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في الي وال اد وال ضع االق   ال
انيت        2019 ال

 
مزيداً من التراجع في النشاط االقتصادي. المؤشرات االقتصادية المتوافرة  معظم أظهرت ،2019 الثانيفي تشرين 

ً  فقد ،النشاط المصرفي ومن ناحية ي ف الشهر المذكورفي  سّجلت الميزانية المجّمعة للمصارف التجارية تراجعا

 بنسبة ودائع القطاع الخاص تتراجع بحيث 2019تشرين األول  17منذ  في البلد موازاة التطورات الحاصلة

 1,1بقيمة  فارتفع صافي الموجودات الخارجية في القطاع المالي أّما. %3,1 بنسبة المعطاة لهالتسليفات و 3,4%

حتى تشرين الثاني دوالر  مليارات 3,5 بقيمة ليسّجل عجزاً  2019من العام  الحادي عشردوالر في الشهر  مليار

موجودات  ارتفعت قليالً لى صعيد آخر، ع .2018مليارات في الفترة ذاتها من العام  4,1 بقيمة عجز مقابل 2019

مليار دوالر في نهاية تشرين  38,1 إلى )(السائلة واألوراق المالية بالعمالت األجنبيةالخارجية مصرف لبنان 

وارتفع الدين العام اإلجمالي إلى ما مع رفع مصرف لبنان حصته في محفظة سندات اليوروبندز  2019 الثاني

ينة زبسندات الخ الجديدة نتيجة زيادة اكتتابات مصرف لبنان الشهر المذكورمليار دوالر في نهاية  89,5يوازي 

في ، وعرفت معدالت الفائدة المصرفية تحّركات في االتجاَهْين بالعمالت األجنبية.أيضاً و (بفائدة استثنائية) بالليرة

  معدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة مستقّرة. حين بقيت
  

اد العام  -أوالً  ضع االق  ال
قاصة ات ال   ال

ـــــ في  انيت ة بلغ، 2019 ال قاصـــــّ ات ال ـــــ ة لل ال ة اإلج عادل  ال ن دوالر مقابل  5179ما  ن  3095مل مل
ـــه ال ســـ ودوالر في  ن  5356ال ـــ دوالر في  مل انيت ة 2018 ال ـــ قاصـــة ب ات ال ـــ ة ال ـــ  ف . وان

ـــــــــــاألشـــــــــــه في  17,0% ة ذاتها م العام  2019م العام  األولى األح ع قارنة مع الف ، 2018ال . م جهة أخ
ة إلى  قاصـــّ ات ال ـــ ة ال ة  اجع معّل دول اني %61,0ت ن ال ان ة  ـــ -في ف انيت في  %67,1مقابل  2019 ال

ة ذاتها م العام  ول أدناه2018الف ّ م ال ا ی  ،.  
  

ول رق  ات -1ج ر ال ّ قاّصة في  ت ات  األولى األح عاألشه ال   2019-2016م ال
 2016 2017 2018  2019   % ، غّ ة ال ن

2019/2018  
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اد ة االس   ح
ــــ في  انيت ة  بلغ، 2019 ال ــــل اردات ال ن  1281ة ال ــــه ال  مالی 1308دوالر مقابل  مل دوالر في ال

ن دوالر في  1536ســـ و ـــ مل انيت ة ق 2018 ال ـــل اردات ال ة ال ن  ، ت ل اجع. و ة  ت ـــ في  %2,8ب
ـــــــــــــــ األحاألشـــــــــــــــه  ة ذاتها م العام  2019م العام  األولى ع قارنة مع الف ات في ح ، 2018ال ّ ازدادت ال

ر  ةال  .%24,9 ة بلغ دة ب
ة في  ــــــــل اردات ال ّزع ال ــــــــاألشــــــــه وت ات   2019م العام  األولى األح ع ّل ال اآلتي: اح عها  ــــــــ ن

