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  الوضع االقتصادي والمالي والمصرفي

  2019 أيار    

   

، فتحّسن قياساً على ما كانته في الشهر الذي سبقمؤشرات القطاع الحقيقي المتوافرة  نتائج تباينت، 2019 في أيار

. ضها كمقاصة الشيكات وحركة السياحة عوصادرات السلع، وتراجع ب المرخَّص بها البناء مساحاتك بعضها

تراجعت ودائع  ،إجمالي مطلوبات /موجودات المصارف التجارية استقرّ فيما نشاط المصرفي، ال على صعيد

 1,9عجزاً كبيراً بقيمة وسّجل ميزان المدفوعات . %0,7بنسبة  للزبائنوالتسليفات  %1,1القطاع الخاص بنسبة 

 اتمليار 5,2 لعام الحاليلألشهر الخمسة األولى من ا ليصبح العجز التراكمي 2019مليار دوالر في شهر أيار 

. وانخفضت موجودات مصرف 2018مليون دوالر في الفترة ذاتها من العام  430دوالر مقابل فائض بمقدار 

ل قيمة أصل وقسائم مستحقّة مثّ يمليون دوالر  1135مبلغ  األخيربعد أن سدّد  لبنان الخارجية بالعمالت األجنبية

 إذ ،مستوى مالئم على هذه الموجودات ال تزال ،مع ذلك .2019 أيار 31حتى  16على سندات يوروبندز من 

  .مليار دوالر في نهاية الشهر المذكور 36,6بلغت 

  

 

   الوضع االقتصادي العام -أوالً 

  الشيكات المتقاصة

ون 4154ما يعادل إلى  القيمة اإلجمالية للشيكات المتقاّصة تراجعت، 2019 أيارفي  ل  ملي ون 4435دوالر مقاب والر د ملي

ي %15,5بنسبة قيمة الشيكات المتقاصة  انخفضتو. 2018 أياردوالر في  مليون 5566و الشهر الذي سبقفي  هر  ف األش

ى ة األول ن الخمس ام  م ع  2019الع ة م ابالمقارن رة ذاته ام  الفت ن الع رى،2018م ة أخ ن جه ع  . م ة تراج رة قيم دّل دول مع

انون الفترة  في %62,7 إلى الشيكات المتقاّصة انيك ار-ث ل  2019 أي ي %67,7مقاب ا ف رة ذاته ام الفت ن الع ا  ،2018 م كم

  .يتبيّن من الجدول أدناه
  

  2019-2016السنوات  من األشهر الخمسة األولى فيتطّور الشيكات المتقاّصة  - 1جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2019  2018  2017  2016  

2019/2018  

  الشيكات بالليرة

  العدد (آالف) -

  (مليار ليرة)القيمة  -

  متوّسط قيمة الشيك (آالف الليرات)  -

  

1738  

12276  

7063  

  

1851  

13270  

7169  

  

1910  

13494  

7065  

  

1865  

13163  

7058  

  

-2,4  

-2,5  

-0,1  

  الشيكات بالعمالت األجنبية

  العدد (آالف) -

  القيمة (مليون دوالر) -

  متوّسط قيمة الشيك (دوالر) -

  

3368  

20013  

5942  

  

3199  

19315  

6038  

  

3042  

18742  

6161  

  

2400  

14682  

6118  

  

-21,1  

-21,7  

-0,7  

  مجموع قيمة الشيكات (مليار ليرة)

  متوّسط قيمة الشيك (آالف الليرات)

42446  

8313  

42387  

8394  

41748  

8430  

35296  

8276  

-15,5  

-1,8 

            دولرة الشيكات، %
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  العدد - 

  القيمة - 

66,0  

71,1  

63,3  

68,7  

61,4  

67,7  

56,3  

62,7  
  المصدر: مصرف لبنان       

  

  حركة االستيراد

ل دوالر  مليون 2456 إلى قيمة الواردات السلعية ارتفعت، 2019 أيارفي  ون 1357مقاب بق ملي ذي س ي الشهر ال  دوالر ف

ي %10,0 بنسبة ارتفعتقد  الواردات السلعية . وبذلك، تكون قيمة2018 أياردوالر في  مليون 1591و األشهر الخمسة  ف

 .%44,5 الكّميات المستوردة بنسبة ، وازدادت2018العام  من الفترة ذاتها بالمقارنة مع 2019العام  من األولى

ام  األشهر الخمسة األولى وتوّزعت الواردات السلعية في ة   2019من الع ات المعدني ت المنتج اآلتي: احتلّ ا ك بحسب نوعه

تها  ّكلت حّص ز األول وش وع، ت %35,1المرك ن المجم ام ة ( لته ناعة الكيميائي ات الص ا ،)%9,8منتج زة ف آلالت واألجه

ة بوالمعدّات الكهر ّل من )، %8,6(ائي ّم ك ةث لو منتجات صناعة األغذي دّات النق دان )%6,2( مع رز البل ى صعيد أب . وعل

ى التي استورد منها لبنان السلع في ام  من األشهر الخمسة األول دة األ حّلــ، 2019الع ات المتّح ةالوالي ة ف ميركيّ ي المرتب

ى  تهواألول ت حّص واردات،  %9,0 ابلغ وع ال ن مجم ا م ينتلته ي ( )،%8,4( الص اد الروس ّم اإلتح ان)، ف%7,4ث  اليون

  ). %6,2( فايطاليا)، 6,8%(

  

  2019- 2016السنوات من  األشهر الخمسة األولى الواردات السلعية في - 2جدول رقم 
 نسبة التغيّر، %  2019  2018  2017  2016  

2019/2018  
  10,0+  8762  7964  8207  7981  الواردات السلعية (مليون دوالر)

  المصدر: المركز اآللي الجمركي     

  

