2( ات صـــــ ل ز ال . وعلى صـــــع أب

ــــــلع في  ان ال ها ل رد م ي اســــــ ة األولىال ان ة  ، حلّ 2019م العام  األشــــــه ال ت ّة في ال ة األم ّ ات ال ال ال
ها  ّ ه ال ( %9,0األولى إذ بلغ ح ع أتي  اردات، ل ع ال وسي (%8,5م م اد ال ا)، %7,9)، ثّ اإلت ال  فا

نان)، 6,7%(   ). %6,5( فال
  

ول رق  ة في  -2ج ل اردات ال ة األولىال ان ات  األشه ال   2019-2016م ال
 2016 2017 2018  2019  % ، غّ ة ال ن

2019/2018  
ن دوالر) ة (مل ل اردات ال   0,9+  13839  13718 13095 13029 ال

ي      ر: ال اآللي ال   ال
  

ی ة ال   ح
ة ارتفع، 2019 آبفي  ــل ــادرات ال ن دوالر، مقابل  375 إلى ة ال قه  365مل ــه ال ســ ن دوالر في ال مل
ن دوالر في  229و ة 2018 آبمل ة . وازدادت  ــــــ ة ب ــــــل ــــــادرات ال ة األولىفي  %24,1ال ان م  األشــــــه ال

ة ذاتها م العام  2019العام  قارنة مع الف    .2018ال
اني ن ال ان ة  ة في ف ــــــــل ــــــــادرات ال ّزع ال ه  2019 آب -وت ة وشــــــــ ار ال ّل األح اآلتي: اح عها  ــــــــ ن

ها  ـــّ لغ ح ة ال األول و عادن ال ة وال ات %37,4ال ها م ـــادرات، تل ع ال ة م م ائ اعة ال ـــ  ال
ات  )، ثّ 10,4%( ةم اعة األغ ة ف )،%10,1( صــــــ ائ ه عّات ال ة وال ع%10,0(اآلالت واألجه ة )، فال ادن العاد

عاتها ( ـــــــ ـــــــلع في %8,6وم ان ال ها ل ي صـــــــّر إل ان ال ل ز ال ة األولى). وم أب ان ، 2019م العام  األشـــــــه ال
 : ان ــ ّل ســ ي اح ها  ال ــّ لغ ح ة األولى و ت ة،  %25,5ال ــل ــادرات ال الي ال ة م إج ها اإلمارات الع تل

ة ( ة  )، ثّ %12,0ال ة الع ل ةال د ع اق)، %5,8( رة)، ف%6,5( ال   ).%4,2( فالع
  

ول رق  ة في  -3ج ل ادرات ال ة األولىال ان ات  األشه ال   2019-2016م ال

 2016 2017 2018  2019  % ، غّ ة ال ن
2019/2018  

ن دوالر) ة (مل ل ادرات ال   24,1+ 2464  1986 1903 1974 ال
ي      ر: ال اآللي ال   ال
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ة ارج ات ال ا   ال
اجع، 2019 آبفي  - ار  ت ان ال ُره  1129 إلىع ال ن دوالر مقابل ع ق ن دوالر 1831مل ــه  مل في ال

ة  ن دوالر في  1591ال ســــــــ وع  اجع، 2018 آبمل ار  ا ت ان ال الً  ع ال ن  11375إلى  قل مل
ة األولىالر في دو  ان ة  2019م العام  األشـــه ال ة ذاتها م العام ال  11732مقابل ع  ن دوالر في الف مل

.   س
ل 2019 آبفي  - ّ ة، ســـ ــا ة ال ارج دات ال ج ة  ال ال ـــات ال ســـ في وال ـــ هاز ال  922ة  ارتفاعاً ل ال

ن  ن  72ة  ارتفاعها عدوالر،  مل ــــــه ال ســــــ  مل اجع  دوالر في ال ان ق ت  مالی 408ة في ح 
ة 2018 آبدوالر في  دات  ج ه ال اجع ه ن دوالر في  4397. وت ةاألشـــــه مل ان ، 2019م العام  األولى ال

اجعهامقابل  ن  1165ة  ت ة ذاتها م العام  مل   .2018دوالر في الف
  

اء اع ال   ق
اجع، 2019 آبفي  - ال ت وت وال س في ب ه ّخ بـــــــــها ل نقابَْي ال اء ال احات ال  م ألف 484 إلى م

ع (م ـــه ال ســـ وفي  2م ألف 627) مقابل 2م ـــاحات  .2018 آبفي  2م ألف 677ال اخ م ن ت ، ت ل و
ة  ف ب اء ق ان ةاألشه في  %27,9ال ان ة ذاتها م العام  2019م العام  ىاألول ال قارنة مع الف   .2018ال

  

ول رق  خَّ بها في  -4ج اء ال احات ال ر م ّ ةاألشه ت ان ات  األولى ال   2019-2016م ال

 2016 2017 2018  2019   % ، غّ ة ال ن
2019/2018  

ة (ألف م ال اء اإلج احات ال   27,9- 4588 812283766366)2م
ال      وت وال س في ب ه ا ال ر: نقاب   ال

