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  الوضع االقتصادي والمالي والمصرفي

  2019 الثانيكانون     

   

قطاع الحقيقي قياساً على ما كانته في الشهر األول من ال، تراجعت غالبية مؤشرات 2019في شهر كانون الثاني 

تراجع و ،مليون دوالر 1380وسّجل ميزان المدفوعات عجزاً كبيراً بمقدار  ،ولكن بنسب متفاوتة 2018العام 

 248,9ما يوازي  المطلوبات في المصارف التجارية/إجمالي الموجودات ليبلغ %0,2اط المصرفي بنسبة النش

ً معدالت الفائدة  وسّجلت. 2019مليار دوالر في نهاية كانون الثاني  على جميع فئات سندات الخزينة ارتفاعا

من ناحية أخرى، حافظت . ليرة والدوالرعلى ال المنحى التصاعدي لمعدالت الفائدة المصرفية كما استمرّ  ،بالليرة

مليار دوالر في  39,3موجودات مصرف لبنان بالعمالت األجنبية على مستوى جيد إذ بلغت من دون الذهب، 

 .2019نهاية كانون الثاني 

  

   الوضع االقتصادي العام -أوالً 

  الشيكات المتقاصة

ي  انون ف انيك ت، 2019 الث يكات  انخفض ة للش ة اإلجمالي ةالقيم ى  المتقاّص ادل إل ا يع ون 4902م ل  ملي  5479دوالر مقاب

بنسبة قيمة الشيكات المتقاصة  تراجعتو. 2018 الثانيكانون دوالر في  مليون 5919و الشهر الذي سبقدوالر في  مليون

ي 17,2% ن ف هر األول م ام  الش ع  2019الع ة م هر بالمقارن ام  األولالش ن الع رى،2018م ة أخ ن جه ع  . م دّلتراج  مع

يّن من  ،2018كانون الثاني  في %66,8مقابل  2019كانون الثاني  في %62,1 إلى دولرة قيمة الشيكات المتقاّصة كما يتب

  .الجدول أدناه
  

  2019- 2016السنوات  الشهر األول من فيتطّور الشيكات المتقاّصة  - 1جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2019  2018  2017  2016  

2019/2018  

  يرةالشيكات بالل

  العدد (آالف) -

  القيمة (مليار ليرة) -

  متوّسط قيمة الشيك (آالف الليرات)  -

  

334  

2576  

7713  

  

349  

2613  

7487  

  

387  

2966  

7664  

  

373  

2798  

7501  

  

-3,6  

-5,6  

-2,1  

  الشيكات بالعمالت األجنبية

  العدد (آالف) -

  القيمة (مليون دوالر) -

  متوّسط قيمة الشيك (دوالر) -

  

678  

4065  

5996  

  

640  

3973  

6208  

  

633  

3952  

6243  

  

488  

3046  

6242  

  

-22,9  

-22,9  

-0,02  

  مجموع قيمة الشيكات (مليار ليرة)

  متوّسط قيمة الشيك (آالف الليرات)

8704  

8601  

8602  

8698  

8924  

8749  

7390  

8583  

-17,2  

-1,9 

  دولرة الشيكات، %

  العدد - 

  القيمة - 

  

67,0  

70,4  

  

64,7  

69,6  

  

62,1  

66,8  

  

56,7  

62,1  

  

  المصدر: مصرف لبنان       
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  حركة االستيراد

ى قيمة الواردات السلعية تراجعت، 2019 الثانيكانون في  ين 1405 إل ل دوالر  مالي ون 1569مقاب هر  ملي ي الش دوالر ف

 %17,6 سبةبن تراجعتقد  الواردات السلعية . وبذلك، تكون قيمة2018 الثانيكانون دوالر في  ماليين 1705و الذي سبق

ين 2018العام  الشهر األول من بالمقارنة مع 2019العام  الشهر األول من في ي ح توردة بنسبة تراجعت، ف ات المس  الكّمي

 .%8,8 أقّل بلغت

ام  وتوّزعت الواردات السلعية في ن الع هر األول م ز   2019الش ة المرك ت المنتجات المعدني اآلتي: احتلّ ا ك بحسب نوعه

ناعة ، ف )%13,1ائية (بمن المجموع، تلتها اآلالت واألجهزة والمعدّات الكهر %18,8تها األول وشّكلت حصّ  ات الص منتج

تورد )%7,8معدّات النقل (و منتجات صناعة األغذية كّل من ثمّ  ،)%12,0الكيميائية ( ي اس دان الت رز البل . وعلى صعيد أب

تها  نالصي تحلّ ، 2019العام  الشهر األول من منها لبنان السلع في ى إذ بلغت حّص ة األول من مجموع  %10,9في المرتب

  ). %5,4( )، فالواليات المتّحدة األميركية%6,2)، فألمانيا (%7,1(اليونان )، ثّم %7,7( ايطاليالتأتي بعدها الواردات، 

  

  2019- 2016السنوات الشهر األول من  الواردات السلعية في - 2جدول رقم 
لتغيّر، % نسبة ا  2019  2018  2017  2016  

2019/2018  
  17,6-  1405  1705  1668  1513  الواردات السلعية (مليون دوالر)

  المصدر: المركز اآللي الجمركي     

  

  حركة التصدير

ت، 2019 الثانيكانون في  لعية تراجع ة الصادرات الس ى قيم ل  236 إل ون دوالر، مقاب ي الشهر  246ملي ون دوالر ف ملي

