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التقرير اإلقتصادي

        أواًل : الوضع اإلقتصادي العام        أواًل : الوضع اإلقتصادي العام
الشيكات املتقاصةالشيكات املتقاصة

يف ترشين الثاين يف ترشين الثاين 20222022، بلغت القيمة اإلجاملية للشيكات ، بلغت القيمة اإلجاملية للشيكات 
املتقاّصة ما يعادل املتقاّصة ما يعادل 37703770 مليون دوالر مقابل  مليون دوالر مقابل 43634363 مليون مليون

 دوالر يف الشهر الذي سبق و دوالر يف الشهر الذي سبق و27742774 مليون دوالر يف ترشين مليون دوالر يف ترشين
األحد  األشهر  يف  األحد %  األشهر  يف   %1,31,3 بنسبة  وتراجعت  بنسبة ،  وتراجعت   ،20212021 الثاين الثاين 
عرش األوىل من العام عرش األوىل من العام 20222022 باملقارنة مع الفرتة ذاتها من باملقارنة مع الفرتة ذاتها من

العام العام 20212021..

الوضع اإلقتصادي العامالوضع اإلقتصادي العام
تشرين الثاني تشرين الثاني ٢٠٢٢٢٠٢٢

20222022              نسبة التغرّّي، %نسبة التغرّّي، %         20212021          20202020            20192019                              
20212021//20222022                                                              

  الشيكات باللرّية   الشيكات باللرّية 
--42,942,9     810810   - العدد )آالف(  - العدد )آالف(                        42444244            26362636          14181418    
++38,838,8     3536935369   - القيمة )مليار لرية(                - القيمة )مليار لرية(              2976329763          2712727127        2548025480  

++143,0143,0     4366543665   - متوّسط قيمة الشيك )آالف اللريات(        - متوّسط قيمة الشيك )آالف اللريات(      70137013          1029110291        1796917969  
  

  الشيكات بالعمالت األجنبية  الشيكات بالعمالت األجنبية
--56,256,2     671671   - العدد )آالف(             - العدد )آالف(           48894889            27462746        15331533    
--41,941,9     97119711   - القيمة )مليون دوالر(            - القيمة )مليون دوالر(          3093930939            3108631086        1670516705  
++32,832,8     1447214472   - متوّسط قيمة الشيك )دوالر(           - متوّسط قيمة الشيك )دوالر(         63286328          1132011320        1089710897  

    
--1,31,3     5000850008   مجموع قيمة الشيكات )مليار لرّية(         مجموع قيمة الشيكات )مليار لرّية(       7640476404          7399273992        5066350663  

++96,796,7     3376733767   متوّسط قيمة الشيك )آالف اللريات(         متوّسط قيمة الشيك )آالف اللريات(       83668366          1374813748        1716817168  

  دولرة الشيكات، %  دولرة الشيكات، %
45,345,3    - العدد              - العدد           53,553,5          51,051,0          51,951,9    
  29,329,3    - القيمة              - القيمة           61,061,0          63,363,3          49,749,7    

جدول رقم  جدول رقم  11  
تطّور الشيكات المتقاّصة في األشهر األحد عشر األولى من السنوات تطّور الشيكات المتقاّصة في األشهر األحد عشر األولى من السنوات ٢٠19٢٠19--٢٠٢٢٢٠٢٢

حركة االسترّيادحركة االسترّياد
السلعية  الواردات  قيمة  بلغت  السلعية ،  الواردات  قيمة  بلغت   ،20222022 الثاين  ترشين  الثاين يف  ترشين  يف 
الشهر  يف  دوالر  ماليني  الشهر   يف  دوالر  ماليني   17041704 مقابل  دوالر  مليون  مقابل   دوالر  مليون   15801580
 . .20212021 الثاين  ترشين  دوالر يف  مليون  الثاين   ترشين  دوالر يف  مليون  و11791179  والذي سبق  سبق  الذي 
ازدادت  قد  السلعية  الواردات  قيمة  تكون  ازدادت وبذلك،  قد  السلعية  الواردات  قيمة  تكون  وبذلك، 
العام  من  األوىل  عرش  األحد  األشهر  يف  العام %  من  األوىل  عرش  األحد  األشهر  يف   %43,943,9 بنسبة بنسبة 
الذي سبق، يف العام  الفرتة ذاتها من  باملقارنة مع  الذي سبق، يف  العام  الفرتة ذاتها من  باملقارنة مع   20222022

حني سّجلت الكّميات املستوردة تراجعاً بنسبة حني سّجلت الكّميات املستوردة تراجعاً بنسبة %4,34,3.%.
األوىل  األحد عرش  األشهر  يف  السلعية  الواردات  األوىل وتوزّعت  األحد عرش  األشهر  يف  السلعية  الواردات  وتوزّعت 
املنتجات  احتلّت  كاآليت:  نوعها  بحسب  املنتجات   احتلّت  كاآليت:  نوعها  بحسب   20222022 العام  العام من  من 

املعدنية املركز األول وشّكلت حّصتها املعدنية املركز األول وشّكلت حّصتها 29,029,0% من املجموع، % من املجموع، 
 ،)% ،)%13,113,1( الكهربائية  واملعّدات  واألجهزة  اآلالت  )تلتها  الكهربائية  واملعّدات  واألجهزة  اآلالت  تلتها 
فمعّدات النقل )فمعّدات النقل )10,910,9%(، ثّم األحجار الكرمية وشبه الكرمية %(، ثّم األحجار الكرمية وشبه الكرمية 
واملعادن الثمينة )واملعادن الثمينة )9,09,0%(، ثّم منتجات الصناعة الكيميائية %(، ثّم منتجات الصناعة الكيميائية 
منها  استورد  التي  البلدان  أبرز  صعيد  وعىل  منها %(.  استورد  التي  البلدان  أبرز  صعيد  وعىل   .)%6,06,0((
لبنان السلع يف األشهر األحد عرش األوىل من العام لبنان السلع يف األشهر األحد عرش األوىل من العام 20222022، ، 
 % %14,014,0 حّصتها  بلغت  إذ  األوىل  املرتبة  يف  الصني  حّصتها حلّت  بلغت  إذ  األوىل  املرتبة  يف  الصني  حلّت 
 ،)% ،)%12,612,6( تركيا  بعدها  لتأيت  الواردات،  مجموع  )من  تركيا  بعدها  لتأيت  الواردات،  مجموع  من 
املتحدة  فالواليات  املتحدة %(،  فالواليات   ،)%5,45,4( ايطاليا  ثّم   ،)%( ايطاليا  ثّم   ،)%9,79,7( )فاليونان  فاليونان 

األمريكية )األمريكية )%5,25,2(. %(. 

املصدر :  مرصف لبناناملصدر :  مرصف لبنان
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التقرير اإلقتصادي

                                                                      20192019                      20202020                      20212021                          20222022                  نسبة التغرّّي، %نسبة التغرّّي، %    

20212021//20222022                                                                        

++43,943,9                            1779917799                      1237212372        1007810078                  1789317893     الواردات السلعية )مليون دوالر(      الواردات السلعية )مليون دوالر(  

جدول رقم  جدول رقم  ٢٢
 الواردات السلعية في األشهر األحد عشر األولى من السنوات  الواردات السلعية في األشهر األحد عشر األولى من السنوات ٢٠19٢٠19--٢٠٢٢٢٠٢٢

املصدر: املركز اآليل الجمريكاملصدر: املركز اآليل الجمريك

حركة التصديرحركة التصدير
السلعية  الصادرات  قيمة  بلغت  السلعية ،  الصادرات  قيمة  بلغت   ،20222022 الثاين  ترشين  الثاين يف  ترشين  يف 
الشهر  يف  دوالر  مليون  الشهر   يف  دوالر  مليون   250250 مقابل  دوالر،  مليون  مقابل   دوالر،  مليون   274274
 . .20212021 الثاين  ترشين  يف  دوالر  مليون  الثاين   ترشين  يف  دوالر  مليون  و391391  سبقه  والذي  سبقه  الذي 
وتراجعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة وتراجعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 1,61,6% يف األشهر % يف األشهر 
الفرتة  مع  باملقارنة  الفرتة   مع  باملقارنة   20222022 العام  من  األوىل  عرش  العام األحد  من  األوىل  عرش  األحد 

ذاتها من العام الذي سبق. ذاتها من العام الذي سبق. 
وتوزّعت الصادرات السلعية يف فرتة كانون الثاين- ترشين وتوزّعت الصادرات السلعية يف فرتة كانون الثاين- ترشين 
األحجار  احتلّت  كاآليت:  نوعها  بحسب  األحجار   احتلّت  كاآليت:  نوعها  بحسب   20222022 الثاين الثاين 
الكرمية وشبه الكرمية واملعادن الثمينة املركز األول وبلغت الكرمية وشبه الكرمية واملعادن الثمينة املركز األول وبلغت 

املعادن  تلتها  الصادرات،  مجموع  من  املعادن %  تلتها  الصادرات،  مجموع  من   %21,021,0 حّصتها حّصتها 
واملطاط  اللدائن  ثّم  واملطاط %(،  اللدائن  ثّم   ،)%14,214,2( ومصنوعاتها  )العادية  ومصنوعاتها  العادية 
األغذية  صناعة  منتجات  ثّم  األغذية %(،  صناعة  منتجات  ثّم   ،)%11,811,8( )ومصنوعاتها  ومصنوعاتها 
 .)% .)%10,510,5( الكياموية  الصناعة  منتجات  ثّم   ،)%( الكياموية  الصناعة  منتجات  ثّم   ،)%11,111,1((
يف  السلع  لبنان  إليها  صّدر  التي  البلدان  أبرز  يف ومن  السلع  لبنان  إليها  صّدر  التي  البلدان  أبرز  ومن 
األشهر األحد عرش األوىل من العام األشهر األحد عرش األوىل من العام 20222022، نذكر: اإلمارات ، نذكر: اإلمارات 
وبلغت  األوىل  املرتبة  احتلّت  التي  املتحدة  وبلغت العربية  األوىل  املرتبة  احتلّت  التي  املتحدة  العربية 
تلتها  السلعية،  الصادرات  إجاميل  من  تلتها %  السلعية،  الصادرات  إجاميل  من   %21,221,2 حّصتها حّصتها 
 ،)% ،)%4,64,6( فالعراق   ،)%( فالعراق   ،)%4,84,8( مرص  ثّم   ،)%( مرص  ثّم   ،)%10,810,8( )سورية  سورية 

ثّم قطر )ثّم قطر )%4,24,2(.%(.

                                                                                                                  20192019                      20202020                          20212021                          20222022                نسبة التغرّّي، %نسبة التغرّّي، %    

20212021//20222022                                                                                                    

  الصادرات السلعية )مليون دوالر(              الصادرات السلعية )مليون دوالر(            34073407                      32503250                          32713271                            32203220                                1,61,6- - 

جدول رقم  جدول رقم  ٣٣
 الصادرات السلعية في األشهر األحد عشر األولى من السنوات  الصادرات السلعية في األشهر األحد عشر األولى من السنوات ٢٠19٢٠19--٢٠٢٢٢٠٢٢

املصدر: املركز اآليل الجمريكاملصدر: املركز اآليل الجمريك

الحسابات الخارجيةالحسابات الخارجية
-  يف ترشين الثاين -  يف ترشين الثاين 20222022، ، بلغ عجز امليزان التجاريبلغ عجز امليزان التجاري  13061306  
يف  دوالر  مليون  يف   دوالر  مليون   14541454 قدرُه  عجز  مقابل  دوالر  قدرُه ماليني  عجز  مقابل  دوالر  ماليني 
يف  دوالر  مليون  يف   دوالر  مليون   788788 بقيمة  وعجز  سبق  الذي  بقيمة الشهر  وعجز  سبق  الذي  الشهر 
ترشين الثاين ترشين الثاين 20212021. وتوّسع عجز امليزان التجاري بشكل . وتوّسع عجز امليزان التجاري بشكل 
كبري إىل كبري إىل 1457914579 مليون دوالر يف األشهر األحد عرش األوىل  مليون دوالر يف األشهر األحد عرش األوىل 
من العام من العام 20222022، مقابل عجز قدره ، مقابل عجز قدره 91019101 مليون دوالر يف  مليون دوالر يف 
الفرتة ذاتها من العام الذي سبق، أي بزيادة نسبتها الفرتة ذاتها من العام الذي سبق، أي بزيادة نسبتها %6060.%.

-  يف ترشين الثاين -  يف ترشين الثاين 20222022، ، انخفضت املوجودات الخارجية انخفضت املوجودات الخارجية 
الصافيةالصافية لدى الجهاز املرصيف واملؤسسات املالية بحوايل  لدى الجهاز املرصيف واملؤسسات املالية بحوايل 

مليون  مليون    193193 بقيمة  ارتفاعها  بعد  دوالر،  مليون  بقيمة   ارتفاعها  بعد  دوالر،  مليون   354354
الذي سبق وبقيمة 160160 مليون دوالر  مليون دوالر  الذي سبق وبقيمة دوالر يف الشهر  دوالر يف الشهر 
األوىل  األحد عرش  األشهر  ويف  األوىل .  األحد عرش  األشهر  ويف   .20212021 الثاين  ترشين  الثاين يف  ترشين  يف 
بقيمة  املوجودات  هذه  تراجعت  بقيمة ،  املوجودات  هذه  تراجعت   ،20222022 العام  العام من  من 
بلغت  أقّل  بقيمة  تراجعها  بلغت  مليون دوالر، مقابل  أقّل  بقيمة  تراجعها  32143214 مليون دوالر، مقابل 
15761576 مليون دوالر يف الفرتة ذاتها من العام الذي سبق. مليون دوالر يف الفرتة ذاتها من العام الذي سبق.

قطاع البناءقطاع البناء
بلغت  املتوافرة(،  املعطيات  )آخر  بلغت   املتوافرة(،  املعطيات  )آخر   20222022 شباط  شباط -  يف  -  يف 
مساحات البناء املرّخص بـها لدى نقابتَْي املهندسني يف مساحات البناء املرّخص بـها لدى نقابتَْي املهندسني يف 
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التقرير اإلقتصادي

بريوت والشامل بريوت والشامل 11271127 ألف مرت مربع )م ألف مرت مربع )م22( مقابل ( مقابل 725725  
ألف مألف م22 يف الشهر الذي سبق و يف الشهر الذي سبق و278278 ألف م ألف م22 يف شباط  يف شباط 
نقابة  من  البناء  مساحات  تراخيص  وازدادت  نقابة .  من  البناء  مساحات  تراخيص  وازدادت   .20212021

الشهرين  يف  الشهرين %  يف   %440,0440,0 بلغت  ملحوظة  بنسبة  بلغت بريوت  ملحوظة  بنسبة  بريوت 
يف  عليه  كانت  ما  عىل  قياساً  يف   عليه  كانت  ما  عىل  قياساً   20222022 العام  من  العام األولني  من  األولني 

   الفرتة ذاتها من العام    الفرتة ذاتها من العام 20212021..

                                                                                                                  20192019                      20202020                          20212021                          20222022                نسبة التغرّّي، %نسبة التغرّّي، %    

20212021//20222022                                                                                                    

  مساحات البناء اإلجاملية )ألف م  مساحات البناء اإلجاملية )ألف م22(          (          13551355                        531531            343343                            18521852                      440,0440,0++

جدول رقم  جدول رقم  44
ص بها في الشهرين األولين من السنوات ٢٠19٢٠19--٢٠٢٢٢٠٢٢ ص بها في الشهرين األولين من السنوات تطّور مساحات البناء المرخَّ تطّور مساحات البناء المرخَّ

املصدر: نقابتا املهندسني يف برّيوت والشاملاملصدر: نقابتا املهندسني يف برّيوت والشامل

العقارية  الرسوم  ارتفعت قيمة  العقارية ،  الرسوم  ارتفعت قيمة  الثاين 20222022،  الثاين -  يف ترشين  -  يف ترشين 
املستوفاة عرب مختلف أمانات السجّل العقاري إىل املستوفاة عرب مختلف أمانات السجّل العقاري إىل 248,2248,2  
مليار لرية مقابل مليار لرية مقابل 239,5239,5 مليار لرية يف الشهر الذي سبقه  مليار لرية يف الشهر الذي سبقه 
هذه  وازدادت  هذه ،  وازدادت   ،20212021 الثاين  ترشين  يف  ملياراً  الثاين   ترشين  يف  ملياراً   144,9144,9
الرسوم بنسبة الرسوم بنسبة 37,237,2% يف األشهر األحد عرش األوىل من العام % يف األشهر األحد عرش األوىل من العام 
سبقه. الذي  العام  من  ذاتها  الفرتة  مع  باملقارنة  سبقه.  الذي  العام  من  ذاتها  الفرتة  مع  باملقارنة   20222022

-  عىل صعيد كّميات اإلسمنت املسلّمة، فقد بلغت -  عىل صعيد كّميات اإلسمنت املسلّمة، فقد بلغت 219219  
ألف  ألف    184184 مقابل  مقابل ،   ،20222022 الثاين  ترشين  يف  طن  الثاين ألف  ترشين  يف  طن  ألف 
ترشين  يف  طن  ألف  ترشين   يف  طن  ألف  و201201  سبقه  الذي  الشهر  يف  وطن  سبقه  الذي  الشهر  يف  طن 
سّجلت  قد  الكّميات  هذه  تكون  وبذلك  سّجلت .  قد  الكّميات  هذه  تكون  وبذلك   .20212021 الثاين الثاين 
من  األوىل  عرش  األحد  األشهر  يف  من %  األوىل  عرش  األحد  األشهر  يف   %7,77,7 نسبته  نسبته ارتفاعاً  ارتفاعاً 
..20212021 العام  من  ذاتها  الفرتة  عىل  قياساً  العام   من  ذاتها  الفرتة  عىل  قياساً   20222022 العام العام 

قطاع النقل الجويقطاع النقل الجوي
يف ترشين الثاين يف ترشين الثاين 20222022، بلغ عدد الرحالت اإلجاملية من ، بلغ عدد الرحالت اإلجاملية من 
وعدد  رحلة،  وعدد   رحلة،   39953995 الدويل  الحريري  رفيق  مطار  الدويل وإىل  الحريري  رفيق  مطار  وإىل 
الركاب القادمني الركاب القادمني 209450209450 شخصاً وعدد املغادرين  شخصاً وعدد املغادرين 234108234108  
حركة  صعيد  وعىل  شخصاً.  حركة   صعيد  وعىل  شخصاً.   28922892 والعابرين  والعابرين أشخاص  أشخاص 
الشحن عرب املطار يف الشهر املذكور، بلغ حجم البضائع الشحن عرب املطار يف الشهر املذكور، بلغ حجم البضائع 
للبضائع املشحونة.  للبضائع املشحونة.  طناً  املفرغة املفرغة 27922792 طناً مقابل  طناً مقابل 25542554 طناً 
ويف األشهر األحد عرش األوىل من العام ويف األشهر األحد عرش األوىل من العام 20222022، وباملقارنة ، وباملقارنة 
مع الفرتة ذاتها من العام الذي سبقه، ازداد كّل من عدد مع الفرتة ذاتها من العام الذي سبقه، ازداد كّل من عدد 
 ،% ،%54,154,1 بنسبة  القادمني  وحركة  بنسبة %،  القادمني  وحركة   ،%33,933,9 بنسبة  بنسبة الرحالت  الرحالت 
وحركة املغادرين بنسبة وحركة املغادرين بنسبة 48,048,0%، يف حني تراجعت حركة%، يف حني تراجعت حركة

شحن البضائع عرب املطار بنسبة شحن البضائع عرب املطار بنسبة %12,312,3. %. 

        
                                              20212021                        20222022                                     التغرّّي، % التغرّّي، %

                                                          
++33,933,9          4789047890   حركة الطائرات )عدد(          حركة الطائرات )عدد(        3576135761    

  منها: حّصة امليدل ايست، %           منها: حّصة امليدل ايست، %         33,933,9      37,537,5  
  حركة القادمني )عدد(        حركة القادمني )عدد(      18276761827676                    28164252816425          54,154,1++

  منها: حّصة امليدل ايست، %         منها: حّصة امليدل ايست، %       38,038,0                          38,038,0  
  حركة املغادرين )عدد(        حركة املغادرين )عدد(      19967431996743                    29550132955013                                48,048,0++

  38,638,6   منها: حّصة امليدل ايست، %         منها: حّصة امليدل ايست، %       38,338,3      
  حركة العابرين )عدد(         حركة العابرين )عدد(       5472554725                      2689926899                50,850,8--
  حركة شحن البضائع )طن(         حركة شحن البضائع )طن(       6230062300                      5465954659          12,312,3--

      27,627,6   منها: حّصة امليدل ايست، %         منها: حّصة امليدل ايست، %       15,615,6      

جدول رقم جدول رقم ٥٥      
حركة مطار رفيق الحريري الدولي وحّصة الميدل ايست منها حركة مطار رفيق الحريري الدولي وحّصة الميدل ايست منها 

في األشهر األحد عشر األولى  من العامين في األشهر األحد عشر األولى  من العامين ٢٠٢1٢٠٢1 و و٢٠٢٢٢٠٢٢

املصدر: قسم التطوير والتسويق يف مطار برّيوت الدويلاملصدر: قسم التطوير والتسويق يف مطار برّيوت الدويل
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حركة مرفأ برّيوتحركة مرفأ برّيوت
يف ترشين الثاين يف ترشين الثاين 20222022، بلغ عدد البواخر التي دخلت مرفأ ، بلغ عدد البواخر التي دخلت مرفأ 
بريوت بريوت 102102 باخرة، وحجم البضائع املفرغة فيه  باخرة، وحجم البضائع املفرغة فيه 323994323994  
املفرغة  املستوعبات  وعدد  طّناً،  املفرغة   املستوعبات  وعدد  طّناً،   9116091160 واملشحونة  واملشحونة طناً  طناً 
من  األوىل  عرش  األحد  األشهر  ويف  مستوعبات.  من   األوىل  عرش  األحد  األشهر  ويف  مستوعبات.   1310413104
 ، ،20212021 العام  من  ذاتها  الفرتة  مع  وباملقارنة  العام   من  ذاتها  الفرتة  مع  وباملقارنة   20222022 العام العام 
ارتفع كّل من حجم البضائع املفرغة بنسبة ارتفع كّل من حجم البضائع املفرغة بنسبة 20,920,9% وحجم % وحجم 
املستوعبات  وعدد  املستوعبات %،  وعدد   ،%12,812,8 بنسبة  املشحونة  بنسبة البضائع  املشحونة  البضائع 

املفرغة بنسبة املفرغة بنسبة 14,114,1%، وعدد البواخر بنسبة %، وعدد البواخر بنسبة %0,60,6.%.