  
ّل العقار ، 2019 آبفي  - ـــــــــ لف أمانات ال فاة ع م ـــــــــ م العقارة ال ســـــــــ ة ال ة مقابل  45,7بلغ  ار ل مل

ــه ال ســ 34,3 ة في ال ار ل ارًا في  50,2 مل ة 2018 آبمل ــ م ب ســ ه ال ــ ه ف األشــه في  %27,5. وان
ة ان ة ذاتها م العام  2019م العام  األولى ال قارنة مع الف   .2018ال

ة، فق بلغ  - ّل ات اإلس ال ّ ه ال  368مقابل  2019 آبألف  في  315على صع  ألف  في ال
قه  ة 2018 آب في  ألف 418وســـ ـــ اجع ب ات ق ت ّ ه ال ن ه ل ت ةاألشـــه في  %29,8. و ان  األولى ال

ة ذاتها م العام  قارنة مع الف ال ار    .2018م العام ال
  

قل ال  اع ال   ق
ولي 2019 آبفي  ار رف ال ال ة م ولى م ال حالت اإلج د ال اب القادم رحلة 8731، بلغ ع د ال ، وع

اص 527308 غادر  أش ًا والعاب  653442وال ار في  5015ش ة ال ع ال ًا. وعلى صع ح ش
غة  ف ائع ال ر، بلغ ح ال ه ال نة.ًّا  3646ًّا مقابل  3919ال ائع ال   لل
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ةاألشـــــــــــــــه وفي  ان ة ذاتها م العام 2019م العام  األولى ال قارنة مع الف ال حالت 2018، و د ال ّل م ع ، ارتفع 
ة  ة  %1,2ب ة وح غادر ب ة  %4,4ال ة القادم ب ائع ع %1,9وح ة ش ال اجع ح ، في ح ت

ة  ار ب  .%6,6ال
 

ول رق  ها -5ج ل ا م ة ال ّ ولي وح ار رف ال ال ة م   ح
ةاألشه في  ان   2019و 2018العام م  األولى ال

 2018 2019  % ، غّ   ال
ات  ائ ة ال د)ح   (ع

% ، ل ا ة ال ّ ها: ح  م
49715  
34,6 

50287  
37,1  

+1,2  

د) ة القادم (ع   ح
% ، ل ا ة ال ّ ها: ح  م

3055577  
34,8 

3114102  
37,5  

+1,9  

د) غادر (ع ة ال   ح
% ، ل ا ة ال ّ ها: ح  م

2943832  
35,4 

3073081  
37,6  

+4,4  

د) ة العاب (ع   -  34819 3067  ح
ة  )ح ائع (   ش ال

% ، ل ا ة ال ّ ها: ح  م
64523  
27,9 

60259  
27,5 

-6,6 

ولي     وت ال ار ب ر: ق ال وال في م   ال

 
وت فأ ب ة م   ح

وت 2019 آبفي  فــأ ب ي دخلــ م اخ ال د ال غــة 157، بلغ عــ ف ـــــــــــــــــائع ال ة، وح ال ــًا  511857ــه  ــاخ
نة  ـــــ غة ّاً  64348وال ف ات ال ـــــ د ال ًا.  20675، وع ـــــ ةاألشـــــه وفي م ان  2019م العام  األولى ال

ة ذاتها م العام  قارنة مع الف ال ة 2018و ـــــــــ اخ ب د ال ّل م ع اجع  ـــــــــائع %5,9، ت غة، وح ال ف ة  ال ـــــــــ ب
ائع ، و 11,7% نةح ال ة  ال ة ، و %12,3ب غة ب ف ات ال د ال   .%11,7ع

  
   بورصة بيروت

 6,5سهماً بقيمة  1085556تراجعت الحركة في بورصة بيروت بحيث بلغ عدد األسهم المتداولة ، 2019 آبفي 

هماً قيمتها  1969484ماليين دوالر مقابل حركة تمثّلت بتداول  بق  9,8س هر الذي س ماليين دوالر في الش

هماً  1547114( ت قيمة2018مليون دوالر في آب  12,7بقيمة س وقية )، وانخفض ملة الس  7869إذ بلغت  الرس

  مليون دوالر) في نهاية التواريخ الثالثة المذكورة على التوالي.  9960مليون دوالر ( 8213مليون دوالر مقابل 

ولة في بورصة بيروت، من إجمالي قيمة األسهم المتدا %83,8القطاع المصرفي بنسبة  استحوذ، 2019 آبوفي 

  .%0,4لقطاع الصناعي بنسبة وا %15,8بنسبة   شركة سوليدير بسهَمْيها "أ" و"ب"تلته 

يتبيّن  2019و 2018على صعيد آخر، وعند مقارنة حركة بورصة بيروت في األشهر الثمانية األولى من العاَمْين 

 اآلتي:
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 مليوناً. 190,6مليون سهم إلى  62,2ارتفاع عدد األسهم المتداولة من  -