بقه و ذي س ون دوالر 283ال انون  ملي ي ك انيف ت. و2018 الث ة  انخفض لعية بنسبةقيم ادرات الس هر  في %16,6 الص الش

   .2018 العامالشهر ذاته من بالمقارنة مع  2019العام  األول من

ي لعية ف ادرات الس ت الص اني  وتوّزع انون الث ت 2019ك اآلتي: احتلّ ا ك ب نوعه ة  بحس به الكريم ة وش ار الكريم األحج

ة ادن الثمين تها المر والمع ت حّص ز األول وبلغ ا  %33,3ك ادرات، تلته وع الص ن مجم ة م ناعة األغذي ات ص منتج

ة ، ف)%9,1( اآلالت واألجهزة والمعدّات الكهربائية ، ثمّ )%10,5( فمنتجات الصناعة الكيميائية ،)11,5%( المعادن العادي

ن الشه ). ومن أبرز البلدان التي صدّر إليها لبنان السلع في%8,0(ومصنوعاتها  ام ر األول م ذكر:2019الع ارات  ، ن اإلم

دة  ة المتح تالعربي ي احتلّ ت حّص الت ى وبلغ ة األول لعية،  %17,0 تهاالمرتب ادرات الس الي الص ن إجم ام را تلته  سويس

  ).%6,3فالمملكة العربية السعودية ()، %6,9( سوريةثّم  )،%8,0( جنوب افريقيا )، ثمّ 12,0%(

  
  2019- 2016السنوات الشهر األول من  ة فيالسلعي الصادرات - 3جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2019  2018  2017  2016  
2019/2018  

  16,6-  236  283  229  186  الصادرات السلعية (مليون دوالر)
  المصدر: المركز اآللي الجمركي     
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  الحسابات الخارجية

ي  - انون ف انيك غ، 2019 الث اري بل زان التج ز المي ون 1169 عج زر دوال ملي ل عج دُره  مقاب ون  1323ق ي  دوالرملي ف

  . 2018 الثانيكانون دوالر في  مليون 1422بقيمة  الشهر الذي سبق وعجز

ةلدى الجهاز المصرفي  الموجودات الخارجية الصافية سّجلت، 2019 الثانيكانون في  - ً  والمؤسسات المالي ا ة تراجع  بقيم

ا  ،دوالر مليون 1380 ة بعد تراجعه و 748بقيم ي  دوالر نملي بقف ذي س د ازدادت  الشهر ال ت ق ي حين كان ةف  237 بقيم

   .2018 الثانيكانون دوالر في  مليون

  

  قطاع البناء

ابتَ  تراجعت ،2019 الثانيكانون في  - دى نق ـها ل اء المرّخص ب مال يْ مساحات البن روت والش ي بي ى المهندسين ف  502 إل

ف ر أل ع مت ل  )2(م مرب ف 596مقاب ي 2م أل هر  ف بق الش ذي س ي  2م فأل 820وال انون ف انيك ون .2018 الث ذلك، تك  وب

ع  2019العام  الشهر األول من في %38,8بنسبة  انخفضتقد  مساحات البناءتراخيص  ة م ام بالمقارن ن الع ه م الشهر ذات

2018.  
  

  2019- 2016السنوات الشهر األول من  في المرخَّص بها البناء مساحاتتطّور  - 4جدول رقم 

 ، %نسبة التغيّر  2019  2018  2017  2016  
2019/2018  

 38,8- 502 820 849 825 )2مساحات البناء اإلجمالية (ألف م

  المهندسين في بيروت والشمال تاابالمصدر: نق     

  

اري تراجعت، 2019 الثانيكانون في  - ات السجّل العق ى قيمة الرسوم العقارية المستوفاة عبر مختلف أمان ار  52,5 إل ملي

بق مليار ليرة 83,4 ة مقابللير ذي س ار 72,3و في الشهر ال انون فــي  اً ملي انيك تو .2018 الث ذه الرسوم  انخفض بنسبة ه

  .2018العام  الشهر ذاته من مع بالمقارنة 2019الشهر األول من العام في  27,3%

د بلغت  -  ي  231على صعيد كّميات اإلسمنت المسلّمة، فق انون األولألف طن ف وافرة)(آخ 2018 ك ام المت  ر األرق

ي  427و ألف طن في الشهر الذي سبقه 384مقابل  انون األولألف طن ف ام 2017 ك ي الع ، تراجعت 2018. وف

  .2017بالمقارنة مع العام  %8,7هذه الكّميات بنسبة 
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  قطاع النقل الجوي

دولي ، بلغ عدد الرحالت اإلجمالية من وإلى مطار رفيق ال2019 الثانيكانون في  ري ال ة 5629حري اب رحل ، وعدد الرك

ادمين  ً  269655الق ا ادرين  شخص ً  332397والمغ ا ابرين  شخص خاص 4709والع ر أش حن عب ة الش عيد حرك ى ص . وعل

ً  4151، بلغ حجم البضائع المفرغة المذكورالشهر المطار في  ً  2243مقابل  طنا   للبضائع المشحونة. طنّا

ام الشهر األول من المقارنة مع ، وب2019 العامالشهر األول من في و ن ارتفعت، 2018الع ّل م ادرين بنسبة  ك ة المغ حرك

بة ، في حين تراجعت كّل من حركة %5,0بنسبة وعدد الرحالت  2,5% ر  %1,3القادمين بنس ة شحن البضائع عب وحرك

 .%8,5المطار بنسبة 

  حركة مطار رفيق الحريري الدولي وحّصة الميدل ايست منها - 5جدول رقم 
  2019و 2018العامين الشهر األول من  في