مؤرش أسعار االستهالكمؤرش أسعار االستهالك
البحوث  مؤسسة  وبحسب  البحوث ،  مؤسسة  وبحسب   ،20222022 الثاين  ترشين  الثاين يف  ترشين  يف 
بريوت  ملدينة  األسعار  مؤرّّش  ارتفاع  بريوت واالستشارات،  ملدينة  األسعار  مؤرّّش  ارتفاع  واالستشارات، 
سبق،  الذي  الشهر  عىل  قياساً  سبق، %  الذي  الشهر  عىل  قياساً   %9,959,95 بنسبة  بنسبة وضواحيها،  وضواحيها، 
ترشين  عىل  قياساً  ترشين %  عىل  قياساً   %150,91150,91 ارتفاعه  نسبة  ارتفاعه وبلغت  نسبة  وبلغت 

الثاين الثاين 20212021. . 
اإلحصاء  إدارة  تنرشه  الذي  لبنان  يف  األسعار  مؤرّش  اإلحصاء أما  إدارة  تنرشه  الذي  لبنان  يف  األسعار  مؤرّش  أما 
الثاين  ترشين  شهر  يف  الثاين %  ترشين  شهر  يف   %3,743,74 بنسبة  ارتفع  فقد  بنسبة املركزي،  ارتفع  فقد  املركزي، 
نسبة ووصلت  سبق،  الذي  الشهر  عىل  قياساً  نسبة  ووصلت  سبق،  الذي  الشهر  عىل  قياساً   20222022

ارتفاعه إىل ارتفاعه إىل 142,37142,37% قياساً عىل ترشين الثاين % قياساً عىل ترشين الثاين 20212021. . 

بورصة برّيوت بورصة برّيوت 
يف ترشين الثاين يف ترشين الثاين 20222022، بلغ عدد األسهم املتداولة يف سوق ، بلغ عدد األسهم املتداولة يف سوق 
قدرها  إجاملية  تداول  بقيمة  سهامً  قدرها   إجاملية  تداول  بقيمة  سهامً   28467512846751 بريوت بريوت 
لرشكة  خاصة  عملية  حصول  )مع  دوالر  مليون  لرشكة   خاصة  عملية  حصول  )مع  دوالر  مليون   70,870,8
بقيمة إجاملية  بقيمة إجاملية  سهامً  هولسيم( مقابل تداول هولسيم( مقابل تداول 24223242422324 سهامً 
قدرُها قدرُها 27,627,6 مليون دوالر يف الشهر الذي سبق ) مليون دوالر يف الشهر الذي سبق )978219978219  
سهامً بقيمة سهامً بقيمة 15,315,3 مليون دوالر يف ترشين الثاين  مليون دوالر يف ترشين الثاين 20212021(. (. 
عىل صعيد آخر، بلغت الرسملة السوقية عىل صعيد آخر، بلغت الرسملة السوقية 1335013350 مليون  مليون 
دوالر مقابل دوالر مقابل 1341113411 مليون دوالر و مليون دوالر و1034710347 مليون دوالر  مليون دوالر 

يف نهاية التواريخ الثالثة املذكورة عىل التوايل. يف نهاية التواريخ الثالثة املذكورة عىل التوايل. 
ويف ترشين الثاين ويف ترشين الثاين 20222022، استحوذ القطاع الصناعي بنسبة ، استحوذ القطاع الصناعي بنسبة 
بورصة  يف  املتداولة  األسهم  قيمة  إجاميل  من  بورصة %  يف  املتداولة  األسهم  قيمة  إجاميل  من   %68,868,8
هولسيم،  لرشكة  خاصة  عمليات  حصول  مع  هولسيم، بريوت  لرشكة  خاصة  عمليات  حصول  مع  بريوت 
بنسبة %30,330,3،%، »أ« و»ب«  بنسبة تلته رّشكة سوليدير بسهَميْها  »أ« و»ب«  تلته رّشكة سوليدير بسهَميْها 

يف حني مل يستحوذ القطاع املرصيف إال عىل يف حني مل يستحوذ القطاع املرصيف إال عىل %0,90,9.  %.  
وعند مقارنة حركة بورصة بريوت يف األشهر األحد عرش وعند مقارنة حركة بورصة بريوت يف األشهر األحد عرش 

األوىل من العاَمنْي األوىل من العاَمنْي 20212021 و و20222022 يتبنّي اآليت: يتبنّي اآليت:
-    انخفاض عدد األسهم املتداولة من -    انخفاض عدد األسهم املتداولة من 28,328,3 مليون سهم  مليون سهم 

   إىل    إىل 2121 مليوناً. مليوناً.
-   ارتفاع قيمة األسهم املتداولة من -   ارتفاع قيمة األسهم املتداولة من 332,1332,1 مليون دوالر مليون دوالر

   إىل    إىل 410,3410,3 ماليني دوالر. ماليني دوالر.

الصادرات السلعية   الصادرات السلعية      الواردات السلعية          الواردات السلعية   
البلد                  القيمة )مليون.أ(      النسبة )%(     البلد                  القيمة )مليون.أ(      النسبة )%(   البلد                  القيمة )مليون.أ(      النسبة )%(      البلد                  القيمة )مليون.أ(      النسبة )%(  

    
21،221،2        682682 اإلمارات العربية املتحدة  اإلمارات العربية املتحدة        14.014.0   الصني       الصني     24932493          
10.810.8        349349 سورية    سورية        12.612.6   تركيا          تركيا        22412241    
  4.84.8                            156156 مرص    مرص            9.79.7   اليونان         اليونان       17191719    
العراق     148148                                4.64.6 العراق          ايطاليا         ايطاليا       967967      5.45.4  
4.24.2                                  135135 قطر    قطر        5.25.2   الواليات املتحدة األمريكية      الواليات املتحدة األمريكية    922922    
4.14.1     132132 سويرسا    سويرسا        3.73.7   اإلمارات العربية املتحدة      اإلمارات العربية املتحدة    666666    
3.73.7     118118 تركيا    تركيا        3.53.5   أملانيا        أملانيا      631631    

الملحق اإلحصائيالملحق اإلحصائي
الوضع اإلقتصادي العامالوضع اإلقتصادي العام

تبادل لبنان التجاري مع الخارجتبادل لبنان التجاري مع الخارج
في األشهر األحد عشر األولى من العام في األشهر األحد عشر األولى من العام ٢٠٢٢٢٠٢٢
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3.13.1     101101 كوريا    كوريا        3.43.4     601601  سويرسا      سويرسا     
2.92.9     9393 الواليات املتحدة األمريكية  الواليات املتحدة األمريكية      3.03.0     534534   الهند     الهند   
2.82.8     8989 االردن    االردن        2.62.6     468468   مرص     مرص   
2.52.5     8080 الكويت    الكويت        2.12.1     373373   قربص     قربص   
2.32.3     7373 اليونان    اليونان        1.91.9     336336   اإلتحاد الرويس    اإلتحاد الرويس  
2.12.1     6868 ساحل العاج   ساحل العاج       1.81.8     324324   اسبانيا     اسبانيا   
1.81.8     5858 بنغالدش    بنغالدش        1.81.8     321321   اململكة املتحدة    اململكة املتحدة  
1.61.6     5252 الربازيل    الربازيل        1.71.7     298298   اوكرانيا     اوكرانيا   
1.61.6     5050 كونغو    كونغو        1.51.5     275275   فرنسا     فرنسا   

26.026.0     836836 دول أخرى   دول أخرى       26.026.0     46304630   دول أخرى    دول أخرى  

100.0100.0     ٣220٣220 محموع الصادرات السلعية  محموع الصادرات السلعية      100.0100.0     1٧٧991٧٧99   مجموع الواردات السلعية   مجموع الواردات السلعية 

املصدر: املصدر: إدارة الجامركإدارة الجامرك

املصدر :  مرصف لبناناملصدر :  مرصف لبنان

صافي الموجودات الخارجية في القطاع الماليصافي الموجودات الخارجية في القطاع المالي
مليون دوالرمليون دوالر

  2022             2021        

2020           2019      2018  2017 الشهر / العام 

   
                مرصف      املصارف      املجموع     مرصف     املصارف        املجموع

     
   

                                لبنان     واملؤسسات                    لبنان    واملؤسسات   

                                      املالية       املالية  

)353.0(   255.9  )609.0(  )410.6(   220.2  )630.8(  )157.9(      )1379.7(        236.9      166.7   كانون الثاين 

)601.8(  )182.6(  )419.2(  )340.6(   116.7  )457.3(  )347.4(       )550.1(       )71.6(   341.8   شباط  

)518.5(  )30.0(  )488.5(  )95.9(   670.4  )766.3(  )556.8(       )75.1(     )363.5(   46.3   آذار  

)229.4(   33.0  )262.3(  )546.0(  )30.1(  )515.9(  )240.6(      )1300.0(   )575.0(  )320.9(   نيسان  

)402.3(  )116.5(  )285.8(  )180.7(   362.9  )543.6(  )887.7(      )1881.6(    1203.5  )591.5(   أيار  

)474.1(   254.2  )728.3(  )238.3(   306.3  )544.6(  )295.8(        )204.3(   )638.5(  )758.0(   حزيران  

)207.7(   13.0  )220.7(   38.7   534.5  )495.8(  )3046.4(        72.5    )548.9(   100.2   متوز  

)314.3(   155.1  )469.4(  )592.8(  )103.7(  )489.1(  )1968.0(       )578.5(   )408.1(   368.3   آب  

 48.5  )112.6(   161.2   784.6   60.5   724.2  )2107.7(       )58.5(   )146.1(   457.2   أيلول  

 192.8  )184.9(   377.6  )154.4(  )31.4(  )123.0(  )380.0(        )197.9(    )1810.4(  )887.8(   ترشين األول 

)354.4(  )260.0(  )94.4(   159.9   498.9  )339.0(  )214.4(        1142.8    )953.9(   68.2   ترشين الثاين 

      )384.4(   17.7  )402.0(  )348.1(        )840.8(   )747.5(   853.8   كانون األول 

)3214.2(  )175.4(  )3038.8(  )1960.5(   2622.9  )4583.2(  )10550.8(     )5851.2(   )4823.1(  )155.7(   املجموع العام 
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   املحافظات             شباط    املحافظات             شباط 20212021            النسبة )%(              شباط              النسبة )%(              شباط  20222022          النسبة )%(             النسبة )%(     

00,,5555     62156215       00,,6363     17631763         بريوت     بريوت   
2626,,1515     294728294728       2121,,3939     5950259502     جبل لبنان       جبل لبنان   
1111,,0303     124347124347       1010,,1717     2829928299     البقاع        البقاع    
22,,4242     2731627316       00,,1313     367367     الشامل )    الشامل )11(   (   

2828,,3939     319962319962       4444,,2222     123024123024     الشامل )    الشامل )22(   (   
2121,,6161     243566243566       1414,,0000     3894738947     الجنوب       الجنوب   
99,,8585     111084111084       99,,4545     2629726297     النبطية       النبطية   

100100,,0000     112٧21٨112٧21٨       100100,,0000     2٧٨1992٧٨199     املجموع        املجموع    

مساحات البناء )ممساحات البناء )م٢٢((
 شباط  شباط ٢٠٢1٢٠٢1- شباط - شباط ٢٠٢٢٢٠٢٢

املصدر :  نقابتا املهندسني يف برّيوت والشامل.املصدر :  نقابتا املهندسني يف برّيوت والشامل.

      
    الشهر             الطائرات                              الركاب                 املجموع  البضائع )طن(    الشهر             الطائرات                              الركاب                 املجموع  البضائع )طن(

          

العامالعام
                                

                هبوط      اقالع     املجموع        وصول      مغادرة     املجموع     مرور                         استرّياد   تصدير    املجموع                 هبوط      اقالع     املجموع        وصول      مغادرة     املجموع     مرور                         استرّياد   تصدير    املجموع 

51085108            28452845            22632263              344737344737              27522752          341985341985        185320185320        156665156665      33523352   ترشين الثاين   ترشين الثاين 20212021      16731673          16791679    

53465346            25542554            27922792                  446450446450        28922892          443558443558      234108234108      209450209450   39953995   19971997   ترشين الثاين   ترشين الثاين 20222022        19981998  

44,,77      -      -1010,,22              2323,,44                  2929,,55              55,,11          2929,,77        2626,,33      3333,,77      1919,,22   1818,,99   التغري%           التغري%         44,,1919  

حركة مطار بيروت الدوليحركة مطار بيروت الدولي
تشرين الثاني تشرين الثاني ٢٠٢1٢٠٢1- تشرين الثاني - تشرين الثاني ٢٠٢٢٢٠٢٢

املصدر :  مطار برّيوت الدويلاملصدر :  مطار برّيوت الدويل

  
التغرّّي %  التغرّّي %                ترشين الثاين    ترشين الثاين 20212021      ترشين الثاين       ترشين الثاين 20222022   

        

77,,44         102102       9595   عدد البواخر     عدد البواخر   

1212,,00         323994323994       289359289359   البضائع املفرغة )طن(     البضائع املفرغة )طن(   

44,,22         9116091160       8750987509   البضائع  املشحونة )طن(      البضائع  املشحونة )طن(    

1212,,44         1310413104       1166211662   املستوعبات املفرغة    املستوعبات املفرغة  

145145,,44         41794179       17031703   عدد السيارات املستوردة    عدد السيارات املستوردة  

غ.م       - غ.م    غ.م       -   اإليرادات )ألف دوالر أمرييك(  غ.م       اإليرادات )ألف دوالر أمرييك( 

حركة مرفأ بيروتحركة مرفأ بيروت
تشرين الثاني تشرين الثاني ٢٠٢1٢٠٢1- تشرين الثاني - تشرين الثاني ٢٠٢٢٢٠٢٢

املصدر :  إدارة واستثامر مرفأ برّيوتاملصدر :  إدارة واستثامر مرفأ برّيوت
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        ثانيًا - آخر التطّورات في المالية العامة والدين العام         ثانيًا - آخر التطّورات في المالية العامة والدين العام 
املالية العامةاملالية العامة

فائضاً  العامة  املالية  سّجلت  فائضاً ،  العامة  املالية  سّجلت   ،20212021 األول  كانون  األول يف  كانون  يف 
لرية  مليار  لرية   مليار   168168 قيمته  فائض  بعد  لرية  مليار  قيمته   فائض  بعد  لرية  مليار   611611 بقيمة بقيمة 
يف الشهر  الذي سبق )عجز بقيمة يف الشهر  الذي سبق )عجز بقيمة 4545 مليار لرية يف كانون  مليار لرية يف كانون 

األول األول 20202020(.(.
وتبنّي أرقام املالية العامة )موازنة + خزينة( عند مقارنتهاوتبنّي أرقام املالية العامة )موازنة + خزينة( عند مقارنتها

يف العاَمنْي يف العاَمنْي 20202020 و و20212021 املعطيات التالية: املعطيات التالية:
مليار  مليار    1534215342 من  املقبوضة  اإلجاملية  املبالغ  من -    ارتفاع  املقبوضة  اإلجاملية  املبالغ  -    ارتفاع 
لرية إىل لرية إىل 2026320263 مليار لرية، أي مبقدار  مليار لرية، أي مبقدار 49214921 مليار لرية  مليار لرية 
وبنسبة وبنسبة 32,132,1%. يف التفاصيل، ارتفعت كّل من اإليرادات %. يف التفاصيل، ارتفعت كّل من اإليرادات 
الرضيبية        وغري  لرية  مليار  الرضيبية         وغري  لرية  مليار   47634763 بقيمة  بقيمة الرضيبية  الرضيبية 
مقبوضات تراجع  مقابل  لرية  مليار  مقبوضات  تراجع  مقابل  لرية  مليار   353353 بقيمة  بقيمة    
اإليرادات صعيد  عىل  لرية.  مليار  اإليرادات  صعيد  عىل  لرية.  مليار   195195 بقيمة  الخزينة  بقيمة    الخزينة    
   الرضيبية، فقد تأثرت إىل حّد كبري بارتفاع العائدات من   الرضيبية، فقد تأثرت إىل حّد كبري بارتفاع العائدات من

   الرضيبة عىل القيمة املضافة )+   الرضيبة عىل القيمة املضافة )+29452945 مليار لرية( نتيجة  مليار لرية( نتيجة 
الرضيبة  من  العائدات  ارتفعت  كام  األسعار،  ارتفاع  الرضيبة    من  العائدات  ارتفعت  كام  األسعار،  ارتفاع    
الجامرك  وإيرادات  لرية(  مليار  الجامرك   وإيرادات  لرية(  مليار   13301330+( األرباح  عىل    +( األرباح  عىل    
    )+    )+256256 مليار لرية( والرسوم العقارية )+ مليار لرية( والرسوم العقارية )+198198 مليار لرية(  مليار لرية( 
        883883-( الفوائد  عىل  الرضيبة  قيمة  انخفاض  مقابل    -( الفوائد  عىل  الرضيبة  قيمة  انخفاض  مقابل    

    مليار لرية(.    مليار لرية(.
املبالغ اإلجاملية املدفوعة من 1942519425 مليار  مليار  املبالغ اإلجاملية املدفوعة من -    انخفاض  -    انخفاض 
لرية  مليار  لرية   مليار   13591359 بقيمة  أي  ملياراً،  بقيمة   أي  ملياراً،   1806618066 إىل  إىل لرية  لرية 
وبنسبة وبنسبة 77%. ونتج ذلك من انخفاض خدمة الدين العام %. ونتج ذلك من انخفاض خدمة الدين العام 
بقيمة بقيمة 293293 مليار لرية )من  مليار لرية )من 31063106 مليارات لرية يف عام   مليارات لرية يف عام  

20202020 إىل  إىل 28132813 مليار لرية يف عام  مليار لرية يف عام 20212021(. تجدر اإلشارة (. تجدر اإلشارة 
إىل أن الحكومة اللبنانية أعلنت التوقّف عن تسديد إىل أن الحكومة اللبنانية أعلنت التوقّف عن تسديد 
  20202020 آذار  يف  وقسيمة(  )أساس  اليوروبندز  آذار سندات  يف  وقسيمة(  )أساس  اليوروبندز  سندات 
باللرية  الخزينة  سندات  عىل  الفائدة  معدالت  باللرية وأن  الخزينة  سندات  عىل  الفائدة  معدالت  وأن 
                20202020 ونيسان  آذار  بني  جميعها  انخفضت  التي  ونيسان    آذار  بني  جميعها  انخفضت  التي    
انخفضت كذلك،  الوقت.  ذلك  منذ  مستقرّة  بقيت  انخفضت    كذلك،  الوقت.  ذلك  منذ  مستقرّة  بقيت     

         النفقات األّولية، أي من خارج خدمة الدين بقيمة          النفقات األّولية، أي من خارج خدمة الدين بقيمة 10661066            
  20212021 العام  يف  لرية  مليار  العام   يف  لرية  مليار   1525315253 )إىل  لرية  مليار  )إىل    لرية  مليار    
وقد  وقد (،   ،)20202020 العام  يف  لرية  مليار  العام   يف  لرية  مليار   1631916319 مقابل   مقابل       

    تراجعت التحويالت إىل مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة     تراجعت التحويالت إىل مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 
        584584 مليار لرية والنفقات عىل حساب موازنات سابقة  مليار لرية والنفقات عىل حساب موازنات سابقة 

    بقيمة     بقيمة 825825 مليار لرية.  مليار لرية. 
من  تحّول  العام  املايل  الرصيد  يكون  من -    وبذلك،  تحّول  العام  املايل  الرصيد  يكون  -    وبذلك، 
إىل  إىل    20202020 عام  يف  لرية  مليار  عام   يف  لرية  مليار   40834083 بقيمة  بقيمة عجز  عجز 
 ، ،20212021 عام  يف  لرية  مليار  عام   يف  لرية  مليار   21972197 بقيمة  بقيمة فائـض  فائـض 
املدفوعات  مجموع  من  املدفوعات %  مجموع  من   %21,021,0– نسبتـُه  –وبلغـت  نسبتـُه  وبلغـت 
التوايل.  عىل  املذكوَريْن  العاَمنْي  يف  التوايل. %  عىل  املذكوَريْن  العاَمنْي  يف  و+و+%12,212,2 
مليارات  مليارات    50095009 مقدارُه  فائضاً  األّويل  الرصيد  مقدارُه -   وحّقق  فائضاً  األّويل  الرصيد  -   وحّقق 
مليار  مليار    977977 مقدارُه  عجز  مقابل  مقدارُه   عجز  مقابل   20212021 العام  يف  العام لرية  يف  لرية 

    لرية يف العام     لرية يف العام 20202020..

انخفضت  الدين  خدمة  أن  أدناه  الجدول  من  انخفضت ويتبنّي  الدين  خدمة  أن  أدناه  الجدول  من  ويتبنّي 
اإلجاملية  واملدفوعات  اإلجاملية  املقبوضات  عىل  اإلجاملية قياساً  واملدفوعات  اإلجاملية  املقبوضات  عىل  قياساً 

عند مقارنتها يف العاَمنْي عند مقارنتها يف العاَمنْي 20202020 و و20212021..

  20212021       20202020               
15,615,6         16,016,0    خدمة الدين العام/املدفوعات اإلجاملية      خدمة الدين العام/املدفوعات اإلجاملية   
13,913,9       20,220,2    خدمة الدين العام /املقبوضات اإلجاملية      خدمة الدين العام /املقبوضات اإلجاملية   

جدول رقم جدول رقم 44
 تطور بعض النسب المئوية المتعّلقة بخدمة الدين العام تطور بعض النسب المئوية المتعّلقة بخدمة الدين العام

مصدر املعلومات: وزارة املاليةمصدر املعلومات: وزارة املالية

سندات الخزينة اللبنانية باللرّية اللبنانيةسندات الخزينة اللبنانية باللرّية اللبنانية
اإلسمية  القيمة  انخفضت  اإلسمية ،  القيمة  انخفضت   ،20222022 الثاين  ترشين  نهاية  الثاين يف  ترشين  نهاية  يف 
  33 )فئات  باللرية  الخزينة  لسندات  اإلجاملية  )فئات للمحفظة  باللرية  الخزينة  لسندات  اإلجاملية  للمحفظة 
أشهر، أشهر، 66 أشهر،  أشهر، 1212 شهراً،  شهراً، 2424 شهراً،  شهراً، 3636 شهراً،  شهراً، 6060 شهراً،  شهراً، 8484  
  9013690136 إىل  شهراً(  إىل   شهراً(  و180180  شهراً  و  شهراً   144144 شهراً،  شهراً،    120120 شهراً، شهراً، 

الشهر  نهاية  يف  لرية  مليار  الشهر   نهاية  يف  لرية  مليار   9048790487 مقابل  لرية  مقابل مليار  لرية  مليار 
األول كانون  نهاية  يف  لرية  مليار  األول  كانون  نهاية  يف  لرية  مليار   9161691616( سبق  )الذي  سبق  الذي 

انخفضت  قد  املحفظة  هذه  تكون  وبذلك،  انخفضت (.  قد  املحفظة  هذه  تكون  وبذلك،   .)20212021
بقيمة بقيمة 14801480 مليار لرية يف األشهر األحد عرش األوىل من مليار لرية يف األشهر األحد عرش األوىل من

العام العام 20222022. . 
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املجموع   املجموعشهراً  1٨01٨0شهراً  144144 شهراً  شهراً  120120 شهراً  شهراً  ٨4٨4 شهراً  شهراً  6060  شهراً   شهراً  ٣6٣6  شهراً   شهراً  2424 شهراً  شهراً  1212 شهراً  شهراً  66 أشهر  أشهر          ٣٣ أشهر  أشهر 

  

100,00100,00   1,551,55    3,363,36    37,7937,79   22,7522,75   23,8423,84   6,116,11   2,722,72   1,411,41    كانون األول    كانون األول 20212021          0,160,16    0,310,31  

100,00100,00   1,571,57    3,403,40    38,2038,20   21,2721,27   19,5019,50   6,356,35   4,064,06   4,394,39    ترشين األول    ترشين األول 20222022          0,330,33      0,930,93  

100,00100,00   1,571,57    3,413,41    38,3538,35   21,1321,13   19,4119,41   6,266,26   4,514,51   4,424,42    ترشين الثاين    ترشين الثاين 20222022          0,350,35    0,580,58  

جدول رقم جدول رقم ٥٥
توّزع سندات الخزينة بالليرة على جميع الفئات )نهاية الفترة- بالنسبة المئوية(توّزع سندات الخزينة بالليرة على جميع الفئات )نهاية الفترة- بالنسبة المئوية(

املصدر: بيانات مرصف لبناناملصدر: بيانات مرصف لبنان

حصص  توزّع  يظهر  مل  حصص ،  توزّع  يظهر  مل   ،20222022 الثاين  ترشين  نهاية  الثاين يف  ترشين  نهاية  يف 
حصة  وبلغت  يُذكر  تغرّياً  املحفظة  مجموع  حصة الفئامتن  وبلغت  يُذكر  تغرّياً  املحفظة  مجموع  الفئامتن 
لفئة  لفئة %  فئة 1010 سنوات  سنوات 38,438,4% مقابل % مقابل %21,121,1  فئة السندات من  السندات من 
الفئات  حصة  لتبلغ  سنوات  الفئات   حصة  لتبلغ  سنوات   55 لفئة  لفئة %  و%19,419,4  سنوات  و  سنوات   77

األخرى مجتمعًة حوايل األخرى مجتمعًة حوايل %2121.%.