ها  ـــــــّ ل ح ّ ة ال األول وشـــــــ ن ع ة ( %33,5ال ائ اعة ال ـــــــ ات ال ها م ع، تل )، فاآلالت %10,3م ال
عّات  ة وال ة (واألجه ائ ه ة)، ثّ %8,7ال اعة األغ ات صـــــــــــ قل (ف )،%6,4( م ). وعلى صـــــــــــع %6,2عّات ال

ـــــــــلع في  ان ال ها ل رد م ي اســـــــــ ان ال ل ز ال ـــــــــاألشـــــــــه أب ة  ، حلّ 2019م العام  األولى األح ع ّ ات ال ال ال
ّة  ها األم ـــــــــــــّ ة األولى إذ بلغ ح ت اردا %8,7في ال ع ال هم م ع أتي  ـــــــــــــ ات، ل اد %8,6( ال )، ثّ اإلت
وسي ( ا)، %7,2ال ال نان)، %7,0( فا   ). %6,9( فال

  
ول رق  ة في  -2ج ل اردات ال ات  األولى األح عاألشه ال   2019-2016م ال

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

ن دوالر) ة (مل ل اردات ال   2,8-  17894  18411 17949 17537 ال

ي      ر: ال اآللي ال   ال

  
ی ة ال   ح

ــــ في  انيت ة بلغ، 2019 ال ــــل ــــادرات ال ــــه ال  292دوالر، مقابل  مالی 309 ة ال ن دوالر في ال مل
قه و ن دوالر في  242ســــــ ــــــ مل انيت ة 2018 ال ة. وازدادت  ــــــ ة ب ــــــل ــــــادرات ال ة بلغ ال في  %25,9 جّ
ة ذاتها م العام  2019م العام  األولى األح عاألشه  قارنة مع الف    .2018ال

اني ن ال ان ة  ة في ف ـــل ـــادرات ال ّزع ال ـــ  -وت انيت ة  2019 ال ار ال ّل األح اآلتي: اح عها  ـــ ن
ها  ــــــــــــّ لغ ح ة ال األول و عادن ال ة وال ه ال ة  %39,2وشــــــــــــ ها اآلالت واألجه ــــــــــــادرات، تل ع ال م م

ة ( ائ ه عّات ال ات ال )، ثّ %10,1وال اعة م ة ـــــــــــــــ او اعة  اتف)، %10,0(ال ةصـــــــــــــــ )، %9,9( األغ
عاتها ( ـــ ة وم عادن العاد ـــلع في %8,0فال ان ال ها ل ي صـــّر إل ان ال ل ز ال ـــاألشـــه ). وم أب  ىاألول األح ع

: 2019م العام  ا، ن ـــــ ّل ســـــ ي اح ها  ال ـــــّ لغ ح ة األولى و ت ة،  %28,7ال ـــــل ـــــادرات ال الي ال م إج
ة ( ة ال ها اإلمارات الع ة )، ثّ ال%11,5تل د ع ة ال ة الع اق)، %5,1رة ()، ف%6,6(ل   ).%4,0( فالع

  
ول رق  ة في  -3ج ل ادرات ال ات  األولى األح عاألشه ال   2019-2016م ال

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

ن دوالر) ة (مل ل ادرات ال   25,9+ 3407  2706 2593 2732 ال
ي      ر: ال اآللي ال   ال
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ة ارج ات ال ا   ال
ـــــــــــــــ في  - ــانيت ار  بلغ، 2019 ال ان ال ن دوالر مقــابــل ع 972ع ال ُره  مل ن دوالر 1016قــ في  مل

ة  ه ال س وع  ن دوالر في  1294ال انيت مل اجع و ، 2018 ال ار ت ان ال  14487إلى  ع ال
ن دوالر في  ـــــــــاألشـــــــــه مل ة  2019م العام  األولى األح ع ة ذاتها  مالی 15705مقابل ع  دوالر في الف
.م العام ال    س