 مليوناً. 818مليون دوالر إلى  461,3ارتفاع القيمة المتداولة من  -

 
 ً   المالية العامة    -ثانيا

ل فائض بسيط في أرقام المالية العامة  بقيمة ، 2019تموز   في مليار ليرة  49مليار ليرة مقابل عجز بقيمة  15ُسّجِ

بق  هر الذي س وتبيّن أرقام المالية العامة (موازنة + خزينة) ). 2018تموز مليار ليرة في  62(عجز بقيمة في الش

 المعطيات التالية:  2019و 2018 األشهر السبعة األولى من العاَمْين فيعند مقارنتها 

ليرة  اتمليار 409، أي بمقدار ملياراً  10516مليار ليرة إلى  10925من  المبالغ اإلجمالية المقبوضةانخفاض  -

مليار  61مليار ليرة واإليرادات غير الضريبية بقيمة  431انخفضت مقبوضات الخزينة بقيمة فقد  .%3,7وبنسبة 

مليار  83مليار ليرة) مقابل ارتفاع اإليرادات الضريبية بقيمة  40ليرة (منها انخفاض إيرادات االتصاالت بقيمة 

 يار ليرة).مل 195ليرة (علماً أن إيرادات الضريبة على القيمة المضافة انخفضت بقيمة 

مدفوعةانخفاض  - ية ال بالغ اإلجمال يار ليرة إلى  15564من  الم يار 14147مل مة مل يارليرة  1417اً، أي بقي مل

بة  مليار ليرة إلى  4742مليار ليرة (من  241من انخفاض كّل من خدمة الدين العام بقيمة  ذلكونتج  .%9,1وبنس

والنفقات األّولية، أي من خارج  2019و 2018ملياراً) عند مقارنتها في األشهر السبعة األولى من العاَمْين  4501

 9646إلى  2018تموز –ن الثاني مليار ليرة في فترة كانو 10823مليار ليرة (من  1177خدمة الدين العام بقيمة 

ب المعطيات المتوافرة من انخفاض كّل من التحويالت 2019تموز -مليارات في فترة كانون الثاني )، نتجت بحس

 مليار ليرة. 170مليار ليرة والتحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة  272إلى البلديات بقيمة 

بعة األولى من العام  4640يكون العجز العام قد انخفض من وبذلك،  - هر الس إلى  2018مليار ليرة في األش

 %25,7من مجموع المدفوعات إلى  %29,8ن موانخفضت نسبتُه  2019ملياراً في الفترة ذاتها من العام  3631

  . في الفترتَْين المذكوَرتَْين على التوالي

يد األّولي  - اُ بمقداروحقّق الرص هر  مليار ليرة 870 فائض بعة األولى من العام  في األش مقابل فائض  2019الس

  . 2018مليار ليرة في األشهر السبعة األولى من العام  102أدنى قيمته 

اً ارتفعت ويتبيّن من الجدول أدناه أن خدمة الدين  اً على قياس ت قياس على المدفوعات اإلجمالية فيما انخفض

 .2019و 2018 األولى من العاَمْيناألشهر السبعة  عند مقارنتهما في المقبوضات اإلجمالية

    
  

  تطور بعض النسب المئوية المتعلّقة بخدمة الدين العام -4جدول رقم   
  2019تموز -2ك  2018تموز -2ك  

  31,8  30,5  خدمة الدين العام/المدفوعات اإلجمالية

 42,8  43,4  خدمة الدين العام /المقبوضات اإلجمالية

  الماليةمصدر المعلومات: وزارة      
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  سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

ندات الخزينة بالليرة (فئات بلغت ، 2019 آبنهاية في  مية للمحفظة اإلجمالية لس هر،  3القيمة اإلس هر،  6أش أش

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

بق ملياراً  79413مقابل ليرة  مليار 79675 هر الذي س كانون األول  في نهاية مليار 76575و في نهاية الش

قد 2018 هذه المحفظة  مة  ارتفعت. وبذلك، تكون  يار 3100بقي عام  ليرة في مل ية األولى من ال مان هر الث األش

ندات من فئة  .2019 هر المذكور س درت وزارة المالية في الش نوات ( 7وأص  10مليار ليرة) ومن فئة  124س

  مليار ليرة) باإلضافة إلى السندات من الفئات األخرى. 570سنوات (

  
  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 

96 

  شهراً 

120   

  شهراً 

144 

  شهراً 

180  

  شهراً 

  المجموع

  100,00  1,85  4,02  27,60  2,39  14,77  23,22  13,46  9,10  2,87  0,42  0,30  2018 1ك 

وز  م ت

2019  

0,04  0,12  1,85  7,38  12,37  23,49  16,67  2,31  30,13  3,87  1,78  100,00  

  100,00  1,78  3,86  30,75  2,30  16,77  23,46  12,13  6,90  1,94  0,11  0,02  2019آب 