لسندات  اإلجاملية  للمحفظة  لسندات   اإلجاملية  للمحفظة  الفعلية  الفعليةالقيمة  القيمة  بلغت بلغت 
نهاية آب  لرية يف  مليار  نهاية آب   لرية يف  مليار  باللرية 9506695066  اللبنانية  باللرية الخزينة  اللبنانية  الخزينة 
20222022، مسّجلًة زيادة بقيمة ، مسّجلًة زيادة بقيمة 21192119 مليار لرية  قياساً عىل  مليار لرية  قياساً عىل 
مليار  مليار    9294792947 بلغت  حيث  بلغت ،  حيث   ،021021   22 األول  كانون  األول نهاية  كانون  نهاية 

لرية. وتوزّعت عىل املكتتبني كاآليت:لرية. وتوزّعت عىل املكتتبني كاآليت:

          كانون األول     كانون األول 20212021         متوز          متوز 20222022                        آب                         آب 20222022  

  1795017950       1791917919       2090020900     املصارف       املصارف     
%%18,918,9    %   %19,419,4    %   %22,522,5   الحصة من املجموع     الحصة من املجموع   

                                  
5934159341       5942359423       5800258002   مرصف لبنان      مرصف لبنان    
%%62,462,4    %   %64,364,3    %   %62,462,4   الحصة من املجموع     الحصة من املجموع   

626626       628628       443443   املؤسسات املالية      املؤسسات املالية    
%%0,70,7    %   %0,70,7    %   %0,50,5   الحصة من املجموع     الحصة من املجموع   

1666816668       1391313913       1302113021    املؤسسات العامة       املؤسسات العامة    
%%17,517,5    %   %15,115,1    %   %14,014,0   الحصة من املجموع     الحصة من املجموع   

481481       482482       581581   الجمهور       الجمهور     
%%0,50,5    %   %0,50,5    %   %0,60,6   الحصة من املجموع     الحصة من املجموع   

9506695066       92٣6592٣65       9294٧9294٧   املجموع       املجموع     

جدول رقم جدول رقم ٦٦- توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين - توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين 
)القيمة الفعلية- نهاية الفترة، مليار ليرة لبنانية()القيمة الفعلية- نهاية الفترة، مليار ليرة لبنانية(

املصدر :  مرصف لبناناملصدر :  مرصف لبنان

اإلجاملية  املحفظة  يف  املكتتبني  حصص  توّزع  اإلجاملية أظهر  املحفظة  يف  املكتتبني  حصص  توّزع  أظهر 
  20222022 آب  ونهاية  متوز  نهاية  بني  باللرية   آب لسندات  ونهاية  متوز  نهاية  بني  باللرية   لسندات 
من  العامة  املؤسسات  حصة  يف  ملحوظاً  من ارتفاعاً  العامة  املؤسسات  حصة  يف  ملحوظاً  ارتفاعاً 
لتوايل،  ا عىل  يْن  الشهَر نهاية  يف  لتوايل، %  ا عىل  يْن  الشهَر نهاية  يف   %17,517,5 إىل  إىل %   %15,115,1

 % %19,419,4 مقابل انخفاض حصة كّل من املصارف )من مقابل انخفاض حصة كّل من املصارف )من 
إىل إىل%   %64,364,3 )من  لبنان  ومرصف  )من %(  لبنان  ومرصف   )%18,918,9 إىل إىل 

لية  املا املؤسسات  حصة  استقّرت  حني  يف  لية %(،  املا املؤسسات  حصة  استقّرت  حني  يف   ،)%62,462,4
 . ر لجمهو . وا ر لجمهو وا
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سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبيةسندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية
الخزينة  سندات  محفظة  بلغت  الخزينة ،  سندات  محفظة  بلغت   ،20222022 آب  نهاية  آب يف  نهاية  يف 
)قيمة  )قيمة    EurobondsEurobonds األجنبية بالعمالت  املُصَدرة  األجنبية اللبنانية  بالعمالت  املُصَدرة  اللبنانية 
االكتتابات اإلسمية زائد الفوائد املرتاكمة زائد املتأّخرات( االكتتابات اإلسمية زائد الفوائد املرتاكمة زائد املتأّخرات( 
ما يوازي ما يوازي 3832838328 مليون دوالر مقابل  مليون دوالر مقابل 3809938099 مليون دوالر  مليون دوالر 
يف نهاية الشهر الذي سبق ويف نهاية الشهر الذي سبق و3652236522 مليون دوالر يف نهاية مليون دوالر يف نهاية

كانون األول كانون األول 20212021..
من  التجارية  املصارف  محفظة  بلغت  من ،  التجارية  املصارف  محفظة  بلغت   ،20222022 آب  آب ويف  ويف 
دوالر  ماليني  دوالر   ماليني   39063906 اليوروبوندز  سندات  محفظة  اليوروبوندز إجاميل  سندات  محفظة  إجاميل 
)أي ما نسبته )أي ما نسبته 10,210,2% من مجموع املحفظة( مقابل % من مجموع املحفظة( مقابل 39423942  
مليون دوالر )أي ما نسبته مليون دوالر )أي ما نسبته 10,310,3% من املجموع( يف نهاية % من املجموع( يف نهاية 
نسبته  ما  )أي  دوالر  مليون  نسبته   ما  )أي  دوالر  مليون  و44194419  سبق  الذي  والشهر  سبق  الذي  الشهر 

12,112,1% من املجموع( يف نهاية عام % من املجموع( يف نهاية عام 20212021..

الدين العامالدين العام
يف نهاية آب يف نهاية آب 20222022، بلغ الدين العام اإلجاميل ، بلغ الدين العام اإلجاميل 156250156250  
عىل  دوالر  مليارات  عىل   دوالر  مليارات   103,6103,6 يعادل  ما  )أي  لرية  يعادل مليار  ما  )أي  لرية  مليار 
أساس سعر الرصف الرسمي أساس سعر الرصف الرسمي 1507,51507,5 لرية للدوالر( مقابل  لرية للدوالر( مقابل 
153224153224 مليار لرية يف نهاية الشهر الذي سبق و مليار لرية يف نهاية الشهر الذي سبق و151309151309  
يكون  وبذلك،  يكون .  وبذلك،   .20212021 العام  نهاية  يف  لرية  العام مليارات  نهاية  يف  لرية  مليارات 
الدين العام اإلجاميل قد ارتفع بقيمة الدين العام اإلجاميل قد ارتفع بقيمة 49414941 مليار لرية  مليار لرية 
يف األشهر الثامنية األوىل من العام الحايل )زيادة بقيمةيف األشهر الثامنية األوىل من العام الحايل )زيادة بقيمة

العام  من  األوىل  الثامنية  األشهر  يف  لرية  مليار  العام   من  األوىل  الثامنية  األشهر  يف  لرية  مليار   47484748
ر بالعمالت األجنبية ر بالعمالت األجنبية( نتج من ارتفاع الدين املحرَّ 20212021( نتج من ارتفاع الدين املحرَّ

مليون  مليون    19021902 يوازي  )ما  لرية  مليار  يوازي   )ما  لرية  مليار   28672867 يوازي  يوازي مبا  مبا 
بقيمة  اللبنانية  باللرية  العام  الدين  وارتفاع  بقيمة دوالر(  اللبنانية  باللرية  العام  الدين  وارتفاع  دوالر( 
الخارجي  الدين  يف  الزيادة  تُعزى  لرية.  مليار  الخارجي   الدين  يف  الزيادة  تُعزى  لرية.  مليار   20742074
والفوائد،  لألساس  الدفع  عن  املتأخرات  تراكم  والفوائد، إىل  لألساس  الدفع  عن  املتأخرات  تراكم  إىل 
التوقّف  أعلنت  اللبنانية  الحكومة  بأن  التذكري  التوقّف مع  أعلنت  اللبنانية  الحكومة  بأن  التذكري  مع 
أما  أما ،   ،20202020 آذار  يف  اليوروبندز  سندات  دفع  آذار عن  يف  اليوروبندز  سندات  دفع  عن 
زيادة  إىل  فمرّده  باللرية  العام  الدين  يف  زيادة الزيادة  إىل  فمرّده  باللرية  العام  الدين  يف  الزيادة 
سندات يف  العامة  املؤسسات  اكتتابات  يف  سنداتملحوظة  يف  العامة  املؤسسات  اكتتابات  يف  ملحوظة 

..20222022 الخزينة يف شهر آب الخزينة يف شهر آب 
تنزيل  بعد  املحتَسب  الصايف،  العام  الدين  تنزيل وبلغ  بعد  املحتَسب  الصايف،  العام  الدين  وبلغ 
  132211132211 املرصيف،  الجهاز  لدى  العام  القطاع  املرصيف، ودائع  الجهاز  لدى  العام  القطاع  ودائع 
كانون  نهاية  يف  لرية  مليار  كانون   نهاية  يف  لرية  مليار   132071132071 مقابل  لرية  مقابل مليار  لرية  مليار 
عىل  قياساً  عىل %  قياساً   %0,10,1 نسبتُه  ارتفاعاً  مسّجالً  نسبتُه ،  ارتفاعاً  مسّجالً   ،20212021 األول األول 
األول  كانون  نهاية  بني  األول %  كانون  نهاية  بني   %1,21,2+(   +(   20212021 العام  العام نهاية  نهاية 

20202020 ونهاية آب  ونهاية آب 20212021(.(.
املحّرر   العام  املحّررالدين  العام  الدين  قيمة  بلغت  قيمة ،  بلغت   ،20222022 نهاية آب  نهاية آب ويف  ويف 
باللرّية اللبنانيةباللرّية اللبنانية  9532195321 مليار لرية، مشّكلًة حوايل  مليار لرية، مشّكلًة حوايل %61,061,0 % 
من إجاميل الدين العام مقابل ما يعادل من إجاميل الدين العام مقابل ما يعادل 6092960929 مليار  مليار 
نسبتُه  ما  أي  األجنبية،  بالعمالت  املحّرر  للدين  نسبتُه لرية  ما  أي  األجنبية،  بالعمالت  املحّرر  للدين  لرية 

39,039,0% من الدين العام اإلجاميل. % من الدين العام اإلجاميل. 
اللبنانية،  باللرية  املحّرر  العام  الدين  متويل  يخّص  ما  اللبنانية، يف  باللرية  املحّرر  العام  الدين  متويل  يخّص  ما  يف 
تراجعت حصة كّل من املصارف ومرصف لبنان يف متويل تراجعت حصة كّل من املصارف ومرصف لبنان يف متويل 
  20222022 آب  ونهاية  متوز  نهاية  بني  باللرية  العام  آب الدين  ونهاية  متوز  نهاية  بني  باللرية  العام  الدين 

مقابل ارتفاع حصة القطاع غري املرصيف.مقابل ارتفاع حصة القطاع غري املرصيف.

       كانون األول        كانون األول 20212021         متوز          متوز 20222022            آب             آب 20222022  

19,119,1       19,619,6       22,722,7    املصارف يف لبنان      املصارف يف لبنان   

62,362,3       64,264,2       62,262,2     مرصف لبنان      مرصف لبنان    
18,618,6       16,216,2       15,115,1    القطاع غري املرصيف      القطاع غري املرصيف   

100,0100,0       100,0100,0       100,0100,0    املجموع       املجموع    

جدول رقم جدول رقم 77 - مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية - مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية  
نهاية الفترة- بالنسبة المئويةنهاية الفترة- بالنسبة المئوية

املصدر :  مرصف لبناناملصدر :  مرصف لبنان

ويف ما يخّص متويل الدين املحّرر بالعمالت األجنبية، جاء توزّع حصص املكتتبني كاآليت:ويف ما يخّص متويل الدين املحّرر بالعمالت األجنبية، جاء توزّع حصص املكتتبني كاآليت:
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جدول رقم جدول رقم ٨٨ - مصادر تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية - مصادر تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية
نهاية الفترة- بالنسبة المئويةنهاية الفترة- بالنسبة المئوية

                                              كانون األول كانون األول 20212021        متوز         متوز 20222022          آب           آب 20222022  

1,21,2     1,21,2     1,31,3   الحكومات        الحكومات      
                      3,93,9     4,04,0     3,83,8   املؤسسات املتعّددة األطراف      املؤسسات املتعّددة األطراف    

94,894,8     94,794,7     94,894,8   سندات يوروبوندز       سندات يوروبوندز     
  0,10,1     0,10,1     0,10,1   سندات خاصة لالستمالكات + مصادر أخرى خاصة    سندات خاصة لالستمالكات + مصادر أخرى خاصة  

100,0100,0     100,0100,0     100,0100,0    املجموع         املجموع      

املصدر :  مرصف لبناناملصدر :  مرصف لبنان

الملحق اإلحصائيالملحق اإلحصائي
آخر التطّورات في المالية العامة والدين العامآخر التطّورات في المالية العامة والدين العام

                                                      
                                                التغرّّيالتغرّّي                            

                                          20202020                              20212021                بالقيمة            بالنسبة                بالقيمة            بالنسبة
32,0832,08     49214921     2026320263     1534215342   اإليرادات اإلجاملية      اإليرادات اإلجاملية    
 - -7,007,00   -  -13591359     1806618066     1942519425   النفقات اإلجاملية     النفقات اإلجاملية   
--9,439,43   -  -293293     28132813     31063106             منها خدمة الدين العام              منها خدمة الدين العام  
--6,536,53   -  -10661066     1525315253     1631916319   اإلنفاق خارج خدمة الدين العام    اإلنفاق خارج خدمة الدين العام  

21972197   -  -40834083   الرصيد الكيل      الرصيد الكيل    
50105010   -  -977977   الرصيد األويل      الرصيد األويل    

    12,212,2   -  -21,021,0   الرصيد الكيل/النفقات     الرصيد الكيل/النفقات   

املصدر :  وزارة املاليةاملصدر :  وزارة املالية

المالية العامة )مليار ليرة(المالية العامة )مليار ليرة(
في  العاَمْين في  العاَمْين ٢٠٢٠٢٠٢٠ و و٢٠٢1٢٠٢1      

توزع سندات الخزينة حسب المكتتبين في نهاية الفترةتوزع سندات الخزينة حسب المكتتبين في نهاية الفترة
مليار ليرةمليار ليرة

     

املصدر :  مرصف لبناناملصدر :  مرصف لبنان

      البيانالبيان                كانون األول كانون األول 20212021       النسبة)%(      متوز        النسبة)%(      متوز 20222022       النسبة)%(          آب        النسبة)%(          آب 20222022         النسبة)%(         النسبة)%(
1818,,99         1795017950   املصارف             املصارف           2090020900                        55,,2222              1791917919      44,,1919    
6262,,44     5934159341     6464,,33      5942359423              6262,,44   مرصف لبنان             مرصف لبنان           5800258002        
00,,77     626626     00,,77        628628              00,,55   املؤسسات املالية            املؤسسات املالية          443443    

                            1717,,55     1666816668     1515,,11      1391313913              1414,,00   املؤسسات العامة           املؤسسات العامة         1302113021    
00,,55                                    481481                        00,,55          482482              00,,66     581581    الجمهور     الجمهور  

                                          100100,,00                          9506695066                      100100,,00                    92٣6592٣65                    100100,,00                          9294٧9294٧    املجموع     املجموع  
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الدين العام في نهاية الفترةالدين العام في نهاية الفترة
مليار ليرةمليار ليرة

التطورات المصرفية والنقدية في شهر  أبرز   : ثالثًا  التطورات المصرفية والنقدية في شهر        أبرز   : ثالثًا        
تشرين الثاني تشرين الثاني ٢٠٢٢٢٠٢٢

• الودائع والتسليفات باللرّية• الودائع والتسليفات باللرّية
املصارف  لدى  باللرية  الخاص  القطاع  ودائع  املصارف ارتفعت  لدى  باللرية  الخاص  القطاع  ودائع  ارتفعت 
  20222022 الثاين  ترشين  نهاية  يف  لرية  مليار  الثاين   ترشين  نهاية  يف  لرية  مليار   4242742427 إىل إىل 
األول  ترشين  نهاية  يف  لرية  مليار  األول   ترشين  نهاية  يف  لرية  مليار   4205442054 مع  مع باملقارنة  باملقارنة 
 ، ،20212021 األول  كانون  نهاية  يف  لرية  مليار  األول   كانون  نهاية  يف  لرية  مليار  و4017140171  و   20222022

النقدية والكتلة  النقد  عرض  يف  التوّسع  مع  النقديةمرتافقة  والكتلة  النقد  عرض  يف  التوّسع  مع  مرتافقة 
وزيادة الرواتب واألجور والعطاءات يف القطاع العام. وزيادة الرواتب واألجور والعطاءات يف القطاع العام. 

تراجعت التسليفات للقطاع الخاص باللرية لدى املصارف تراجعت التسليفات للقطاع الخاص باللرية لدى املصارف 
  20222022 الثاين  ترشين  نهاية  يف  لرية  مليار  الثاين   ترشين  نهاية  يف  لرية  مليار   1581315813 إىل إىل 
باملقارنة مع باملقارنة مع 1611016110 مليارات لرية يف نهاية ترشين األول  مليارات لرية يف نهاية ترشين األول 
،،20212021 األول  كانون  نهاية  يف  لرية  مليار  األول   كانون  نهاية  يف  لرية  مليار  و1827718277  و   20222022

وهي استمرارية للمنحى القائم منذ بداية األزمة. وهي استمرارية للمنحى القائم منذ بداية األزمة. 

املصدر :  مرصف لبناناملصدر :  مرصف لبنان

Jul-22    النسبة )%(    Aug-22    النسبة )%( النسبة )%(   Dec-21  النسبة )%(   Aug-21      

  
  156250    153224    151309    148856 مجموع الدين العام الفعيل   

 100.0   95321   100.0   92612   100.0   93247   100.0   91991 الدين العام املحرر باللرية اللبنانية  
        

 62.3   59341   64.2   59423   62.2   58002   61.6   56658 مرصف لبنان    
  0    0    0    0 قروض     

  59341    59423    58002    56658 سندات خزينة    
        

 19.1   18205   19.6   18166   22.7   21200   24.7   22689 املصارف      
  17950    17919    20900    22394 سندات خزينة    

  255    247    300    295 قروض للمؤسسات العامة   
        

 18.6   17775   16.2   15023   15.1   14045   13.7   12644 آخرون )سندات(    
  481    482    581    606 الجمهور     

  16668    13913    13021    11594 املؤسسات العامة    
  626    628    443    444 املؤسسات املالية    

         
 100.0   60929   100.0   60612   100.0   58062   100.0   56865 الدين املحرر بالعمالت االجنبية   

 5.1   3105   5.2   3134   5.1   2958   5.4   3066 مؤسسات التنمية  والحكومات   
 94.9   57824   94.8   57478   94.9   55104   94.6   53799 غريها     

      
  24039    21400    19238    18307 ودائع القطاع العام    
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وبذلك، تكون نسبة التسليفات باللرية إىل الودائع باللرية وبذلك، تكون نسبة التسليفات باللرية إىل الودائع باللرية 
وتتوزّع وتتوزّع.   .20222022 الثاين  ترشين  نهاية  يف  الثاين %  ترشين  نهاية  يف   %37,337,3 بلغت  بلغت قد  قد 
باقي الودائع بني سندات خزينة وإيداعات لدى مرصفباقي الودائع بني سندات خزينة وإيداعات لدى مرصف

لبنان باللرية.لبنان باللرية.
سندات  من  التجارية  املصارف  سندات محفظة  من  التجارية  املصارف  محفظة  •   تراجعت •   تراجعت 
الخزينة باللرّيةالخزينة باللرّية إىل  إىل 1282312823 مليار لرية يف نهاية ترشين  مليار لرية يف نهاية ترشين 
الثاين الثاين 20222022، مقابل ، مقابل 1327713277 مليار لرية يف نهاية ترشين  مليار لرية يف نهاية ترشين 
األول األول 20222022 و و1825818258 مليار لرية يف نهاية كانون األول  مليار لرية يف نهاية كانون األول 
20212021،  مع عدم قدرة ورغبة املصارف يف متويل جزء ،  مع عدم قدرة ورغبة املصارف يف متويل جزء 

    من عجز الدولة.    من عجز الدولة.

• الكتلة النقدية باللرّية• الكتلة النقدية باللرّية
تراجعت قيمة النقد يف التداول باللرية، أحد أبرز مكّونات تراجعت قيمة النقد يف التداول باللرية، أحد أبرز مكّونات 

يف  لرية  مليار  يف   لرية  مليار   6785867858 إىل  إىل ،   ،M2M2 باللرية  النقدية  باللرية الكتلة  النقدية  الكتلة 
نهاية ترشين الثاين نهاية ترشين الثاين 20222022 باملقارنة مع  باملقارنة مع 6985669856 مليار لرية مليار لرية
بلغ أدىن  مستوى  مقابل  بلغ،  أدىن  مستوى  مقابل   ،20222022 األول  ترشين  نهاية  األول يف  ترشين  نهاية  يف 

ويعود  ويعود .   .20212021 األول  كانون  نهاية  يف  لرية  مليار  األول   كانون  نهاية  يف  لرية  مليار   4151541515
هذا األمر إىل سياسات مرصف لبنان واضطراره أحياناً إىل هذا األمر إىل سياسات مرصف لبنان واضطراره أحياناً إىل 
سحب  إىل  أخرى  وأحياناً  التداول  يف  النقد  قيمة  سحب زيادة  إىل  أخرى  وأحياناً  التداول  يف  النقد  قيمة  زيادة 

جزء من هذا النقد.جزء من هذا النقد.
باللرية  النقدية  الكتلة  قيمة  تراجعت  ذلك،  موازاة  باللرية يف  النقدية  الكتلة  قيمة  تراجعت  ذلك،  موازاة  يف 
الزبائن  وودائع  التداول  يف  النقد  تتضّمن  والتي  الزبائن ،  وودائع  التداول  يف  النقد  تتضّمن  والتي   ،M2M2
إىل  املرصيف  الجهاز  لدى  االّدخار  وودائع  الطلب  إىل تحت  املرصيف  الجهاز  لدى  االّدخار  وودائع  الطلب  تحت 
مليارات  مليارات    109003109003 مع  باملقارنة  لرية  مليار  مع   باملقارنة  لرية  مليار   107631107631
أدىن مستوى  مقابل  أدىن،  مستوى  مقابل   ،20222022 األول  ترشين  نهاية  يف  األول لرية  ترشين  نهاية  يف  لرية 

بلغ بلغ 7900779007 مليارات لرية يف نهاية كانون األول  مليارات لرية يف نهاية كانون األول 20212021. . 