ــــ في  - انيت ل 2019 ال ّ ة، ســــ ـــا ة ال ارج دات ال ج ة  ال ال ــــات ال ســــ في وال ــــ هاز ال  ارتفاعاً ل ال
ن  1143ة  اجعها مقابلدوالر،  مل ن  198ة  ت ـــــــــــه ال ســـــــــــ مل اجعها دوالر في ال ن  954ة  وت  مل

ـــ دوالر في  انيت ة 2018 ال دات  ج ه ال اجع ه ن دوالر في  3511. وت ـــاألشـــه مل م  األولى األح ع
اجعها، مقابل 2019العام  ن  4076ة  ت ة ذاتها م العام  مل   .2018دوالر في الف

  
اء اع ال   ق

انيت في  - ال بلغ، 2019 ال وت وال س في ب ه ّخ بـــــــــــــــــها ل نقابَْي ال اء ال احات ال  ألف 329 م
ع (م م ـــــــــــه ال ســـــــــــ وفي  2م ألف 326) مقابل 2م ـــــــــــ في  2م ألف 660ال انيت ن  .2018 ال ، ت ل و

ة  ف ب اء ق ان احات ال اخ م ة  2019م العام  ىاألول األح عاألشه في  %31,9ت قارنة مع الف ال
  .2018ذاتها م العام 

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

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

ة (ألف ال اء اإلج احات ال   31,9- 5735 11330108298424)2مم
ال      وت وال س في ب ه ا ال ر: نقاب   ال

  
ـــ في  - انيت ّل العقار ، 2019 ال ـــ لف أمانات ال فاة ع م ـــ م العقارة ال ســـ ة ال ة  35,8بلغ  ار ل مل

ــــــه ال ســــــ 34,3مقابل  ة في ال ار ل ارًا في  75,3و مل ــــــ مل انيت ة 2018 ال ــــــ م ب ســــــ ه ال ــــــ ه ف . وان
ة ذاتها م العام  2019م العام  األولى األح عاألشه في  30,9% قارنة مع الف   .2018ال

ة، فق  - ّل ات اإلس ال ّ اجع إلىعلى صع  انيت ألف  في  213 ت ألف   289مقابل  2019 ال
قه  ــه ال ســ ــ  في  ألف 384وفي ال انيت ات ق 2018 ال ّ ه ال ن ه ل ت ــ. و ف ة  ان ــ  %30,9ب

ة ذاتها م العام  األولى األح عاألشه في  قارنة مع الف ال ار    .2018م العام ال
  

قل ال  اع ال   ق
ــــــــــ في  انيت ولي 2019 ال ار رف ال ال ة م ولى م ال حالت اإلج د ال اب رحلة 4585، بلغ ع د ال ، وع

ـــاً  208011القادم  غادر  شـــ ـــًا والعاب  224874وال ـــاً  5789شـــ ـــ ع شـــ ة ال . وعلى صـــع ح
غة  ف ائع ال ر، بلغ ح ال ه ال ار في ال نة.ًّا  3167مقابل   2801ال ائع ال   لل
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ـــــــــــــــاألشـــــــــــــــه وفي  ة ذاتها م العام 2019م العام  األولى األح ع قارنة مع الف ال اجع، 2018، و د  ت ّل م ع
ة  ـــــــ حالت ب ة  ،%0,6ال ـــــــ ة القادم ب ة ، و %1,9وح ـــــــ ار ب ـــــــائع ع ال ة شـــــــ ال ، في ح %9,6ح

ة ارتفع  غادر ب ة ال  .%0,3ح
 

ول رق  ة  -5ج ّ ولي وح ار رف ال ال ة م هاح ل ا م   ال
  2019و 2018العام م  األولى األح عاألشه في 

