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في الي وال اد وال ضع االق   ال
ن األول        2020 كان

 
ت غالبية فقد سّجل. األصعب واألقسى اقتصادياً ونقدياً ومصرفياً في العقود الثالثة األخيرة السنة شك بال 2020كان العام 

رات  ابقة.المؤش نوات الس توياتها في الس ادية تراجعاً دراماتيكياً بالمقارنة مع مس عيد النقدي، تتاب اإلقتص عت وعلى الص

 وهبطتمليارات دوالر أميركي،  10، وسّجّل ميزان المدفوعات عجزاً ضخماً فاق الـبقوة الضغوط على العملة الوطنية

رف لبنان الخارجية بالعمالت األجنبية (الس مليار دوالر في نهاية العام  24,1ائلة واألوراق المالية) إلى موجودات مص

بق. و 37,3مقابل  2020 رفي، انخفض كّل من إجمالي مليار دوالر في نهاية العام الذي س اط المص عيد النش على ص

ارف التجارية  بة موجودات/مطلوبات المص بة  %13,3بنس ليفات الممنوحة له  %12,4وودائع القطاع الخاص بنس والتس

بة  وعة، وإطفاء جزء من ديون القطاع %27,3بنس قوف الموض ارف، رغم الس حوبات النقدية من المص ، مع كثافة الس

عيد آخر باب. على ص  %4,3إلى  الدين العام اإلجمالي تراجعت وتيرة نمو، الخاص من خالل الودائع إلى غيرها من األس

بة مقابل ارتفاعه ب 2020في العام  ، وتابعت معدّالت الفائدة على الودائع تراجعها الذي بدأ في 2019في العام  %7,6نس

اللذْين وضعا سقوفاً للفوائد الدائنة على الليرة  544و 536إنفاذاً لتعميَمْي مصرف لبنان الوسيَطْين رقم  2019كانون األول 

  والدوالر في سوق بيروت.

 

اد العام  -أوالً  ضع االق  ال
قاصةال   ات ال

ن األولفي  ة بلغ، 2020 ان قاصــــــــّ ات ال ــــــــ ة لل ال ة اإلج عادل  ال ن دوالر مقابل  4744ما  ن  3926مل مل
ـــــــــه ال ســـــــــ ودوالر في  ن  6301ال ن األولدوالر في  مل اجعو  ،2019 ان ة  ت ـــــــــ  2020العام  في %5,5ب

قارنة مع العام ال ســـ ، ال ة إلى  ارتفع. م جهة أخ قاصـــّ ات ال ـــ ة ال ة   2020 العام في %63,0معّل دول
ول أدناه2019العام  في %61,1مقابل  ّ م ال ا ی  ،. 

  
ول رق  ات  -1ج قاّصة في ال ات ال ر ال ّ   2020-2017ت

 2017 2018 2019  2020   % ، غّ ة ال ن
2020/2019  

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

 
4592  
32678  
7116 

 
4699  
33366  
7101 

  
4637  
33385  
7200  

  
2856  
30055  
10523  

  
-38,4  
-10,0  
+46,2  

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

 
7633  
46578  
6102 

 
7183  
44436  
6186 

  
5296  
34837  
6578  

  
2994  
33888  
11319  

  
-43,5  
-2,7  
+72,1  

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

102894 
8417 

100353 
8446 

  85902  
8648  

81144  
13871  

-5,5  
+60,4 

ات، % ة ال   دول
د -    الع

ة-   ال

 
62,4  
68,2

 
60,5  
66,8 

  
53,3  
61,1  

  
51,2  
63,0  
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ـــ األولفي  ة) 2020 ت اف ات ال ع ة بلغ، (آخ ال ـــل اردات ال ن  1193 ة ال ن  955دوالر مقابل  مل  مل
ــــــــه ال ســــــــ و ــــــــ األولدوالر في  مالی 1308دوالر في ال ة ق 2019 ت ــــــــل اردات ال ة ال ن  ، ت ل . و

اجع ة  ت ــــ ةاألشــــه  في %45,4ب ــــ قارنة مع  2020العام  م األولى الع ة ذاتها م ال في ح ، 2019العام الف
اجع ة ت ردة ب ات ال ّ  .%34,2 ال

ة في ـــــل اردات ال ّزع ال ةاألشـــــه  وت ـــــ ة  2020العام  األولى م الع ن ع ات ال ّل ال اآلتي: اح عها  ـــــ ن
ها  ــــّ ل ح ّ ة ( %29,4ال األول وشــــ ائ اعة ال ــــ ات ال ها م ع، تل ة  ثّ  )،%15,0م ال اآلالت واألجه

ة ( ائ ه عّات ال ة%8,1وال عادن ال ة وال ه ال ة وشـــــــــــــــ ار ال ة %7,8( )، فاألح ات ة ال ل ات ال )، ف
ـــــلع في ).7,0%( ان ال ها ل رد م ي اســـــ ان ال ل ز ال ةاألشـــــه  وعلى صـــــع أب ـــــ  ، حلّ 2020األولى م العام  الع

ـــة  ة األم ـــ ـــات ال ال هـــا ال ـــــــــــــــّ ـــة األولى إذ بلغـــ ح ت هـــ %8,6في ال عـــ ـــأتي  اردات، ل ع ال نـــانا م م  ال
ا)، 8,0%( ا)، ثّ %6,5( ف ال   ).%6,3( فال)، %6,4( ا
  

ول رق  ة في -2ج ل اردات ال ةاألشه  ال ات  م األولى الع   2020-2017ال
  2017  2018  2019  2020   % ، غّ ة ال ن