• الودائع والتسليفات بالعمالت األجنبية• الودائع والتسليفات بالعمالت األجنبية
األجنبية  بالعمالت  الخاص  القطاع  األجنبية ودائع  بالعمالت  الخاص  القطاع  ودائع  استقرّت استقرّت 
ترشين  نهاية  يف  دوالر  مليار  ترشين   نهاية  يف  دوالر  مليار   96,496,4 عند  عند   املصارف  املصارفلدى  لدى 
نهاية  يف  دوالر  مليار  نهاية   يف  دوالر  مليار   96,596,5 مع  باملقارنة  مع   باملقارنة   20222022 الثاين الثاين 
نهاية  يف  دوالر  مليار  نهاية   يف  دوالر  مليار   102,8102,8 مقابل  مقابل ،   ،20222022 األول  األول ترشين  ترشين 
بالعمالت  الودائع  تراجع  ويُفرسَّ  بالعمالت .  الودائع  تراجع  ويُفرسَّ   .20212021 األول  األول كانون  كانون 
الذي  القروض  تسديد  أبرزها  عّدة  بعوامل  الذي األجنبية  القروض  تسديد  أبرزها  عّدة  بعوامل  األجنبية 
األزمة اندالع  منذ  املتوّسط  يف  األزمة%  اندالع  منذ  املتوّسط  يف   %7070 بحوايل  بحوايل يُقّدر  يُقّدر 

وسحب الودائع استناداً إىل التعميَمنْي وسحب الودائع استناداً إىل التعميَمنْي 151151 و و158158..
استمرّت استمرّت التسليفات املمنوحة من املصارف للقطاع الخاص التسليفات املمنوحة من املصارف للقطاع الخاص 
بالعمالت األجنبية يف الرتاجعبالعمالت األجنبية يف الرتاجع إىل  إىل 10,810,8 مليار دوالر يف نهاية  مليار دوالر يف نهاية 
ترشين الثاين ترشين الثاين 20222022 باملقارنة مع  باملقارنة مع 11,211,2 مليار دوالر يف نهاية  مليار دوالر يف نهاية 
ترشين األول ترشين األول 20222022 و و15,615,6 مليار دوالر يف نهاية كانون األول  مليار دوالر يف نهاية كانون األول 
20212021. وتجدر اإلشارة إىل أّن تراجع التسليفات بالعمالت . وتجدر اإلشارة إىل أّن تراجع التسليفات بالعمالت 
ديونهم املقرتضني  تسديد  إىل  منه  بجزء  يعود  ديونهماألجنبية  املقرتضني  تسديد  إىل  منه  بجزء  يعود  األجنبية 

عىل سعر رصف عىل سعر رصف 1507,51507,5 لريات أو  لريات أو 80008000 لرية للدوالر. لرية للدوالر.
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إىل  األجنبية  بالعمالت  التسليفات  إىل نسبة  األجنبية  بالعمالت  التسليفات  نسبة  تكون  تكون وبذلك،  وبذلك، 
نهاية  يف  نهاية %  يف   %11,211,2 بلغت  قد  بلغت   قد  األجنبية  بالعمالت  األجنبيةالودائع  بالعمالت  الودائع 

ترشين الثاين ترشين الثاين 20222022..
الخزينة  التجارية من سندات  املصارف  الخزينة محفظة  التجارية من سندات  املصارف  محفظة  •  بلغت •  بلغت 
مليارات  مليارات    3,43,4 املؤونات،  من  املؤونات،  صافية  من  األجنبية، صافية  األجنبية،بالعمالت  بالعمالت 
دوالر يف نهاية ترشين الثاين دوالر يف نهاية ترشين الثاين 20222022 مقابل  مقابل 3,53,5 مليارات  مليارات 
مليارات  مليارات   و4,44,4  و   20222022 األول  ترشين  نهاية  يف  األول دوالر  ترشين  نهاية  يف  دوالر 
إىل  اإلشارة  تجدر  إىل .  اإلشارة  تجدر   .20212021 األول  كانون  نهاية  يف  األول دوالر  كانون  نهاية  يف  دوالر 
الصادر  الصادر    649649 رقم  الوسيط  التعميم  إىل  استناداً  رقم أنّه  الوسيط  التعميم  إىل  استناداً  أنّه 
املطبّقة  النسبة  ارتفعت  املطبّقة ،  النسبة  ارتفعت   ،20222022 الثاين  ترشين  الثاين يف  ترشين  يف 

إلحتساب الخسائر املتوقّعة من التوظيفات يف سنداتإلحتساب الخسائر املتوقّعة من التوظيفات يف سندات
   الخزينة بالعمالت األجنبية إىل    الخزينة بالعمالت األجنبية إىل 7575% )من % )من %4545(.%(.

•     استقرّت تقريباً •     استقرّت تقريباً ديون املصارف عىل القطاع املايل غرّي ديون املصارف عىل القطاع املايل غرّي 
ترشين  نهاية  يف  دوالر  مليارات  ترشين   نهاية  يف  دوالر  مليارات   4,14,1 وبلغت  وبلغت   املقيماملقيم 
يف دوالر  مليارات  يف  دوالر  مليارات   4,04,0 حوايل  مقابل  حوايل   مقابل   20222022 الثاين  الثاين      
التزاماتالتزامات استقرّت  كام  استقرّت ،  كام   ،20222022 األول  ترشين  نهاية  األول    ترشين  نهاية    
      املصارف عىل القطاع املايل غرّي املقيم      املصارف عىل القطاع املايل غرّي املقيم عند  عند 4,34,3 مليارات مليارات
     دوالر يف التاريخني املذكورين، ليكون بالتايل صايف هذه     دوالر يف التاريخني املذكورين، ليكون بالتايل صايف هذه
    الديون سلبياً بحوايل     الديون سلبياً بحوايل 200200 مليون دوالر يف نهاية ترشين مليون دوالر يف نهاية ترشين

    الثاين     الثاين 20222022..

)باللرّية وبالعمالت  التجارية  )باللرّية وبالعمالت ودائع املصارف  التجارية  ودائع املصارف  •  انخفضت •  انخفضت 
سعر  أساس  عىل  مقيّمة  سعر   أساس  عىل  مقيّمة  لبنان  مرصف  لدى  لبناناألجنبية(  مرصف  لدى  األجنبية( 
نهاية  يف  دوالر  مليارات  نهاية   يف  دوالر  مليارات   105,9105,9 إىل  الرسمي  إىل الرصف  الرسمي  الرصف 

نهاية  يف  دوالر  مليارات  نهاية   يف  دوالر  مليارات   106,7106,7 مقابل  الثاين  مقابل ترشين  الثاين  ترشين 
نهاية  يف  دوالر  مليارات  نهاية   يف  دوالر  مليارات  و109,0109,0  سبقه  الذي  والشهر  سبقه  الذي  الشهر 

كانون األول كانون األول 20212021..

 •  تراجعت  •  تراجعت حسابات رأس املالحسابات رأس املال، مقيّمًة عىل أساس سعر ، مقيّمًة عىل أساس سعر 
الرصف الرسمي، إىل الرصف الرسمي، إىل 16,416,4 مليار دوالر يف نهاية ترشين  مليار دوالر يف نهاية ترشين 

الثاين الثاين 20222022، مقابل ، مقابل 16,816,8 مليار دوالر يف نهاية الشهر  مليار دوالر يف نهاية الشهر 
الذي سبق والذي سبق و17,817,8 مليار دوالر يف نهاية كانون األول  مليار دوالر يف نهاية كانون األول 20212021. . 
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أساس  عىل  مقيّمًة  أساس   عىل  مقيّمًة  املادية،  الثابتة  املادية،القيم  الثابتة  القيم   •  ارتفعت  •  ارتفعت 
يف  دوالر  مليارات  يف   دوالر  مليارات   7,37,3 إىل  الرسمي،  الرصف  إىل سعر  الرسمي،  الرصف  سعر 
مليارات  مليارات    3,73,7 حوايل  مقابل  حوايل ،  مقابل   ،20222022 الثاين  ترشين  الثاين نهاية  ترشين  نهاية 
مليارات  مليارات   و3,63,6  و   20222022 األول  ترشين  نهاية  يف  األول دوالر  ترشين  نهاية  يف  دوالر 
إعادة  تّم  أن  بعد  إعادة ،  تّم  أن  بعد   ،20212021 األول  كانون  نهاية  يف  األول دوالر  كانون  نهاية  يف  دوالر 
املصارف. من  عدد  يف  املاّدية  الثابتة  األصول  املصارف.تقييم  من  عدد  يف  املاّدية  الثابتة  األصول  تقييم 

يف  العاملني  وعدد  التجارية  املصارف  فروع  يف •  عدد  العاملني  وعدد  التجارية  املصارف  فروع  •  عدد 
   القطاع املرصيف   القطاع املرصيف

تابع  املتوافرة(،  األرقام  )آخر  تابع   املتوافرة(،  األرقام  )آخر   20222022 أيلول  نهاية  أيلول يف  نهاية  يف 
  801801 إىل  انخفاضه  التجارية  املصارف  فروع  إىل عدد  انخفاضه  التجارية  املصارف  فروع  عدد 
الذي املرصيف  القطاع  يف  العاملني  عدد  وكذلك  الذيفرعاً،  املرصيف  القطاع  يف  العاملني  عدد  وكذلك  فرعاً، 

1648116481 شخصاً. شخصاً. وصل إىل وصل إىل 

مصدر  املعلومات يف هذا القسم : مرصف لبنانمصدر  املعلومات يف هذا القسم : مرصف لبنان

معدالت الفوائدمعدالت الفوائد
معّدالت الفائدة عىل سندات الخزينة باللرّية اللبنانيةمعّدالت الفائدة عىل سندات الخزينة باللرّية اللبنانية

لة عىل  الفائدة املثقَّ لة عىل ، بقيت  الفائدة املثقَّ الثاين 20222022، بقيت  الثاين يف نهاية ترشين  يف نهاية ترشين 
اللبنانية  باللرية  الخزينة  لسندات  اإلجاملية  اللبنانية املحفظة  باللرية  الخزينة  لسندات  اإلجاملية  املحفظة 
سبق  الذي  الشهر  نهاية  يف  شأنها  سبق %  الذي  الشهر  نهاية  يف  شأنها   %6,416,41 عىل  عىل مستقرّة  مستقرّة 
متوسط  وبلغ  متوسط (.  وبلغ   .)20212021 األول  كانون  نهاية  يف  األول %  كانون  نهاية  يف   %6,556,55((
  13201320 مقابل  سنوات(  مقابل   سنوات(   3,573,57( أيام   ( أيام   12991299 املحفظة  املحفظة عمر  عمر 
  20222022 األول  ترشين  نهاية  يف  سنوات(  األول   ترشين  نهاية  يف  سنوات(   3,633,63( )يوماً  يوماً 

))15131513 يوماً أو  يوماً أو 4,164,16 سنوات يف نهاية عام  سنوات يف نهاية عام 20212021(. (. 
يف  الفعلية  الفائدة  معدالت  استقرّت  آخر،  صعيد  يف عىل  الفعلية  الفائدة  معدالت  استقرّت  آخر،  صعيد  عىل 
باللرية  السندات  فئات  عىل  باللرية   السندات  فئات  عىل   20222022 الثاين  ترشين  الثاين شهر  ترشين  شهر 
الثالثة  لفئة  الثالثة %  لفئة   %3,503,50 التايل:  النحو  عىل  وجاءت  التايل: املُصَدرة،  النحو  عىل  وجاءت  املُصَدرة، 
السنة، لفئة  السنة،%  لفئة   %4,504,50 أشهر،  الستة  لفئة  أشهر، %  الستة  لفئة   %4,004,00 أشهر، أشهر، 

5,005,00% لفئة السنتنَْي، % لفئة السنتنَْي، 5,505,50% لفئة الثالث سنوات.% لفئة الثالث سنوات.

بالعمالت  الخزينة  سندات  عىل  الفائدة  بالعمالت معدالت  الخزينة  سندات  عىل  الفائدة  معدالت 
))EurobondsEurobonds( األجنبية )األجنبية

يف نهاية شباط يف نهاية شباط 20202020 )آخر املعطيات قبل إعالن الحكومة  )آخر املعطيات قبل إعالن الحكومة 
بلغ  اليوروبندز(،  سندات  جميع  دفع  عن  توقّفها  بلغ عن  اليوروبندز(،  سندات  جميع  دفع  عن  توقّفها  عن 
اإلجامليـة لسندات  املحفظة  لة عىل  املثقَّ الفائدة  اإلجامليـة لسندات معدل  املحفظة  لة عىل  املثقَّ الفائدة  معدل 
بالعمالت األجنبية )EurobondsEurobonds( ( 7,387,38% وبلغ % وبلغ  )الخزينة  بالعمالت األجنبية  الخزينة 

متوسط عمر املحفظة متوسط عمر املحفظة 7,847,84 سنوات.  سنوات. 

الفوائد املرصفية عىل اللرّيةالفوائد املرصفية عىل اللرّية
عىل  الفائدة  متوسط  انخفض  عىل ،  الفائدة  متوسط  انخفض   ،20222022 الثاين  ترشين  الثاين يف  ترشين  يف 
 % %0,650,65 إىل  اللبنانية  باللرية  املجّددة  أو  الجديدة  إىل الودائع  اللبنانية  باللرية  املجّددة  أو  الجديدة  الودائع 
ترشين  يف  ترشين %  يف   %1,231,23( سبق  الذي  الشهر  يف   %( سبق  الذي  الشهر  يف   %0,700,70 مقابل مقابل 
الثاين الثاين 20212021(، فيام ارتفع متوسط الفائدة عىل التسليفات (، فيام ارتفع متوسط الفائدة عىل التسليفات 
%%5,005,00 مقابل  مقابل %   %5,305,30 إىل  باللرية  املجّددة  أو  إىل الجديدة  باللرية  املجّددة  أو  الجديدة 

))7,207,20%( يف األشهر الثالثة املذكورة عىل التوايل. %( يف األشهر الثالثة املذكورة عىل التوايل. 
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ودائع المصارف لدى المصارف المراسلة و االلتزامات تجاهها
(مليون دوالر)

ودائع المصارف لدى المصارف المراسلة التزامات تجاه المصارف المراسلة
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التقرير اإلقتصادي

ليوم  يوم  من  الفائدة  معدل  بلغ  آخر،  صعيد  ليوم عىل  يوم  من  الفائدة  معدل  بلغ  آخر،  صعيد  عىل 
عرب  املنّفذة  باللرية  املصارف  بني  العمليات  عرب عىل  املنّفذة  باللرية  املصارف  بني  العمليات  عىل 
شأنه شأنه   20222022 الثاين  ترشين  يف  الثاين %  ترشين  يف   %33 املالية  لبنان  املالية رّشكة  لبنان  رّشكة 

يف الشهر الذي سبق ويف شهر ترشين الثاين يف الشهر الذي سبق ويف شهر ترشين الثاين 20212021..
اللرية يف عدد  الفائدة عىل  أدناه تطور  الجدول  اللرية يف عدد ويعرض  الفائدة عىل  أدناه تطور  الجدول  ويعرض 

من األشهر:من األشهر:

جدول رقم جدول رقم 99
تطّور الفائدة على الليرة، بالنسبة المئوية )٪(تطّور الفائدة على الليرة، بالنسبة المئوية )٪(

                                        ترشين الثاين ترشين الثاين 20212021      ترشين األول       ترشين األول 20222022    ترشين الثاين     ترشين الثاين 20222022  
0,650,65              0,700,70          1,1,2323    متوسط املعدالت الدائنة عىل الودائع الجديدة أو املجّمدة     متوسط املعدالت الدائنة عىل الودائع الجديدة أو املجّمدة  

      55,,3030            55,,0000          77,,2020 متوسط املعدالت املدينة عىل التسليفات الجديدة أو املجّمدة  متوسط املعدالت املدينة عىل التسليفات الجديدة أو املجّمدة  
    

33,,0000            33,,0000          33,,0000   املتوسط املثقل للفائدة بني املصارف      املتوسط املثقل للفائدة بني املصارف    

املصدر :  مرصف لبناناملصدر :  مرصف لبنان

الفوائد املرصفية عىل الدوالرالفوائد املرصفية عىل الدوالر
عىل  الفائدة  متوّسط  انخفض  عىل ،  الفائدة  متوّسط  انخفض   ،20222022 الثاين  ترشين  الثاين يف  ترشين  يف 
يف  املصارف  لدى  بالدوالر  املجّددة  أو  الجديدة  يف الودائع  املصارف  لدى  بالدوالر  املجّددة  أو  الجديدة  الودائع 
لبنان إىل لبنان إىل 0,070,07% مقابل % مقابل 0,100,10% يف الشهر الذي سبق )% يف الشهر الذي سبق )%0,200,20 % 
يف ترشين الثاين يف ترشين الثاين 20212021(، كام انخفض متوّسط الفائدة عىل (، كام انخفض متوّسط الفائدة عىل 
التسليفات الجديدة أو املجّددة بالدوالر إىل التسليفات الجديدة أو املجّددة بالدوالر إىل 4,354,35% مقابل% مقابل

5,115,11% )% )6,756,75%( يف التواريخ الثالثة املذكورة عىل التوايل.%( يف التواريخ الثالثة املذكورة عىل التوايل.
الليبور  معدل  متوسط  ارتفع  الليبور ،  معدل  متوسط  ارتفع   ،20222022 الثاين  ترشين  الثاين ويف  ترشين  ويف 
عىل الدوالر األمرييك لثالثة أشهر إىل عىل الدوالر األمرييك لثالثة أشهر إىل 4,654,65% مقابل % مقابل %%4,144,14

يف الشهر الذي سبق )يف الشهر الذي سبق )0,160,16% يف ترشين الثاين % يف ترشين الثاين 20212021(. (. 
املرصفية الفائدة  تطور  أدناه  الجدول  املرصفيةويعرض  الفائدة  تطور  أدناه  الجدول  ويعرض 

عىل الدوالر يف لبنان يف عدد من األشهر:عىل الدوالر يف لبنان يف عدد من األشهر:

جدول رقم جدول رقم 1٠1٠
تطّور الفائدة على الدوالر، بالنسبة المئوية )٪(تطّور الفائدة على الدوالر، بالنسبة المئوية )٪(

                                        ترشين الثاين ترشين الثاين 20212021      ترشين األول       ترشين األول 20222022    ترشين الثاين     ترشين الثاين 20222022  
0,070,07              0,100,10          0,0,2020   متوسط املعدالت الدائنة عىل الودائع الجديدة أو املجّمدة    متوسط املعدالت الدائنة عىل الودائع الجديدة أو املجّمدة  

      44,,3535            55,,1111          66,,7575 متوسط املعدالت املدينة عىل التسليفات الجديدة أو املجّمدة  متوسط املعدالت املدينة عىل التسليفات الجديدة أو املجّمدة  
    

44,,6565            44,,1414          00,,1616   متوسط معّدل ليبور لثالثة أشهر            متوسط معّدل ليبور لثالثة أشهر          

املصدر :  مرصف لبناناملصدر :  مرصف لبنان

سوق القطعسوق القطع
الدوالر  سعر رصف  متوسط  بقي  الدوالر ،  سعر رصف  متوسط  بقي  الثاين 20222022،  ترشين  الثاين يف  ترشين  يف 
لريات مع هامش تسعرية 15011501   لريات مع هامش تسعرية   الرسمي 1507,51507,5  الرسمي األمرييك  األمرييك 
الواقع.  أنه بعيد من  الواقع.  لرية للمبيع علامً  أنه بعيد من  لرية للرشاء ولرية للرشاء و15141514 لرية للمبيع علامً 
الوسيط  التعميم  ومبوجب  الوسيط ،  التعميم  ومبوجب   ،20212021 األول  كانون  األول   كانون   1010 ومنذ ومنذ 
601601 )أُدخل مبوجبه تعديل عىل التعميم  )أُدخل مبوجبه تعديل عىل التعميم 151151( أصبح سعر ( أصبح سعر 
الدوالر الواحد الدوالر الواحد 80008000 لرية لتحويل وسحب قسم من الودائع  لرية لتحويل وسحب قسم من الودائع 
بالدوالر األمرييك، )بدالً من بالدوالر األمرييك، )بدالً من 39003900 لرية( ضمن سقف  لرية( ضمن سقف 30003000  
لرية  لرية    1200012000 رصف  سعر  وهناك  الواحد،  للحساب  رصف دوالر  سعر  وهناك  الواحد،  للحساب  دوالر 
للدوالر وفق التعميم للدوالر وفق التعميم 158158، باإلضافة إىل سعر رصف ، باإلضافة إىل سعر رصف 3030030300  
لرية بحسب منصة »صريفة« يف نهاية ترشين الثاين لرية بحسب منصة »صريفة« يف نهاية ترشين الثاين 20222022. أّما . أّما 
سعر الرصف يف السوق املوازية، فقد بدأ الشهر املذكور بسعر سعر الرصف يف السوق املوازية، فقد بدأ الشهر املذكور بسعر 

3740037400 لرية للدوالر الواحد ثم ارتفع ليتجاوز  لرية للدوالر الواحد ثم ارتفع ليتجاوز 4040 ألف لرية  ألف لرية 
ويتأرجح عند هذا الحّد طيلة الشهر ليقفل عىل سعر ويتأرجح عند هذا الحّد طيلة الشهر ليقفل عىل سعر 4115041150  
ل.ل. يف نهايته. يُذكر أن عدد أيام العمل يف سوق القطعل.ل. يف نهايته. يُذكر أن عدد أيام العمل يف سوق القطع

بلغ بلغ 2121 يوماً يف الشهر الحادي عرش من العام  يوماً يف الشهر الحادي عرش من العام 20222022..
عىل صعيد آخر، بلغت موجودات مرصف لبنان بالعمالت عىل صعيد آخر، بلغت موجودات مرصف لبنان بالعمالت 
الثاين  ترشين  نهاية  يف  دوالر  مليون  الثاين   ترشين  نهاية  يف  دوالر  مليون   1519815198 األجنبية األجنبية 
الشهر  نهاية  يف  دوالر  مليون  الشهر   نهاية  يف  دوالر  مليون   1528815288 مقابل  مقابل    20222022
األول  كانون  نهاية  مليون دوالر يف  األول   كانون  نهاية  مليون دوالر يف  والذي سبق و1783817838  الذي سبق 
انخفضت  قد  املوجودات  هذه  تكون  وعليه،  انخفضت .  قد  املوجودات  هذه  تكون  وعليه،   .20212021
األوىل  األحد عرش  األشهر  يف  دوالر  مليون  األوىل   األحد عرش  األشهر  يف  دوالر  مليون   26402640 مبقدار مبقدار 
مليون  مليون    58585858 بقيمة  انخفاضها  مقابل  بقيمة   انخفاضها  مقابل   20222022 العام  العام من  من 

دوالر يف الفرتة ذاتها من العام دوالر يف الفرتة ذاتها من العام 20212021..
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املصدر :  مرصف لبناناملصدر :  مرصف لبنان