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

% ، ل ا ة ال ّ ها: ح  م
67818  
35,0 

67445  
37,4  

-0,6  

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

4074323  
35,1 

3995842  
38,1  

-1,9  

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

4086246  
35,2 

4096958  
38,0  

+0,3  

د) ة العاب (ع   -  45952 4028  ح
( ائع ( ة ش ال   ح

% ، ل ا ة ال ّ ها: ح  م
88938  
27,7 

80443  
28,0 

-9,6 

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

وت فأ ب ة م   ح
ــــــ في  انيت وت 2019 ال فأ ب ي دخل م اخ ال د ال غة 123، بلغ ع ف ــــــائع ال ة، وح ال  357584ه  اخ
نة ًا  ـــ غة اً  77869وال ف ات ال ـــ د ال ًا.  14424، وع ـــ ـــاألشـــه وفي م م العام  األولى األح ع

ة ذاتها م العام  2019 قارنة مع الف ال ة 2018و ــــــــــ اخ ب د ال ّل م ع اجع  ــــــــــائع %6,0، ت غة، وح ال ف  ال
ة  ائع ، و %15,8ب نةح ال ة  ال غة، و %12,1ب ف ات ال د ال ة  ع   .%15,7ب

  
   بورصة بيروت

 321620 بورصة بيروت بحيث لم يبلغ عدد األسهم المتداولة إالّ تراجعت كثيراً حركة ، 2019 تشرين الثانيفي 

هماً بقيمة  هماً قيمتها  5199421ماليين دوالر مقابل حركة تمثّلت بتداول  3,6س هر  35س مليون دوالر في الش

بق ( هم بقيمة  14323108الذي س رين الثاني  85,1أس ملة  )، فيما بقيت قيمة2018مليون دوالر في تش الرس

وقي تقّرة على  ةالس به مس مليون دوالر) في نهاية  9716مليون دوالر ( 7546مليون دوالر مقابل  7537ش

  التواريخ الثالثة المذكورة على التوالي. 

من إجمالي قيمة األسهم المتداولة في بورصة  %61,4 علىالقطاع المصرفي  استحوذ، 2019 تشرين الثانيوفي 

  للقطاع الصناعي. %1و بسهَمْيها "أ" و"ب"شركة سوليدير ل  %37,6بيروت، مقابل 

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

 يتبيّن اآلتي:
  

 مليوناً. 198,1مليون سهم إلى  84,6ارتفاع عدد األسهم المتداولة من  -

 مليوناً. 877ر إلى ماليين دوال 605,8ارتفاع القيمة المتداولة من  -
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 ً   المالية العامة    -ثانيا

مليار ليرة في الشهر الذي سبق  965مليار ليرة مقابل عجز بقيمة  652بلغ العجز العام ، 2019تشرين األول   في

وتبيّن أرقام المالية العامة (موازنة + خزينة) عند مقارنتها . 2018مليار ليرة في تشرين األول  340وعجز بقيمة 

 المعطيات التالية:  2019و 2018 األشهر العشرة األولى من العاَمْين في

مليار ليرة  822، أي بمقدار مليار ليرة 14137مليار ليرة إلى  14959من  المبالغ اإلجمالية المقبوضةانخفاض  -

 381بقيمة مليار ليرة ومقبوضات الخزينة  457فقد انخفضت كّل من اإليرادات الضريبية بقيمة  .%5,5وبنسبة 

مليار ليرة، علماً أن اإليرادات من وفر االتصاالت  16مليار ليرة مقابل ارتفاع بسيط في اإليرادات غير الضريبية (

بالعودة إلى اإليرادات الضريبية، فقد انخفضت كّل من الضريبة على القيمة ومليارات ليرة).  5انخفضت بقيمة 

مليار ليرة مقابل ارتفاع الضريبة على الدخل بقيمة  154لجمارك بقيمة مليار ليرة وإيرادات ا 667المضافة بقيمة 

 مليار ليرة). 742مليار ليرة (علماً أن قيمة ارتفاع الدخل من الضريبة على الفوائد بلغت  681

مليارليرة  1891ارات، أي بقيمة ملي 20204مليار ليرة إلى  22095من  المبالغ اإلجمالية المدفوعةانخفاض  -