  حركة التصدير

ل  324 إلى قيمة الصادرات السلعية ارتفعت، 2019 أيارفي  ون دوالر، مقاب بقه  266ملي ذي س ي الشهر ال ون دوالر ف ملي

ى في %9,2 الصادرات السلعية بنسبةقيمة  زدادتا. و2018 أيارمليون دوالر في  254و هر الخمسة األول ام  من األش الع

   .2018 العاممن  الفترة ذاتهابالمقارنة مع  2019

ي لعية ف رة وتوّزعت الصادرات الس اني فت انون الث ار -ك ت 2019 أي اآلتي: احتلّ ا ك به  بحسب نوعه ة وش األحجار الكريم

ة ز ا الكريمة والمعادن الثمين تها المرك ت حّص ا  %30,0ألول وبلغ وع الصادرات، تلته ة من مجم منتجات صناعة األغذي

ةثّم كّل من  ،)12,2%( دّات الكهربائي زة والمع ةو اآلالت واألجه ة ، ف)%10,9( منتجات الصناعة الكيميائي ادن العادي المع

نوعاتها  ي%10,0(ومص لع ف ان الس ا لبن دّر إليه ي ص دان الت رز البل ن أب هر ا ). وم ىاألش ة األول ن  لخمس ام م ، 2019الع

امن إجمالي الصادرات السلعية،  %14,6 تهاالمرتبة األولى وبلغت حصّ  التي احتلّت سويسرا نذكر: ة  تلته ارات العربي اإلم

  ).%4,7( جنوب افريقياف)، %6,8( المملكة العربية السعوديةثّم  )،%7,1( ةسوري )، ثمّ %14,0(المتحدة 

  
  2019- 2016السنوات من  الخمسة األولى األشهر سلعية فيال الصادرات - 3جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2019  2018  2017  2016  
2019/2018  

  9,2+  1446  1324  1205  1107  الصادرات السلعية (مليون دوالر)
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  المصدر: المركز اآللي الجمركي     

  

  الحسابات الخارجية

دُره  مقابل عجزدوالر  مليون 2132 إلى عجز الميزان التجاري ارتفع، 2019 أيارفي  - ون  1091ق هر  دوالرملي ي الش ف

ون 1337بقيمة  الذي سبق وعجز ي  ملي اردوالر ف ا 2018 أي ى ازداد ، كم زان التجاري إل ز المي ون دوالر  7316عج ملي

  الذي سبق.دوالر في الفترة ذاتها من العام  مليون 6640مقابل عجز بقيمة  2019من العام  األشهر الخمسة األولىفي 

رفي  الموجودات الخارجية الصافية سّجلت، 2019 أيارفي  - از المص ةلدى الجه ات المالي ً  والمؤسس ا ة تراجع  1882 بقيم

ا  مقابل ،دوالر مليون ة تراجعه ون 1300بقيم ي  دوالر ملي ذي سبقف هر ال ا و الش ة ارتفاعه ين 1204بقيم ي  مالي دوالر ف

ار ودات بقي. 2018 أي ذه الموج ت ه ة وتراجع ون 5187م ي  ملي ىدوالر ف ة األول هر الخمس ام  األش ن الع ل 2019م ، مقاب

  .2018مليون دوالر في الفترة ذاتها من العام  430بقيمة  ارتفاعها

  

  قطاع البناء

ابتَ  بلغت ،2019 أيارفي  - دى نق ـها ل اء المرّخص ب روت والشمال يْ مساحات البن ي بي ف 652 المهندسين ف ر أل ع مت  مرب

ون .2018 أيارفي  2م ألف 834والشهر الذي سبق  في 2م ألف 459مقابل  )2(م راخيص  وبذلك، تك اءت د  مساحات البن ق

  .2018من العام  اذاته الفترةبالمقارنة مع  2019العام  من األشهر الخمسة األولى في %30,7بنسبة  انخفضت
  

  2019- 2016السنوات من  لىاألشهر الخمسة األو في المرخَّص بها البناء مساحاتتطّور  - 4جدول رقم 

 ، %نسبة التغيّر  2019  2018  2017  2016  
2019/2018  

  30,7- 3056 4410 5274 5331 )2مساحات البناء اإلجمالية (ألف م

  المهندسين في بيروت والشمال تاابالمصدر: نق     

  

ل 42,7 العقاريقيمة الرسوم العقارية المستوفاة عبر مختلف أمانات السجّل  بلغت، 2019 أيارفي  - رة مقاب  46,8 مليار لي

ي  %23,3بنسبة هذه الرسوم  انخفضتو .2018 أيارفي  اً مليار 71,4و في الشهر الذي سبق مليار ليرة هر الخمسة ف األش

  .2018العام  من اذاته الفترة مع بالمقارنة 2019من العام  األولى

بقه طن في  ألف 287 مقابل 2019 أيارن في ألف ط 315 بلغتعلى صعيد كّميات اإلسمنت المسلّمة، فقد  - ذي س الشهر ال

ارطن في  آالف 410و د. و2018 أي ات ق ذه الكّمي ذلك تكون ه بة  ب ي  %33,4تراجعت بنس من  ىاألول األشهر الخمسةف

  .2018من العام  الفترة ذاتهاالعام الجاري بالمقارنة مع 
  

  قطاع النقل الجوي

دولي ، بلغ عدد الرحالت اإل2019 أيارفي  ة 5345جمالية من وإلى مطار رفيق الحريري ال اب رحل ادمين ، وعدد الرك الق

310967  ً ً  258563والمغادرين  شخصا ابرين  شخصا ً  2128والع ا ي . وعلشخص ر المطار ف ة الشحن عب عيد حرك ى ص

ً  4485، بلغ حجم البضائع المفرغة المذكورالشهر  ً  4825مقابل  طنّا   للبضائع المشحونة. طنّا