Nov-22   Oct-22   Dec-21   Nov-21    البيان   

املوجودات
163972   166018   168501   165949 املوفورات     

4390   5106   4224   4346  - أوراق نقدية    
159582   160912   164277   161602  - ودائع لدى مرصف لبنان   
28842   29694   37506   37832 ديون عىل القطاع الخاص املقيم   
14555   14796   16455   16292  - باللريات اللبنانية     
14287   14898   21051   21540  - بالعمالت األجنبية     
18267   18879   25215   27687 ديون عىل القطاع العام   
12823   13277   18258   18900 منها: سندات باللرية    
5189   5351   6661   8498 سندات بالعمالت    
255   251   296   289 ديون مختلفة    

15243   15493   18253   18602 موجودات خارجية    
3256   3365   4275   4433  - قروض عىل غري املقيمني   
6203   6018   6919   6927  - قروض عىل مصارف غري مقيمة   
3693   3983   4708   4917  - موجودات خارجية أخرى   
1299   1384   1563   1559 نقد وودائع لدى مصارف مركزية غري مقيمة  
792   742   788   766 محفظة األوراق املالية للقطاع الخاص غري مقيم 

13757   8407   7356   7305 القيم الثابتة    
3904   3823   2954   3068 محفظة القطاع الخاص من األوراق املالية  
4824   5881   3763   4268 موجودات غري مصنفة    

248810   248196   263547   264712 املجموع     
املطلوبات      

152496   152278   158178   157902 ودائع القطاع الخاص    
39428   39050   37099   36037  - ودائع باللرية    

113069   113228   121079   121866  - ودائع بالعمالت األجنبية   
6892   7320   7538   7338 ودائع القطاع العام    

35300   35210   36996   37370 ودائع القطاع الخاص غري املقيم   
2999   3005   3072   3101  - باللريات اللبنانية     

32301   32205   33924   34268  - بالعمالت األجنبية    
6503   6485   7343   7448 التزامات تجاه املصارف غري املقيمة  
545   620   595   667 سندات دين    

24772   25286   26811   25821 أموال دامئة    
23652   24182   25321   24503  - أموال خاصة     
1121   1104   1490   1318  - الرأسامل املساند     

22300   20999   26085   28166 مطلوبات غري مصنفة    
248810   248196   263547   264712 املجموع     

 )مبليارات ل.ل.( )مبليارات ل.ل.(

امللحق اإلحصايئامللحق اإلحصايئ

التطّورات املرصفية و النقدية التطّورات املرصفية و النقدية 

امليزانية املجّمعة للمصارف التجارية كام يف نهاية الفرتةامليزانية املجّمعة للمصارف التجارية كام يف نهاية الفرتة
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وضعية مرصف لبنان كام يف نهاية الفرتةوضعية مرصف لبنان كام يف نهاية الفرتة

)مبليارات ل.ل.()مبليارات ل.ل.(

املصدر :  مرصف لبناناملصدر :  مرصف لبنان

Nov-22   Oct-22   Dec-21   Nov-21    البيان   

املوجودات    

40150   38803   45591   46160 املوجودات الخارجية :    

24466   22825   25019   24978 - ذهب     

)16229(   )15141(   )16596(   )16569( )مقيم مباليني د.أ (    

15684   15978   20572   21183 - عمالت أجنبية    

)10404(   )10599(   )13646(   )14052(  )مقيمة مباليني د.أ (    

365   372   396   403 ديون عىل القطاع الخاص   

16343   16684   18951   19014 سلفات للمصارف التجارية   

1824   1826   1722   1715 سلفات ملصارف متخصصة ومؤسسات مالية  

0   0   0   0 سلفات للقطاع العام )املؤسسات العامة(  

68280   68657   68524   68371 محفظة األوراق املالية    

439   456   438   439 القيم الثابتة    

18081   18081   18081   18081 أصول من عمليات تبادل ادوات املالية  

137303   138971   92309   91433 موجودات غري مصنفة    

282786   283849   246011   245615 املجموع     

املطلوبات    

72341   75052   45761   43514 النقد املتداول خارج مرصف لبنان   

154621   156674   158207   155461 ودائع املصارف التجارية   

2539   2258   2734   2675 ودائع املصارف املتخصصة واملؤسسات املالية  

91   94   66   81 ودائع القطاع الخاص    

19292   18209   11692   11893 التزامات تجاه القطاع العام   

18621   16797   17872   17876 فروقات قطع    

2492   2486   1892   1892 التزامات خارجية    

)1653(   )1649(   )1255(   )1255( )مقيمة مباليني د.أ (    

90   90   90   90 التزامات خاصة طويلة األجل   

5317   5318   5319   5350 األموال الخاصة    

7382   6871   2378   6782 مطلوبات غري مصنفة    

282786   283849   246011   245615 املجموع     



21
النرشة الشهرية / كانون الثاين  ٢٠٢٣

التقرير اإلقتصادي

تطّور الكتلة النقدية وشبه النقديتطّور الكتلة النقدية وشبه النقدي

)مبليارات ل.ل.()مبليارات ل.ل.(

املصدر :  مرصف لبناناملصدر :  مرصف لبنان

Nov-22   Oct-22   Dec-21   Nov-21    البيان   

 89779    91093    57937    54029     M1 الكتلة النقدية

 67858    69856    41515    39138  - النقد يف التداول    

 21920    21236    16422    14891  - ودائع تحت الطلب باللرية   

    

 131536    131725    142798    143973 الكتلة شبه النقدية    

 17853    17910    21070    21503  - ودائع أخرى باللرية    

 113683    113815    121729    122471  - ودائع بالعمالت األجنبية   

    

 417    495    334    416 سندات دين    

    

النقد وشبه النقد    

 107631    109003    79007    75531    M2 باللريات اللبنانية - 

 221731    223313    201070    198418    M3 باللريات والعمالت - 

+ M3 = M4 اجاميل الوفورات النقدية - 

  240058    241136    215115    211980     سندات الجمهور    

عنارص التغطية :        

 17545    16444    22950    23494 ديون صافية عىل الخارج   

 24466    22825    25019    24978  - املوجودات بالذهب   

)6921(   )6381(   )2069(   )1483(  - املوجودات بالعمالت األجنبية   

    

 33691    37312    49634    51876 وضعية القطاع العام املدينة   

 52312    54109    67506    69753  - ديون صافية عىل القطاع العام   

)18621(   )16797(   )17872(   )17876(  - فروقات القطع    

    

 31796    32720    40669    41130 ديون عىل القطاع الخاص   

 16235    16503    18281    18154  - باللريات اللبنانية    

 15562    16217    22389    22976  - بالعمالت األجنبية    
    

 138699    136836    87817    81917 مطلوبات أخرى من الجهاز املرصيف )صافية(  

 221731    223313    201070    198418 املجموع     
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التقرير اإلقتصادي

املصدر :  مرصف لبناناملصدر :  مرصف لبنان

متوسطات أسعار رصف بعض العمالت األجنبية يف سوق بريوتمتوسطات أسعار رصف بعض العمالت األجنبية يف سوق بريوت
ترشين الثاين ترشين الثاين 20222022

أسعار رصف العمالت الدولية الرئيسية والذهب إزاء الدوالر األمرييكأسعار رصف العمالت الدولية الرئيسية والذهب إزاء الدوالر األمرييك

Bloomberg.comBloomberg.com  : املصدر :  املصدر

Global-Rate.comGlobal-Rate.com  : املصدر :  املصدر

االقفال الوسطي   األعىل    األدىن        العملة    

1507.50   1507.50    1507.50   1507.50 الدوالر األمرييك   

1586.84   1561.01    1604.24   1486.54 الفرنك السويرسي   

1810.66   1768.74    1824.08   1690.81 الجنيه االسرتليني   

10.85   10.60    10.95   10.16 الني الياباين    

1112.71   1121.43    1139.11   1093.58 الدوالر الكندي   

1013.79   994.42    1023.59   946.86 الدوالر االسرتايل   

1562.67   1536.65    1579.96   1468.00 اليورو    

 Nov-22              Oct-22            

االقفال  الوسطي  األعىل  األدىن  االقفال   الوسطي  األعىل  األدىن    
العملة

              

 1.21  1.18  1.21  1.12   1.15  1.13  1.16  1.10 الجنيه االسرتليني  

 138.07  142.06  148.27  138.07   148.71  147.13  150.15  144.13 الني الياباين   

 0.94  0.96  1.01  0.94   1.00  1.00  1.01  0.98 الفرنك السويرسي  

 1.04  1.02  1.04  0.97   0.99  0.98  1.01  0.97 اليورو   

 1769.92  1716.94  1778.44  1478.78   1633.50  1666.41  1726.10  1628.10 أونصة الذهب  

أسعار الفائدة عىل بعض العمالت الدولية الرئيسيةأسعار الفائدة عىل بعض العمالت الدولية الرئيسية

            ترشين األول 2022        ترشين الثاين 2022 

سنة  أشهر 6  أشهر 3   شهر  سنة   أشهر 6  أشهر 3   شهر                   

5.56  5.12  4.65  3.94   5.19  4.64  4.14  3.47 الدوالر األمرييك  

-          4.11  3.53  3.04   -  4.27  3.39  2.62 الجنية االسرتليني  

-   0.03  -0.04  -0.06   -  0.04  -0.03  -0.06 الني الياباين   
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تسلّط  التي  الدراسة  هذه  من  الثاين  الجزء  ييل  ما  تسلّط يف  التي  الدراسة  هذه  من  الثاين  الجزء  ييل  ما  يف 
الضوء عىل منو الصادرات اللبنانية وتطورها يف السنوات الضوء عىل منو الصادرات اللبنانية وتطورها يف السنوات 
ومكّوناتها  وجهتها  تتبّع  خالل  من  األخرية  ومكّوناتها الخمس  وجهتها  تتبّع  خالل  من  األخرية  الخمس 
ودامئاً  وخالصات.  مالحظات  من  أمكن  ما  ودامئاً واستخراج  وخالصات.  مالحظات  من  أمكن  ما  واستخراج 
التبادالت  وبحسب  الدويل  النقد  صندوق  أرقام  التبادالت بحسب  وبحسب  الدويل  النقد  صندوق  أرقام  بحسب 
حوايل  من  حوايل   من  سورياسوريا  حصة  تدنّت  فقد  املوثقة،  حصة التجارية  تدنّت  فقد  املوثقة،  التجارية 
يف  يف %   %6,56,5 من  العامل  دول  اىل  اللبنانية  الصادرات  من إجاميل  العامل  دول  اىل  اللبنانية  الصادرات  إجاميل 
  236236 ومن  ومن    20212021 العام  يف  العام %  يف   %2,52,5 حوايل  إىل  حوايل   إىل   20182018 العام العام 
بقيمة  وتتحّكم  دوالر.  ماليني  بقيمة   وتتحّكم  دوالر.  ماليني   110110 إىل  دوالر  إىل مليون  دوالر  مليون 
الصادرات إىل سوريا املوثقة وعرب املعابر الرشعية بشكل الصادرات إىل سوريا املوثقة وعرب املعابر الرشعية بشكل 
أنواعه إذ بلغت قيمتها يف  البالستيك عىل  أنواعه إذ بلغت قيمتها يف كبري صادرات  البالستيك عىل  كبري صادرات 
العام  يف  لتنخفض  دوالر  مليون  العام   يف  لتنخفض  دوالر  مليون   6262 حوايل  حوايل    20182018 العام العام 
20212021 إىل  إىل 99 ماليني دوالر تقريباً. والجدير ذكره أن هذه  ماليني دوالر تقريباً. والجدير ذكره أن هذه 
الصادرات ارتفعت بشكل هائل يف األشهر السبعة األوىل الصادرات ارتفعت بشكل هائل يف األشهر السبعة األوىل 
من عام من عام 20222022 لتبلغ  لتبلغ 264264 مليون دوالر، أي أن حصتها من مليون دوالر، أي أن حصتها من

إجاميل الصادرات إىل سوريا قد تراوح بني إجاميل الصادرات إىل سوريا قد تراوح بني 1010 و و%8585 % 11..
ويظهر الجدول املنشور يف الجزء االول من هذه الدراسة ويظهر الجدول املنشور يف الجزء االول من هذه الدراسة 
وجنوب  الصني  من  كّل  استرياد  يف  حاّداً  تراجعاً  وجنوب أيضاً  الصني  من  كّل  استرياد  يف  حاّداً  تراجعاً  أيضاً 

حصة  من  أي  األزمة،  بعد  اللبنانية  للسلع  حصة أفريقيا  من  أي  األزمة،  بعد  اللبنانية  للسلع  أفريقيا 
هذا  ويعود  صفر%.  يقارب  ما  إىل  تباعاً  هذا %  ويعود  صفر%.  يقارب  ما  إىل  تباعاً  و%55  و   33 شّكلت شّكلت 
يف  الرتاجع  إىل  أسايس  وبشكل  الصني  إىل  بالنسبة  يف األمر  الرتاجع  إىل  أسايس  وبشكل  الصني  إىل  بالنسبة  األمر 
والتي  النقي  والنحاس  النحاس  وخردة  فضالت  والتي صادرات  النقي  والنحاس  النحاس  وخردة  فضالت  صادرات 
اإلجاميل.  من  اإلجاميل. %  من   %7575 حوايل  حوايل    20182018 العام  يف  حصتها  العام كانت  يف  حصتها  كانت 
الحاصل  الرتاجع  أفريقيا، فمرّد  يتعلق بجنوب  ما  الحاصل أّما يف  الرتاجع  أفريقيا، فمرّد  يتعلق بجنوب  ما  أّما يف 
منه  الخام  سيّام  وال  ذهب  من  الصادرات  انكفاء  منه هو  الخام  سيّام  وال  ذهب  من  الصادرات  انكفاء  هو 
كانت  بعدما  كانت   بعدما   20202020 العام  من  بدءاً  الدولة  تلك  العام إىل  من  بدءاً  الدولة  تلك  إىل 
سنوات  مدى  وعىل  سويرسا  تنافس  أفريقيا  سنوات جنوب  مدى  وعىل  سويرسا  تنافس  أفريقيا  جنوب 
الذهب  من  اللبنانية  للصادرات  أوىل  كوجهة  الذهب عّدة  من  اللبنانية  للصادرات  أوىل  كوجهة  عّدة 
املرتبطة  والكلفة  الجغرايف  العامل  فهل  خامية.  املرتبطة بأشكال  والكلفة  الجغرايف  العامل  فهل  خامية.  بأشكال 
انكفاء ام  التطورات  هذه  حصول  يف  األساس  هام  انكفاءبه  ام  التطورات  هذه  حصول  يف  األساس  هام  به 

الطلب الخارجي عىل هذه السلع أو أمور اخرى؟ الطلب الخارجي عىل هذه السلع أو أمور اخرى؟ 
بحسب  اللبنانية  السلع  بصادرات  جدوالً  أدناه  بحسب ونُدرج  اللبنانية  السلع  بصادرات  جدوالً  أدناه  ونُدرج 
اللبنانية عىل سبيل  العائد للجامرك  اللبنانية عىل سبيل املركز اآليل الجمريك  العائد للجامرك  املركز اآليل الجمريك 
املقارنة وحيث قد تختلف األرقام عن تلك املنشورة مناملقارنة وحيث قد تختلف األرقام عن تلك املنشورة من

ِقبَل صندوق النقد كام سبق وأرّشنا.ِقبَل صندوق النقد كام سبق وأرّشنا.

هل بّدلت األزمة اللبنانية في اتجاهات ومحتوى وقيمة صادرات السلع اللبنانية؟هل بّدلت األزمة اللبنانية في اتجاهات ومحتوى وقيمة صادرات السلع اللبنانية؟  
)الجزء الثاني()الجزء الثاني(

11-   ومن الصادرات األساسية إلى سوريا الموز بقيمة قد تفوق -   ومن الصادرات األساسية إلى سوريا الموز بقيمة قد تفوق ٣٠٣٠ مليون دوالر وألواح  وصفائح  وورق  وكرتون  ومجموعات توليد  مليون دوالر وألواح  وصفائح  وورق  وكرتون  ومجموعات توليد 
وغيرها.   وغيرها.الكهرباء  الكهرباء 

        
20192019                20202020                  20212021      20222022 ) )٧٧ اشهر( اشهر(         201٨201٨                            

373373     864864     460460     4٣94٣9     45٧45٧   اإلمارات العربية املتحدة    اإلمارات العربية املتحدة  
9999     425425     10541054     10621062     1٣11٣1   سويرسا      سويرسا    
66     283283     99     99     ٧٧   الكامريون     الكامريون   

8080     197197     142142     12٨12٨     1٣٣1٣٣   قطر      قطر    
9292     173173     9898     ٧٨٧٨     ٧1٧1   مرص      مرص    
8989     123123     133133     146146     14٧14٧   العراق      العراق    
5656     130130     9999     6969     6٣6٣   الواليات املتحدة االمريكية    الواليات املتحدة االمريكية  

-   -   124124     218218     246246     212212   السعودية     السعودية   
8484     7575     8686     6161     12٧12٧   تركيا      تركيا    

315315     9191     107107     190190     205205   سوريا      سوريا    

 صادرات  صادرات السلعالسلع اللبنانية  اللبنانية –– مليون دوالر أميركي  )بحسب الجمارك اللبنانية(   مليون دوالر أميركي  )بحسب الجمارك اللبنانية(  

لبنان مصارف  جمعية  في  واإلحصاء  الدراسات  مديرية   : لبنانإعداد  مصارف  جمعية  في  واإلحصاء  الدراسات  مديرية   : إعداد 



24
النرشة الشهرية / كانون الثاين  ٢٠٢٣

أبحاث ودراسات

         إستنتاجات وخالصات         إستنتاجات وخالصات
عدة ألسباب قد ال تكون متعلّقة بالدرجة االوىل مبندرجات عدة ألسباب قد ال تكون متعلّقة بالدرجة االوىل مبندرجات 
برتاجع  ليس فقط  الصادرات  ارتبط منو  برتاجع األزمة. وتحديداً،  ليس فقط  الصادرات  ارتبط منو  األزمة. وتحديداً، 
األجنبية  بالعمالت  والسيولة  الرصف  سعر  من  األجنبية كّل  بالعمالت  والسيولة  الرصف  سعر  من  كّل 
الداخيل  االقتصادي  والوضع  البعض  لدى  اإلنتاج  الداخيل وأكالف  االقتصادي  والوضع  البعض  لدى  اإلنتاج  وأكالف 
ذهب  من  للمعادن  العاملية  األسعار  بتغرّي  أيضاً  ذهب وإمنا   من  للمعادن  العاملية  األسعار  بتغرّي  أيضاً  وإمنا  
للمنتج جديدة  وأسواق  فرص  وتوافر  وغريها،  للمنتجوحديد  جديدة  وأسواق  فرص  وتوافر  وغريها،  وحديد 
مدعومة بضائع  عىل  أرباح  لجني  والسعي  مدعومةاللبناين،  بضائع  عىل  أرباح  لجني  والسعي  اللبناين، 

حوافز  من  واالستفادة  والرساميل،  األصول  بعض  حوافز وحامية  من  واالستفادة  والرساميل،  األصول  بعض  وحامية 
وغريها  للصادرات  دعم  وبرامج  ورضيبية  وغريها جمركية  للصادرات  دعم  وبرامج  ورضيبية  جمركية 
التنافسية القدرة  تحّسن  إىل  تؤدي   التي  األمور  التنافسيةمن  القدرة  تحّسن  إىل  تؤدي   التي  األمور  من 

اللبنانية. وعند مقارنة مجموع 20182018 و و20192019 مع  مع  اللبنانية. وعند مقارنة مجموع للسلع  للسلع 
مجموع  مجموع  20202020 و و20212021 يتبنّي التايل: يتبنّي التايل:

ارتفاع يف صادرات :ارتفاع يف صادرات :
-    الذهب واملاس واألحجار الكرمية والحىل واملجوهرات-    الذهب واملاس واألحجار الكرمية والحىل واملجوهرات

    من     من 21032103 ماليني دوالر إىل  ماليني دوالر إىل 24282428 مليون دوالر. مليون دوالر.
-    الخردة وفضالت حديد وصلب أو فوالذ من -    الخردة وفضالت حديد وصلب أو فوالذ من 186186 مليون   مليون  
مصنوعات يف  واستقرار  دوالر،  مليون  مصنوعات  يف  واستقرار  دوالر،  مليون   249249 إىل  إىل دوالر  دوالر 

    من حديد وصلب عند حوايل     من حديد وصلب عند حوايل 7676 مليون دوالر. مليون دوالر.
-   فضالت وخردة النحاس ومصنوعات أخرى من النحاس -   فضالت وخردة النحاس ومصنوعات أخرى من النحاس 
دوالر. مليون  دوالر.  مليون   177177 إىل  دوالر  مليون  إىل   دوالر  مليون   166166 حوايل  حوايل من  من 

  6060     9595     7777     6٣6٣     4242   اليونان      اليونان    
4141     8888     7272     6٨6٨     ٧٧٧٧   الكويت     الكويت   
5656     8686     7474     ٨9٨9     ٨6٨6   االردن      االردن    
7474     9090     4848     4٧4٧     5٧5٧   كوريا      كوريا    
2626     3838     3333     5٣5٣     5151   فرنسا      فرنسا    
1010     1616     1616     1414     2222   الصني      الصني    
22     22     22     6969     1٧41٧4   افريقيا الجنوبية     افريقيا الجنوبية   

631631     987987     816816     900900     ٨90٨90   دول اخرى     دول اخرى   

20942094                    ٣                    ٣٨٨٧٣٨٨٧544٣544     ٣٧٣1٣٧٣1     29522952   مجموع الصادرات    مجموع الصادرات  
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من  أخرى  ومصنوعات  األلومينيوم  وفضالت  من -   خردة  أخرى  ومصنوعات  األلومينيوم  وفضالت  -   خردة 
    األلومنيوم من     األلومنيوم من 122122 مليون دوالر إىل  مليون دوالر إىل 135135 مليون دوالر. مليون دوالر.

الرصاص من  أخرى  ومصنوعات  الخام  الرصاص  الرصاص-  من  أخرى  ومصنوعات  الخام  الرصاص   -
    من     من 9898 مليون دوالر إىل  مليون دوالر إىل 101101 مليون دوالر. مليون دوالر.