  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

ندات الخزينة بالليرة  بة يبيّن توّزع فئات س نوات بنس ر س ندات من فئة عش تحواذ الس من مجموع  %30,8اس

نوات (2019المحفظة في نهاية آب  ندات من فئة خمس س ة الس ندات من فئة %23,5، تلتها حص ة الس ) ثم حص

  ).%16,8سبع سنوات (
  

ندات الخزينة اللبنانية بالليرة الفعلية القيمةوارتفعت   80798مليار ليرة إلى  80554من  للمحفظة اإلجمالية لس

  . وتوّزعت على المكتتبين كاآلتي:مليار ليرة) 244(+ 2019ملياراً بين نهاية تموز ونهاية آب 

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

  2019آب   2019تموز   2018 1ك     

  المصارف 

  الحصة من المجموع

27126  

35,0%  

26191  

32,5%  

26030  

32,2%  

  مصرف لبنان

  الحصة من المجموع

39006  

50,3%  

43142  

53,6%  

43302  

53,6%  

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

481  

0,6%  

472  

0,6%  

464  

0,6%  

  العامة المؤسسات

  الحصة من المجموع

9956  

12,8%  

9781  

12,1%  

10041  

12,4%  

  الجمهور

  الحصة من المجموع

1007  

1,3%  

968  

1,2%  

961  

1,2%  

  80798  80554  77576  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان     
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ندات الخزينة بالليرة تغيّراً يُذكر بين  ص المكتتبين في المحفظة اإلجمالية لس هاية تموز وآب نلم يظهر توّزع حص

  للقطاع غير المصرفي. %14,2لمصرف لبنان و %53,6مقابل  %32,2، بحيث شّكلت حصة المصارف 2019

  
  سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

هاية  دَرة بالعمالت األجنبية بلغت ، 2019آب في نـ ندات الخزينة اللبنانية الُمص (قيمة  Eurobondsمحفظة س

 30305مليون دوالر مقابل ما يوازي  30413ما يوازي سمية زائد الفوائد المتراكمة حتى تاريخه) االكتتابات اإل

بق ( هر الذي س  بلغت، 2019 آبوفي نهاية ). 2018مليون دوالر في نهاية العام  31327ماليين في نهاية الش

 %49,0مليون دوالر (أي ما نسبته  14912 زمحفظة المصارف التجارية من إجمالي محفظة سندات اليوروبوند

بته  مليون 15043 من مجموع المحفظة) مقابل هر  من مجموع المحفظة) %49,6دوالر (أي ما نس في نهاية الش

  . 2018من المجموع) في نهاية كانون األول  %51,2دوالر (أي ما نسبتُه  مليون 16039و الذي سبق
  

  الدين العام

مليار دوالر) مقابل  86,3مليار ليرة (أي ما يعادل  130084 الدين العام اإلجمالي بلغ، 2019 آب نهايةفي 

. وبذلك، يكون الدين 2018مليار ليرة في نهاية العام  128347مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و 129652

ولى من العام الحالي مقابل األشهر الثمانية األ في %1,4وبنسبة  مليار ليرة 1737 ارتفع بقيمة قد العام اإلجمالي

   .2018في الفترة ذاتها من العام  %5,2مليار ليرة وبنسبة  6279 زيادة بقيمة

 3238الدين بالليرة اللبنانية بقيمة  من ارتفاع 2019آب  -ونتج ارتفاع الدين العام اإلجمالي في فترة كانون الثاني 

ر دين المحرَّ ل تراجع ال اب ار ليرة مق العمالت األ ملي ا يوازي ب ة بم ار ليرة ( 1601جنبي مليون دوالر)  1062ملي

  باإلضافة إلى قسائم الفوائد.  2019نتيجة استحقاق سندات يوروبندز في نيسان وأيار 

زيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي،  وبلغ مليار ليرة في  16952الدين العام الصافي، المحتَسب بعد تنـ

  .2018قياساً على نهاية العام  %2,4ه نسبتُ ارتفاعاً  مسّجالً ، 2019آب  نهاية

هاية  ّكلةً حوالي 81090 الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية، بلغت قيمة 2019آب وفي نـ  مليار ليرة، مش

عام 62,3% لدين ال عادل   من إجمالي ا ما ي بل  قا يار 48994م ما  مل ية، أي  بالعمالت األجنب لدين المحّرر  ليرة ل

   من الدين العام اإلجمالي. %37,7نسبتُه 

ارف لعام المحّرر بالليرة اللبنانيةتمويل الدين ا في ما يخصّ  ة المص  2019في نهاية آب  %32,5، بلغت حص