  التغيّر، %  2019  2018  

  حركة الطائرات (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

5360  

36,7  

5629  

38,4  

+5,0  

  حركة القادمين (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

273128  

38,4  

269655  

40,5  

-1,3  

  حركة المغادرين (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

324372  

37,7  

332397  

39,0  

+2,5  

  -  4709  268  حركة العابرين (عدد)

  حركة شحن البضائع (طن)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

6984  

27,5  

6394  

26,1  

-8,5 

  المصدر: قسم التطوير والتسويق في مطار بيروت الدولي    

 
  حركة مرفأ بيروت

ت م2019 الثانيكانون في  ي دخل واخر الت روت ، بلغ عدد الب أ بي ة 129رف ائع المفرغ اخرة، وحجم البض ه  ب  534309في

ان حونة  أطن ً  47052والمش ا ة طنّ توعبات المفرغ دد المس توعب 19713، وع ً مس يو. ا ن  ف هر األول م ام الش  2019الع

واخر بنسبة  كّل من تراجع ،2018العام  الشهر ذاته من وبالمقارنة مع دد الب ب المشحونةحجم البضائع و ،%15,7ع ة بنس

  .%8,2 عدد المستوعبات المفرغة بنسبةو، %4,5بنسبة  المفرغةحجم البضائع و، 40,7%

  
   بورصة بيروت

ى  فيها تحّسنت حركة بورصة بيروت فوصل عدد األسهم المتداولة، 2019 كانون الثانيفي  سهماً  50963287إل

ا  داول  152,1قيمته ل ت ي مقاب ون دوالر أميرك ً  5407192ملي هما ا  س ذي  27,9قيمته هر ال ي الش ون دوالر ف ملي

اني  45,8سهماً بقيمة  5509441سبق و انون الث ي ك ا تراجعت قيمة2018مليون دوالر ف  الرسملة السوقية ، فيم

ى  ل  9381إل ون دوالر مقاب ون دوالر و 9675ملي ذكورة  11765ملي ة الم واريخ الثالث ة الت ي نهاي ون دوالر ف ملي

  على التوالي. 

ى  استحوذ، 2019 كانون الثانيوفي  ي بورصة  %97القطاع المصرفي عل ة ف ة األسهم المتداول الي قيم من إجم

والي  ل ح روت، مقاب هَمْيها "أ" و"ب"ل %3بي وليدير بس ركة س ى أن .ش ارة إل در اإلش ارة  تج اني للتج ك اللبن البن

ّجلش.م.ل.  اريخ  س فقات  11/1/2019بت داولص رف الع ت هم المص ى أس روت عل ة بي ي بورص رة ف ة مباش ادي
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ة،  دالمدرج ّرغ  بع اهمينتف ض المس رف،  بع مال المص ي رأس اهمتهم ف ل مس ن كام ة ع ر موافق ى أث س عل المجل

  ت.اغعلى هذه التفرّ  28/11/2018المركزي لمصرف لبنان بتاريخ 

 
 ً   المالية العامة    - ثانيا

ى 1621بلغ العجز العام اإلجمالي ، 2018تشرين الثاني  في دُره  مليار ليرة مقابل عجز أدن ي  340ق رة ف ار لي ملي

اني مليار ليرة في  1327(عجز بقيمة الشهر الذي سبق  ة + ). 2017تشرين الث ة (موازن ة العام ام المالي يّن أرق وتب

 المعطيات التالية:  2018و 2017 األشهر األحد عشر األولى من العاَمْين فيخزينة) عند مقارنتها 

مليار ليرة  733، أي بمقدار اً مليار 16198مليار ليرة إلى  15465 من المبالغ اإلجمالية المقبوضةارتفاع  - 

مليار ليرة، واإليرادات غير الضريبية بقيمة  367فقد ارتفعت كّل من اإليرادات الضريبية بقيمة  .%4,7وبنسبة 

في فترة مليار ليرة. تجدر اإلشارة إلى أن اإليرادات المحقّقة  87مليار ليرة ومقبوضات الخزينة بقيمة  279

 تشمل اإليرادات الناجمة من األرباح االستثنائية للمصارف. 2017 تشرين الثاني-كانون الثاني

اع  -  ةارتف ة المدفوع الغ اإلجمالي رادات  المب اع اإلي ن ارتف ى م وتيرة أعل ن ب ى  20554م رة إل ار لي  24955ملي

تج  .%21,4مليار ليرة وبنسبة  4401اً، أي بقيمة مليار كون ة من ارتف ذل ام بقيم دين الع ة ال ّل من خدم  755اع ك

رة (من  ى  7262مليار لي رة إل ار لي اَمْين  8017ملي ن الع ى م ي األشهر األحد عشر األول ا ف د مقارنته اراً) عن ملي

رة  13291مليار ليرة (من  3646والنفقات األّولية، أي من خارج خدمة الدين العام بقيمة  2018و 2017 ار لي ملي

اني  انون الث ن ك اني م رين الث ى تش ى  2017حت ام  16938إل ن الع ا م رة ذاته ي الفت اراً ف ن 2018ملي ت م )، نتج

ار 1608 (+بند الرواتب واألجور وملحقاتها  ارتفاع منها ،عوامل عدّة رة وبنسبة  اتملي التحويالت ) و%22,1لي

ان (+ اء لبن ة كهرب ى مؤسس ابقة (+ 718إل ات س اب موازن ى حس ات عل رة) والنفق ار لي رة) 354ملي ار لي  ملي