مليون  مليون    498498 إىل  دوالر  مليون  إىل   دوالر  مليون   143143 حوايل  من  حوايل -     الفاكهة  من  -     الفاكهة 
حتى   معطيات  من  متوافر  هو  ماّم  ويبدو  حتى  دوالر.  معطيات  من  متوافر  هو  ماّم  ويبدو  دوالر. 
   .   .20222022 العام  يف  أقّل  سيكون  الزخم  هذا  أن  العام الساعة  يف  أقّل  سيكون  الزخم  هذا  أن  الساعة 
أعاله  كام سبق وأرّشنا    الصادرات مؤّخراً  أعاله ونجم هذه  كام سبق وأرّشنا    الصادرات مؤّخراً  ونجم هذه 
  252252 حوايل  قيمتها  قاربت  التي  العنب  حوايل صادرات  قيمتها  قاربت  التي  العنب  صادرات 
صادرات  إجاميل  قيمة  نصف  أي  دوالر،  صادرات مليون  إجاميل  قيمة  نصف  أي  دوالر،  مليون 
املوز  صادرات  تليها  املوز .  صادرات  تليها  و20212021.  و   20202020 للعاَمنْي  للعاَمنْي الفاكهة  الفاكهة 
دوالر(  مليون  دوالر(   مليون   4848( والتفاح  دوالر،  مليون   ( والتفاح  دوالر،  مليون   6060 بقيمة بقيمة 

    فالليمون )    فالليمون )2626 مليون دوالر( وغريها من الفاكهة. مليون دوالر( وغريها من الفاكهة.
مليون مليون   2121 حوايل  من  خراف  من  الحيّة  حوايل -   الحيوانات  من  خراف  من  الحيّة  -   الحيوانات 

    دوالر  إىل     دوالر  إىل 6262 مليون دوالر.  مليون دوالر. 
ولوبيا  وبزيال  وبندورة  خيار  من  الخضار  ولوبيا -   محرّضات  وبزيال  وبندورة  خيار  من  الخضار  -   محرّضات 

   وغريها من    وغريها من 9696 مليون إىل  مليون إىل 104104 ماليني دوالر. ماليني دوالر.
دوالر. مليون  دوالر.  مليون   6666 إىل  إىل    5555 من   املحرّضة  من  -   الصلصات  املحرّضة  -   الصلصات 

-   املياه املعدنية والغازية وتلك املضاف إليها مواد تحلية -   املياه املعدنية والغازية وتلك املضاف إليها مواد تحلية 
  5050 حوايل  من  أخرى  روحية  غري  ومرشوبات  حوايل ومنكهة  من  أخرى  روحية  غري  ومرشوبات  ومنكهة 

   مليون دوالر إىل    مليون دوالر إىل 8989 مليون دوالر. مليون دوالر.
إىل  دوالر  مليون  إىل   دوالر  مليون   7878 من  فوسفوريك  حمض  أو  من -   أسيد  فوسفوريك  حمض  أو  -   أسيد 

        108108 ماليني دوالر. ماليني دوالر.
لألطفال  بركات  تتضّمن  ومعدن  خشب  من  لألطفال -   األثاث  بركات  تتضّمن  ومعدن  خشب  من  -   األثاث 
    6868 حوايل  من  وغريها  نوم  وأكياس  لألطفال  حوايل وناقالت  من  وغريها  نوم  وأكياس  لألطفال  وناقالت 

    مليون دوالر إىل حوايل     مليون دوالر إىل حوايل 338338 مليون دوالر. مليون دوالر.
-   القوارب الرشاعية ومبحركات من -   القوارب الرشاعية ومبحركات من 0,10,1 مليون دوالر اىل  مليون دوالر اىل 

        40,240,2 مليون دوالر. مليون دوالر.
-   سيارات سياحية من -   سيارات سياحية من 4,64,6 ماليني دوالر إىل  ماليني دوالر إىل 39,839,8 مليون  مليون 
الجرافات  صادرات  يف  كبري  ارتفاع  ُسّجل  كام  الجرافات دوالر.  صادرات  يف  كبري  ارتفاع  ُسّجل  كام  دوالر. 
نقل  وشاحنات  االسمنت  وخالطات  نقل والبلدوزرات  وشاحنات  االسمنت  وخالطات  والبلدوزرات 
الصعب. الداخيل  االقتصادي  الوضع  بفعل  الصعب.البضائع  الداخيل  االقتصادي  الوضع  بفعل  البضائع 

انخفاض يف صادرات :انخفاض يف صادرات :
-   البالستيك ومصنوعات بالستيكية عىل  أنواعها من -   البالستيك ومصنوعات بالستيكية عىل  أنواعها من 327327  

مليون دوالر إىل مليون دوالر إىل 216216 مليون دوالر. مليون دوالر.
  248248 من  وتجميل  عطور  ومحرضات  عطرية  من -   زيوت  وتجميل  عطور  ومحرضات  عطرية  -   زيوت 

   مليون دوالر إىل    مليون دوالر إىل 207207 ماليني دوالر. ماليني دوالر.
-   محرّكات ومولّدات كهربائية ومجموعات توليد الكهرباء-   محرّكات ومولّدات كهربائية ومجموعات توليد الكهرباء
    وأجزاؤها من     وأجزاؤها من 208208 ماليني دوالر إىل  ماليني دوالر إىل 173173 مليون دوالر. مليون دوالر.

  109109 إىل  إىل    142142 من  ومصنوعاتهام  والكرتون  الورق  من -  ومصنوعاتهام  والكرتون  الورق   -
    ماليني دوالر.    ماليني دوالر.

-    منتجات دور النرش والصحافة من -    منتجات دور النرش والصحافة من 142142 إىل   إىل  7777 مليون  مليون 
دوالر. دوالر. 

  101101 إىل  دوالر  مليون  إىل   دوالر  مليون   121121 من  فوسفاتية  من -   أسمدة  فوسفاتية  -   أسمدة 
    مليون دوالر.    مليون دوالر.

-    منتجات الصيدلة من أدوية من -    منتجات الصيدلة من أدوية من 115115 مليون دوالر إىل  مليون دوالر إىل 
        8686 مليون دوالر. مليون دوالر.

وفرنيش  دهانات  فيها  مبا  والصباغة  للدباغة  وفرنيش -   خالصات  دهانات  فيها  مبا  والصباغة  للدباغة  -   خالصات 
ومعاجني دهانات وغريها من ومعاجني دهانات وغريها من 8686 مليون دوالر إىل  مليون دوالر إىل 7676  

    مليون دوالر.    مليون دوالر.
  6666 من  من   الرشعية  الرشعيةالطرق  الطرق  عرب  واملازوت  عرب -   البنزين  واملازوت  -   البنزين 
هذا  واستمرار  دوالر  مليون  هذا   واستمرار  دوالر  مليون   1818 إىل  دوالر  إىل مليون  دوالر  مليون 
هذه  أن  إىل  ويُشار  هذه .  أن  إىل  ويُشار   .20222022 العام  يف  املنخفض  العام املنحى  يف  املنخفض  املنحى 
العام يف  دوالر  مليون  العام  يف  دوالر  مليون   4242 حوايل  بلغت  حوايل الصادرات  بلغت  الصادرات 

        20172017 وحده و وحده و298298 مليون دوالر يف العام  مليون دوالر يف العام 20132013!.!.
ماليني  ماليني    88 إىل  الغاز  صادرات  ازدادت  الهامش  إىل      وعىل  الغاز  صادرات  ازدادت  الهامش       وعىل 
العام 20192019 بعد أن كانت أدىن من  بعد أن كانت أدىن من 11 مليون  مليون  العام دوالر يف  دوالر يف 
التي سبقتها وكذلك  التي سبقتها وكذلك دوالر وعىل مدى السنوات األربع  دوالر وعىل مدى السنوات األربع 
--20202020 أي  تلتها،  التي  السنوات  إىل  بالنسبة  أي األمر  تلتها،  التي  السنوات  إىل  بالنسبة  األمر 
العام 20132013 شهدت شهدت يف  الغاز  أن صادرات  علامً  العام .  يف  الغاز  أن صادرات  علامً   .20222022

   مستويات غري مسبوقة وبقيمة    مستويات غري مسبوقة وبقيمة 3838 مليون دوالر. مليون دوالر.
-    االسمنت األبيض من حوايل -    االسمنت األبيض من حوايل 4,54,5 ماليني دوالر إىل تقريباً  ماليني دوالر إىل تقريباً 
االسمنت  أحجار  صادرات  عرفت  وللعلم  يشء.  االسمنت ال  أحجار  صادرات  عرفت  وللعلم  يشء.  ال 
ماليني  ماليني   و88  و   20192019 العام  يف  دوالر  مليون  العام   يف  دوالر  مليون   11 إىل  إىل ارتفاعاً  ارتفاعاً 
بعد. فيام  ال يشء  تقريباً  لتصبح  بعد.  فيام  ال يشء  تقريباً  لتصبح  العام 20202020  العام دوالر يف  دوالر يف 

واملجوهرات  والذهب  املاس  صادرات  إن  املحّصلة،  واملجوهرات ويف  والذهب  املاس  صادرات  إن  املحّصلة،  ويف 
عىل أهميتها هي صادرات يصعب التحّكم بها إذ تخضع عىل أهميتها هي صادرات يصعب التحّكم بها إذ تخضع 
العاملية  واألسعار  الخارجي  الطلب  لعوامل  كبري  العاملية بشكٍل  واألسعار  الخارجي  الطلب  لعوامل  كبري  بشكٍل 
االعتامد عليها  إن  االعتامد عليها ولعوامل داخلية وخارجية ظرفية، كام  إن  ولعوامل داخلية وخارجية ظرفية، كام 
يف  يكون  قد  والصادرات  االسترياد  بني  الفجوة  يف لتقليص  يكون  قد  والصادرات  االسترياد  بني  الفجوة  لتقليص 
واملاس  الذهب  قيمة صادرات  تعادل  تكاد  إذ  محله  واملاس غري  الذهب  قيمة صادرات  تعادل  تكاد  إذ  محله  غري 
القيمة  وأن  الداخل  إىل  منها  االسترياد  قيمة  القيمة واملجوهرات  وأن  الداخل  إىل  منها  االسترياد  قيمة  واملجوهرات 



26
النرشة الشهرية / كانون الثاين  ٢٠٢٣

أبحاث ودراسات

مبدئياً  يبدو  وعليه،  متواضعة.  تكون  تكاد  مبدئياً املضافة  يبدو  وعليه،  متواضعة.  تكون  تكاد  املضافة 
واملياه  ومحرضاتهام،  والخضار  الفاكهة  صادرات  واملياه أن  ومحرضاتهام،  والخضار  الفاكهة  صادرات  أن 
وحمض  واألثاث،  الروحية،  غري  واملرشوبات  وحمض املعدنية  واألثاث،  الروحية،  غري  واملرشوبات  املعدنية 
الفوسفوريك هي صادرات واعدة ميكن تطويرها والتحّكم الفوسفوريك هي صادرات واعدة ميكن تطويرها والتحّكم 
الالزم.  والدعم  االهتامم  إعطائها  مع  بعيد  حّد  إىل  الالزم. بها  والدعم  االهتامم  إعطائها  مع  بعيد  حّد  إىل  بها 
إيجاباً تجاوبت  التي  الصادرات  باقي  أن  يعني  ال  إيجاباًوهذا  تجاوبت  التي  الصادرات  باقي  أن  يعني  ال  وهذا 
أو سلباً مع األزمة ال تحتاج إىل الرعاية والدعم أو التطويرأو سلباً مع األزمة ال تحتاج إىل الرعاية والدعم أو التطوير

التنافسية  قدرتها  زيادة  كيفية  دراسة  يجب  بالعكس  التنافسية بل  قدرتها  زيادة  كيفية  دراسة  يجب  بالعكس  بل 
تقّدمها دون  تحول  التي  العراقيل  إزالة  أمكن  تقّدمهاوإن  دون  تحول  التي  العراقيل  إزالة  أمكن  وإن 

السلع  من  اللبنانية  الصادرات  فموضوع  املستقبل.  السلع يف  من  اللبنانية  الصادرات  فموضوع  املستقبل.  يف 
يحتاج  إىل دراسات تفصيلية وأكرث تعّمقاً تسهم يف رسميحتاج  إىل دراسات تفصيلية وأكرث تعّمقاً تسهم يف رسم

إىل  تؤّدي  وهادفة  محّددة  إجراءات  واتّخاذ  إىل سياسات  تؤّدي  وهادفة  محّددة  إجراءات  واتّخاذ  سياسات 
والبعيد  املتوسط  املدى  عىل  التجاري  امليزان  والبعيد تحسني  املتوسط  املدى  عىل  التجاري  امليزان  تحسني 

وكذلك ميزان املدفوعات.وكذلك ميزان املدفوعات.

 مقارنة ألهم صادرات السلع اللبنانية للفترة  مقارنة ألهم صادرات السلع اللبنانية للفترة ٢٠1٨٢٠1٨--٢٠٢1٢٠٢1  )مليون دوالر أميركي(     )مليون دوالر أميركي(   

        
                              201٨201٨--20192019          20202020--20212021          التغرّي          التغرّي

▲     24282428     21032103   ذهب، املاس، أحجار كرمية، وحىل ومجوهرات     ذهب، املاس، أحجار كرمية، وحىل ومجوهرات   
▲     249249     186186   خردة وفضالت حديد وصلب       خردة وفضالت حديد وصلب     
▲     7777     7676   مصنوعات من حديد وصلب       مصنوعات من حديد وصلب     
▲     177177     166166   فضالت وخردة نحاس ومصنوعات أخرى من النحاس     فضالت وخردة نحاس ومصنوعات أخرى من النحاس   
▲     135135     122122   خردة وفضالت األلومنيوم ومصنوعات من ألومينيوم     خردة وفضالت األلومنيوم ومصنوعات من ألومينيوم   
▲     101101     9898   رصاص خام ومصنوعات من الرصاص      رصاص خام ومصنوعات من الرصاص    
▲     498498     143143   صادرات الفاكهة         صادرات الفاكهة       
▲     107107     9696   منتجات خضار         منتجات خضار       
▲     108108     7878   أسيد أو حمض فوسفوريك       أسيد أو حمض فوسفوريك     
▲     338338     6868   أثاث من خشب ومعدن للمطابخ وغرف النوم ...     أثاث من خشب ومعدن للمطابخ وغرف النوم ...   
▲     6666     5555   صادرات الصلصات املحرضة       صادرات الصلصات املحرضة     
▲     5252     5151   صابون ومنتجات ومحرضات غواسل وشموع     صابون ومنتجات ومحرضات غواسل وشموع   
▲     8989     5050   صادرات املياه واملرشوبات غري الروحية      صادرات املياه واملرشوبات غري الروحية    
▲     4848     4646   برادات ومجمدات للحفظ       برادات ومجمدات للحفظ     
▲     4747     4343   حفاضات االطفال وفوط وواقيات صحية       حفاضات االطفال وفوط وواقيات صحية     
▲     3434     3333   االت واجهزة لتحضري او صناعة االطعمة اواملرشوبات     االت واجهزة لتحضري او صناعة االطعمة اواملرشوبات   
▲     5656     2525   عنقات )توربينات( نفاثة ودافعة وغازية      عنقات )توربينات( نفاثة ودافعة وغازية    
▲     2424     2323   صادرات البهارات والزعرت        صادرات البهارات والزعرت      
▲     6262     2121   صادرات الحيوانات الحية - خراف       صادرات الحيوانات الحية - خراف     
▲     2222     2121   خشب ومصنوعاته        خشب ومصنوعاته      
▲     2323     1919   اجهزة انارة كهربائية من ثريات وغريها      اجهزة انارة كهربائية من ثريات وغريها    

  صناعات كياموية مختلفة من مبيدات للحرشات والفطريات   صناعات كياموية مختلفة من مبيدات للحرشات والفطريات 
▲     2525     1818   ومحرضات الزالة الدهان وغريها       ومحرضات الزالة الدهان وغريها     
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▲     2828     1818   االت واجهزة فرز وسحق وخلط االتربة واالحجار وخامات املعادن   االت واجهزة فرز وسحق وخلط االتربة واالحجار وخامات املعادن 
▲     2424     1616   اجزاء ولوازم العربات السيارة       اجزاء ولوازم العربات السيارة     

  1616     1616   صادرات املرشوبات الروحية        صادرات املرشوبات الروحية      
▲     1818     1515   احجار نصب وبناء        احجار نصب وبناء      

  1313     1313   زجاج ومصنوعاته        زجاج ومصنوعاته      
▲     1313     1111   اجهزة لتنقية املياه والسوائل االخرى والغازات     اجهزة لتنقية املياه والسوائل االخرى والغازات   
▲     1515     1111   صادرات مخاليط فواكه        صادرات مخاليط فواكه      
▲     2020     1010   صادرات عصري فواكه        صادرات عصري فواكه      
▲     1414     1010   اثاث منزيل         اثاث منزيل       
▲     2626     88   اجزاء االت واجهزة روافع        اجزاء االت واجهزة روافع      
▲     1515     88   صادرات االرز         صادرات االرز       
▲     1111     77   صادرات زيت دوار الشمس       صادرات زيت دوار الشمس     
▲     88     77   عدد وادوات يدوية من معدن عادي      عدد وادوات يدوية من معدن عادي    
▲     77     66   قامش منسوج         قامش منسوج       
▲     99     66   لعب اطفال وال سيام درجات واصناف اخرى للتسلية والرياضة   لعب اطفال وال سيام درجات واصناف اخرى للتسلية والرياضة 
▲     4040     55   سيارات سياحية         سيارات سياحية       
▲     99     55   عربات سيارة لنقل البضائع       عربات سيارة لنقل البضائع     
▲     88     55   االت واجهزة مستخدمة يف الطباعة      االت واجهزة مستخدمة يف الطباعة    
▲     1010     55   لوحات صور ورسوم ومتاثيل ومنحوتات      لوحات صور ورسوم ومتاثيل ومنحوتات    
▲     66     55   ادوات واجهزة للطب او الجراحة او طب االسنان     ادوات واجهزة للطب او الجراحة او طب االسنان   
▲     77     44   سجاد واغطية         سجاد واغطية       
▲     77     44   حشو من قطن ومواد نسيجية       حشو من قطن ومواد نسيجية     
▲     1616     33   بولدوزرات وجرافات        بولدوزرات وجرافات      
▲     44     33   صادرات الخل         صادرات الخل       
▲     55     33   افران للصناعة او املختربات       افران للصناعة او املختربات     
▲     77     22   عربات سيارة اخرى ) رافعات، خالطات اسمنت...(     عربات سيارة اخرى ) رافعات، خالطات اسمنت...(   
▲     4040   - -    يخوت وزوارق نزهة         يخوت وزوارق نزهة      

  
▼     216216     327327   البالستيك عىل انواعه ومصنوعات بالستيكية      البالستيك عىل انواعه ومصنوعات بالستيكية    
▼     207207     248248   زيوت عطرية ومحرضات عطور وتجميل      زيوت عطرية ومحرضات عطور وتجميل    
▼     173173     208208   محركات ومولدات كهربائية ومجموعات توليد الكهرباء    محركات ومولدات كهربائية ومجموعات توليد الكهرباء  
▼     109109     142142   صادرات ورق كرتون ومصنوعاتهام       صادرات ورق كرتون ومصنوعاتهام     
▼     7777     142142   منتجات دور النرش والصحافة       منتجات دور النرش والصحافة     
▼     101101     121121   اسمدة فوسفاتية        اسمدة فوسفاتية      
▼     8686     115115   منتجات الصيدلة من ادوية       منتجات الصيدلة من ادوية     
▼     7676     8686   خالصات للدباغة والصباغة ودهانات      خالصات للدباغة والصباغة ودهانات    
▼     7979     8282   صادرات الخضار         صادرات الخضار       
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  ▼     6565     7272   قطع والواح شوكوالته        قطع والواح شوكوالته      
▼     6969     7171   املكرسات عىل انواعها        املكرسات عىل انواعها      
▼     1818     6666   البنزين واملازوت        البنزين واملازوت      
▼     4646     6666   قمصان وبناطلني وبدالت واطقم وسرتات      قمصان وبناطلني وبدالت واطقم وسرتات    
▼     5151     5959   التبغ غري املصنع         التبغ غري املصنع       
▼     4444     4848   موصالت كهربائية        موصالت كهربائية      
▼     4141     4848   زيت الزيتون         زيت الزيتون       
▼     4343     4747   النب عىل انواعه         النب عىل انواعه       
▼     3636     4242   محرضات غذائية        محرضات غذائية      
▼     4040     4141   صادرات النبيذ         صادرات النبيذ       
▼   -     -   3838   محركات طائرات        محركات طائرات      
▼     3232     3434   صادرات املرىب         صادرات املرىب       

  3232     3232   بسكويت وتوست وكعك        بسكويت وتوست وكعك      
▼     2424     3131   مبان مسبقة الصنع وال سيام بيوت الزرع      مبان مسبقة الصنع وال سيام بيوت الزرع    
▼     2424     2929   محرضات واصناف محفوظة من لحم ودواجن     محرضات واصناف محفوظة من لحم ودواجن   
▼     2525     2828   اعالك للمضغ         اعالك للمضغ       
▼     2020     2727   صادرات زيت السمسم        صادرات زيت السمسم      
▼     1818     2626   املعكرونة والبستا عىل انواعها       املعكرونة والبستا عىل انواعها     
▼     2323     2626   منتجات من رقائق حبوب       منتجات من رقائق حبوب     
▼     2020     2525   اجهزة كهربائية لوصل وقطع ووقاية ولوحات للتحكم الكهربايئ   اجهزة كهربائية لوصل وقطع ووقاية ولوحات للتحكم الكهربايئ 
▼     1212     1919   اجزاء للطائرات العادية او املروحيات       اجزاء للطائرات العادية او املروحيات     
▼     55     1919   صادرات السكر         صادرات السكر       
▼     1515     1818   مفصالت وتركيبات ولوازم من معادن عادية      مفصالت وتركيبات ولوازم من معادن عادية    
▼     1414     1818   صادرات رقائق القمح        صادرات رقائق القمح      
▼     1010     1818   اجهزة رفع للبضائع او املواد       اجهزة رفع للبضائع او املواد     
▼     1414     1717   محركات لتسيري املراكب        محركات لتسيري املراكب      
▼     1212     1616   احذية واجزاء احذية        احذية واجزاء احذية      
▼     33     1616   صادرات زيت الصويا        صادرات زيت الصويا      
▼     1414     1515   مصنوعات من جلد         مصنوعات من جلد       
▼     11     1414   قوالب واالت صب املعادن       قوالب واالت صب املعادن     
▼     77     1414   االت واجهزة لتوضيب او رزم البضائع      االت واجهزة لتوضيب او رزم البضائع    
▼     88     1212   االت ملعالجة املعلومات ووحداتها       االت ملعالجة املعلومات ووحداتها     
▼     77     1212   االت واجهزة لشغل املطاط او البالستيك      االت واجهزة لشغل املطاط او البالستيك    

  1212     1212   ساعات يد         ساعات يد       
▼     88     1111   زيت الفستق         زيت الفستق       
▼     55     1010   اسالك للف من نحاس وغري النحاس      اسالك للف من نحاس وغري النحاس    

  99     99   اجهزة هاتف         اجهزة هاتف       
▼     44     99   اسطوانات وارّشطة         اسطوانات وارّشطة       
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▼     88     99   مضخات للسوائل ولتفريغ الهواء       مضخات للسوائل ولتفريغ الهواء     
▼     77     99   منتجات من خزف        منتجات من خزف      
▼     55     66   صادرات مصارين ومعد حيوانات       صادرات مصارين ومعد حيوانات     
▼     22     66   صادرات الشاي عىل انواعه       صادرات الشاي عىل انواعه     

  66     66   االت واجهزة لتكييف الهواء       االت واجهزة لتكييف الهواء     
▼     44     55   صادرات االجبان         صادرات االجبان       
▼   -     -   55   صادرات االسمنت االبيض        صادرات االسمنت االبيض      
▼     33     44   جلود خامية         جلود خامية       
▼     33     44   مصاعد لالشخاص او البضائع        مصاعد لالشخاص او البضائع      
▼     33     44   االت واجهزة لتنظيف وفرز وغربلة البذور او الحبوب    االت واجهزة لتنظيف وفرز وغربلة البذور او الحبوب  