  للقطاع غير المصرفي.  %14,1لمصرف لبنان و %53,4مقابل 

    
  يل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانيةمصادر تمو -7جدول رقم     

  بالنسبة المئوية -نهاية الفترة     
  2019 آب  2019تموز   2018 1 ك  

  
  32,5  32,7  35,2  المصارف في لبنان

  53,4  53,4  50,1  مصرف لبنان
  14,1  13,9  14,7  القطاع غير المصرفي

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

    
  مصادر تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية -8جدول رقم 

  بالنسبة المئوية -نهاية الفترة    
  2019آب   2019تموز   2018 1ك   

  2,1  2,1  2,2  الحكومات

  4,2  4,2  4,1  المتعدّدة األطرافمؤسسات ال

  93,6  93,6  93,5  سندات يوروبوندز

  0,1  0,1  0,2  سندات خاصة لالستمالكات + مصادر أخرى خاصة

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

  
في اع ال ًا: الق   ثال

ة  ان ، بلغ 2019 آبفي نها ة العاملة  في ل ار ـــــارف ال ّعة لل ة وال ال ات اإلج ل دات/ال ج عادلال  ما 
ــار  394807 از  اتمل ة (مــا ی ــار دوالر)، 261,9ل ـــــــــــــــه الــ ســـــــــــــــ 390720مقــابــل  مل ــة ال ة في نهــا ــار ل  مل

ـــة العـــام  376097و ة في نهـــا ـــار ل ـــة  359473( 2018مل ة في نهـــا ـــار ل ـــة وازداد  .)2018 آبمل ان ـــالي م إج
ة  ــ في، ب ــ ــا ال ــ إلى ح ال ارة، ال  ــارف ال ةاألشــه في  %5,0ال ان ، 2019م العام  األولى ال

ة ة ذاتها م العام  %8,5 أعلى بلغ مقابل ارتفاعه ب   .2018في الف
  

ات ل   ال
ة ار ارف ال ة في ال ال دائع اإلج   ال

ة  ة، بلغ، 2019 آبفي نها ار ـــــارف ال ة ل ال ال دائع اإلج اص ال وغ  ال اع ال ّ ودائع الق ـــــــ ي ت وال
عادل  اع العام، ما  ، إضافًة إلى ودائع الق از  267239ال ة (ما ی ار ل ار دوالر) 177,3مل ل  ،مل  %67,7وشّ

ات مقابل  ل الي ال ة  266724م إج ة في نها ار ل قه ومل ــــــــــــه ال ســــــــــــ ة العام  269173ال ة في نها ار ل مل
ة  267621( 2018 ة في نها ار ل ة 2018 آبمل ـــــــــــــــ ة ب ال دائع اإلج اجع ال ةاألشـــــــــــــــه في  %0,7). وت ان  ال
ة 2019م العام  األولى ة ذاتها م العام  %2,6، مقابل ارتفاعها ب   .2018في الف
ةوارتفع  ل دول ــاص ال وغ ال إلى  معّ ــاع ال ــة  %72,01ودائع الق في  %71,73مقــابــل  2019 آبفي نهــا
ة  زنها ة العام  %70,62و 2019 ت ة  %68,80( 2018في نها   ).2018 آبفي نها

ة  - اص ال ، بلغ 2019 آبفي نها اع ال ة للق ال دائع اإلج عادل ال ارة ما  ـــــــــــــــارف ال  204293ل ال
ل مل ّ ة وشــ ات، مقابل  %51,7ار ل ل الي ال قه و 204233م إج ــه ال ســ ة ال ة في نها ار ل  205859مل

ة العام  ة في نها ار ل ة  205848( 2018مل ة في نها ار ل ة 2018 آبمل ــــــــــــ دائع ب ه ال اجع ه في  %0,8). وت
ةاألشه  ان ة 2019م العام  األولى ال ة ذاتها م العام  %2,3، مقابل ارتفاعها ب   . 2018في الف

  
ة ة ب الل اجع ودائع ال  ل، ت ف ةاألشه في  %5,3 وفي ال ان  في ح ازدادت، 2019م العام  األولى ال

ــة  الت األج ــالع ــة ودائع ال  ـــــــــــــــ ــاص ال إلى %1,6ب ــاع ال ة ودائع الق في  %67,24، وارتفع معــّل دول
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ة  ة %66,97مقابل  2019 آبنها ــــه ال ســــ و في نها ة العام  %65,66ال ة  %63,84( 2018في نها في نها
  ).2018 آب
  

ة  اص غ ال بلغ، 2019 آبوفي نها اع ال از  ودائع الق ارة ما ی ــــــارف ال ن  37022ل ال دوالر  مل
قه و 36872مقابل  ــــه ال ســــ ة ال ن دوالر في نها ة العام  37725مل ن دوالر في نها ن  36674( 2018مل مل

ة  ة 2018 آبدوالر في نها ـــــــــــ دائع ب ه ال اجع ه ةاألشـــــــــــه في  %1,9). وت ان ، مقابل 2019م العام  األولى ال
ة  ة ذاته %4,3ارتفاعها ب   .2018ا م العام في الف

 
الي غ ال اع ال    ودائع الق

ة  الي بلغ ، 2019 آبفي نها ان ح ارة العاملة في ل ــــــــــــــــارف ال الي غ ال ل ال اع ال  9647ودائع الق
ن  قه و 9460دوالر مقابل  مل ــه ال ســ ة ال ن دوالر في نها ة العام  9261مل ن دوالر في نها  8555( 2018مل