2020/2019  
ن دوالر) ة (مل ل اردات ال   45,4- 9071  16612 16874 16223 ال

ي      ر: ال اآللي ال   ال

  
ی ة ال   ح

ة) 2020 ت األولفي  اف ات ال ع ة بلغ، (آخ ال ل ادرات ال ن  351 ة ال ن  357دوالر، مقابل  مل  مل
قه و ــــــه ال ســــــ ن دوالر في  292دوالر في ال ــــــ األولمل اجع. و 2019 ت ةة  ت ــــــ ة ب ــــــل ــــــادرات ال  ال

ةاألشه  في 4,2% قارنة م 2020العام  م األولى الع قهال ة ذاتها م العام ال س    .ع الف
ة في  ــــل ــــادرات ال ّزع ال انيوت ن ال ان ة  ــــ األول -ف ة  2020 ت ار ال ّل األح اآلتي: اح عها  ــــ ن

ها  ـــــــــّ لغ ح ة ال األول و عادن ال ة وال ه ال اعة  %41,1وشـــــــــ ات صـــــــــ ها م ـــــــــادرات، تل ع ال م م
ة ةف )،%10,5( األغ ائ ه عّات ال ة وال ة (ثّ )، %8,8( اآلالت واألجه ائ اعة ال ــــ ات ال عادن ، ف)%8,6م ال

عاتها ــــــــ ة وم ــــــــلع في)%8,5( العاد ان ال ها ل ي صــــــــّر إل ان ال ل ز ال ةاألشــــــــه  . وم أب ــــــــ العام  ماألولى  الع
2020 : ا، ن ّل س ي اح ها  ال ّ لغ ح ة األولى و ت ة،  %32,7ال ل ادرات ال الي ال ها اإلمارات م إج تل

ة ( ة ال ة %11,7الع د ع ة ال ة الع ل اق)، %4,0( فق)، %5,9()، ثّ ال   ).%3,6( ثّ الع
  

ول رق  ة في -3ج ل ادرات ال ةاألشه  ال ات  ماألولى  الع   2020-2017ال

 2017 2018 2019  2020  % ، غّ ة ال ن
2020/2019  

ن دوالر) ة (مل ل ادرات ال  4,2- 2967  3098 23642464 ال
ي      ر: ال اآللي ال   ال

ة ارج ات ال ا   ال
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ـــــــــــــــ األولفي  - ة) 2020 ت اف ات ال ع ان  بلغ، (آخ ال ار ع ال ن  842 ال ُره  دوالر مقابل ع مل ق
ن  598 ة  دوالر مل ه ال س وع  ن دوالر في  1016في ال اجع 2019 ت األولمل ان . وت ع ال

ار  ةاألشـــــــــه دوالر في  مالی 6104إلى  ال ـــــــــ الي  2020م العام  األولى الع ه في  %45أ إلى ح ان عل ا  م
ة ذاتها  ن  13514 ح بلغ 2019م العام الف   دوالر. مل

  
ن األولفي  - ل 2020 ان ّ ة، س ا ة ال ارج دات ال ج ة  ال ال ات ال س في وال هاز ال اجعاً ل ال ة  ت

ن  348 اجعها مقابلدوالر،  مل ن  214ة  ت ــــــه ال ســــــ مل اجعهاو  دوالر في ال ن  841ة  ت دوالر في  مل
ن األول ــــــــــــــــو  .2019 كــان ف ــة  ان دات  ج ه ال ن  10551هــ ــة  2020دوالر في العــام  مل اجعهــا  مقــابــل ت

ن  5851  .2019دوالر في العام  مل
  

اء اع ال   ق
ن األولفي  - ال بلغ، 2020 ان وت وال س في ب ه ّخ بـــــــــــــــها ل نقابَْي ال اء ال احات ال  آالف 904 م
ع (م م ه ال س في  2ألف م 587مقابل ) 2م ن األولفي  2م ألف 346وال ف .2019 ان اخ  وان ت

اء  احات ال ةم .مقارنة مع  2020 العام في %9,9 بلغ ب   العام ال س
  

ول رق  خَّ بها في -4ج اء ال احات ال ر م ّ ات  ت   2020-2017ال

  2017  2018  2019  2020   % ، غّ ة ال ن
2020/2019  

ة (ألف م ال اء اإلج احات ال   9,9-  5478 1173090206081)2م
ال      وت وال س في ب ه ا ال ر: نقاب   ال
  
ن األولفي  - ّل العقار  ارتفع، 2020 ان ـــــــــ لف أمانات ال فاة ع م ـــــــــ م العقارة ال ســـــــــ  189,0 إلى ة ال

ة مقابل  ار ل ه ال س 90,8مل ة في ال ار ل ارًا في  84,5 مل ن األولمل س  ازدادتو . 2019 ان ه ال ة مه  ب
ة بلغ  .2019مقارنة مع العام  2020 العامفي  %104,8 مل

ة، فق  - ــّل ات اإلســ ال ّ ن  في  آالف 204 إلى ارتفععلى صــع  ألف   163مقابل  2020 األول ان
قه  ـــه ال ســـ ن  في  ألف 115وفي ال ات ق 2019 األول ان ّ ه ال ن ه ل ت ـــ. و ف ة  ان ـــ  %38,9ب

  .2019العام  اسًا على 2020العام في 
  
  