  انـــارف لبنـــة مصــــجمعي   
4

اممن  ألشهر الخمسة األولىافي و ة مع 2019 الع ا، وبالمقارن رة ذاته ام من  الفت ع، 2018الع ّل من ارتف رحالت  ك دد ال ع

ر حين تراجعت  ، في%1,6حركة القادمين بنسبة و %2,2حركة المغادرين بنسبة و %0,5بنسبة  حركة شحن البضائع عب

 .%5,3المطار بنسبة 

 
  الدولي وحّصة الميدل ايست منها حركة مطار رفيق الحريري - 5جدول رقم 

  2019و 2018العامين  من األشهر الخمسة األولى في

  التغيّر، %  2019  2018  

  حركة الطائرات (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

26696  

35,7  

26817  

38,6  

+0,5  

  حركة القادمين (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

1524323  

36,9  

1549393  

39,8  

+1,6  

  المغادرين (عدد) حركة

  منها: حّصة الميدل ايست، %

1532094  

37,0  

1566315  

39,4  

+2,2  

  -  22764  1740  حركة العابرين (عدد)

  حركة شحن البضائع (طن)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

39616  

27,9  

37503  

26,6 

-5,3 

  المصدر: قسم التطوير والتسويق في مطار بيروت الدولي    

 
  حركة مرفأ بيروت

ي  ارف روت 2019 أي أ بي ت مرف ي دخل واخر الت غ عدد الب ة 152، بل ائع المفرغ م البض اخرة، وحج ه  ب ان 467107في  أطن

ً  62893والمشحونة  ا ة طنّ توعبات المفرغ دد المس توعب 19879، وع ً مس يو. ا ة ف هر الخمس ن  ىاألول األش ام م  2019الع

ع رة وبالمقارنة م ن اذاته الفت ام  م ع ،2018الع ن تراج ّل م بة  ك واخر بنس ةحجم البضائع و ،%5,8عدد الب بة  المفرغ بنس

  .%13,2 عدد المستوعبات المفرغة بنسبةو، %14,3بنسبة  المشحونةحجم البضائع و، 13,6%

  

   بورصة بيروت

ي  ارف ة ، 2019 أي هم المتداول دد األس غ ع ث بل بق بحي ذي س هر ال ى الش اً عل روت قياس ة بي ة بورص نت حرك تحّس

داول  11,6مة سهماً بقي 2118259 ت بت ا  689768مليون دوالر مقابل حركة تمثّل ين دوالر  4,9سهماً قيمته مالي

ار  28,8سهماً بقيمة  3629854في الشهر الذي سبق ( ي أي ون دوالر ف ا انخفضت قيمة2018ملي الرسملة  )، فيم

ً مليون 9017مقابل مليون دوالر  8514إلى  السوقية ة ا 10972( ا ي نهاي ذكورة مليون دوالر) ف ة الم واريخ الثالث لت

  على التوالي. 

روت  %79,8القطاع المصرفي على  استحوذ، 2019 أياروفي  ي بورصة بي ة ف ة األسهم المتداول من إجمالي قيم

  للقطاع الصناعي.  %1,3و شركة سوليدير بسهَمْيها "أ" و"ب"ل %18,9مقابل حوالي 

ي األ روت ف ة بي ة بورص ة حرك د مقارن ر، وعن ى صعيد آخ اَمْين عل ن الع ى م ة األول  2019و 2018شهر الخمس

  يتبيّن اآلتي:

 مليوناً. 185,8مليون سهم إلى  52,7ارتفاع عدد األسهم المتداولة من  - 
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 مليوناً. 793,8مليون دوالر إلى  386,7ارتفاع القيمة المتداولة من  - 

  

 
 ً   المالية العامة    - ثانيا

الي ، 2019نيسان  في ام اإلجم دُره  620بلغ العجز الع ى ق ل عجز أدن رة مقاب ار لي ي الشهر  469ملي رة ف ار لي ملي

ة الذي سبق  ي  139(عجز بقيم رة ف ار لي د ). 2018نيسان ملي ة) عن ة + خزين ة (موازن ة العام ام المالي يّن أرق وتب

 المعطيات التالية:  2019و 2018 األشهر األربعة األولى من العاَمْين فيمقارنتها 

مليار ليرة  529، أي بمقدار ملياراً  5217مليار ليرة إلى  5746من  مالية المقبوضةالمبالغ اإلجانخفاض  - 

 140مليار ليرة واإليرادات الضريبية بقيمة  285فقد انخفضت كّل من مقبوضات الخزينة بقيمة  .%9,2وبنسبة 

ً أن إيرادات الضريبة على القيمة المضافة انخفضت بقيمة  رة) واإليرادات غير مليار لي 247مليار ليرة (علما

 مليار ليرة). 54مليارات ليرة (منها انخفاض إيرادات االتصاالت بقيمة  104الضريبية بقيمة 

اض  -  ةانخف ة المدفوع الغ اإلجمالي ن  المب ى  8631م رة إل ار لي ار 7297ملي ة ملي رة  1334اً، أي بقيم ار لي ملي

دين الع ذلكونتج  .%15,5وبنسبة  ة ال ة من انخفاض كّل من خدم رة (من  220ام بقيم ار لي رة  2334ملي ار لي ملي

اَمْين  2115إلى  ن الع ى م ة، أي من  2019و 2018ملياراً) عند مقارنتها في األشهر األربعة األول ات األّولي والنفق

اني  6297مليار ليرة (من  1114خارج خدمة الدين العام بقيمة  انون الث رة ك ي فت ى  2018نيسان –مليار ليرة ف إل

انيم 5183 انون الث ّل من 2019نيسان - لياراً في في فترة ك اض ك ن انخف وافرة م ات المت )، نتجت بحسب المعطي

ة  ديات بقيم ى البل ويالت إل ة  450التح ابقة بقيم ات س اب موازن ى حس ات عل رة والنفق ار لي رة  279ملي ار لي ملي