 مليار ليرة) في الفترة قيد الدرس.  269والتحويالت إلى البلديات (+

ن وبذلك،  -  ع م ام  5089يكون العجز العام قد ارتف ن الع ى م ي األشهر األحد عشر األول رة ف ار لي ى  2017ملي إل

ى من مجموع ال %24,8ن موارتفعت نسبتُه  2018ملياراً في الفترة ذاتها من العام  8757 دفوعات إل  %35,1م

  . في الفترتَْين المذكوَرتَْين على التوالي

ي  -  يد األّول ق الرص داروحقّ رة 740 عجزاً بمق ار لي ام   ملي ن الع ى م ر األول د عش ي األشهر األح ل  2018ف مقاب

  . 2017مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام  2173فائض بقيمة 

دين  ة ال ى قياساً ارتفعت ويتبيّن من الجدول أدناه أن خدم اً عل ي حين انخفضت قياس ة ف ى المقبوضات اإلجمالي عل

 .2018و 2017العاَمْين األشهر األحد عشر األولى من  عند مقارنتهما في المدفوعات اإلجمالية

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

  2018تشرين الثاني - كانون الثاني  2017تشرين الثاني - كانون الثاني  

  32,1  35,3  خدمة الدين العام/المدفوعات اإلجمالية

 49,5  47,0  خدمة الدين العام /المقبوضات اإلجمالية

  مصدر المعلومات: وزارة المالية     
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  سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

ات بلغت ، 2019 لثانيكانون انهاية في  الليرة (فئ ة ب ندات الخزين ة لس  6أشهر،  3القيمة اإلسمية للمحفظة اإلجمالي

 )شهراً  180شهراً و 144شهراً،  120شهراً،  96، شهراً  84 ،شهراً  60شهراً،  36شهراً،  24شهراً،  12أشهر، 

لليرة  مليار 76681 ار 76575 مقاب ة اً ملي ي نهاي انون األول  ف ذل2018ك د . وب ذه المحفظة ق  ارتفعتك، تكون ه

ام  ليرة في اتمليار 106بقيمة  ن الع ذكور سندات   .2019الشهر األول م ي الشهر الم ة ف وأصدرت وزارة المالي

ات  124سنوات ( 10مليارات ليرة) ومن فئة  509سنوات ( 7من فئة  ن الفئ ى السندات م رة) باإلضافة إل ار لي ملي

  األخرى.

  
  بالنسبة المئوية) -دات الخزينة بالليرة على جميع الفئات (نهاية الفترةتوّزع سن - 5جدول رقم 

  3   

  أشهر

6  

  أشهر   

12 

  شهراً 

24 

  شهراً 

36  

  شهراً  

60  

  شهراً 

84   

  شهراً 

96 

  شهراً 

120   

  شهراً 

144 

  شهراً 

180  

  شهراً 

  المجموع

  100,00  0,30  4,22  21,66  2,52  18,53  22,87  15,47  10,13  2,85  1,27  0,18  2017 1ك 

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

  100,00  1,85  4,01  27,73  2,39  15,41  23,25  13,29  8,86  2,64  0,26  0,31  2019 2  ك

  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

الليرة من مج ة ب ات سندات الخزين ف فئ وّزع حصة مختل ين لم يظهر تغيّر بارز في ت ذه السندات ب موع محفظة ه

انون األول  ة ك اني  2018نهاي انون الث ة ك نوات 2019ونهاي ر س ة العش ة فئ ّكلت حص ث ش ن  %27,7، بحي م

  .%15,4وفئة السبع سنوات بنسبة  %23,3مجموع المحفظة تلتها فئة الخمس سنوات بنسبة 
  

ى  اللبنانية بالليرة للمحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة القيمة الفعليةوارتفعت قليالً  ة  77627إل ي نهاي رة ف ار لي ملي

ين مليار ليرة) 51(+ملياراً في نهاية الشهر الذي سبق  77576مقابل  2019كانون الثاني  ى المكتتب . وتوّزعت عل

  كاآلتي:

   
  توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين - 6جدول رقم 

  رة لبنانية)نهاية الفترة، مليار لي - (القيمة الفعلية    
  2019 2ك   2018 1ك   2017 1ك     

  المصارف 

  الحصة من المجموع

27522  

37,3%  

27126  

35,0%  

26964  

34,7%  

  مصرف لبنان

  الحصة من المجموع

35580  

48,2%  

39006  

50,3%  

39184  

50,5%  

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

517  

0,7%  

481  

0,6%  

821  

1,1%  

  المؤسسات العامة

  المجموع الحصة من

8941  

12,1%  

9956  

12,8%  

9729  

12,5%  

  الجمهور

  الحصة من المجموع

1283  

1,7%  

1007  

1,3%  

929  

1,2%  

  77627  77576  73843  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان     
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انون األول  ة ك ين نهاي اني  2018ب انون الث وع 2019وك ن مجم ين م ص المكتتب ي حص ذكر ف ر يُ ل تغيّ جَّ م يُس ، ل

ى محفظة سندا ة إل اع حصة المؤسسات العام ت ارتف ان الالف ة الشهر األول  %1,1ت الخزينة بالليرة، وك ي نهاي ف

  من العام الحالي.