قل ال  اع ال   ق
ن األولفي  ولي بلغ، 2020 ان ار رف ال ال ة م ولى م ال حالت اإلج د ال اب ، رحلة 2783 ع د ال وع
اً  155057 القادم د و  ش غادرع اً  118459 ال اً  8614 والعاب ش ة ال ع ش . وعلى صع ح

غة  ف ائع ال ر، بلغ ح ال ه ال ار في ال نة.ًّا  3738مقابل  اً ّ  3035ال ائع ال    لل
اجعو  ة  ت حالت ب د ال ة  ،%62,6ّل م ع ة القادم ب ة  ،%72,6وح غادر ب ة ال ة و  ،%70,9وح ح

ة  ار ب ائع ع ال قارنة مع  2020العام  ، وذل في%26,3ش ال .ال  العام ال س
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ول رق  ولي -5ج ار رف ال ال ة م ها ح ل ا م ة ال ّ   وح
  2020و 2019في العام 

 2019 2020   ، غّ   %ال
د) ات (ع ائ ة ال   ح

% ، ل ا ة ال ّ ها: ح  م
72279  
37,8 

27062  
36,5  

-62,6  

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

4280141  
38,6 

1172049  
47,1  

-72,6 

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

4351380  
38,5 

1268200  
43,2  

-70,9  

د) ة العاب (ع   18,3+  61726 52198  ح
( ائع ( ة ش ال   ح

% ، ل ا ة ال ّ ها: ح  م
86701  
28,3 

63929  
13,9 

-26,3  

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

 
وت فأ ب ة م   ح

ن األولفي  وت 2020 ان فأ ب ي دخل م اخ ال د ال ة 116، بلغ ع ـــــــــــــــائع اخ غة، وح ال ف  369908ه  ال
ان نة  أ ــــــــ غة اً  92517وال ف ات ال ــــــــ د ال ًا.  15268، وع ــــــــ قارنة مع العام  2020وفي العام م ال و

، ّل م  ال ســــــــــ اجع  ة ت ــــــــــ اخ ب د ال ــــــــــائع %21,1ع غة، وح ال ف ة  ال ــــــــــ ــــــــــائع و ، %34,6ب ح ال
نة ة  ال ات و  ،%2,9ب د ال غةع ف ة  ال   .%39,6ب

  
  

   بورصة بيروت

هم ، 2020 كانون األولفي  بق، فبلغ عدد األس هر الذي س اً على الش ة بيروت قياس نت الحركة  في بورص تحّس

هماً بقيمة إجمالية قدُرها  3480130المتداولة  هماً قيمتها اإلجمالية  1428230مليون دوالر مقابل  29س  12,5س

بق ( هر الذي س هماً بقيمة  1527358مليون دوالر في الش ). 2019ل مليون دوالر في كانون األو 24,6س

وقية إلى  ملة الس مليون دوالر) في نهاية  7759مليون دوالر ( 6135مليون دوالر مقابل  6724وارتفعت الرس

  األشهر الثالثة المذكورة على التوالي. 

تحو، 2020 كانون األولوفي  بة اس هَمْيها "أ" و"ب" على نس وليدير بس ركة س إجمالي قيمة من  %88,2ذت ش

هم المتداولة في ب ة بيروتاألس بة ورص رفي مع نس ناعي ( %9,1، تالها القطاع المص ) %2,6والقطاع الص

   ). %0,1والقطاع التجاري (

  يتبيّن اآلتي: 2020و 2019وعند مقارنة حركة بورصة بيروت في العاَمْين 

 مليون سهم. 49,9مليون سهم إلى  199,6انخفاض عدد األسهم المتداولة من  -

 مليوناً. 242,5مليون دوالر إلى  901,6ة من انخفاض قيمة األسهم المتداول -

  
 



  انـــارف لبنـــة مصــــجمعي   
5

 ً   المالية العامة    -ثانيا

ّجلت المالية العامة عجزاً بقيمة ، 2020آب   في مليار ليرة في  188مليار ليرة مقابل فائض مالي بقيمة  657س

وتبيّن أرقام المالية العامة (موازنة + خزينة) عند ). 2019مليار ليرة  في آب  817الشهر الذي سبق (عجز بقيمة 

 المعطيات التالية:  2020و 2019 األشهر الثمانية األولى من العاَمْين فيمقارنتها 

مليار ليرة  2351، أي بمقدار مليار ليرة 9262ليرة إلى  رمليا 11613من  المبالغ اإلجمالية المقبوضةانخفاض  -

مليار ليرة واإليرادات غير الضريبية  2281ّل من اإليرادات الضريبية بقيمة فقد انخفضت ك .%20,2وبنسبة 

مليار ليرة مع زيادة حسابات الغير األخرى  623مقبوضات الخزينة بقيمة  مليار ليرة، في حين ازدادت 694بقيمة 

عام الثالثة األولى من المليار ليرة، علماً أنه تّم استرداد مبلغ يمثل كوبونات مصرف لبنان عن األشهر  658بقيمة 

الحالي. أما في ما يخّص اإليرادات الضريبية، فقد انخفضت كّل من اإليرادات الناتجة من الضريبة على القيمة 

مليار ليرة قابلها ارتفاع الدخل من الضريبة على  444مليار ليرة وإيرادات الجمارك بقيمة  1199المضافة بقيمة 

 مليار ليرة . 275والرسوم العقارية بقيمة  مليار ليرة 679الفوائد بقيمة 

مليار ليرة  2979ار ليرة، أي بقيمة ملي 13083مليار ليرة إلى  16062من  المبالغ اإلجمالية المدفوعةانخفاض  -