 مليار ليرة. 23والتحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 

ذلك،  -  د انخفض من يكون وب ام ق ام  2885العجز الع ن الع ى م ة األول ي األشهر األربع رة ف ار لي ى  2018ملي إل

ى  %33,4ن موانخفضت نسبتُه  2019ملياراً في الفترة ذاتها من العام  2080 دفوعات إل  %28,5من مجموع الم

  . في الفترتَْين المذكوَرتَْين على التوالي

ي  -  داوحقّق الرصيد األّول رة 34 رفائضاً بمق ار لي ام   ملي ن الع ث األول م ي الثل ة  2019ف ل عجز بقيم  551مقاب

  . 2018مليار ليرة في الثلث األول من العام 

ى قياساً ارتفعت ويتبيّن من الجدول أدناه أن خدمة الدين  اً عل تقّرة قياس على المدفوعات اإلجمالية في حين بقيت مس

 .2019و 2018 ث األول من العاَمْينالثل عند مقارنتهما في المقبوضات اإلجمالية

    
  

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

  29,0  27,0  خدمة الدين العام/المدفوعات اإلجمالية

 40,5  40,6  خدمة الدين العام /المقبوضات اإلجمالية

  ماليةمصدر المعلومات: وزارة ال     
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  سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

ات بلغت ، 2019 أيارنهاية في  الليرة (فئ ة ب ة لسندات الخزين أشهر،  6أشهر،  3القيمة اإلسمية للمحفظة اإلجمالي

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

ار 78705 رة ات ملي ل لي بق 77822مقاب ذي س هر ال ة الش ي نهاي اراً ف ار 76575و ملي رة ملي ة لي ي نهاي انون  ف ك

ام  ليرة في مليار 2131بقيمة  ارتفعت. وبذلك، تكون هذه المحفظة قد 2018األول  ن الع ى م األشهر الخمسة األول

ة   .2019 ن فئ ندات م ذكور س هر الم ي الش ة ف درت وزارة المالي نوات ( 7وأص ة  34س ن فئ رة) وم ار لي  10ملي

  مليار ليرة) باإلضافة إلى السندات من الفئات األخرى. 1163سنوات (

  
  بالنسبة المئوية) -توّزع سندات الخزينة بالليرة على جميع الفئات (نهاية الفترة - 5جدول رقم 

  3   

  أشهر

6  

  أشهر   

12 

  شهراً 

24 

  شهراً 

36  

  شهراً  

60  

  شهراً 

84   

  شهراً 

96 

  شهراً 

120   

  راً شه

144 

  شهراً 

180  

  شهراً 

  المجموع

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

ان  نيس

2019  

0,29  0,11  2,09  8,04  13,21  23,20  16,70  2,35  28,23  3,95  1,82  100,00  

  100,00  1,80  3,91  29,39  2,33  16,56  23,08  12,94  7,86  1,74  0,11  0,29  2019أيار 

  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

اع  2019أظهر توّزع فئات سندات الخزينة بالليرة بين نهاية نهاية نيسان ونهاية أيار  ا ارتف رات أبرزه بعض التغيّ

تباعاً، مقابل تراجع بسيط في حصص الفئات األخرى باستثناء  %29,4إلى  %28,2حصة فئة العشر سنوات من 

تْينتة أشهر اللتين فئتَْي الثالثة والس   .ظلّت حصتاهما مستقرَّ
  

الليرة القيمة الفعليةوارتفعت  ى  للمحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة اللبنانية ب ار  79935إل ة اي ي نهاي رة ف ار لي ملي

  . وتوّزعت على المكتتبين كاآلتي:مليار ليرة) 987(+ملياراً في نهاية الشهر الذي سبق  78948مقابل  2019

 
  توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين - 6رقم  جدول    

  نهاية الفترة، مليار ليرة لبنانية) - (القيمة الفعلية    
  2019أيار   2019نيسان   2018 1ك     

  المصارف 

  الحصة من المجموع

27126  

35,0%  

26556  

33,6%  

26483  

33,1%  

  مصرف لبنان

  الحصة من المجموع

39006  

50,3%  

40936  

51,9%  

42222  

52,8%  

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

481  

0,6%  

473  

0,6%  

475  

0,6%  

  المؤسسات العامة

  الحصة من المجموع

9956  

12,8%  

10005  

12,7%  

9776  

12,2%  

  الجمهور

  الحصة من المجموع

1007  

1,3%  

978  

1,2%  

979  

1,2%  

  79935  78948  77576  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان     
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ة ني ين نهاي ار ب ة أي ان ونهاي ن 2019س ان م رف لبن ة مص ت حص ندات  %51,9، ارتفع ة س وع محفظ ن مجم م

ى  الليرة إل ة ب ن %52,8الخزين ارف م ن المص ّل م ة ك ت حص ا تراجع ى  %33,6، فيم ات  %33,1إل والمؤسس

  ت حصة كّل من الجمهور والمؤسسات المالية.في التاريَخْين تباعاً واستقرّ  %12,2إلى  %12,7العامة من 

  

  سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

ـهاية  ي ن ار ف ت ، 2019أي ة بلغ العمالت األجنبي ة الُمصدَرة ب ة اللبناني ندات الخزين ة  Eurobondsمحفظة س (قيم

وازي  30050ما يوازي االكتتابات اإلسمية زائد الفوائد المتراكمة حتى تاريخه)  ا ي ل م  31127مليون دوالر مقاب

ذي سبق (مليوناً في  ام  31327نهاية الشهر ال ة الع ي نهاي ون دوالر ف ه 2018ملي ذكر أن ي ). يُ ار  20ف ، 2019أي

ة  بعدمليون دوالر  650سدّد لبنان سندات دولية بقيمة  ذي سبق  500أن سدّد سندات بقيم ي آذار ال ون دوالر ف ملي