  

  سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

ة بلغت ، 2019كانون الثاني في نـهاية  العمالت األجنبي ة الُمصدَرة ب ة اللبناني  Eurobondsمحفظة سندات الخزين

ى تاريخه) (قيمة  ة حت د المتراكم د الفوائ وازي االكتتابات اإلسمية زائ ا ي وازي  31469م ا ي ل م ون دوالر مقاب ملي

ام  31327 ة الع ي نهاي اً ف ام 28086( 2018مليون ة الع ي نهاي ون دوالر ف ة ). 2017 ملي ي نهاي انيوف انون الث  ك

الي محفظة سندات اليورو بلغت، 2019 دمحفظة المصارف التجارية من إجم ا  15997 زبون ون دوالر (أي م ملي

ل %50,8نسبته  ون 16039 من مجموع المحفظة) مقاب ا نسبته  ملي  من مجموع المحفظة) %51,2دوالر (أي م

انون األول  %50,5دوالر (أي ما نسبتُه  مليون 14178و 2018في نهاية كانون األول  ة ك ي نهاي من المجموع) ف

2017 .  

  

  الدين العام

مليار دوالر)  85,3مليار ليرة (أي ما يعادل  128615 الدين العام اإلجمالي بلغ، 2019 لثانيكانون ا نهايةفي 

. وبذلك، يكون 2017مليار ليرة في نهاية العام  119892و 2018مليار ليرة في نهاية العام  128345مقابل 

  . الشهر األول من العام الحالي في %0,2وبنسبة  مليار ليرة 270 ارتفع بقيمة قد الدين العام اإلجمالي

ر وازي  ونتج ارتفاع الدين العام اإلجمالي بمعظمه من ارتفاع الدين المحرَّ ا ي رة  221بالعمالت األجنبية بم ار لي ملي

  مليار ليرة.  49مليون دوالر)، في حين ازداد الدين بالليرة اللبنانية بقيمة  147(

از المصرفي، الدين العام الصافي، المحتَسب بعد ت وبلغ دى الجه ام ل ع القطاع الع ـزيل ودائ رة  114501ن ار لي ملي

  .2018قياساً على نهاية العام  %0,3ه نسبتُ ارتفاعاً  مسّجالً ، 2019كانون الثاني  في نهاية

  

ـهاية  ي ن اني وف انون الث ة 2019ك ت قيم ة، بلغ الليرة اللبناني ّرر ب ام المح دين الع ّكلةً  77901 ال رة، مش ار لي ملي

ار 50714مقابل ما يعادل   من إجمالي الدين العام %60,6الي حو ة، أي  ملي العمالت األجنبي دين المحّرر ب رة لل لي

   من الدين العام اإلجمالي. %39,4ما نسبتُه 

ةتمويل الدين ا في ما يخصّ  الليرة اللبناني اني  %35,0، بلغت حصة المصارف لعام المحّرر ب انون الث ة ك ي نهاي ف

ر ل %14,7) و%50,1مصرف لبنان (ل %50,3) مقابل 2018في نهاية كانون األول  35,2%( 2019 لقطاع غي

  ).%14,7المصرفي (
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  مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية - 7جدول رقم   
  بالنسبة المئوية - نهاية الفترة     

   2019 2ك   2018 1ك   2017 1 ك  

  35,0  35,2  37,5  المصارف في لبنان

  50,3  50,1  48,0  مصرف لبنان
  14,7  14,7  14,5  القطاع غير المصرفي

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

  

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

    
  مصادر تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية - 8جدول رقم 

  بالنسبة المئوية - نهاية الفترة    
  2019 2ك   2018 1ك   2017 1ك   

  2,2  2,2  2,9  الحكومات

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

  93,5  93,5  92,4  سندات يوروبوندز

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

  100,0  100,0  100,0  المجموع
  انالمصدر: مصرف لبن     

  

  يثالثاً: القطاع المصرف

ا في لبنان   الموجودات/المطلوبات اإلجمالية والمجّمعة للمصارف التجارية العاملة بلغت، 2019 الثانيكانون  نهايةفي  م

ادل  وازي  375188يع ا ي رة (م ار لي ار دوالر)، 248,9ملي ل ملي ة  376097 مقاب ي نهاي رة ف ار لي ام ملي  2018الع

ى حجم  تراجعو .2018كانون الثاني ي نهاية مليار ليرة ف 335548و ذي يشير إل ة، ال ة المصارف التجاري الي ميزاني إجم

ي %1,2، مقابل ارتفاعه بنسبة 2019في الشهر األول من العام  %0,2بنسبة  النشاط المصرفي، ام  الشهر األول من ف الع

2018.  

  

  المطلوبات

  الودائع اإلجمالية في المصارف التجارية

يم و ،الودائع اإلجمالية لدى المصارف التجارية بلغت، 2019 الثانيانون كفي نهاية  ع القطاع الخاص المق ي تضّم ودائ الت

وازي  مليار ليرة 265962ما يعادل إلى إلى ودائع القطاع العام،  وغير المقيم، إضافةً  ار دوالر)  176,4(ما ي وشّكلت  ملي

ة   261639و 2018العام ليرة في نهاية  مليار 269173 من إجمالي المطلوبات مقابل 70,9% ي نهاي رة ف انون مليار لي ك

ام  %1,2الودائع اإلجمالية بنسبة تراجعت و. 2018الثاني  هر األول من الع ي الش ا بنسبة 2019ف ل ارتفاعه  %0,3، مقاب

  .2018العام  الشهر األول من في

عو رة ارتف ّدل دول يم مع ر المق يم وغي اص المق اع الخ ع القط ة  %70,87 ىإل ودائ ي نهاي انون ف انيك ل 2019 الث  مقاب