مليارات ليرة  6530مليار ليرة (من  137من انخفاض كّل من خدمة الدين العام بقيمة  ذلكونتج  .%8,6بة وبنس

رة األولى من العاَمْين  6394إلى  هر العش والنفقات األّولية، أي من  2019و 2018ملياراً) عند مقارنتها في األش

رين األول –ار ليرة في فترة كانون الثاني ملي 15565مليار ليرة (من  1755خارج خدمة الدين العام بقيمة  تش

رين األول -مليارات ليرة في فترة كانون الثاني 13810إلى  2018 ب 2019تش )، نتجت في جزء منها وبحس

مليارات ليرة لكّل  108المعطيات المتوافرة من انخفاض التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان وإلى البلديات بقيمة 

 مليار ليرة.  279انخفاض الدفع من الخزينة لحسابات الغير األخرى بقيمة منهما باإلضافة إلى 

رة األولى من العام  7136يكون العجز العام قد انخفض من وبذلك،  - هر العش إلى  2018مليار ليرة في األش

 %30,0من مجموع المدفوعات إلى  %32,3ن موانخفضت نسبتُه  2019ملياراً في الفترة ذاتها من العام  6066

  . في الفترتَْين المذكوَرتَْين على التوالي

يد األّولي  - اُ بمقداروحقّق الرص رة األولى من العام   مليار ليرة 327 فائض هر العش مقابل عجز  2019في األش

  . 2018مليارات ليرة في األشهر العشرة األولى من العام  605أّولي بقيمة 

اً ارتفعت ويتبيّن من الجدول أدناه أن خدمة الدين  ات اإلجماليةقياس  على كّل من المدفوعات اإلجمالية والمقبوض

 .2019و 2018 األشهر العشرة األولى من العاَمْين عند مقارنتهما في

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

  2019 1ت -2ك   2018 1ت -2ك   

  31,6  29,6  اإلجماليةخدمة الدين العام/المدفوعات 

 45,2  43,7  خدمة الدين العام /المقبوضات اإلجمالية

  مصدر المعلومات: وزارة المالية     
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  سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

 6أشهر،  3القيمة اإلسمية للمحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة (فئات بلغت ، 2019 تشرين الثانينهاية في 

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

بقليرة مليار  80669 مليار ليرة مقابل 82543 هر الذي س كانون األول  في نهاية مليار 76575و في نهاية الش

ر األولى من العام  ليرة في مليار 5968 بقيمة ارتفعت. وبذلك، تكون هذه المحفظة قد 2018 هر األحد عش األش

مليار ليرة منها  1558سنوات ( 10سندات من فئة  2019وأصدرت وزارة المالية في شهر تشرين الثاني  .2019

مليار ليرة مقابل استحقاق سندات  1922سنوات ( 7من فئة أخرى ) و%1مليار ليرة بفائدة استثنائية بنسبة  1500

  رة) باإلضافة إلى السندات من الفئات األخرى.مليار لي 920بقيمة 
  

  بالنسبة المئوية) -توّزع سندات الخزينة بالليرة على جميع الفئات (نهاية الفترة -5جدول رقم 
  3   

  أشهر

6  

  أشهر   

12 

  شهراً 

24 

  شهراً 

36  

  شهراً  

60  

  شهراً 

84   

  شهراً 

96 

  شهراً 

120   

  شهراً 

144 

  شهراً 

180  

  شهراً 

  المجموع

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

  100,00  1,76  3,81  31,78  2,27  17,90  23,54  11,69  5,94  1,21  0,10  0,00  2019 1ت 

  100,00  1,72  3,73  32,95  2,22  18,70  24,24  11,17  3,98  1,18  0,10  0,02 2019 2ت 

  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

، ارتفاع حصة فئتَْي 2019يتبيّن من خالل توّزع حصص المكتتبين بين نهاية تشرين األول ونهاية تشرين الثاني 

نوات إلى حوالي  10 نوات إلى  %33س بع س ة الس ندات الخزينة بالليرة وحص  %18,7من مجموع محفظة س