ة  ن دوالر في نها   ).2018 آبمل
  

ة ار ارف ال اصة لل ال ال     األم
ة  عادل  بلغ، 2019 آبفي نها ارة ما  ارف ال اصة لل ال ال ة ( 31234األم ار ل ار دوالر) مقابل  20,7مل مل
قه و 31253 ـــــــــــــه ال ســـــــــــــ ة ال ة في نها ار ل ة العام  30383مل ة في نها ار ل ة في  30246( 2018مل ار ل مل

ة  ل 2018 آبنها ّ ة  %7,9)، وشـــــــــــــــ ان الي ال ّعة وم إج ع %37,6ال اص.  م م اع ال فات للق ـــــــــــــــل ال
ة  ـــــ ة ب اصـــــّ ال ال ةاألشـــــه في  %2,8وارتفع األم ان ة 2019م العام  األولى ال ـــــ في  %4,9، مقابل ارتفاعها ب

ة ذاتها م العام    .2018الف
  

دات ج   ال
ان ف ل ة ل م ار ارف ال    ودائع ال

ة  از  ارتفع، 2019 آبفي نها ان إلى ما ی ف ل ــــــــــــ ارة ل م ــــــــــــارف ال ة مقابل  227930ودائع ال ار ل مل
ـه ال سـ و 222823 ة ال ة في نها ار ل ة العام  196288مل ة في نها ار ل ة في  182222( 2018مل ار ل مل

ة  ة 2018 آبنها ــــــــــ دائع ق ازدادت ب ه ال ن ه ، ت ل ةاألشــــــــــه في  %16,1). و ان ، 2019م العام  األولى ال
ة  ة ذاتها م العام  %16,9مقابل ارتفاعها ب   .2018في الف

  
اص ال اع ال حة للق فات ال ل   ال

ة  اجع، 2019 آبفي نها از  ت اص ال إلى ما ی اع ال ارة للق ـــــــارف ال حة م ال فات ال ـــــــل  73210ال
ار  عادل  اتمل ة أو ما  ن  48564ل ه ال س و مالی 48805دوالر، مقابل  مل ة ال ن  52269دوالر في نها مل

ة العام  ن  52760( 2018دوالر في نها ة  مل ، 2018 آبدوالر في نها ل ة ). و ــ اجع ب فات ق ت ــل ه ال ن ه ت
ةاألشـــــــــه في  7,1% ان ة 2019م العام  األولى ال ـــــــــ اجعها ب ة ذاتها م العام  %1,6، مقابل ت . مع 2018في الف

. اص ال اع ال ارة على الق ارف ال ها ال ل ي ت ة ال ال ّ األوراق ال فات ال ت ل ه ال  اإلشارة إلى أّن ه
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اع العام ة للق فات ال ل   ال
ة  عادل 2019 آبفي نها اع العام إلى ما  ارة للق ــارف ال حة م ال فات ال ــل اجع ال ة،  47951، ت ار ل مل

ه ال س و 48274مقابل  ة ال ة في نها ار ل ة العام  50651مل ة في نها ار ل ة في  50869( 2018مل ار ل مل
ة  ة . )2018 آبنها ــــــ فات ب ــــــل ه ال اجع ه ةاألشــــــه في  %5,3وت ان ، مقابل ارتفاعها 2019م العام  األولى ال
ة  ة ذاتها م العام  %5,6ب   . 2018في الف

ار  ق ة  الل اع العام  ة للق ـــــــ فات ال ـــــــل ّل م ال اجع  ل، ت ـــــــ ف ة في  1002وفي ال ار ل ةاألشـــــــه مل ان  ال
لغ  2019م العام  األولى ة  25470ل ة في نها ار ل ة 2019 آبمل ة  الت األج الع اع العام  فات للق ــــــل ، وال
از  عادل  1698ت ل إلى ما  ة ل ار ل ة. 22481مل ار ل    مل

 
ة  ارج دات ال ج   ال

ة  ارة  بلغ، 2019 آبفي نها ـــــــــارف ال ة لل ارج دات ال ج ن  21623ال ن دوالر  21945دوالر مقابل  مل مل
قه و ـه ال سـ ة ال ة العام  25202في نها ن دوالر في نها ة  23249( 2018مل ن دوالر في نها ). 2018 آبمل

ة  ــــ دات ب ج ه ال اجع ه ةاألشــــه في  %14,2وت ان ة 2019م العام  األولى ال ــــ اجعها ب في  %1,5، مقابل ت
ة ذاتها م العا   .2018م الف

  
عاً  ق -را ضع ال   ال

ة  ق لة ال   ال
ة اســــــــــــــع (م بلغ، 2019 آب في نها مها ال فه ة  ق لة ال از 3ال ة، ما ی الت األج الع ة و الل ار  211648)  مل