  .2018كانون الثاني نهاية  في %68,44و 2018العام في نهاية  70,62%

ة  - ي نهاي انون ف انيك ت، 2019 الث يم  بلغ اص المق اع الخ ة للقط ع اإلجمالي ةالودائ ارف التجاري دى المص ادل  ل ا يع م

ّكلت  203647 رة وش ار لي الي المطلوب %54,3ملي ن إجم لم ة  205859 ات، مقاب ي نهاي رة ف ار لي ام ملي  2018الع
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رة  201657و ار لي ة  ملي ي نهاي اني ف انون الث ت. و2018ك بة  تراجع ع بنس ذه الودائ ي %1,1ه ن ف هر األول م ام  الش الع

   .2018في الشهر األول من العام  %0,2، مقابل ارتفاعها بنسبة 2019

  
يل،  ي التفص توف اللير تراجع ين ب ع المقيم بةودائ ي %2,0 ة بنس ن ف هر األول م ام  الش ا، 2019الع ت  كم ع تراجع ودائ

يم قليالً  فارتفع ،%0,6بنسبة بالعمالت األجنبية  المقيمين ع القطاع الخاص المق رة ودائ ى معدّل دول ة %65,99 إل ي نهاي  ف

  .2018كانون الثاني في نهاية  %63,30مقابل  2018العام في نهاية  %65,66 من 2019 الثانيكانون 

  

ة و ي نهاي انون ف انيك ت، 2019 الث يم بلغ ر المق اص غي اع الخ ع القط ة ودائ ارف التجاري دى المص وازي  ل ا ي  37016م

ون 37725 دوالر مقابل مليون ة  ملي ي نهاي ام دوالر ف ة   35371و 2018الع ي نهاي ون دوالر ف اني ملي انون الث . 2018ك

ا بنسبة 2019ن العام في الشهر األول م %1,9هذه الودائع بنسبة  تراجعتو ل ارتفاعه ي  %0,6، مقاب هر األول من ف الش

  .2018العام 

    
   ودائع القطاع المالي غير المقيم 

ة  انون في نهاي انيك ان ارتفعت، 2019 الث ي لبن ة ف ة العامل دى المصارف التجاري يم ل ر المق الي غي ع القطاع الم ى ودائ  إل

ة  مليون 7965و 2018العام الر في نهاية دو مليون 9261 دوالر مقابل مليون 9444حوالي  اني دوالر في نهاي انون الث ك

2018.  

  
    األموال الخاصة للمصارف التجارية

ة ي نهاي انون  ف انيك ة ازدادت، 2019 الث ارف التجاري ة للمص وال الخاص ى  األم ادل إل ا يع رة ( 33339م ار لي  22,1ملي

ار دوالر)  ل ملي ة  30383مقاب ي نهاي رة ف ار لي ة   28724و 2018ام العملي ي نهاي رة ف ار لي اني ملي انون الث ، 2018ك

تومن مجموع التسليفات للقطاع الخاص.  %38,0و من إجمالي الميزانية المجّمعة %8,9وشّكلت  ة  ارتفع وال الخاّص األم

  .2018في الشهر األول من العام  %0,4بنسبة  تراجعهامقابل ، 2019العام  الشهر األول من في %9,7بنسبة 

  
  الموجودات

   ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان

ى ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان ارتفعت، 2019 الثانيكانون في نهاية  وازي  إل ا ي رة  199424م ار لي ملي

اني مليار ليرة في نهاية  161864و 2018العام مليار ليرة في نهاية  196288 مقابل انون الث ذلك، تكون2018ك ذه  . وب ه

ام في  %3,8بنسبة  ارتفاعهامقابل  ،2019العام  الشهر األول من في %1,6بنسبة  ازدادتالودائع قد  ن الع الشهر األول م

2018.  

  

  التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم

يم بلغت، 2019 الثانيكانون في نهاية  اص المق ا  التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخ وازي م  77161ي

ادل  ون 51184مليار ليرة أو ما يع ل ملي ة  52269 دوالر، مقاب ي نهاي ون دوالر ف ام ملي ون دوالر  53235و 2018الع ملي

اني في نهاية  ذلك، 2018كانون الث ون. وب ليفات تك ذه التس د  ه تق بة  تراجع ي %2,1بنس ام  الشهر األول من ف  ،2019الع
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ة  .2018األول من العام الشهر في  %0,7 بنسبة تراجعهامقابل  ليفات ال تتضّمن األوراق المالي مع اإلشارة إلى أّن هذه التس

 التي تملكها المصارف التجارية على القطاع الخاص المقيم.

 

  التسليفات المصرفية للقطاع العام

رة 50424عادل ما ي التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع العام بلغت، 2019 الثانيكانون في نهاية   ،مليار لي

ل ة  50651 مقاب ي نهاي رة ف ار لي ام ملي ة  46779و 2018الع ي نهاي رة ف ار لي اني ملي انون الث ت و .2018ك ذه تراجع ه

  . 2018الشهر األول من العام  في %2,9بنسبة  تراجعها مقابل، 2019العام  الشهر األول من في %0,4بنسبة  التسليفات

ي 164التسليفات المصرفية للقطاع العام بالليرة بمقدار  نتراجعت كّل موفي التفصيل،  رة ف ن  مليار لي ام الشهر األول م الع

ةو ،2019كانون الثاني نهاية ليرة في  اتمليار 26309لتبلغ  2019 العمالت األجنبي ام ب ة ت التسليفات للقطاع الع وازي بقيم

   .مليار ليرة 24115ما يعادل  لتصل إلىمليار ليرة  64

  