  مقابل تراجع حصة الفئات األخرى.  %24,2وحصة الخمس سنوات إلى 

  

ندات الخزينة اللبنانية بالليرة القيمة الفعليةوارتفعت   83878مليار ليرة إلى  81944من  للمحفظة اإلجمالية لس

رين الثاني  رين األول ونهاية تش . وتوّزعت على المكتتبين مليار ليرة) 1934(+ 2019ملياراً بين نهاية تش

  كاآلتي:
  توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين -6جدول رقم 

  نهاية الفترة، مليار ليرة لبنانية) -(القيمة الفعلية    
  2019 2ت   2019 1ت   2018 1ك     

  المصارف 

  الحصة من المجموع

27126  

35,0%  

25730  

31,4%  

25103  

29,9%  

  مصرف لبنان

  الحصة من المجموع

39006  

50,3%  

44967  

54,9%  

47491  

56,6%  

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

481  

0,6%  

463  

0,6%  

462  

0,6%  

  المؤسسات العامة

  الحصة من المجموع

9956  

12,8%  

9881  

12,1%  

9953  

11,9%  

  الجمهور

  الحصة من المجموع

1007  

1,3%  

903  

1,1%  

869  

1,0%  

  83878  81944  77576  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان     
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ندات الخزينة  ص المكتتبين في المحفظة اإلجمالية لس ارف من يظهر توّزع حص ة المص بالليرة انخفاض حص

رين األول إلى  31,4% رين الثاني  %29,9في نهاية تش رف لبنان  2019في نهاية تش ة مص مقابل ارتفاع حص

ة القطاع غير  %56,6إلى  %54,9من  هَرْين المذكوَرْين على التوالي، فيما تراجعت قليالً حص في نهاية الش

سندات . تجدر اإلش%13,5إلى  %13,8المصرفي من  ارة إلى أن مصرف لبنان اكتتب في شهر تشرين الثاني ب

تثنائية قدُرها  10مليار ليرة من فئة  1500بقيمة  نوات بفائدة اس ندات من الفئات  %1س افة إلى اكتتابه بس باإلض

  األخرى.

  

  سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

هاية   Eurobondsلخزينة اللبنانية الُمصدَرة بالعمالت األجنبية محفظة سندات ابلغت ، 2019تشرين الثاني في نـ

مية زائد الفوائد المتراكمة حتى تاريخه)  مليون دوالر مقابل ما يوازي  31552ما يوازي (قيمة االكتتابات اإلس

بق ( 30449 هر الذي س ). ويعود االرتفاع في 2018مليون دوالر في نهاية العام  31327مليوناً في نهاية الش

 1,5مليارات دوالر مقابل استحقاق سندات أخرى بقيمة  3ر تشرين الثاني إلى إصدار سندات يوربوندز بقيمة شه

  مليار دوالر باإلضافة إلى فوائد قسيمة. 

رين الثانيوفي نهاية  ندات اليوروبوند بلغت، 2019 تش ارف التجارية من إجمالي محفظة س  زمحفظة المص

بته  14051 بته  مليون 14764 من مجموع المحفظة) مقابل %44,5مليون دوالر (أي ما نس دوالر (أي ما نس

بق من مجموع المحفظة) 48,5% هر الذي س بتُه  مليون 16039و في نهاية الش من  %51,2دوالر (أي ما نس

  . 2018المجموع) في نهاية كانون األول 
 

  الدين العام

مليار  89,5مليار ليرة (أي ما يعادل  134888إلى  الدين العام اإلجمالي ارتفع، 2019 تشرين الثاني نهايةفي 

. وبذلك، 2018مليار ليرة في نهاية العام  128347مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و 131299دوالر) مقابل 

 %5,1مليار ليرة وبنسبة  6541 مليار ليرة في شهر واحد وبقيمة 3589 ارتفع بقيمة قد يكون الدين العام اإلجمالي