  .ن أجل إيفاء الدينممصرف لبنان التمويل لوزارة المال  وأّمن ،باإلضافة إلى فوائد عليها
  

د بلغت، 2019 أياروفي نهاية  ندات اليوروبون ون  15480 زمحفظة المصارف التجارية من إجمالي محفظة س ملي

بته  ا نس ل %51,5دوالر (أي م ة) مقاب وع المحفظ ن مجم ون 15937 م بته  ملي ا نس ن  %51,2دوالر (أي م م

ذي سبق مجموع المحفظة) ة الشهر ال ي نهاي ون 16039و ف بتُه  ملي ا نس ي  %51,2دوالر (أي م ن المجموع) ف م

  . 2018نهاية كانون األول 

  

  الدين العام

مليار دوالر) مقابل  85,4مليار ليرة (أي ما يعادل  128694 الدين العام اإلجمالي بلغ، 2019 أيار نهايةفي 

. وبذلك، يكون الدين 2018مليار ليرة في نهاية العام  128347مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و 129401

األشهر الخمسة األولى من العام الحالي مقابل  في %0,3وبنسبة  مليار ليرة 347 ارتفع بقيمة قد العام اإلجمالي

   .2018في الفترة ذاتها من العام  %3,7مليار ليرة وبنسبة  4492 زيادة بقيمة

اني  انون الث رة ك ي فت الي ف ام اإلجم دين الع اع ال تج ارتف ار  - ون اع 2019أي ن ارتف ة  م ة بقيم الليرة اللبناني دين ب ال

ر 2383 رَّ دين المح ع ال ل تراج رة مقاب ار لي وازي  ملي ا ي ة بم العمالت األجنبي رة ( 2036ب ار لي ون  1351ملي ملي

  باإلضافة إلى قسائم الفوائد.  2019ي آذار ونيسان مليون دوالر ف 1150دوالر) نتيجة استحقاق سندات بقيمة 

از المصرفي،  وبلغ دى الجه ام ل ع القطاع الع ـزيل ودائ رة  115582الدين العام الصافي، المحتَسب بعد تن ار لي ملي

  .2018قياساً على نهاية العام  %1,2ه نسبتُ ارتفاعاً  مسّجالً ، 2019أيار  في نهاية

ـهاية  ي ن ار وف ت ق2019أي ة ، بلغ ةيم الليرة اللبناني ّرر ب ام المح دين الع والي 80235 ال ّكلةً ح رة، مش ار لي  ملي

ام 62,3% دين الع الي ال ن إجم ادل   م ا يع ل م ار 48459مقاب ا  ملي ة، أي م العمالت األجنبي ّرر ب دين المح رة لل لي

   من الدين العام اإلجمالي. %37,7نسبتُه 
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ى ة اللبنانيةلعام المحّرر بالليرتمويل الدين ا في ما يخصّ  ان إل ار  %52,6، ارتفعت حصة مصرف لبن ة أي ي نهاي ف

ى  2019 ارف إل ن المص ّل م ة ك اض حص ل انخف ى  %33,4مقاب رفي إل ر المص اع غي ة  %14,0والقط ي نهاي ف

  الشهر المذكور.

    
  مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية - 7جدول رقم     

  يةبالنسبة المئو - نهاية الفترة     
  2019 أيار  2019نيسان   2018 1 ك  

  
  33,4  33,9  35,2  المصارف في لبنان

  52,6  51,7  50,1  مصرف لبنان
  14,0  14,4  14,7  القطاع غير المصرفي

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

  

  ن كاآلتي:في ما يخّص تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية، جاء توّزع حصص المكتتبيو

    
  مصادر تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية - 8جدول رقم 

  بالنسبة المئوية - نهاية الفترة    
  2019أيار   2019نيسان   2018 1ك   

  2,1  2,1  2,2  الحكومات

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

  93,5  93,6  93,5  سندات يوروبوندز

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

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

  

  يثالثاً: القطاع المصرف

ة بلغت، 2019 أيار نهايةفي  ة العامل ان   الموجودات/المطلوبات اإلجمالية والمجّمعة للمصارف التجاري ي لبن ادل ف ا يع م

ذي سبق 382374 مقابل مليار دوالر)، 253,6مليار ليرة (ما يوازي  382347  376097و مليار ليرة في نهاية الشهر ال

ة  ي نهاي رة ف ار لي ام ملي ة  350172( 2018الع ي نهاي رة ف ار لي ارملي ارف  ازدادو .)2018 أي ة المص الي ميزاني إجم

ارتفاعه  ، مقابل2019من العام  ىاألول األشهر الخمسةفي  %1,7بنسبة  التجارية، الذي يشير إلى حجم النشاط المصرفي،

  .2018العام  من ذاتها الفترة في %5,7بنسبة 

  

  المطلوبات

  الودائع اإلجمالية في المصارف التجارية

ة بلغت، 2019 أيارفي نهاية  ارف التجاري دى المص ة ل ر و ،الودائع اإلجمالي يم وغي ع القطاع الخاص المق ي تضّم ودائ الت

رة 264839إلى ودائع القطاع العام، ما يعادل  المقيم، إضافةً  ار لي وازي  ملي ا ي ار دوالر)  175,7(م  %69,3وشّكلت  ملي

ة  269173و مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه 267356 من إجمالي المطلوبات مقابل ام مليار ليرة في نهاي  2018الع

ة  265844( ي نهاي ارمليار ليرة ف ت و. )2018 أي بة تراجع ة بنس ع اإلجمالي ي  %1,6الودائ من  ىاألول لخمسةاألشهر اف

  .2018العام  من ذاتها الفترة في %2,0، مقابل ارتفاعها بنسبة 2019العام 
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يم معّدل دولرة ارتفعو ر المق يم وغي ع القطاع الخاص المق ى  ودائ ة  %71,22إل ي نهاي ارف ل 2019 أي ي  %70,93 مقاب ف