  جودات الخارجية المو

ة  ي نهاي انون ف انيك ت، 2019 الث ة بلغ ارف التجاري ة للمص ودات الخارجي ون 23686 الموج ل ملي  25202 دوالر مقاب

ون ة  ملي ي نهاي ام دوالر ف ون 23536و 2018الع ة  ملي ي نهاي اني دوالر ف انون الث تو. 2018ك ودات  تراجع ذه الموج ه

  .2018الشهر األول من العام في  %0,3 بنسبة تراجعهامقابل  ،2019الشهر األول من العام  في %6,0بنسبة 

  

 ً   الوضع النقدي -رابعا

  الكتلة النقدية 

وازي 3الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م بلغت، 2019 الثانيكانون  في نهاية ا ي ة م العمالت األجنبي الليرة وب  210434) ب

ذلك، 2018كانون الثاني مليار ليرة في نهاية  208966و 2018 العاممليار ليرة في نهاية  212993 مليار ليرة، مقابل . وب

ر ، 2019الشهر األول من العام في  %1,2بنسبة  تراجعت) قد 3اإلجمالية (م الكتلة النقدية تكون ّجل أّي تغيّ م تُس في حين ل

ام  ن الع هر األول م ي الش ذكر ف رى، . 2018يُ ة أخ ن جه عم ة ( ارتف ة النقدي رة الكتل دّل دول ى  )3)/م2م-3) أي ((م3ممع إل

انون  64,33% ة ك ي نهاي انيف ل 2019 الث ام  %63,93 مقاب ة الع ي نهاي ة  %61,85و 2018ف ي نهاي اني ف انون الث ك

 من: 2019العام الشهر األول من  مليار ليرة في 2558) والبالغ 3الكتلة النقدية اإلجمالية (م تراجع. وتأتّى 2018

ا القيمة اإلجمالية للمو تراجع - زي) بم رفي (أي المصارف والمصرف المرك جودات الخارجية الصافية لدى الجهاز المص

وازي  ادل  1430ي ا يع رة (م ار لي ون 948ملي ن ملي ك ع تج ذل ع  دوالر). ون ر تراج افية (غي ة الص ودات الخارجي الموج

ادل  2084الذهب) بما يوازي  ون 1382مليار ليرة (ما يع لدوالر) ملي اع  ، مقاب دار الموجوارتف ذهب بمق  654دات من ال

ً  دوالر) مليون 434مليار ليرة (   .نتيجة ارتفاع سعر أونصة الذهب عالميا

  ليرة. اتمليار 4صافي ديون الجهاز المصرفي على القطاع العام بقيمة  تراجع -

ً "فروقات القطع المسّجلة  ارتفاع -   مليار ليرة. 682بقيمة  " سلبا
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ع - ة الم تراج ليفات اإلجمالي والي التس يم بح اص المق اع الخ رفي للقط از المص ن الجه ة م ة 1324منوح رة، نتيج ار لي  ملي

ادل تراجع كّل من  ا يع رة ( 1291التسليفات بالعمالت األجنبية بم ار لي ون 856حوالي ملي الليرة ، ودوالر) ملي ليفات ب التس

  مليار ليرة. 33بما مقداره 

  ر ليرة.مليا 881البنود األخرى الصافية بقيمة  ارتفاع -

ا الضيّق (م تراجعت كّل من، 2019العام الشهر األول من  وفي الليرة بمفهومه ة ب ة النقدي ة وا، %10,1) بنسبة 1الكتل لكتل

 .%2,3بنسبة ) 2النقدية بالليرة بمفهومها الواسع (م

  

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

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

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

  المصارف في األسواق الخارجية.

  

  فوائدمعدالت ال

  معّدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

إلى  على المحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية ةلقَّ الفائدة المثارتفعت ، 2019 كانون الثاني في نهاية

يوماً  1623إلى  متوسط عمر المحفظةفيما تراجع قليالً  ،2018في نهاية كانون األول  %6,11من  6,15%

ً ( 1628سنوات) مقابل  4,46( ومردّ ارتفاع  .سنوات) في نهاية التاريَخْين المذكوَرْين على التوالي 4,47يوما

بعد أن تّم رفعها على فئة  2018الفائدة على المحفظة ارتفاع الفائدة على جميع الفئات في شهر كانون الثاني 

بدالً  %5,30الفائدة الفعلية الجديدة على السندات كاآلتي: . وباتت معدالت 2018العشر سنوات في كانون األول 

لفئة  %5,35 بدالً من %6,50 لفئة الستة أشهر، %4,99 بدالً من %5,76 لفئة الثالثة أشهر، %4,44من 

 بدالً من %8,00 ،لفئة الثالث سنوات %6,50 بدالً من %7,50 ن،يْ لفئة السنتَ  %5,84 بدالً من %7,00 السنة،

في كانون األول  ارتفعت وكانتلفئة السبع سنوات،  %7,08 بدالً من %9,00 ،ة الخمس سنواتلفئ 6,74%

سنة الُمصدَرة  15من فئة  على السندات %10,5وبلغت لفئة العشر سنوات  %7,46من  بدالً  %10إلى  2018

 في الشهر المذكور. 