في الفترة ذاتها  %5,2مليار ليرة ونسبتها  6221 األشهر األحد عشر األولى من العام الحالي مقابل زيادة قدُرها في

ونتج ارتفاع الدين العام بشقيّه في شهر تشرين الثاني  من زيادة محفظة سندات الخزينة بالليرة   .2018من العام 

  اكتتب بها مصرف لبنان. التي لبنان بغالبيتها وسندات اليوروبندز اكتتب مصرفالتي 

الدين بالليرة اللبنانية  فنتج من ارتفاع 2019تشرين الثاني  –أّما ارتفاع الدين العام اإلجمالي في فترة كانون الثاني 

ر 6425بقيمة  لدين المحرَّ يار ليرة وا ية بما يوازي  مل يارليرة ( 116بالعمالت األجنب مليون دوالر) نتيجة  77مل

ان ( ندات يوروبندز في كّل من نيس تحقاق س رين الثاني  650مليون دوالر) وأيار ( 500اس مليون دوالر) وتش

مليارات دوالر  3مليون دوالر) باإلضافة إلى قسائم الفوائد مقابل إصدار سندات يوروبندز بقيمة  1500( 2019

  .   2019في تشرين الثاني 
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زيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي، الدين الع وبلغ مليار ليرة  121434ام الصافي، المحتَسب بعد تنـ

  .2018قياساً على نهاية العام  %6,4ه نسبتُ ارتفاعاً  مسّجالً ، 2019تشرين الثاني  في نهاية

هاية  رين الثاني وفي نـ ّكلةً  84277 الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية، بلغت قيمة 2019تش مليار ليرة، مش

ليرة للدين المحّرر بالعمالت األجنبية، أي  مليار 50611مقابل ما يعادل   من إجمالي الدين العام %62,5 حوالي

   من الدين العام اإلجمالي. %37,5ما نسبتُه 

في نهاية  %30,3 ، انخفضت حصة كّل من المصارف إلىلعام المحّرر بالليرة اللبنانيةتمويل الدين ا في ما يخصّ 

  . %56,3مقابل ارتفاع حصة مصرف لبنان إلى  %13,4والقطاع غير المصرفي إلى  2019تشرين الثاني 

    
  مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية -7جدول رقم     

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

  
  30,3  31,7  35,2  المصارف في لبنان

  56,3  54,6  50,1  مصرف لبنان
  13,4  13,7 14,7  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

    
  األجنبية مصادر تمويل الدين المحّرر بالعمالت -8جدول رقم 

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

  1,8  2,0  2,2  الحكومات

  4,0  4,2  4,1  المتعدّدة األطرافمؤسسات ال

  94,0  93,6  93,5  سندات يوروبوندز

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

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

  

  
في اع ال ًا: الق   ثال

ة  ــ في نها انيت ة وال وصــل، 2019 ال ال ات اإلج ل دات/ال ج ة العاملة ال ار ارف ال ان ّعة لل في ل
عادل  إلى از  391487ما  ة (ما ی ار ل ار دوالر)، 259,7مل ـــــــــــــــه ال  396177مقابل  مل ة ال ة في نها ار ل مل
ة العام  376097و س ة في نها ار ل ة  371614( 2018مل ة في نها ار ل انيت مل الي وازداد  .)2018 ال إج

ة  ــــ في، ب ــــ ــــا ال ــــ إلى ح ال ارة، ال  ــــارف ال ة ال ان ــــاألشــــه في  %4,1م م  األولى األح ع
ة2019العام  ة ذاتها م العام  في %12,1 أعلى بلغ ، مقابل ارتفاعه ب   .2018الف
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ات ل   ال
ة ار ارف ال ة في ال ال دائع اإلج   ال

ة  ة في نها ــــــــــ نها انيت اجع، 2019 ال ة، ت ار ــــــارف ال ة ل ال ال دائع اإلج اع  ال ّ ودائع الق ــــــــــ ي ت وال
اع العام، ، إضــــــــــــــــافًة إلى ودائع الق اص ال وغ ال عادل  إلى ال ار  252307ما  از  اتمل ة (ما ی  167,4ل