بة  مليارات ليرة في  5005مليار ليرة (من  2897من انخفاض خدمة الدين العام بقيمة  ذلكونتج  .%18,5وبنس

ا انون الث د إعالن  2108إلى  2019آب  -نيفترة ك ك بع الي)، وذل ام الح ا من الع ارات ليرة في الفترة ذاته ملي

يمة) في آذار  اس وقس ندات اليوروبندز (أس ديد س ت النفقات 2020الحكومة اللبنانية عن توقّف تس ، كما انخفض

ة  دين بقيم ة ال ارج خدم ة، أي من خ ار ليرة (إلى  82األّولي ار ليرة في 10975ملي اني  ملي انون الث آب –فترة ك

ة كهرباء 2019مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام  11057مقابل  2020 س )، وقد تراجعت التحويالت إلى مؤس

ابقة بقيمة  مليارليرة في الفترة قيد الدرس 561لبنان بقيمة  اب موازنات س مليار ليرة ،  129والنفقات على حس

 مليار ليرة.  359مدفوعات الخزينة بقيمة  فيما ارتفعت

هر الثمانية األولى من العام  4449يكون العجز العام قد انخفض من وبذلك،  - إلى  2019مليار ليرة في األش

ُته  3821 ب ما ارتفعت نس حالي، في عام ال ها من ال ياراً في الفترة ذات مدفوعات إلى  %27,7ن ممل من مجموع ال

  . يفي الفترتَْين المذكوَرتَْين على التوال 29,2%

يد األّولي  - مقابل  2020آب من العام  -في فترة كانون الثاني  مليار ليرة 1713 عجزاً كبيراً بمقداروحقّق الرص

  . 2019مليار ليرة في  الفترة ذاتها من العام  556فائض مقداُره 

ت ويتبيّن من الجدول أدناه أن خدمة الدين  اً انخفض ات اإلجماليةقياس  ةوالمدفوعات اإلجمالي على كّل من المقبوض

 .2020و 2019 األشهر الثمانية األولى من العاَمْين في اعند مقارنته

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

  2020آب  – 2ك   2019آب  -2ك   

  16,1  31,2  خدمة الدين العام/المدفوعات اإلجمالية

 22,8  43,1  اإلجمالية خدمة الدين العام /المقبوضات

  مصدر المعلومات: وزارة المالية     
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  سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

ت قليالً ، 2020 كانون األولنهاية في  ندات الخزينة بالليرة (فئات انخفض مية للمحفظة اإلجمالية لس  3القيمة اإلس

هر،  هر،  6أش هراً،  12أش هراً،  24ش هراً،  36ش هراً  60ش هراً  84 ،ش هراً،  96، ش هراً،  120ش هراً  144ش ش

هراً  180و بق ( 88161مليار ليرة مقابل إلى  88141إلى  )ش هر الذي س مليار  85700مليار ليرة في نهاية الش

كانون األول  ية  ها قد )2019ليرة في ن هذه المحفظة  لك، تكون  مة ارتفعت. وبذ يار 2441 بقي ام  ليرة في مل الع

هر األخير من  .2019مليار ليرة في العام  9125تفاعها بقيمة مقابل ار 2020 درت وزارة المالية في الش وأص

ندات من فئة 2020العام  نوات بقيمة  5 س ندات من فئة 1624س نوات بقيمة  7 مليار ليرة وس مليار ليرة   222س

  مليارات ليرة باإلضافة إلى السندات من الفئات األخرى.  108سنوات بقيمة  10وسندات من فئة 

  
  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  1,65  3,59  35,37  2,14  18,15  23,44  10,60  3,85  1,10  0,08  0,03  2019 1ك 

  100,00  1,61  3,49  37,73  0,08 21,00  22,89  9,71  2,05  1,23  0,15  0,07  2020 2ت 

  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 

  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

نوات إلى  فئاتيبيّن توّزع  ة فئة الخمس س ندات الخزينة بالليرة ارتفاع حص من مجموع المحفظة في  %24,5س

بق مقابل تراجع فئة  %22,9 من 2020نهاية كانون األول  هر الذي س نوات إلى  3في نهاية الش مقابل  %7,6س

  في التاريَخْين تباعاً، فيما عرفت الفئات األخرى تقلّبات طفيفة في االتجاَهْين.  9,7%
  

سندات الخزينة اللبنانية بالليرة القيمة الفعليةوانخفضت قليالً  مليار ليرة في  89424إذ بلغت  للمحفظة اإلجمالية ل

بق ( 89580مقابل  2020نهاية كانون األول  هر الذي س . وتوّزعت مليار ليرة) 156-مليار ليرة  في نهاية الش

  على المكتتبين كاآلتي:

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

  2020 1ك   2020 2ت   2019 1ك     

  المصارف 

  الحصة من المجموع

      24972    

28,7%  

23195  

25,9%  

22819  

25,5%  

  مصرف لبنان

  الحصة من المجموع

50717  

58,3%  

54792  

61,2% 

55079  

61,6% 

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

455  

0,5%  

453  

0,5%  

457  

0,5%  

  المؤسسات العامة

  المجموعالحصة من 

9968  

11,5%  

10438  

11,6%  

10393  

11,6%  

  الجمهور

  الحصة من المجموع

823  

0,9%  

702  

0,8%  

676  

0,8%  

  89424  89580  86935  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان     



  انـــارف لبنـــة مصــــجمعي   
7

ندات الخزينة بالليرة يتّخذ المنحى ذاته، بحيث يظهر ال يزال  ص المكتتبين في المحفظة اإلجمالية لس توّزع حص