  .)2018 أيارفي نهاية  %68,35( 2018في نهاية العام  %70,62و 2019 نيساننهاية 

ادل  لدى المصارف التجاريةالودائع اإلجمالية للقطاع الخاص المقيم  بلغت، 2019 أيارفي نهاية  - ا يع ار  202813م ملي

ل %53,0ليرة وشّكلت  ات، مقاب بقه 204260 من إجمالي المطلوب ذي س هر ال ة الش ي نهاي رة ف ار لي ار  205859و ملي ملي

بة  تراجعت. و)2018 أيارفي نهاية  يرةمليار ل 204744( 2018العام ليرة في نهاية  ع بنس ذه الودائ ي %1,5ه هر  ف األش

   .2018من العام  ذاتها الفترةفي  %1,7، مقابل ارتفاعها بنسبة 2019العام  من الخمسة األولى

  
الليرة بنسبة تراجعتوفي التفصيل،  ين ب ع المقيم ي %3,8 ودائ ى ف ام  من األشهر الخمسة األول ا، 2019الع ت تراجع كم

يم ارتفعو ،%0,3بنسبة بالعمالت األجنبية  ودائع المقيمين ى  معدّل دولرة ودائع القطاع الخاص المق ة  %66,47إل ي نهاي ف

ار ل 2019 أي ة %66,08 مقاب ي نهاي بق  ف ذي س هر ال ام  %65,66والش ة الع ي نهاي ة  %63,23( 2018ف ي نهاي ارف  أي

2018(.  

  

ة الخاص غير المقيمودائع القطاع  بلغت، 2019 أيارفي نهاية و وازي  لدى المصارف التجاري ا ي ون 36319م دوالر  ملي

بقه 37214 مقابل ذي س ة الشهر ال ي نهاي ون 37725و مليون دوالر ف ة  ملي ي نهاي ام دوالر ف ون   36567( 2018الع ملي

ة  ي نهاي اردوالر ف تو. )2018 أي بة  تراجع ع بنس ذه الودائ ي  %3,7ه ىف ة األول هر الخمس ا األش ن الع ل 2019م م ، مقاب

  .2018العام من  ذاتها الفترةفي  %4,0ارتفاعها بنسبة 

    
   ودائع القطاع المالي غير المقيم 

ة  ي نهاي ارف ت، 2019 أي ان بلغ ي لبن ة ف ة العامل ارف التجاري دى المص يم ل ر المق الي غي اع الم ع القط والي  ودائ  9513ح

هر  9417 دوالر مقابل مليون ة الش بقهمليون دوالر في نهاي ذي س ون 9261و ال ة  ملي ي نهاي ام دوالر ف  8492( 2018الع

  .)2018 أياردوالر في نهاية  مليون

  
    األموال الخاصة للمصارف التجارية

رة ( 31783ما يعادل  األموال الخاصة للمصارف التجارية بلغت، 2019 أيار في نهاية ار دوالر)  21,1مليار لي لملي  مقاب

ة  30383و الشهر الذي سبقهمليار ليرة في نهاية  31987 ي نهاي رة ف ام مليار لي ة  31239( 2018الع ي نهاي رة ف ار لي ملي

ة المجّمعة %8,3، وشّكلت )2018 أيار الي الميزاني ليفات للقطاع الخاص.  %37,4و من إجم وع التس  ارتفعتومن مجم

ام  من األشهر الخمسة األولى في %4,6بنسبة األموال الخاّصة  ل ، 2019الع اارمقاب بة  تفاعه ي  %8,4بنس رةف ا الفت  ذاته

  .2018من العام 

  
  

  

  الموجودات

   ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان
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ان ارتفعت، 2019 أيارفي نهاية  دى مصرف لبن ة ل ى ودائع المصارف التجاري وازي  إل ا ي رة  212449م ار لي لملي  مقاب

بق 209289 ذي س ة ملي 196288و مليار ليرة في نهاية الشهر ال ي نهاي رة ف ام ار لي ي  173068( 2018الع رة ف ار لي ملي

ى في %8,2بنسبة  ازدادت. وبذلك، تكون هذه الودائع قد )2018 أيارنهاية  ام  من األشهر الخمسة األول ل  ،2019الع مقاب

  .2018من العام  الفترة ذاتهافي  %11,0بنسبة  ارتفاعها

  
  التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم

يم تراجعت، 2019 أيارية في نها ة للقطاع الخاص المق ى  التسليفات الممنوحة من المصارف التجاري وازي إل ا ي  74902م

ادل  ا يع رة أو م ار لي ون 49686ملي ل ملي بق 50031 دوالر، مقاب ذي س ة الشهر ال ي نهاي ون دوالر ف ون  52269و ملي ملي

ليفات تكون. وبذلك، )2018 أياردوالر في نهاية  مليون 53044( 2018العام دوالر في نهاية  ذه التس د  ه بة  تراجعتق بنس

ي 4,9% ى ف ة األول هر الخمس ن األش ام  م ل  ،2019الع امقاب بة تراجعه ي  %1,1 بنس رةف ا الفت ام  ذاته ن الع ع  .2018م م

 اص المقيم.اإلشارة إلى أّن هذه التسليفات ال تتضّمن األوراق المالية التي تملكها المصارف التجارية على القطاع الخ

 

  التسليفات المصرفية للقطاع العام

ادل  إلى التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع العام تراجعت، 2019 أيارفي نهاية  ا يع رة 49198م ار لي  ،ملي

ذي سبق و 49985 مقابل ة  50651مليار ليرة في نهاية الشهر ال ي نهاي رة ف ار لي ام ملي رة 51077( 2018الع ار لي ي  ملي ف

ة  ارنهاي ت و .)2018 أي ليفاتتراجع ذه التس بة  ه ي %2,9بنس ى ف ن األشهر الخمسة األول ام  م ل، 2019الع ا مقاب  ارتفاعه