ة، مقابل  قه و 211565ل ـــــــه ال ســـــــ ة ال ة في نها ار ل ة العام  212993مل ة في نها ار ل  212611( 2018مل
ة  ة في نها ار ل ة (م2018 آبمل ال ة اإلج ق لة ال ن ال ، ت ل ة 3). و ـــــــــــــــ اجع ب األشـــــــــــــــه في  %0,6) ق ت

ة ان ة 2019م العام  األولى ال ـــــــــــــــ ة ذاتها م  %1,7، مقابل ارتفاعها ب ، ارتفع . 2018العام في الف م جهة أخ
ــة (م قــ لــة ال ة ال ــة  %65,44) إلى 3)/م2م-3((م) أ 3معــّل دول ــة  %65,15مقــابــل  2019 آبفي نهــا في نهــا

قه و ــــــــــــــه ال ســــــــــــــ ة العام  %63,93ال ة  %62,27( 2018في نها ة 2018 آبفي نها ق لة ال اجع ال ). وتأّتى ت
ة (م ال الغ 3اإلج ة في  1344) وال ار ل ةاألشه مل ان : 2019م العام  األولى ال  م

اجع ال - ا ت  ( ف ال ــــ ــــارف وال في (أ ال ــــ هاز ال ة ل ال ــــا ة ال ارج دات ال ج ة لل ال ة اإلج
از  ار  3104ی عادل  اتمل ة (ما  ن  2059ل ة (غ  مل ــــــــــــــــا ة ال ارج دات ال ج اجع ال ج ذل ع ت دوالر). ون

از  ا ی  ( ه عادل  6583ال ة (ما  ار ل ن دوالر) 4367مل ار مل ق ه  دات م ال ج  3479، مقابل ارتفاع ال
ة ( ار ل ًا. مالی 2308مل ه عال ة ال ة ارتفاع سع أون   دوالر) ن

ة  - اع العام  في على الق هاز ال ن ال ار  2109ارتفاع صافي دی ة. اتمل   ل
لة  - ّ ع ال وقات الق ة "ارتفاع ف ًا "  ة. 3515سل ار ل   مل
الي  - اص ال  اع ال في للق ـــــــــــــ هاز ال حة م ال ة ال ال فات اإلج ـــــــــــــل اجع ال ة  5656ت ة، ن ار ل مل

عادل  ا  ة  الت األج الع فات  ــــل ّل م ال اجع  ة ( 3080ت ار ل الي مل ة  2043ح الل فات  ــــل ن دوالر)، وال مل
اره  ة. 2576ا مق ار ل   مل
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ة ارتفاع ال - ة  ا ة. 8822د األخ ال ار ل   مل
ةاألشه وفي  ان ّ (م2019م العام  األولى ال مها ال فه ة  الل ة  ق لة ال ّل م ال اجع  ة 1، ت ، %3,5) ب

اسع (م مها ال فه ة  الل ة  ق لة ال ة 2وال   .%4,8) ب
 
ة M1( 1م الل اول  ق في ال ل ال في.) ت هاز ال ة في ال الل ل  اص ال ت ال اع ال   وودائع الق

ل مM2( 2م في. 1) ت هاز ال ة ل ال ان ة الل الل اص ال األخ  اع ال   وودائع الق

ل م M3)( 3م ی ال 2ت ات ال في إضافة إلى س هاز ال ة ل ال الت األج الع اص ال  اع ال رها ي تُ وودائع الق

ة. ارج اق ال ارف في األس   ال

  

  معدالت الفوائد

  معّدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

لى إ على المحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية ةلقَّ الفائدة المثارتفعت قليالً ، 2019 آب في نهاية

متوسط فيما انخفض قليالً  )،2018في كانون األول  %6,11في نهاية الشهر الذي سبق ( %6,40مقابل  6,44%

سنوات)  4,47يوماً ( 1628سنوات) و 4,45يوماً ( 1621سنوات) مقابل  4,45يوماً ( 1619إلى  عمر المحفظة

ندات دالت الفائدة الفعلية على جميع فئات السعلى صعيد آخر، استقّرت مع .في نهاية الفترات الثالث على التوالي

لفئة  %6,50 لفئة الستة أشهر، %5,85على النحو التالي:  2019بالليرة الُمصدَرة في الشهر الثامن من العام 

لفئة السبع  %9,00 ،لفئة الخمس سنوات %8,00 ،لفئة الثالث سنوات %7,50 ن،يْ لفئة السنتَ  %7,00 السنة،

 لعشر سنوات. لفئة ا %10وسنوات، 

  

  )Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األجنبية (

مالت األجنبية  ةلقَّ المثالفائدة استقّر معدل ، 2019آب في نهاية  ة لسندات الخزينة بالعـ على المحفظة اإلجماليـ

)(Eurobonds  6,84على% ) بق هر الذي س أنه في نهاية الش )، فيما انخفض 2018في نهاية العام  %6,81ش

سنوات) في نهاية الفترات الثالث على  7,83سنوات ( 7,54سنوات مقابل  7,45إلى  متوسط عمر المحفظةقليالً 

   .التوالي

  
  الفوائد المصرفية على الليرة

نقطة أساس  14بواقع  على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالليرة اللبنانية ةلقَّ المثمتوسط الفائدة ارتفع ، 2019 آبفي 

على  المثقَّلةمتوسط الفائدة )، كما ارتفع 2018في آب  %7,03في الشهر الذي سبق ( %8,81مقابل  %8,95إلى 
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) في األشهر %8,81( %11,13مقابل  %11,24نقطة أساس إلى  11بواقع  التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالليرة

  الثالثة  المذكورة على التوالي.