ة القطاع غير  تقرار حص رف لبنان واس ة مص ارف يقابله ارتفاع حص ة المص اً بطيئاً وتدريجياً في حص انخفاض

رفي. وفي نهاية كانون األول  ارف 2020المص ة المص رف لبنان  %61,6مقابل  %25,5، بلغت حص لمص

  للقطاع غير المصرفي. %12,9و

  

  سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

هاي  Eurobondsمحفظة سندات الخزينة اللبنانية الُمصدَرة بالعمالت األجنبية بلغت ، 2020 كانون األولة في نـ

مليون دوالر مقابل ما يوازي  33966ما يوازي ) زائد المتأّخرات(قيمة االكتتابات اإلسمية زائد الفوائد المتراكمة 

ً  31692مليون دوالر في نهاية الشهر الذي سبق و 33760   .2019في نهاية كانون األول  مليونا

 9391 زمحفظة المصارف التجارية من إجمالي محفظة سندات اليوروبوند بلغت، 2020 كانون األولوفي نهاية 

بته  بته  9882من مجموع المحفظة) مقابل  %27,6مليون دوالر (أي ما نس من  %29,3مليون دوالر (أي ما نس

 من مجموع المحفظة) %43,6دوالر (أي ما نسبته  مليون 13816ومجموع المحفظة) في نهاية الشهر الذي سبق 

   .2019في نهاية كانون األول 
 

  الدين العام

مليار  95,6مليارات ليرة (أي ما يعادل  144108إلى  الدين العام اإلجمالي ارتفع، 2020 كانون األول نهايةفي 

مليار ليرة في نهاية  الشهر الذي  143976ليرة للدوالر) مقابل  1507,5دوالر على أساس سعر الصرف الرسمي 

مليار  5958 ارتفع بقيمة قد . وبذلك، يكون الدين العام اإلجمالي2019مليار ليرة في نهاية العام  138150سبق و

بالليرة اللبنانية ) نتج من ارتفاع كّل من الدين 2019مليارات ليرة في العام  9803(زيادة بقيمة  2020ي العام ليرة ف

ر بالعمالت األجنبيةمليار ليرة  2483بقيمة  ماليين  2305مليار ليرة (ما يوازي  3475بما يوازي  والدين المحرَّ

  دوالر).   

زيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي الدين العام الصافي، المحتَسب بعد وبلغ مليار ليرة  128975، تنـ

ّجالً ، 2020كانون األول  في نهاية بتُ ارتفاعاً  مس اً على نهاية العام  %5,3ه نس في العام  %7,3(+ 2019قياس

2019(.  

هاية  ّكلةً  89762 الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية، بلغت قيمة 2020كانون األول وفي نـ مليار ليرة، مش

ليرة للدين المحّرر بالعمالت األجنبية، أي  مليار 54346مقابل ما يعادل   من إجمالي الدين العام %62,3 حوالي

   من الدين العام اإلجمالي. %37,7ما نسبتُه 

ية تشرين في نها %26,2، انخفضت حصة المصارف من لعام المحّرر بالليرة اللبنانيةتمويل الدين ا في ما يخصّ 

رف لبنان من   2020في نهاية كانون األول  %25,8إلى  2020الثاني  ة مص إلى  %60,9مقابل ارتفاع حص

رفي على  61,4% ة القطاع غير المص تقرار في حص به اس في نهاية العام  %12,8في التاريَخْين المذكوَرْين وش

2020.  
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  اللبنانيةمصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة  -7جدول رقم     
  بالنسبة المئوية -نهاية الفترة     

  2020 1ك   2020 2ت   2019 1 ك  
  

  25,8  26,2  29,0  المصارف في لبنان

  61,4  60,9  58,1  مصرف لبنان
  12,8  12,9  12,9  القطاع غير المصرفي

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

  

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

    
  مصادر تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية -8جدول رقم 

  بالنسبة المئوية -نهاية الفترة    
  2020 1ك   2020 2ت   2019 1ك   

  1,6  1,6  1,9  الحكومات

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

  94,2  94,2  93,9  سندات يوروبوندز

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

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

 
في اع ال ًا: الق   ثال
ن األول  ان اًء م  قاصــــــــــــــــة (2019اب أ ال ولي offsetting، ووفقًا ل ي ال اســـــــــــــــ ار ال ارد في ال  IAS 32) ال

قار  ولي لل ار ال ة في ال ال م ال ــــــــ ة وال ال ل ال قاصــــــــة ب األصــــــــ ــــــــاح ع ال ض" واإلف ة: الع ال "األدوات ال
ة  ال اء، IFRS 7ال ها تّ إج ـــــــل عل ي ح الت ال ـــــــه ـــــــارف مقاصـــــــة ب ال ة  ال ان ة الل الل ان  ف ل ـــــــ م م

الزم ل ال  ال ـــــــــــــــأة  قابلة ال دائع ال الي، ال بّ م وال ال قاق ذاته. و ل تارخ اإلســـــــــــــــ ي ت ة وال ان ة الل  الل
ــارــة اإلشـــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــارف ال ّعــة لل ــة ال ان د ال ع ب ــات،  -1: إلى أّن  ل دات/ال ج ــالي ال ودائع  -2إج

ان، و ف ل ـــــــ ـــــــارف ل م ـــــــّفة -3ال ات غ ال ل ا األســـــــاس ،ال ـــــــَ على ه اً  ع ول ات ُت  مقارنة م
رها ا م على ن دق  ت ّ ات ت ار مع ا األمفي ان اء ه   .إج