  . 2018من العام  الفترة ذاتها في %6,0بنسبة 

هر الخمس مليار ليرة في 611التسليفات المصرفية للقطاع العام بالليرة بمقدار  كّل من تراجعتوفي التفصيل،  ىاألش  ة األول

ي  25862لتبلغ  2019العام من  رة ف ة مليار لي ارنهاي ةو ،2019 أي العمالت األجنبي ام ب ليفات للقطاع الع ة ت التس وازي بقيم

   .مليار ليرة 23336ما يعادل  لتصل إلىمليار ليرة  842

  

  الموجودات الخارجية 

ل مليون 21996 إلى الموجودات الخارجية للمصارف التجارية تراجعت، 2019 أيارفي نهاية  ون 23249 دوالر مقاب  ملي

بقه ذي س هر ال ة الش ي نهاي ون 25202و دوالر ف ة  ملي ي نهاي ام دوالر ف ون 22928( 2018الع ة  ملي ي نهاي اردوالر ف  أي

تو. )2018 بة  تراجع ودات بنس ذه الموج ي %12,7ه ى ف هر الخمسة األول ام  األش ن الع ل ، 2019م امقاب بة تراجعه  بنس

  .2018من العام  ة ذاتهاالفترفي  2,9%

  

 ً   الوضع النقدي -رابعا

  الكتلة النقدية 

ة3الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م تراجعت، 2019 أيار في نهاية العمالت األجنبي الليرة وب ى  ،) ب وازي إل ا ي  210042م

ام هاية مليار ليرة في ن 212993و مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه 211318 مليار ليرة، مقابل  211788( 2018الع

ي  %1,4بنسبة  تراجعت) قد 3اإلجمالية (م الكتلة النقدية تكون. وبذلك، )2018 أيارمليار ليرة في نهاية  هر الخمسة ف األش

رة  ارتفعمن جهة أخرى، . 2018العام في الفترة ذاتها من  %1,4مقابل ارتفاعها بنسبة ، 2019من العام  األولى معدّل دول
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ة الن ة (مالكتل ى )3)/م2م-3) أي ((م3قدي ة  %64,67 إل ي نهاي ارف ل 2019 أي ة  %64,37 مقاب ي نهاي بقهف ذي س هر ال  الش

ام  %63,93و ة  %61,73( 2018في نهاية الع ي نهاي ارف أتّى )2018 أي ة (م تراجع. وت ة اإلجمالي ة النقدي الغ 3الكتل ) والب

 من: 2019العام من  األشهر الخمسة األولى مليار ليرة في 2951

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

وازي  ادل  7521ي ا يع رة (م ار لي ون 4989ملي ن ملي ك ع تج ذل ع  دوالر). ون ر تراج افية (غي ة الص ودات الخارجي الموج

ادل  7782الذهب) بما يوازي  ون 5162مليار ليرة (ما يع لدوالر) ملي اع  ، مقاب دار ارتف ذهب بمق  262الموجودات من ال

ً  دوالر) مليون 174مليار ليرة (   .نتيجة ارتفاع سعر أونصة الذهب عالميا

  مليار ليرة. 2377صافي ديون الجهاز المصرفي على القطاع العام بقيمة  ارتفاع -

ً "فروقات القطع المسّجلة  ارتفاع -   يرة.مليار ل 294بقيمة  " سلبا

ع - والي  تراج يم بح اص المق اع الخ رفي للقط از المص ن الجه ة م ة الممنوح ليفات اإلجمالي ة 3949التس رة، نتيج ار لي  ملي

ون 1421حوالي مليار ليرة ( 2143التسليفات بالعمالت األجنبية بما يعادل تراجع كّل من  الليرة ، ودوالر) ملي ليفات ب التس

  ليرة. اتمليار 1806بما مقداره 

  مليار ليرة. 6435البنود األخرى الصافية بقيمة  تفاعار -

ا الضيّق (م تراجعت كّل من، 2019العام من  األشهر الخمسة األولى وفي الليرة بمفهومه ة ب ، %7,2) بنسبة 1الكتلة النقدي

 .%3,4بنسبة ) 2لكتلة النقدية بالليرة بمفهومها الواسع (موا

  

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

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

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

  المصارف في األسواق الخارجية.

  

  معدالت الفوائد

  معّدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

 %6,33إلى  على المحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية ةلقَّ الفائدة المثارتفعت ، 2019 أيار في نهاية

إلى  متوسط عمر المحفظةكما ارتفع  )،2018في كانون األول  %6,11في نهاية الشهر الذي سبق ( %6,26من 

سنوات) في نهاية الفترات  4,47يوماً ( 1628سنوات) و 4,44يوماً ( 1615سنوات) مقابل  4,47يوماً ( 1627

مليار ليرة من فئة العشر سنوات وبفائدة  1163مردّ هذا التطور إلى إصدار سندات بقيمة  .الثالث على التوالي

. على صعيد آخر، استقّرت معدالت الفائدة الفعلية على جميع فئات السندات بالليرة في الشهر %10ية قدُرها فعل

لفئة  %6,50 لفئة الستة أشهر، %5,85 لفئة الثالثة أشهر، %5,30على النحو التالي:  2019الخامس من العام 

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

 لفئة العشر سنوات.  %10وسنوات، 
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  )Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األجنبية (

ة  ةلقَّ المثالفائدة ارتفع قليالً معدل ، 2019أيار في نهاية  ـمالت األجنبي ة بالع على المحفظة اإلجماليـة لسندات الخزين

)(Eurobonds  ام  %6,81في نهاية الشهر الذي سبق و %6,83مقابل  %6,84إلى ع 2018في نهاية الع ، وارتف

ى  7,83سنوات و 7,62سنوات مقابل  7,70إلى  متوسط عمر المحفظةقليالً  ثالث عل رات ال ة الفت ي نهاي سنوات ف