مقابل  %17,70إلى  )Interbank  Rateبين المصارف بالليرة (المثقّلة متوّسط الفائدة ارتفع  ،2019وفي آب 

). وقد ارتفع حجم العمليات بين المصارف، وراوح معدل 2018في آب  %6,27في الشهر الذي سبق ( 10,53%

  كحدّ أقصى. %60نى وكحدّ أد %5الفائدة بين 

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

        

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

  2019آب   2019تموز   2018 آب  

  8,95  8,81 7,03  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

  11,24  11,13  8,81  المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدةمتوسط 

  17,70  10,53  6,27  المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

  المصدر: مصرف لبنان    

  

  الفوائد المصرفية على الدوالر

ط ارتفع  ،2019 آبفي  ارف في لبنان المثقَّلالمتوّس  للفائدة على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالدوالر لدى المص

اس إلى  19بواقع  بق ( %6,01مقابل  %6,20نقطة أس هر الذي س كما ارتفع  )،2018في آب  %4,20في الش

ط المث ليفات الجديدة أو المجدّدة بالدوالرقَّ المتوّس اس إلى  13بواقع  ل للفائدة على التس مقابل  %10,03نقطة أس

  ) في التواريخ الثالثة المذكورة على التوالي.8,12%( 9,90%

ط، تابع 2019وفي آب  هر على الدوالر األميركيالليبور  معدل متوس ه إلى  لثالثة أش مقابل  %2,17انخفاض

  ). 2018في آب  %2,32في الشهر الذي سبق ( 2,29%

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

  

  تطّور الفائدة على الدوالر، بالنسبة المئوية (%) -10جدول رقم 
  2019 آب  2019 تموز  2018آب   

  6,20  6,01  4,20  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

 10,03 9,90  8,12  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

 2,17 2,29 2,32  متوّسط معدّل ليبور لثالثة أشهر

  المصدر: مصرف لبنان    

       

  

  سوق القطع
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عر الدوالر األميركي على  ،2019في آب  ط س نوات عدّة ليرات 1507,5أقفل متوس أنه منذ س وبقي هامش  ش

عيره على حاله، أي  راء و 1501تس وق القطع بلغ  .ليرة للمبيع 1514ليرة للش  19يُذكر أن عدد أيام العمل في س

ً يوم هر  ا ارة إلى أن الطلب على  .2019من العام  الثامنفي الش ل بَ الدوالر ازداد من قِ األوراق النقدية بتجدر اإلش

  ما أدّى إى ارتفاع سعره في السوق الموازية. 2019الصيارفة ابتداء من شهر حزيران 

عيد آخر،  رف لبنانموجودات بلغت على ص  2019مليون دوالر في نهاية آب  38687 بالعمالت األجنبية مص

بق ( 37091مقابل  هر الذي س ). وعليه، 2018مليون دوالر في نهاية آب  43558مليون دوالر في نهاية الش

ت بمقدار  هر الثمانية األولى من العام  987تكون هذه الموجودات قد انخفض مقابل  2019مليون دوالر في األش

  . 2018مليون دوالر في الفترة ذاتها من العام  1566رتفاعها بقيمة ا

  

  ؤشر أسعار االستهالكم

س ر األسعار لمدينة بيروت وضواحيهامؤشّ ارتفع ، وبحسب مؤسسة البحوث واالستشارات، 2019 آبفي  بة بن

. 2018على كانون األول قياساً  %0,34قياساً على الشهر الذي سبق ليكون بذلك قد سّجل ارتفاعاً بنسبة  0,92%

مع متوسطه في األشهر اإلثني  2019أّما عند مقارنة متوسط هذا المؤشر في األشهر اإلثني عشر المنتهية في آب 

  . %0,75، فيكون قد سّجل ارتفاعاً بنسبة 2018عشر المنتهية في آب 

  

عار في لبنانأما  ر األس بة  مؤش تقّر إذ لم يرتفع إالّ بنس به مس اء المركزي، فقد بقي ش ره إدارة اإلحص الذي تنش

هر آب  0,01% بة  2019في ش بق،  ليكون بذلك قد ارتفع بنس هر الذي س اً على الش اً على   %0,45قياس قياس

ر المنتهية في آب 2018كانون األول  هر اإلثني عش ر في األش ط هذا المؤش مع  2019. وتظهر مقارنة متوس

  . %3,71، ارتفاعاً بنسبة 2018متوسطه في األشهر اإلثني عشر المنتهية في آب 

  
  
  

 

         
 