  
ة ن األول في نها اجع، 2020 ان ة وال ت ال ات اإلج ل دات/ال ج ة العاملة ال ار ـــارف ال ان ّعة لل في ل

عادل  إلى از  283474ما  ة (ما ی ار ل ار دوالر)، 188,0مل ة  286892مقابل  مل ة في نها ار ل ـــــــــــــــه ال مل ال
قه ة  326797و س ة في نها ار ل ن ق 2019 العاممل ة ، ل اجع ب   .2020م العام ي ف %13,3ت

 
ات ل   ال

ة ار ارف ال ة في ال ال دائع اإلج   ال
ة  ن األولفي نها اجع، 2020 ان ة ل  ت ال دائع اإلج ة،ال ار ـــــــارف ال اص  ال اع ال ّ ودائع الق ــــــــــ ي ت وال

اع العام، ، إضـــــافًة إلى ودائع الق عادل  إلى ال وغ ال از  218017ما  ة (ما ی ار ل ار دوالر) 144,6مل  ،مل
ل ّ ات مقابل  %76,9 وشــــ ل الي ال ة  218894م إج ة في نها ار ل قهمل ــــه ال ســــ ة  246865و ال ار ل مل
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ة العام  ف. و 2019في نها ة  ان ة ب ال دائع اإلج فاضها، مقابل 2020العام في  %11,7ال ة  ان  في %8,3ب
  .2019العام 

ة ارتفعو  ل دول ــــاص ال وغ ال معـــّ ــــاع ال ــــة  %80,37 إلى ودائع الق ن األولفي نهــــا مقــــابــــل  2020 ــــان
ة  80,29% هفي نها قه ال ة العام  %76,02و ال س   .2019في نها

ة  - ن األولفي نها اجع، 2020 ان اص ال  ت اع ال ة للق ال دائع اإلج ارة ال ــــــــــــــــارف ال ما إلى ل ال
ل  168519عادل  ّ ة وشــــ ار ل ات، مقابل  %59,4مل ل الي ال ة  170041م إج ة في نها ار ل ــــه ال مل ال
قه ارًا  190566و ســــــــ ة العام مل ة 2019في نها ــــــــ دائع ب ه ال اجع ه اجعها، مقابل 2020العام في  %11,6. وت  ت
ة     .2019العام  في %7,4ب

ل،  ف فوفي ال ة ان ة ب الل فا ، 2020العام في  %28,3 ودائع ال  الت  ان الع ودائع ال 
ة  ة األج ـــــــــــــــ اص ال إلى %5,2ب اع ال ة ودائع الق ة  %77,58، وارتفع معّل دول ن األولفي نها  2020 ان

ة  %77,49مقابل  قهفي نها ه ال س ة العام  %72,35و ال   .2019في نها
ة  ن األولوفي نها اص غ ال بلغ، 2020 ان اع ال از  ودائع الق ارة ما ی ــــــــــــــــارف ال  27352ل ال

ن  ن  27115دوالر مقابل  مل ة  مل قهدوالر في نها ـــــــــــــه ال ســـــــــــــ ة العام  32451و ال ن دوالر في نها . 2019مل
ة  دائع ب ه ال اجع ه اجعها، مقابل 2020العام في  %15,7وت ة  ت   .2019العام في  %14,0ب

 
الي غ ال اع ال    ودائع الق

ة  ن األولفي نها اجع، 2020 ان ان ودائع ت ارة العاملة في ل ـــــــــــــــارف ال الي غ ال ل ال اع ال  لىإ الق
الي  ن  6583ح ة  7151دوالر مقابل  مل ن دوالر في نها قهمل ـــــــه ال ســـــــ ة العام  8829و ال ن دوالر في نها مل
2019. 

  
ة ار ارف ال اصة لل ال ال     األم

ة  ن األولفي نها عادل  بلغ، 2020 ان ارة ما  ـــارف ال اصـــة لل ال ال ة ( 30045األم ار ل از مل  19,9ما ی
ار دوالر) مقابل  ة  28515مل ة في نها ار ل قهمل ــه ال ســ ار  31240و ال ة العام لمل ل ، 2019ة في نها ّ وشــ

ّعة  10,6% ة ال ان الي ال اص %55,1وم إج اع ال فات للق ـــــــــــــــل ع ال اجعو . م م ة  ت اصـــــــــــــــّ ال ال األم
ة  ة مقابل ارتفاعها ، 2020العام في  %3,8ب   .2019العام  في %2,8ب

 
 

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

ة  ن األولفي نها اجع، 2020 ان ان ت ف ل ــــ ارة ل م ــــارف ال از  إلى ودائع ال ة  166477ما ی ار ل مل
ة  167170مقابل  ة في نها ار ل قهمل ـــــه ال ســـــ ة  177468و ال ة في نها ار ل ة . 2019 العاممل ـــــ اجع ب وت

  .2020في العام  6,2%
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اص ال اع ال حة للق فات ال ل   ال
ة  ن األولفي نها اجع، 2020 ان از  ت اص ال إلى ما ی اع ال ارة للق ــــــــارف ال حة م ال فات ال ــــــــل ال
عادل  48288 ة أو ما  ار ل ن  32032مل ن  32897دوالر، مقابل  مل ة  مل ه ال سدوالر في نها  44197و ال