والي ي  .الت ه ف ى أن ارة إل در اإلش ار  20تج ندات  2019أي ان س دّد لبن دزس ة  يوروبن د  650بقيم ون دوالر بع ملي

اء  ،مليون دوالرفي شهر نيسان الفائت 500تسديده سندات بقيمة  ال للوف وزارة الم ل ل وقد قدّم مصرف لبنان التموي

  الدين. هذا ب

  
  الفوائد المصرفية على الليرة

نقطة أساس  12بواقع  يةعلى الودائع الجديدة أو المجدّدة بالليرة اللبنان ةلقَّ المثمتوسط الفائدة ارتفع ، 2019 أيارفي 

على  المثقَّلةمتوسط الفائدة )، فيما بقي 2018في أيار  %6,71في الشهر الذي سبق ( %8,60مقابل  %8,72إلى 

) في األشهر الثالثة  %8,65( %10,74مقابل  %10,75شبه مستقّر على  التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالليرة

  المذكورة على التوالي.

مقابل  %18,72إلى  )Interbank  Rateبين المصارف بالليرة (المثقّلة متوّسط الفائدة ارتفع  ،2019وفي أيار 

). وكان حجم العمليات بين المصارف ارتفع بشكل 2018في أيار  %5,00في الشهر الذي سبق ( 5,24%

  كحدّ أقصى. %55كحدّ أدنى و %4ملحوظ، وراوح معدل الفائدة بين 

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

    

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

  2019أيار   2019نيسان   2018 أيار  

  8,72  8,60 6,71  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

  10,75  10,74  8,65  دّدةمتوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المج

  18,72  5,24  5,00  المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

  المصدر: مصرف لبنان    

  

  الفوائد المصرفية على الدوالر

دة أو المجدّدة المثقَّلالمتوّسط ارتفع  ،2019 أيارفي  ع الجدي ى الودائ ان للفائدة عل ي لبن دى المصارف ف دوالر ل  بال

ى  نقطة أساس 11بواقع  ل  %5,79إل ذي سبق ( %5,68مقاب ي الشهر ال ار  %4,11ف ي أي ع  )،2018ف ا ارتف كم

ط المث دوالرقَّالمتوّس دّدة بال دة أو المج ليفات الجدي ى التس دة عل ع  ل للفائ ى  20بواق اس إل ة أس ن  %9,54نقط م

  ) في التواريخ الثالثة المذكورة على التوالي.7,87%( 9,34%

ار  ي أي ابع 2019وف دل متوسط، ت ور  مع دوالر األميركيالليب ى ال هر عل ة أش ى  لثالث ل  %2,53انخفاضه إل مقاب

  ). 2018في أيار  %2,34في الشهر الذي سبق ( 2,59%
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  ويعرض الجدول أدناه تطور الفائدة المصرفية على الدوالر في لبنان في عدد من األشهر:

  

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

  5,79  5,68  4,11  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

 9,54 9,34  7,87  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

 2,53 2,59 2,34  متوّسط معدّل ليبور لثالثة أشهر

  المصدر: مصرف لبنان    

       

  وق القطعس

ى  ،2019في أيار  دوالر األميركي عل ل متوسط سعر ال رات 1507,5أقف ذ سنوات عدّة لي ي هامش  شأنه من وبق

ع 1514ليرة للشراء و 1501تسعيره على حاله، أي  غ  .ليرة للمبي ي سوق القطع بل ام العمل ف ذكر أن عدد أي  20يُ

ً يوم   .2019من العام  الخامسفي الشهر  ا

انت بلغعلى صعيد آخر،  ة موجودات مصرف لبن العمالت األجنبي ار  36603 ب ة أي ي نهاي ين دوالر ف  2019مالي

ل  ذي سبق ( 37979مقاب هر ال ة الش ي نهاي ون دوالر ف ار  45283ملي ة أي ي نهاي ون دوالر ف ه، 2018ملي ). وعلي

ا 3071تكون هذه الموجودات قد انخفضت بمقدار  ن الع ى م ل  2019م مليون دوالر في األشهر الخمسة األول مقاب

ة  ام  3291ارتفاعها بقيم ن الع ا م رة ذاته ي الفت ون دوالر ف ان سدّد . 2018ملي ى أن مصرف لبن تجدر اإلشارة إل

  .2019أيار  31حتى  16مثل قيمة أصل وقسائم مستحقّة على سندات يوروبندز من يمليون دوالر  1135مبلغ 

  

  ؤشر أسعار االستهالكم

ي  ارف ة ال2019 أي ب مؤسس ارات، ، وبحس وث واالستش ض بح واحيهامؤّشانخف روت وض ة بي عار لمدين  ر األس

ع بنسبة  %0,4بنسبة  د ارتف ذلك ق ذي سبق ليكون ب انون األول  %1,65قياساً على الشهر ال ى ك اً عل . 2018قياس

ار  ي أي ة ف ي عشر المنتهي ي األشهر اإلثن ذا المؤشر ف ة متوسط ه د مقارن ا عن هر  2019أّم ي األش ع متوسطه ف م

  . %3,2، فيكون قد سّجل ارتفاعاً بنسبة 2018ثني عشر المنتهية في أيار اإل

  

يالً بنسبة  مؤشر األسعار في لبنانأما  ار  %0,12الذي تنشره إدارة اإلحصاء المركزي، فقد ارتفع قل ي أي  2019ف

ي  . وعند مقارنة متوسط2018قياساً على كانون األول  %1,8قياساً على الشهر الذي سبق، وبنسبة  ذا المؤشر ف ه

ار  2019األشهر اإلثني عشر المنتهية في أيار  ي أي ة ف ي عشر المنتهي ، يكون 2018مع متوسطه في األشهر اإلثن

  . %5,2قد سّجل ارتفاعاً بنسبة 

  

  

  
 

         