  

  )Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األجنبية (

ة  ةلقَّ المثالفائدة استقّرت ، 2019كانون الثاني في نهاية  ـمالت األجنبي ة بالع على المحفظة اإلجماليـة لسندات الخزين

)(Eurobonds  ى انون األول  %6,81عل ة ك ي نهاي أنها ف يالً 2018ش ض قل ة، وانخف ر المحفظ ى  متوسط عم إل

   .لتواليسنوات في نهاية الفترتَْين على ا 7,83سنوات من  7,74
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  الفوائد المصرفية على الليرة

ارتفاعه إلى  على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالليرة اللبنانية ةلقَّ المثمتوسط الفائدة تابع ، 2019 كانون الثانيفي 

)، 2018في كانون الثاني  %6,53نقطة أساس ( 63في الشهر الذي سبق، أي بواقع  %8,30مقابل  8,93%

من  %10,41نقطة أساس إلى  44بواقع  على التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالليرة المثقَّلةائدة متوسط الفوارتفع 

  ) في األشهر الثالثة  المذكورة على التوالي.8,56%( 9,97%

إلى  )Interbank  Rateبين المصارف بالليرة (المثقّلة متوّسط الفائدة انخفض  ،2019وفي كانون الثاني 

). وشهد الشهر األول من 2018في كانون الثاني  %4,00( 2018في كانون األول  %40,11من  29,75%

ً من العمليات بين المصارف بالليرة، وراوح معدل  2019العام  ً ملحوظا كحدّ أدنى  %4بين  األنتربنكحجما

  كحدّ أقصى. %75و

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

    

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

  2019كانون الثاني   2018كانون األول   2018 كانون الثاني  

  8,93  8,30 6,53  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

  10,41  9,97  8,56  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

  29,75  40,11  4,00  ط المثقّل للفائدة بين المصارفالمتوسّ 

  ، شركة لبنان المالية.المصدر: مصرف لبنان    

  

  الفوائد المصرفية على الدوالر

ع  ،2019 كانون الثانيفي  ط ارتف لالمتوّس دى المصارف  المثقَّ دوالر ل دة أو المجدّدة بال ع الجدي ى الودائ دة عل للفائ

ان ي لبن ع  ف ا 43بواق ة أس ى نقط ل  %5,58س إل بق ( %5,15مقاب ذي س هر ال ي الش اني  %3,91ف انون الث ي ك ف

دوالرقَّ المتوّسط المثكما ارتفع  )،2018 دّدة بال دة أو المج ى التسليفات الجدي ى  ل للفائدة عل  %8,57من  %8,89إل

  ) في التواريخ المذكورة على التوالي.7,74%(

اني  انون الث ي ك ي 2019وف ط، بق دل متوس و مع هرالليب ة أش غ  ر لثالث تقّر وبل به مس ي ش دوالر األميرك ى ال عل

  ). 2018في كانون الثاني  %1,73( 2018في كانون األول  %2,79مقابل  2,77%

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

  

  (%) تطّور الفائدة على الدوالر، بالنسبة المئوية - 10جدول رقم 
  2019 كانون الثاني  2018 كانون األول  2018كانون الثاني   

  5,58  5,15  3,91  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

 8,89 8,57  7,74  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

 2,77 2,79 1,73  متوّسط معدّل ليبور لثالثة أشهر

  لمصدر: مصرف لبنانا    
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  سوق القطع    

ى  ،2019في كانون الثاني  دوالر األميركي عل رات 1507,5أقفل متوسط سعر ال ذ سنوات عدّة لي ي  شأنه من وبق

رة للشراء و 1501هامش تسعيره على حاله، أي  ع 1514لي رة للمبي ي سوق القطع  .لي ام العمل ف ذكر أن عدد أي يُ

ً يوم 20بلغ    .2019من العام  األولفي الشهر  ا

ة موجودات مصرف لبنانبلغت على صعيد آخر،  اني  39280 بالعمالت األجنبي انون الث ة ك ي نهاي ون دوالر ف ملي

ل  2019 بق ( 39674مقاب ذي س هر ال ة الش ي نهاي ون دوالر ف اني  42952ملي انون الث ة ك ي نهاي ون دوالر ف ملي

دار 2018 د انخفضت بمق ام  394). وعليه، تكون هذه الموجودات ق ي الشهر األول من الع ون دوالر ف  2019ملي

  . 2018مليون دوالر في الشهر ذاته من العام  960مقابل ارتفاعها بقيمة 

  

  ؤشر أسعار االستهالكم

ي  انيف انون الث ارات، 2019 ك وث واالستش ة البح ب مؤسس ع ، وبحس روت مؤّشارتف ة بي عار لمدين ر األس

واحيها بة  وض انو %0,56بنس ى ك اً عل بة 2018ن األول قياس اني  %0,98، وبنس انون الث ى ك اً عل . 2018قياس

اني  انون الث ي ك ة ف ر المنتهي ي عش هر اإلثن ي األش ر ف ذا المؤش ط ه ة متوس د مقارن ي  2019وعن طه ف ع متوس م

  . %4,2، يكون قد سّجل ارتفاعاً بنسبة 2018األشهر اإلثني عشر المنتهية في كانون الثاني 

  

د انخفض بنسبة  بنانمؤشر األسعار في لأما  اني  %0,73الذي تنشره إدارة اإلحصاء المركزي، فق انون الث ي ك ف

انون األول  2019 ى ك اً عل بة 2018قياس ع بنس ين ارتف ي ح اني  %3,17، ف انون الث ى ك اً عل د 2018قياس . وعن

اني  انون الث ي ك ة ف ي عشر المنتهي ي األشهر اإلثن ذا المؤشر ف ة متوسط ه ع متوسطه  2019مقارن ي األشهر م ف

  . %5,86، يكون قد سّجل ارتفاعاً بنسبة 2018اإلثني عشر المنتهية في كانون الثاني 

  

  

  
 

         