ة العام  ن دوالر في نها فات ق 2019مل ـــــــل ه ال ن ه ، ت ل ـــــــ. و ف ة  ان ـــــــ ، مقابل 2020العام في  %27,5ب
فاضــــــها ة  ان ــــــ ها 2019العام  في %15,4ب ل ي ت ة ال ال ّ األوراق ال ــــــ فات ال ت ــــــل ه ال . مع اإلشــــــارة إلى أّن ه

. اص ال اع ال ارة على الق ارف ال   ال
 

اع العام ة للق فات ال ل   ال
ة  ن األولفي نها عادل 2020 ان اع العام إلى ما  ارة للق ــــــــارف ال حة م ال فات ال ــــــــل اجع ال  31745، ت

ة، مقابل  ار ل ة  33158مل ة في نها ار ل قهمل ـــه ال ســـ ة العام  43240و ال ة في نها ار ل ـــو . 2019مل ف  ان
ة  فات ب ل ه ال فاضها، مقابل 2020العام في  %26,6ه ة  ان    . 2019العام  في %14,6ب

ار  ق ة  الل اع العام  ة للق ـــــ فات ال ـــــل ّل م ال اجع  ل، ت ـــــ ف ة  4826وفي ال ار ل لغ  2020العام في مل ل
ة  17588 ة في نها ار ل ن األولمل از 2020 ان ة ت ة  الت األج الع اع العام  فات للق ــــــــــل ار  6669، وال مل

ة  لغل عادل  ل ة. 14157ما  ار ل   مل
 

ة  ارج دات ال ج   ال
ة  ن األولفي نها ارة بلغ، 2020 ان ــــــــــــــــارف ال ة لل ارج دات ال ج ن  14023 ال  13508دوالر مقابل  مل

ة  مالی قهدوالر في نها ه ال س ة العام  17601و ال ن دوالر في نها ة 2019مل دات ب ج ه ال اجع ه . وت
اجعها، مقابل 2020العام  في 20,3% ة  ت   .2019في العام  %30,2ب

  
عاً  ق -را ضع ال   ال

ة  ق لة ال   ال
ة ن األول في نها اسع (م بلغ، 2020 ان مها ال فه ة  ق لة ال از 3ال ة، ما ی الت األج الع ة و الل  (200052 

ة، مقابل  ار ل ة  198875مل ة في نها ار ل ه مل قهال ة العام  202831و ال س ة في نها ار ل ، 2019مل ل . و
ة (م ال ة اإلج ق لة ال ن ال ة 3ت ــــــــــــ اجع ب اجعها ، مقابل2020العام  في %1,4) ق ت ة  ت ــــــــــــ العام  في %4,8ب

2019 . ، ـــة (م بلغم جهـــة أخ قـــ لـــة ال ة ال ـــة  في %66,25) 3م)/2م-3) أ ((م3معـــّل دول ن نهـــا  األولـــان
ة  %67,16مقابل  2020 قهفي نها ــــــــــــــه ال ســــــــــــــ ة العام  %68,70و ال ة 2019في نها ق لة ال اجع ال . وتأّتى ت

ة (م ال الغ ) 3اإلج ار 2779وال ة في مل : 2020العام  ل  م
اجع - 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 ال

از  عادل  10795ی ة (ما  ار ل ن  7161مل ج ذل ع مل ة (غ  دوالر). ون ــــــــــــــــا ة ال ارج دات ال ج اجع ال ت
از  ــا ی  ( هــ عــادل  15898الــ ة (مــا  ــار ل ن  10546مل ار  ، مقــابــلدوالر) مل قــ هــ  دات م الــ ج ارتفــاع ال

ار  5104 ة ( اتمل ن  3386ل اً  مل ه عال ة ال ة ارتفاع سع أون   .دوالر) ن
اجع - ة  ت اع العام  في على الق هاز ال ن ال ة. 7860صافي دی ار ل   مل
لة  - ّ ع ال وقات الق ة "ارتفاع ف ًا "  ة. 4547سل ار ل   مل
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الي  - اص ال  اع ال في للق ـــــــــ هاز ال حة م ال ة ال ال فات اإلج ـــــــــل اجع ال ة  18850ت ة، ن ار ل مل
عادل  ا  ة  الت األج الع فات  ــــــــــــل ّل م ال اجع  ة ( 17574ت ار ل الي مل ن  11658ح فات  مل ــــــــــــل دوالر)، وال

اره  ا مق ة  ار 1276الل   ة.ل مل
ة  - ة  ا د األخ ال ة. 39274ارتفاع ال ار ل   مل

ــــــّ (م ارتفع، 2020العام  وفي مها ال فه ة  الل ة  ق لة ال ة 1ال ــــــ ة  ازدادتفي ح ، %141,6) ب ق لة ال ال
اسع (م مها ال فه ة  ة 2الل   .%6,3) ب

 
ة وودائعM1( 1م الل اول  ق في ال ل ال في. ) ت هاز ال ة في ال الل ل  اص ال ت ال اع ال   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 ي ُت 2ت ی ال ات ال في إضافة إلى س هاز ال ة ل ال الت األج الع اص ال  اع ال رها 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 ، 2020 كانون األول في نهاية

 متوسط عمر المحفظةوارتفع قليالً  ،2019في نهاية الشهر الذي سبق ونهاية كانون األول  %6,44مقابل  6,52%

 4,87(يوماً  1772وفي نهاية الشهر الذي سبق سنوات)  4,61يوماً ( 1679سنوات) مقابل  4,65يوماً ( 1693إلى 

في شهر كانون األول  ّرت معدالت الفائدة الفعلية. على صعيد آخر، استق2019في نهاية كانون األول  )سنوات