  44     44   االت وتجهيزات ومعدات املختربات      االت وتجهيزات ومعدات املختربات    
▼     22     33   بنادق صيد         بنادق صيد       
▼     11     22   ازهار اصطناعية         ازهار اصطناعية       
▼     11     22   اطارات مطاطية جديدة        اطارات مطاطية جديدة      

        
  20222022            20212021   20202020   20192019   201٨201٨   201٧201٧   20162016          20152015   20142014            201٣201٣           

                       )                       )٧٧ اشهر( اشهر(

406406                      996996   14041404   14511451   641641   5٨25٨2   ٨2٣٨2٣   424424   ذهب، املاس، حىل ومجوهرات     ذهب، املاس، حىل ومجوهرات   ٧61٧61    5٣45٣4  

120120    452452   10911091   11351135   289289   430430   702702   237237   منها ذهب     منها ذهب   558558        366366  

218218    423423   248248   239239   287287   8181   5252   111111   9191   منها ماس      منها ماس    110110      

6767      112112   6060   6666   5555   5151   4949   5454   5757    8282   منها حىل ومجوهرات    منها حىل ومجوهرات  

11      1111   55   1111   1010   2020   1919   2222   2020        1111   منها احجار كرمية    منها احجار كرمية  

  خردة وفضالت حديد ونحاس   خردة وفضالت حديد ونحاس 
211211   ٣0٧٣0٧   1٧91٧9   155155   2٣42٣4   20٧20٧   1٣51٣5   16٣16٣   21٣21٣   ٣69٣69   والومينيوم    والومينيوم  

103103   162162   8787   6868   118118   100100   4949   4242   8585   147147   منها حديد    منها حديد  

8282   102102   6868   6464   8888   8181   6767   9999   9797   188188   منها نحاس    منها نحاس  

2626   4343   2525   2323   2828   2727   2020   2323   3030   3434   منها الومينيوم    منها الومينيوم  

٣٣4٣٣4   115115   101101   150150   1٧٧1٧٧   14٧14٧   1٣01٣0   125125   1٣11٣1   1٣٧1٣٧   بالستيك ومصنوعاته    بالستيك ومصنوعاته  

5656   116116   129129   11٨11٨   105105   10٨10٨   109109   12٧12٧   12٨12٨   116116   محرضات خرض ومثار وفواكه   محرضات خرض ومثار وفواكه 

  زيوت ومحرضات عطور   زيوت ومحرضات عطور 

4545   9٨9٨   109109   12٧12٧   122122   125125   124124   129129   115115   102102   وتجميل     وتجميل   

4242   6161   5٨5٨   9090   ٨٨٨٨   ٨٨٨٨   ٨٣٨٣   109109   109109   1٣61٣6   مجموعات توليد الكهرباء   مجموعات توليد الكهرباء 

٨6٨6   ٧1٧1   ٣0٣0   5454   6565   5050   2929   ٨0٨0   ٧٣٧٣   ٧٣٧٣   اسمدة فوسفاتية    اسمدة فوسفاتية  

٨٨٨٨   40٣40٣   120120   ٧2٧2   ٧٨٧٨   6666   ٧٣٧٣   6060   6464   ٨5٨5   فواكه ومثار    فواكه ومثار  

٣6٣6   5555   5٣5٣   6969   ٧٣٧٣   6٨6٨   6060   ٨0٨0   ٨4٨4   ٨٨٨٨   ورق وكرتون    ورق وكرتون  

٣2٣2   ٣9٣9   ٣٨٣٨   ٧5٧5   6٧6٧   ٧٣٧٣   ٧٣٧٣   ٧٨٧٨   125125   ٨6٨6   منتجات دور النرش والصحافة   منتجات دور النرش والصحافة 

ملخص بابرز الصادرات اللبنانية للفترة  ملخص بابرز الصادرات اللبنانية للفترة  ٢٠1٣٢٠1٣--٢٠٢1٢٠٢1
))مليون دوالر اميركي وبحسب الجمارك اللبنانيةمليون دوالر اميركي وبحسب الجمارك اللبنانية((
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      اإلستثامرات األجنبّية يف لبنان 273 مليون دوالر
الصادرات  بأّن   2022 لألونكتاد  اإلحصايئ  الدليل  كشف 
يف  أمرييك  دوالر  مليار   4,59 بلغت  قد  اللبنانيّة  السلعيّة 
 13,86 إىل  السلعيّة  الواردات  وصلت  فيام   ،2021 العام 
املرتبة  عىل  لبنان  حافظ  وبالتايل  أمرييك  دوالر  مليار 
الصادرات والواردات  العارّشة يف منطقة غرب آسيا لجهة 

السلعيّة يف العام 2021. 
َر دليل )األونكتاد( نسبة اإلنكامش الحقيقي للناتج  وقد قَدَّ
املحيّل اإلجاميل بحدود %15,1. كام وأشار إىل أّن اإلستثامرات 
األجنبيّة املبارّشة الوافدة إىل لبنان قد بلغت 273 مليون 
دوالر أمرييك يف العام 2021، فيام وصل العجز يف الحساب 
الجاري إىل 4,8 مليار دوالر. أخرياً، أشار التقرير إىل أّن لبنان 
قد سّجل ارتفاعاً بارزاً بنسبة %154,8 يف مؤرّّش غالء املعيشة 

يف العام 2021. 

       البنك الدويل: 6,8 مليارات دوالر تحويالت املغرتبني 
اللبنانيني يف 2022

املغرتبني  تحويالت  ترتفع  أن  الدويل  البنك  تقرير  توقّع 
مليار   815 إىل   2023 العام  يف   2,6% بنسبة  العامل  حول 
وأشار   ،2022 العام  خالل  دوالر  مليار   794 من  دوالر 
والتطوير  الهجرة  “موَجز  عنوان  تحت  جاء  الذي  التقرير 
أّن  اىل  املعاكسة”،  الرياح  تواجه  التحويالت   :37 رقم 
واملتوّسطة  املنخفضة  البلدان  إىل  املغرتبني  تحويالت 
لتبلغ  2021 العام  يف   4,9% بنسبة  إرتفعت  الّدخل 

626 مليار دوالر، من 597 مليار دوالر يف العام 2021.
تحويالت  حجم  الدويل  البنك  قّدر  لبنان،  صعيد  عىل 
العام  مليارات دوالر يف  بـ6,8  لبنان  إىل  الوافدة  املغرتبني 
لبنان  ليحّل   ،)2021 العام  يف  دوالر  مليارات   6,6(  2022
 32,3( مرص  من  فقط  مسبوقاً  إقليميّاً  الثالث  املركز  يف 
إىل  إضافًة  دوالر(.  مليار   11,4( واملغرب  دوالر(  مليار 
أَ  تَبَوَّ فقد  الدويل،  البنك  تقديرات  بحسب  ودامئاً  ذلك، 
)بعد  عامليّاً  الثانية  واملرتبة  املنطقة  يف  األّول  املركز  لبنان 
الناتج  من   50% التحاويل  هذه  نسبة  بلغت  إذ  تونغا 
املغرتبني  تحويالت  مساهمة  حيث  من  اإلجاميل(  املحيّل 
العام  يف  بلغت 37,8%  والتي  اإلجاميل،  املحيّل  الناتج  يف 
الضّفة  من  متبّوعاً   ،)2021 العام  يف   53,8%(  2022
الناتج املحيل اإلجاميل(  الغربيّة وقطاع غزّة )%18,6 من 

واألردن )%9,7 من الناتج املحيل اإلجاميل(. وأضاف البنك 
الدويل أّن متوّسط كلفة التحويالت الوافدة إىل لبنان من 
التعاون  بلدان ذات دخل مرتفع من ضمن دول منظَّمة 

اإلقتصادي والتنمية ال يزال عالياً جّداً.

      “غولدمن ساكس”: التخلّف عن سداد “اليوروبوند” 
رّسع إنزالق لبنان يف األزمة اإلقتصادية

 Goldman( أشار بنك االستثامر العاملي غولدمن ساكس
بالتخلّف  السابقة  اللبنانية  الحكومة  Sachs( إىل أن قرار 
عن سداد التزاماتها عىل سندات اليوروبوند يف آذار 2020 
البالد يف األزمة اإلقتصادية، حيث  إنزالق  أّدى إىل ترسيع 
الحقيقية  بالقيمة   50% بنحو  اإلقتصادي  النشاط  تقلّص 
متوسط  إىل  التضخم  وارتفعت معدالت  الحني،  ذلك  منذ 
اللبنانية  اللرية  وخرست  املايض،  العام  يف   200% بنسبة 
%95 من قيمتها مقابل الدوالر األمرييك يف السوق املوازية، 
ورّجح  املايل.  النظام  أصابت  التي  الخسائر  إىل  باإلضافة 
املتأخرة أصالً يف  الجهود  الحايل  السيايس  املأزق  أن يؤخر 
اإلصالحات والتقدم يف اإلتفاق مع صندوق النقد الدويل، 
الذي وقع يف  واإلنفجار  تأثري جائحة كورونا،  أن  إىل  الفتاً 
 200 من  أكرث  مقتل  إىل  وأّدى   2020 آب  بريوت يف  مرفأ 
أخرياً  وتفيش  العاصمة،  من  واسعة  أحياء  وتدمري  شخص 
اإلقتصادية  األزمة  تحديات  من  ضاعف  الكولريا،  وباء 
الناتج  ينكمش  أن  البنك  توقّع  النحو،  هذا  عىل  واملالية. 
 ،2022 العام  يف   3,6% بنسبة  الحقيقي  اإلجاميل  املحيل 
وبنسبة %2 يف العام 2023، وأن ينمو النشاط اإلقتصادي 
بنسبة %5,7 يف العام 2024. واعترب “غولدمن ساكس” أن 
صندوق  طلبها  التي  املسبقة  لإلجراءات  الطويلة  القامئة 
 3 قرض  عىل  الصندوق  توقيع  أجل  من  الدويل  النقد 
عقبة  متثّل  تزال  ال  سنوات  أربع  ملدة  دوالر  مليارات 
السياسات  لتطبيق  الضعيفة  البيئة  إىل  بالنظر  رئيسية، 
اإلصالحية واالنقسامات السياسية العميقة. وقال إن البيئة 
والية  انتهت  حيث  الصعوبة،  كثرية  أصبحت  السياسية 
الرئيس ميشال عون التي استمرّت ست سنوات مع فشل 
مجلس النواب يف انتخاب خلف له بعد محاوالت متكّررة، 
ومع قيام مجلس الوزراء الحايل بتسيري األعامل بصالحيات 
محدودة. واعترب أن األمر قد يستغرق عدة أشهر إلنتخاب 
رئيس جديد وتشكيل حكومة فاعلة، وأنه، حتى يف هذه 
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مترير  يف  صعوبات  الوزراء  مجلس  يواجه  قد  الحالة، 
اإلجراءات املسبقة الالزمة من خالل مجلس النواب لتأمني

التمويل من صندوق النقد الدويل والرشكاء الدوليّني.
إنخفاض  يؤدي  أن  ساكس”  “غولدمن  توقع  توازياً، 
اإلقتصادية  والشكوك  املوازية  السوق  يف  الرصف  سعر 
القيمة  تقديرات  البالد إىل جعل  املستمرّة حول مستقبل 
غري  اللبنانية  اليوروبوند  سندات  حاميل  سيسرتدها  التي 
مؤكّدة إىل حّد كبري. لكنه قدر أن قيم التعايف عىل الديون 
الخارجية بعد إعادة هيكلتها من املرجح أن تراوح بني 16 

سنتاً و20 سنتاً لكل دوالر أمرييك.

      لبنان 130 عاملّياً يف مخاطر الرشوة
الرشوة،  مبخاطر  الئحة   Trace International أصدرت 
الخصوص.  هذا  يف  دولة   194 خاللها  من  صّنفت  والتي 
الرشكات  إعالم  إىل  تهدف  الالئحة  هذه  فإّن  بالتفاصيل، 
يُطلَب  أن  بإمكانيّة  دويل،  العمل عىل صعيد  تعتزم  التي 
منها دفع رشاوى من ِقبل مسؤولني حكوميّني. متثّل النتيجة 
أال  أساسيّة،  مجاالت  ألربعة  املثّقل  املجموع  اإلجامليّة 
وردع   )40% بنسبة  )تثقيل  الحكومة  مع  التعامل  وهي 
املؤّسسات  يف  والشفافيّة   )15% بنسبة  )تثقيل  الرشوة 
بنسبة )تثقيل  املدنيّة  الخدمة  ومجلس  الحكوميّة 

%22,5( والقدرة عىل الرقابة )تثقيل بنسبة 22,5%(.
تلتها   ،4 بنتيجة  عامليّاً  األّول  املركز  يف  الرنويج  أتت  وقد 
بنتيجة  وسويرسا   9 بنتيجة  والسويد   8 بنتيجة  نيوزيالند 
املرتبة  يف  األردن  أتت  إقليميّاً   .11 بنتيجة  والدمنارك   10
)املرتبة 76  تونس  تلتها  بنتيجة 43،  عامليّاً  والـ 65  األوىل 
بنتيجة  عامليّاً   111 )املرتبة  والكويت   )45 بنتيجة  عامليّاً 
)املرتبة  البحرين  من  كل  أتت  اآلخر،  املقلب  يف   .)53
عامليّاً   180 املرتبة  )يف  وليبيا   )70 بنتيجة  169عامليّاً 

بنتيجة 76( وسوريا )املرتبة 191 عامليّاً بنتيجة 88(.
عامليّاً  والـ130  إقليميّاً  الـ5  املرتبة  يف  لبنان  أىت  محلّياً 
مجال  يف   57 نتيجة  عىل  إستحصل  بحيث   ،58 بنتيجة 
املتوّسط  الترشيعي  اإلطار  نتيجة  الحكومة  مع  التعامل 

واملستوى العايل املتوقّع للرشاوى.
نتيجة  الرشوة،  نتيجة 79 يف مجال ردع  لبنان  وقد سّجل 
املستوى املنخفض لتطبيق إجراءات لردع الرشوة، ونتيجة 
ومجلس  الحكوميّة  املؤّسسات  يف  الشفافيّة  مجال  يف   68

الخدمة املدنيّة، بحيث تّم تقييم شفافيّة الحكومة كضعيفة. 
القدرة معيار  يف   36 نتيجة  عىل  لبنان  إستحصل  أخرياً 

الرقابة، بحيث قيّمت Trace International حريّة  عىل 
الصحافة ونوعيّتها ومشاركة املجتمع املدين كمتوسطّة.

“موديز” عن لبنان: ضعف وقلة فعالية السياستني       
املالية والنقدية

كانون   8 بتاريخ  موديز  الدولّية  التصنيف  وكالة  أصدرت 
للحكومة  السيادي  للتصنيف  إئتامنيّاً  تحليالً   2022 األول 
السيادي  لبنان  تصنيف  عىل  فيه  حافظت  اللبنانيّة 
التصنيف يعكس إحتامليّة كبرية  بأّن هذا  عند»C«، علامً 

بأن تتخطّى خسائر حاميل السندات نسبة الـ65%.
التعرّض  كالتايل:  القامئة  التحّديات  إخترصت وكالة موديز 
حاّدة  واجتامعيّة  وماليّة  إقتصاديّة  ألزمة  باإلرتفاع  اآلخذ 
يؤّخر  ما  )وهو  الحوكمة  ونظام  املؤّسسات  وضعف  كام 
الدعم الخارجي( وإندثار القّوة الرشائيّة جرّاء الرتاجع الكبري 

يف سعر الرصف واإلرتفاع امللحوظ يف مستويات التضّخم.
تصنيف  يف  تحسني  أّي  أّن  موديز  وكالة  ذكرت  وقد 
عىل  جوهريّة  إصالحات  تطبيق  عىل  يعتمد  لبنان 
يف  ملحوظ  تقّدم  وحصول  جهة  من  عّدة  سنوات  مدى 
الفوائد  ومستويات  اإلقتصادي  )كالنمّو  الدين  ديناميكيّة 
فوائض  تسجيل  عىل  والقدرة  الخصخصة  وإيرادات 
إستدامة  لضامن  وذلك  أخرى،  جهة  من  كبرية(  أّولية 
ال  أنّها  إىل  أشارت  الوكالة  أّن  إاّل  املستقبل.  يف  الدين 

ترتقب أي تحّسن يف تصنيف لبنان يف املدى القريب.
من منظاٍر آخر، يجدر التوضيح أّن التصنيف الذي متنحه 
أربعة  عىل  لة  مسجَّ نتائج  عىل  بناًء  يأيت  موديز  وكالة 
مستويات، أال وهي: القّوة اإلقتصاديّة، القّوة املؤّسساتيّة، 
التقرير  املاليّة، والتعرّض ملخاطر األحداث. وكشف  القّوة 
اإلقتصاديّة  القّوة  نتيجة »b3« يف معيار  أن »لبنان سّجل 
الضعيفة،  اإلقتصاديّة  وآفاقه  حجمه،  لصغر  نظراً 
ومحدوديّة قدرته التنافسيّة، كام والكلف الكبرية للتعديل

اإلقتصادي نحو منوذج منو جديد وأكرث استدامة«.
النمّو  وقدرة  التنافسیّة  القدرة  أّن  التقرير  ذكر  وقد 
اإلقتصادي يف لبنان قد تراجعتا منذ إندالع ثورات الربيع 
يف  شديد  تباطؤ  عنها  نتج  والتي   ،2011 العام  يف  العريب 
التجاريّة،  الحركة  يف  جذري  وتقلُّص  السياحيّة،  الحركة 
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السورينّي  النازحني  تدفُّق  مع  البالد  عىل  األعباء  وزيادة 
نتيجة  لبنان  سّجل  املؤّسساتيّة،  للقّوة  بالنسبة  إليها. 
يف  وذلك  الحوكمة  بيئة  يف  الضعف  يعكس  ما   ،»caa3«
مع  متاشياً  للدولة  املاليّة  السياسة  فعاليّة  ضعف  ظّل 
عند  وذلك  واملاليّة  النقديّة  السياسات  فعاليّة  محدوديّة 

أخذ الضغوط اإلقتصاديّة والخارجية يف اإلعتبار.
كام يعكس هذا التصنيف تخلّف لبنان عن دفع سندات 
اليوروبوندز. أّما عىل صعيد القّوة املاليّة، فقد نال لبنان نتيجة 
»ca«، وهي نتيجة تعكس دين الدولة الكبري الذي قد يتسبّب 
يف خسائر كبرية للدائنني يف حال تعرّثت الدولة عن الدفع.
عرضة  يبقى  الدين  مسار  فإّن  موديز  وكالة  وبحسب 
عملة  واحتياطات  وتضّخم  منّو  لديناميّات  كبري  بشكل 
أجنبيّة معاكسة وهو ما يشري إىل إمكانيّة تسجيل خسائر 
إضافيّة يف ظّل غياب خطّة إعادة هيكلة تزامناً مع دعم 

صندوق النقد الدويل واإلنتقال إىل نظام منّو مستدام.
التعرُّض  معيار  يف   »ca« نتيجة  عىل  لبنان  حصل  أخرياً، 
ملخاطر األحداث، نظراً ملخاطر السيولة والتعرّض الخارجي 
الكبري كام التعرّض الكبري للقطاع املرصيف للدين السيادي.

      إعتامد “صرّيفة” يف رسوم الطابع املايل و”الرسم 
النسبي” لكّتاب العدل واملحامني

اعتامد  معلنًة   ،2022 العام  نهاية  املالية  وزارة  إستبقت 
من  بالدوالر  املقيمة  املعامالت  رسوم  يف  “صريفة”   سعر 
بذلك  ُمحّققة  تتواىل،  التي  التدريجية  القرارات  خالل 
املنّصة وهو اعتامدها كسعر  أُنشئت ألجله  الذي  الهدف 
شيئاً  والتخلّص  التعامالت،  يف  الدوالر  إزاء  للرية  رصف 

فشيئاً من تعّددية أسعار رصف الدوالر.
عىل  املالية  وزارة  يف  املايل  الطابع  رسم  اعتمدت  فبعدما 
العقود بالدوالر وفق سعر “صريفة” التي كانت تحتسب 
املالية  الرسمي 1500 لرية، أصدر وزير  عىل سعر الرصف 
قراراً )نرش يف الجريدة الرسمية( حّدد فيه القيمة باللرية 
الفعلية  والعروض  األسناد  يف  املذكورة  للمبالغ  اللبنانية 
العدل  لكتّاب  النسبي  الرسم  إلحتساب  األجنبية  بالعملة 

ورسم نقابة املحامني وفق سعر “صريفة” أيضاً.
رسم  املالية إلحتساب  لوزير  األول  القرار  بعد  هذا  ويأيت 
وزارة  أصدرتها  التي  الـ6  القرارات  ضمن  املايل  الطابع 
املالية يف 24 ترشين الثاين املايض حيث حّددت احتساب 
عملة  أي  أو  األمرييك  بالدوالر  والصكوك  العقود  رسوم 

أجنبية أخرى عىل سعر “صريفة”.
فيه  حّدد  قراراً،  املالية  وزير  أصدر  الثاين  كانون   12 ويف 
األسناد  يف  املذكورة  للمبالغ  اللبنانية  باللرية  القيمة 
الرسم  إلحتساب  األجنبية  بالعملة  الفعلية  والعروض 
صريفة  سعر  عىل  املحامني  ونقابة  العدل  لكتّاب  النسبي 
لكتاب  باأللف   2 مبعّدل  النسبي  الرسم  القرار  وحّدد 

العدل و1 باأللف رسم نقابة املحامني.
القيمة           تحديد  أجل  من  يعتمد  أنه  اىل  القرار  ولفت 
والعروض  األسناد  يف  املذكورة  للمبالغ  اللبنانية  باللرية 
منّصة صريفة   الرصف عىل  األمرييك سعر  بالدوالر  الفعلية 
العرض  أو  السند  عىل  املصادقة  لتاريخ  السابق  اليوم  يف 
أو  االسناد  يف  املذكورة  املبالغ  كانت  حال  ويف  الفعيل. 
يتّم  أخرى  أجنبية  بعملة  محّددة  الفعلية  العروض 
ملتوّسط  وفقاً  األمرييك  بالدوالر  يقابلها  ما  اىل  تحويلها 
األمرييك  والدوالر  األجنبية  العمالت  بني  التحويل  سعر 

ويتّم تحديد قيمتها باللرية اللبنانية.

       ارتفاع معدالت البطالة والتضخم حسب اإلحصاء 
املركزي

بحسب دراسة لإلحصاء املركزي  مع منظمة العمل الدولية 
ارتفعت نسبة البطالة من %11 يف العام 2019 اىل 30% 
منذ  األسعار  تضخم  معّدل  ارتفع  كام   .2022 العام  يف 
يف  مبعدل   562%.  ليصبح   2021 العام  حتى   2018 العام 
ترشين  وبني  فقط،   92% األجور  متوسط  ارتفع  املقابل 
لألسعار  تضخم  ُسجل   2022 وترشين  األول   2021 األول 
بنسبة %158.  إىل ذلك، بينت الدراسة أن أكرث من نصف 
أقل من  العام 2022  أوائل  كان دخلها يف  لبنان  األرس يف 
ان  عن  اإلحصاءات  لرية.  وكشفت  ألف  و400   مليونني 
لغاية   2019 العام  يف  األزمة  بداية  منذ  ارتفعت  األسعار 

أيلول 2022  مبا يوازي تقريباً %1300 أي مرضوبة بـ 13. 