لفئة  %4,00لفئة الثالثة أشهر،  %3,50على فئات السندات بالليرة الُمصدَرة، وجاءت على النحو التالي:  2020

، خمس سنواتاللفئة  %6,00، لفئة الثالث سنوات %5,50 ن،يْ لفئة السنتَ  %5,00 لفئة السنة، %4,50 الستة أشهر،

  عشر سنوات. اللفئة  %7,00سبع سنوات والئة لف 6,50%

  

  )Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األجنبية (

باط في نهاية  ندات اليوروبندز) 2020ش بلغ ، (آخر المعطيات قبل إعالن الحكومة عن توقّفها عن دفع جميع س

ة لسندات  ةلقَّ المثالفائدة معدل  مالت األجنبية (على المحفظة اإلجماليـ وبلغ  Eurobonds 7,38%)الخزينة بالعـ

   .سنوات 7,84 متوسط عمر المحفظة

  
  الفوائد المصرفية على الليرة

تراجع ي الف على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالليرة اللبنانية ةلقَّ المثمتوسط الفائدة استمّر ، 2020 كانون األولفي 

متوسط الفائدة )، كما انخفض 2019في كانون األول  %7,36الذي سبق (في الشهر  %2,91مقابل  %2,64ليبلغ 
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) في األشهر الثالثة  %9,09( %7,92مقابل  %7,77إلى  على التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالليرة المثقَّلة

   المذكورة على التوالي.

 %3,00 على )Interbank  Rateبالليرة (بين المصارف المثقّلة متوّسط الفائدة  استقرّ  ،2020 كانون األولوفي 

وكانت العمليات بين المصارف ضعيفة في الشهر ). 2019 كانون األولفي  %23,64(شأنه في الشهر الذي سبق 

  .2020األخير من العام 

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

  

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

  2020كانون األول   2020تشرين الثاني   2019كانون األول   

  2,64  2,91 7,36  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

  7,77  7,92  9,09  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

 3,00  3,00  23,64  المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

  المصدر: مصرف لبنان    

  

  الفوائد المصرفية على الدوالر

للفائدة على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالدوالر لدى المصارف في  المثقَّلالمتوّسط استمّر  ،2020 كانون األولفي 

فيما  )،2019في كانون األول  %4,62في الشهر الذي سبق ( %0,97مقابل  %0,94في االنخفاض ليبلغ  لبنان

) %10,84( %6,63مقابل  %6,73إلى  ل للفائدة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالدوالرقَّ المتوّسط المثارتفع 

  في التواريخ الثالثة المذكورة على التوالي.

 %0,23شبه مستقّر على  لثالثة أشهر على الدوالر األميركيالليبور  معدل متوسط، بقي 2020وفي كانون األول 

  ). 2019في كانون األول  %1,91في الشهر الذي سبق ( %0,22مقابل 

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

    

  الدوالر، بالنسبة المئوية (%)تطّور الفائدة على  -10جدول رقم     
  2020كانون األول   2020تشرين الثاني   2019كانون األول   

  0,94  0,97  4,62  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

 6,73 6,63  10,84  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

 0,23 0,22 1,91  أشهرمتوّسط معدّل ليبور لثالثة 

  المصدر: مصرف لبنان    

       

  سوق القطع

 ةهامش تسعير مع ليرات 1507,5 الرسمي الدوالر األميركي صرف متوسط سعر بقي ،2020في كانون األول 

راء و 1501 رف  .ليرة للمبيع 1514ليرة للش عر الص ركات تحويل األموال، وعند  3900فيما بلغ س ليرة عند ش
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رافين من الفئة  راف اآللي بالليرة اللبنانية، وبلغ الهامش عند الص حب المودعين ودائع بالدوالر من أجهزة الص س

وداء.   9، ليقترب من  3900 – 3850األولى  وق الس وق اآالف ليرة في الس لقطع يُذكر أن عدد أيام العمل في س

ً يوم 21 بلغ    . 2020من العام  األخيرفي الشهر  ا

عيد آخر،  رف لبنانبلغت على ص مليون دوالر في نهاية كانون األول  24099 بالعمالت األجنبية موجودات مص

بق و 25041مقابل  2020 هر الذي س . 2019مليون دوالر في نهاية العام  37282مليون دوالر في نهاية الش

ت بمقدار وعليه، تكون هذه ا ها بقيمة  2020مليون دوالر في العام  13183لموجودات قد انخفض مقابل انخفاض

  .2019مليون دوالر في العام  2392

  

  ؤشر أسعار االستهالكم

 ر األسعار لمدينة بيروت وضواحيهامؤشّ ارتفع ، وبحسب مؤسسة البحوث واالستشارات، 2020 كانون األولفي 

. بينما تبيّن مقارنة 2019قياساً على كانون األول  %110,68الشهر الذي سبق وبنسبة قياساً على  %2,31بنسبة 

  . %65ارتفاعه بنسبة  2020و 2019متوسط هذا المؤشر بين العاَمْين 

  

عار في لبنانأما  ر األس بة  مؤش اء المركزي، فقد ارتفع بنس ره إدارة اإلحص هر كانون  %8,15الذي تنش في ش

بة  2020 األول بق وبنس هر الذي س اً على الش اً على كانون األول  %145,84قياس . وتظهر مقارنة 2019قياس

  . %84,9ارتفاعه بنسبة  2020و 2019بين العاَمْين متوسط هذا المؤشر 

  
 

         
 