       اإلتحاد األورويب: 229 مليون يورو لتعزيز اإلصالحات 
والتنمية يف لبنان

»اإلتحاد  بعنوان  لبنان،  يف  األورويب  اإلتحاد  بعثة  أعلنت 
يواصل  اإلتحاد  أن  للبنان«،  دائم  ملتزم  رّشيك  األورويب 
واإلقتصادية  اإلجتامعية  الظروف  يف  وشعبه  لبنان  دعم 
لتعزيز  يورو  مليون   229 العام  هذا  ويخّصص  الصعبة 
جرى  وقد  اإلقتصادية.  والتنمية  الرضورية  اإلصالحات 
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الجديدة. املالية  الحزمة  لهذه  عدة  أولويات  تحديد 
ودعم  الرشيدة  الحوكمة  تعزيز  يف  األوىل  األولوية  تتمثّل 
اإلصالحات. ويف هذا السياق، سيساعد اإلتحاد األورويب لبنان 
يف تنفيذ اإلصالحات املتعلّقة باإلدارة العامة والتي تركّز عىل 
النزاهة والشفافية واملساءلة، مبا يتامىش مع الفرص التي 
حّددها اإلتفاق األخري عىل مستوى املوظفني مع صندوق 
النقد الدويل. وستهدف مساعدة اإلتحاد األورويب  إىل إصالح 
والوصول  العامة،  املالية  اإلدارة  وإصالح  املدنية،  الخدمة 

إىل املعلومات.
فضالً عن ذلك، سيعمل اإلتحاد األورويب مع الجهات الفاعلة 
يف الدولة واملجتمع املدين لتمكني املرأة اللبنانية واملساهمة 
يف تحقيق املساواة بني الجنسني. وسيساهم اإلتحاد األورويب 
يف تعزيز قيادة النساء ومشاركتهن يف املجاالت السياسية ويف 
القطاع العام، والعمل إليجاد البيئة الالزمة لتحسني متثيلهن 
يف سوق العمل. ومن منطلق التزامه دعم لبنان يف برنامجه 
الترشيعات تنفيذ  األورويب  اإلتحاد  سيدعم  اإلصالحي، 

الرامية إىل حامية النساء من جميع أشكال العنف.
واملستدام،  للبيئة  املراعي  التعايف  تعزيز  أولوية  إطار  ويف 
والتحّول  األخرض  لبنان  برنامج  األورويب  اإلتحاد  سيدعم 
الطاقة  كفاءة  معدات  وسيمّول  املتجّددة.  الطاقة  إىل 
يف مباين القطاع العام ويساهم يف توفري خدمات عامة أكرث 
كفاءة. كام سريكّز عىل زيادة القدرة التنافسية للصناعات 
خالل  من  الزراعية،  األغذية  قطاع  سيام  وال  اللبنانية، 
لحلول  التكنولوجيا  ونقل  واإلبتكار  األعامل  ريادة  دعم 
اإلتحاد  سيواصل  ذلك،  إىل  باإلضافة  املستدامة.  الطاقة 
والالجئني  للبنانيّني  كبرية  مساعدات  تقديم  األورويب 
عىل  الحصول  عىل  ومساعدتهم  املعوّزين  السورينّي 
الخدمات األساسية التي هم يف أَمّس الحاجة إليها يف مجاالت

الحامية اإلجتامعية والتعليم والصحة وتوفري املياه. 

      تعزيز الروابط اإلقتصادية بني لبنان والربازيل
»تعزيز  بعنوان  ندوة  الربازيل  يف  لبنان  سفارة  نظّمت 
تطبيق  عرب  والربازيل«،  لبنان  بني  اإلقتصادية  الروابط 
الربازيلية،  اللبنانية  التجارة  غرفة  مع  بالتعاون   ،ZOOM
وجمعية  الربازيل  يف  الغذائية  املواد  مستوردي  جمعية 
euromena con- ورّشكة باولو،  ساو  والية   سوبرماركت 
sulting حيث تندرج هذه الفعالية ضمن برنامج مدعوم 

املمّول  واإلستثامر،  التجاري  التبادل  تسهيل  مرشوع  من 
إىل  يهدف  والذي  الدولية،  للتنمية  األمريكية  الوكالة  من 

زيادة صادرات املنتجات اللبنانيّة.
اطلقتها  مبادرات  سلسلة  سياق  يف  املبادرة  هذه  أتت 
والربازيل  لبنان  بني  اإلقتصادية  العالقات  لتعزيز  السفارة 
مثل مشاركة لبنان يف كل من معارض املنتجات الغذائية 
APAS و Super Rio Expofood يف وقت سابق من هذا 
العام، وتنظيم املعرض اإلفرتايض للمنتجات اللبنانية خالل 
شهر أيلول من العام املايض، عىل سبيل املثال ال الحرص.
إىل  الغذائية  لبنان  صادرات  تحفيز  إىل  الندوة  هدفت 
الربازيل، عرب تقديم املشورة للرشكات اللبنانية وربطها مع 
مستوردين برازيليّني، وهذا بعدما ارتفعت صادراته بنسبة 
%220 خالل الثالثة اعوام لتصل إىل حواىل 29 مليون دوالر 
بعدما كانت 9 ماليني دوالر يف عام 2019. كام تّم نقاش 
عوائق التصدير إىل الربازيل وكيفية تخطيها، وأيضاً نقاش 
النظام الرضيبي الربازييل وتأثريه عىل سعر املنتج اللبناين يف 
الربازيل. شاركت 27 رّشكة لبنانية مصنعة للمنتجات الغذائية 
وعرضت 9 رّشكات منها منتجاتها عىل مستوردين برازيليّني.
تجارة  غرفة  بني  تفاهم  ملذكّرة  توقيع  الحدث  سبق  وقد 
اللبنانية الربازيلية، تهدف إىل زيادة  التجارة  زحلة وغرفة 
التعاون بني الغرفتني يف أي مجال يعود بالنفع اإلقتصادي 
والتجاري والصناعي والزراعي والتكنولوجي عىل البلدين، 
كام نّصت عىل تعزيز الروابط التجارية بني رجال األعامل من
الطرفني وتسهيل اإلجراءات التجارية بني الربازيل ولبنان.

لبنان  بني  اإلقتصادية  الروابط  أهمية  عىل  الرتكيز  وتّم 
التفاهم،  مذكّرة  من خالل  تعّزز  أن  التي ميكن  والربازيل 
إطار  يف  السفارة  تلعبه  الذي  املهم  الدور  وعىل 
عّدة  خطوات  طرح  تّم  كام  اإلقتصادية.  الديبلوماسية 
العام 2023  اللبنانية يف  الزراعة  بها وزارة  ميكن أن تقوم 
كزيارات  الربازيل  يف  اللبنانية  الغذائية  املنتجات  لرتويج 
إىل  اللبنانية  للرشكات  عمل  زيارات  املختّصني،  للمدراء 

الربازيل، وتنظيم معارض للمونة اللبنانية.

       اإلتحاد األورويب يخّصص 25 مليون يورو  ملعالجة 
انعدام األمن الغذايئ يف لبنان 

مبادرتني  »إطالق  بيان،  يف  األورويب   اإلتحاد  أعلن 
املعوزة الفئات  لدعم  يورو  مليون   25 بقيمة  جديدتني 
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وتندرج  فيه.  الغذايئ  األمن  إنعدام  ومكافحة  لبنان  يف 
التداعيات  ملواجهة  اإلستجابة  إطار  يف  املبادرتان  هاتان  
البلدان  عىل  أوكرانيا  ضد  الروسية  للحرب  السلبية 
هذه  البيان:»ستوفر  وقال  األورويب«.  لإلتحاد   املجاورة 
فقرية  لبنانية  عائلة  لـ7,245  مبارّشة  مساعدات  األموال 
األرس   لدعم  الوطني  الربنامج  يف  مسجلة  فرداً(   41,257(
األكرث فقراً  الذي  ميثل شبكة األمان اإلجتامعي يف البالد  
العاملي.  األغذية  برنامج  مع  بالتعاون  الحكومة  وتنفذه 
من عدد  دعم  يف  األورويب  اإلتحاد  مساعدات  وستساهم 

اللبنانيّني املحتاجني يف تلبية احتياجاتهم الغذائية«.
اإلتحاد  يرغب  الطويل،  إىل  املتوسط  املديني  ويف   : وتابع 
الزراعية  املنظومات  تعزيز  يف  املساهمة  يف  األورويب 

اإلنتاجية  القدرة  زيادة  يجب  كام  الزراعية.  والغذائية 
أقل  زراعي  قطاع  دعم  عن  فضالً  اللبنانينّي،  للمزارعني 
تطلباً وأكرث تالؤماً مع الظروف املناخية، مام يساعد لبنان 
عىل  اإلعتامد  عن  والكف  الغذايئ  إنتاجه  تنويع  عىل 
واردات املحاصيل والحبوب. وسيجري تنفيذ هذا املرشوع 
املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  مع  بالرشاكة 

وبرنامج األغذية العاملي.
أصالً  القامئة  املشاريع  إىل  الجديد  التمويل  هذا  ويُضاف 
والحامية  الغذايئ  األمن  مجال  يف  لبنان  يف  واملنّفذة 
رالف  لبنان  يف  األورويب  اإلتحاد  سفري  وقال  اإلجتامعية. 
يقف األورويب  »اإلتحاد  إن  املبادرتني  إطالق  يف  طراف 

إىل جانب الشعب اللبناين يف هذه األوقات العصيبة«.
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اإلعتامد  بني  الواردة  املدفوعات  حول  تعاون     
اللبناين وماسرتكارد

أعلنت ماسرتكارد إبرامها إتفاقية رّشاكة مع بنك االعتامد 
خالل  من  الحدود  عرب  الواردة  املدفوعات  لقبول  اللبناين 
من  األول  يعد  تعاون  يف  املبارّشة،  املرصفية  اإليداعات 
الخارجية،  التحويالت  آلية  تحديث  إىل  ويهدف  نوعه، 
والسامح ألصحاب الحسابات بتلقي األموال برسعة وأمان.
ماسرتكارد  تكنولوجيا  ستمّكن  الرشاكة،  هذه  ومبوجب 
أفضل  تجربة  تقديم  من  اللبناين  اإلعتامد  بنك  املتطّورة 
القادمة  املدفوعات  عملية  تبسيط  خالل  من  لعمالئه، 
املتطّور  الحّل  هذا  وسيتيح  بها،  واإلرتقاء  الحدود  عرب 
من  البنك  عمالء  إىل  األمرييك  بالدوالر  األموال  تحويل 
الواسعة،  العاملية  الرشكة  شبكة  من  اإلستفادة  خالل 
ومعالجة املدفوعات الرقمية من خالل جهة اتصال واحدة. 
ووفقاً لتقرير أصدره البنك الدويل فقد تلقى لبنان حواالت 
ويعد  ،2021 عام  يف  دوالر  مليار   6,6 بقيمة  خارجية 

من أعىل املستويات يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا. 

      رفع سعر صرّيفة إىل 38 ألف لرّية
أوضح حاكم مرصف لبنان رياض سالمة، أّن “سعر رصف 
امتّدت  والتي  األعياد  فرتة  خالل  ارتفع  األمرييك  الدوالر 
عن ناتجة  املوازية  السوق  يف  لرية   2000 أيام  ثالثة  ملّدة 

عمليات مضاربة وتهريب الدوالر خارج الحدود”.
أرّض  مام  األسواق  يف  تضخامً  سبَّب  اإلرتفاع  “هذا  وقال: 

بسعر  ترتبط  لبنان  يف  األسعار  كون  اللبناين  باملواطن 
رصف الدوالر”.   

وأضاف: “بناًء عىل ذلك وعىل أساس املواد 75 و 83 من 
قانون النقد والتسليف تقّرر ما ييل :  

- أوآل :  رفع سعر sayrafa ليصل اىل 38 ألف لرية. 
ويبيع  اللبنانية  اللريات  كل  لبنان  - ثانياً :  يشرتي مرصف 
وميكن  لرية  ألف   Sayrafa 38 سعر  الدوالر عىل 
أن  باألرقام  حدود  ودون  واملؤسّسات  لألفراد 
لتمرير اللبنانية  املصارف  جميع  من  يتقدموا 

           هذه العمليات. وذلك حتى إشعار آخر”.  
هذه  بتنفيذ  متعلّقة  رّشوط  من  “ليس  أن  أكّد  كام 
املصارف  تتقّدم  حينام  تلقائياً  ستنّفذ  والتي  العمليات، 
وسيسلمها  اللبنانية  باللريات  لبنان  مرصف  من  اللبنانية 
ساري القرار  هذا  أن  كام  الدوالرات،  وباملقابل  فوراً 

املفعول من اليوم بالذات وحتى إشعار آخر”.
يتعلّق  مبا  العمل  ساعات  لبنان  مرصف  وسيمّدد 
من مساًء  الخامسة  الساعة  حتى  املذكورة  بالعمليات 

كل يوم عمل وذلك حتى 31 كانون الثاين 2023.
أنه  لبنان  أعلن مرصف  الثاين  ابتداًء من 9 كانون  أنه  إالّ 
املؤسّسات، دون  فقط  لألفراد  “صريفة”  منّصة  سيخّصص 

عىل أال يتعّدى السقف املئة مليون لرية. 
ملنّصة  اإلستغالل  وقف  اىل  القرار  متابعة  مصادر  وعزّت 
مل  التجار  بعض  فيام  املضاربني.  بعض  قبل  من  صريفة 

يخّفض أسعاره رغم حصوله عىل دوالر من صريفة.
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أورو.  مليار  قيمة 3000  من  فرنسا  يف  العام  الدين  يقرتب 
الوطني  املعهد  وبحسب   ،2022 األول  الفصل  نهاية  يف 
الدين  بلغ   ،)INSEE( االقتصادية  والدراسات  لإلحصاء 
نهاية  يف  أورو  مليار   2434 مقابل  أورو  مليار   2902 العام 
الفصل األول 2020 )+19%(، تاريخ انطالق األزمة الوبائية، 
ذروة  قبل   )%60+(  2011 نهاية  يف  أورو  مليارات  و1808 
األول  الفصل  يف  األورو.  منطقة  يف  السيادي  الدين  أزمة 
2022، ارتفعت حصة الدولة بقيمة 64,8 مليار أورو وحصة 
وبات  أورو.  مليار   25,6 بقيمة  اإلجتامعي  الضامن  إدارات 
الفرنسية  الدولة  إىل  بالنسبة  مشكلة  يطرح  االرتفاع   هذا 
التي تبقى إىل جانب األرَُس والرشكات ملواجهة، ليس فقط 
املوجة الجديدة من الوباء بل أيضاً أزمة التضخم وانعكاسات 

األزمة األوكرانية.
الناتج املحيل اإلجاميل  تبلغ نسبة الدين العام الفرنيس إىل 
114,5% وهي قريبة مام كانته يف نهاية الفصل األول 2021 
)117,4%(. وكرست هذه النسبة سقف 100% البسيكولوجي 
ماكرون  الرئيس  حكومة  وضع  بعد   2020 عام  بداية  منذ 
بهدف  املالية  للسياسة  طارئة  إجراءات  التنفيذ  موضع 
نجحت يف  وإذا  كوفيد 19.  أزمة  انعكاسات  التخفيف من 
تقليص نسبة العجز العام من 8,9% يف عام 2020 إىل %6,5 
واإليرادات  االقتصادي  االنتعاش  عودة  مع   2021 عام  يف 
املحّصلة، فإن السلطات العامة الفرنسية تتجاوز دامئاً املعايري 
األوروبية عىل صعيد املالية العامة، أي نسبة عجز عام دون 
3% من الناتج املحيل ونسبة دين عام دون 60% من الناتج. 
املعايري  أوقفت هذه  األوروبية  اللجنة  أن  الرغم من  وعىل 

منذ آذار 2020 ولغاية عام 2023، فإن فرنسا مصنَّفة من بني 
الدول الخمس عرشة ذات العجز العام  األعىل يف عام 2021.

إن وضعية املالية العامة يف فرنسا مقلقة. هذا باإلضافة إىل 
منذ  األورويب  املركزي  للمرصف  النقدية  السياسة  تصحيح 
الفائدة األساس  الزيادة األوىل ملعدالت  21 متوز 2022 مع 
بواقع 50 نقطة، األمر الذي يزيد مخاطر استدامة الدين عىل 
الفائدة لعرش سنوات يف  املتوسط. وقفزت معدالت  املدى 
لتسّجل 1,92% يف 23 آب 2022.  نقطة  بواقع 169  فرنسا 
وبحسب تقديرات املرصف املركزي الفرنيس، كل زيادة عىل 
الفائدة بواقع 1%، تؤدي يف غضون عرش سنوات إىل ارتفاع 
املحيل  الناتج  من   %1 بواقع  العام  للدين  السنوي  العبء 
اإلجاميل وارتفاع الدين العام بواقع 5,5% من الناتج املحيل 
فكل  الفائدة.  معدالت  زيادة  غياب  مع  باملقارنة  اإلجاميل 
للفائدة متثل كلفة سنوية إضافية تقارب زيادة بنسبة %1 

40 مليار أورو، أي موازنة الدفاع حالياً تقريباً يف فرنسا.
ويف مرشوع قانون املوازنة املصّححة للعام 2022، يرى املجلس 
األعىل للاملية العامة )HCFP( أن الزيادة الكبرية يف كلفة الدين 
للعام 2022 )+17,8 مليار أورو( باملقارنة مع قانون املوازنة 
يخّص  ما  الحذر يف  أقىص درجات  اتّخاذ  األسايس تستدعي 
استدامة الدين العام عىل املدى املتوسط، الفتاً إىل إمكانية 
زيادة إضافية يف كلفة الدين، خصوصاً يف ما يتعلّق باألوراق

املربوطة بالتضخم بسبب ارتفاع التضخم أكرث من املتوقّع.

املصدر :

ارتفاع مخاطر استدامة الدين العام في فرنسا 
مع زيادة الفوائد

Revue Banque No 871, Septembre 2022 Le risque 
de formation de NPL a sensiblement augmenté
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خطر ارتفاع الديون غير العاملة

والركود  الفائدة  األورويب معدالت  املركزي  رفع املرصف  إن 
رّشوط  لتدهور  مرادفان  هام  األورو  منطقة  يف  االقتصادي 
التي  واألرَُس  الرشكات  الضغط عىل  شأنهام  التسليف، ومن 
الديون إىل  العودة  يدعم  ما  مالية،  صعوبات  من  تعاين 

 املتعرّثة وهي القروض غري العاملة )NPL(. يف حني تعترب 
لألسواق  خارطتها  يف   )AMF( املالية  األسواق  سلطات 
واملخاطر للعام 2022، الديون غري العاملة خطراً كبرياً  للربحية 
التصنيف  وكالة  ترى  املالية،  املؤسسات  ولربحية  املالية 
التشّدد  أن  األوروبية،  املصارف  عن  تقرير  يف  “سكوب”، 
انعكاس  عىل  خطراً  يشكل  أوروبا  يف  املالية  الرشوط  يف 
املنحى االنخفايض للديون غري العاملة. فاإلجراءات الهادفة

إىل زيادة معدالت الفائدة تأيت يف موازاة تراجع منو الناتج 
سلسلة  مشاكل  تؤدي  ذاته،  الوقت  يف  اإلجاميل.  املحيل 
الربح  هوامش  من  وتحّد  تضخمية  ضغوط  إىل  اإلمدادات 
ارتفع  الوكالة،  وبحسب  لألرَُس.  املتاح  والدخل  للمؤسسات 
ويُنتظر  ملحوظ.  بشكل  عاملة  غري  ديون  تكوين  خطر 
املدينني والقطاعات  ظهور  هشاشة  لدى مجموعات من 
أو  التضخمية  للضغوط  تعرّضاً  األكرث  واملقرتضني 
الخاص.  للقطاع  بالتسليفات  املستمّر  االرتباط  ذات 
توافر  من  لسنوات  استفادت  التي  القطاعات  وستخضع 

كبرية. تصحيحية  ملراجعة  الفائدة   وانخفاض  السيولة 
رغم ذلك، ميكن للمصارف األوروبية تحصيل عائد من القروض 
املتعرثة، والتي انخفضت بحوايل 60%، من 1000 مليار أورو 
يف عام 2015 إىل 373 مليار دوالر يف عام 2021. وقد ساهم 
يف هذا االنخفاض املساعدة الكثيفة من القطاع العام خالل 
فرتة الوباء ومن بعدها عودة التعايف االقتصادي. بحسب وكالة 
التصنيف، مثة انعكاس محتمل لتكوين ديون غري عاملة، إمنا 
يتطلّب ذلك وقتاً ليتبلور ويكون تدريجياً بسبب الفارق بني

تدهور األوضاع االقتصادية واإلقرار بالديون غري العاملة.
يف  األوروبية  للمصارف  املنخفضة  املخاطر  كلفة  أن  كام 
انعكاس  إىل  بعد  تشري  ال   ،2022 العام  من  األول  الفصل 
أن  للمصارف  ميكن  الخطر،  هذا  مواجهة  يف  االتجاه. 
املرتبطة  املداخيل  وزيادة  السليمة،  ميزانياتها  عىل  تعتمد 
الستيعاب  التسنيد  أو  املحافظ  وبيع  الفوائد،  بارتفاع 
أكرب. تكون  أن  واملحتمل  التسليف  من  الناجمة  الخسائر 
يف تقييمه يف حزيران 2022 ملخاطر النظام املايل الفرنيس، يقول 
املرصف املركزي الفرنيس بان هذا النظام يف صدد مواجهة

الهشاشة املرتبطة باالقرتاض نظراً لصالبة مالءة املصارف. 

Revue Banque No 871, Septembre 2022 Le risqueاملصدر :
 de formation de NPL a sensiblement augmenté
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نشاطات الجمعية      

نشاطات مديرية تطوير الموارد البشرية 
كانون األول ٢٠٢٢

         مشاركة رئيس جمعية المصارف واألمين العام في حفل 
تخريج طالب المعهد العالي للدراسات المصرفية

نظّم املعهد العايل للدراسات املرصفيّة يف جامعة القّديس 
يوسف يف بريوت حفل تخريج ُدفعة طالّب السنة األكادمييّة 
يوم  هوفالن،   – االجتامعيّة  العلوم  حرم  يف   2022-2021
الحفل  حرض   .2022 األول  كانون  من  األول  يف  الخميس 
رئيس الجامعة األب الدكتور سليم دكّاش اليسوعّي، مدير 
املعهد الدكتور وليد يازجي، رئيس جمعية املصارف الدكتور 

سليم صفري، السيدة رانيا الجمل ممثلًة رئيس مجلس إدارة 
فرنسبنك السد نديم القّصار، األمني العام لجمعيّة املصارف 
الدكتور فادي خلف والدكتور جوزيف الجميّل، عميد كلية 
شارك  كام  يوسف.  القديس  جامعة  يف  اإلقتصادية  العلوم 
يف الحفل أمني عام جمعية املصارف السابق الدكتور مكرم 
صادر وعدد من املسؤولني املرصفيني واألكادمييني وأساتذة 
املعهد وأهايل الطالّب. وتّم توزيع شهادات اإلجازة واملاسرت 

عىل الخّريجني واختتم الحفل بنخب املناسبة.

الرئيس الدكتور سليم صفرّي واألمني العام الدكتور فادي خلف وعدد من املسؤولني املرصفيني واألكادمييني يف حفل توزيع شهادات اإلجازة واملاسرت عىل الخريّجني
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