ار دوالر) ل  ،مل ّ ات مقابل  %64,4وشـــــــــــــــ ل الي ال قه  261137م إج ـــــــــــــــه ال ســـــــــــــــ ة ال ة في نها ار ل مل
ة العام  269173و ة في نها ار ل ة  267553( 2018مل ة في نها ار ل ة مل ـــــــــــــــ نها انيت اجع 2018 ال ). وت

ة ــ ة ب ال دائع اإلج ــاألشــه في  %6,3 ال ة 2019م العام  األولى األح ع ــ ة  %2,6، مقابل ارتفاعها ب في الف
  .2018ذاتها م العام 

ةوارتفع  ل دول اص ال وغ ال إلى  معّ اع ال ة  %74,69ودائع الق ة في نها ــــــــــــــ نها انيت مقابل  2019 ال
ة  73,43% ـــــــــــــــ األولفي نها ة العام  %70,62و 2019 ت ة  %69,89( 2018في نها ـــــــــــــــ في نها انيت  ال
2018.(  

ة  - ـــــــــــــ في نها انيت اجع، 2019 ال اص ال  ت اع ال ة للق ال دائع اإلج ارة ال ـــــــــــــارف ال ما إلى ل ال
ار  195110عادل  ل  اتمل ّ ة وشـــــــــــــ ات، مقابل  %49,8ل ل الي ال ار  200243م إج ـــــــــــــه مل ة ال ة في نها ل

قه و ة العام  205859ال ســــــــ ة في نها ار ل ة  204731( 2018مل ة في نها ار ل ة مل ــــــــ نها انيت ). 2018 ال
ة  ــــ دائع ب ه ال اجع ه ــــاألشــــه في  %5,2وت ة 2019م العام  األولى األح ع ــــ في  %1,7، مقابل ارتفاعها ب

ة ذاتها م العام    . 2018الف
ة ــ ة ب الل اجع ودائع ال  ل، ت ــ ف ــاألشــه في  %19,4 وفي ال في ح ، 2019م العام  األولى األح ع

ة  ازدادت الت األج الع ة ودائع ال  ـــــــ اص ال إلى %2,2ب اع ال ة ودائع الق  %70,81، وارتفع معّل دول
ة  ة في نها ـــــــ نها انيت ة %69,06مقابل  2019 ال ـــــــه ال ســـــــ و في نها ة العام  %65,66ال  2018في نها

ة  64,86%( انيت في نها   ).2018 ال
ة  ـــــــــــ وفي نها انيت اص غ ال بلغ، 2019 ال اع ال از  ودائع الق ارة ما ی ـــــــــــارف ال  33170ل ال

ن  قه و 35533دوالر مقابل  مل ـــــــــــــــه ال ســـــــــــــــ ة ال ن دوالر في نها ة العام  37725مل ن دوالر في نها  2018مل
ة  37381( ن دوالر في نها ة مل ــــــ نها انيت ة 2018 ال ــــــ دائع ب ه ال اجع ه األح األشــــــه في  %12,1). وت
ة 2019م العام  األولى ع ة ذاتها م العام  %6,3، مقابل ارتفاعها ب   .2018في الف
 

الي غ ال اع ال    ودائع الق
ة  ـــــــ في نها انيت الي بلغ ، 2019 ال ان ح ارة العاملة في ل ـــــــارف ال الي غ ال ل ال اع ال ودائع الق

ن  9355 قه و 9750دوالر مقابل  مل ــــه ال ســــ ة ال ن دوالر في نها ة العام  9261مل ن دوالر في نها  2018مل
ة  8989( ن دوالر في نها ة مل انيت نها  ).2018 ال
  
 
 
  



  انـــارف لبنـــة مصــــجمعي   
10

ة ار ارف ال اصة لل ال ال     األم
ة  ـــ في نها انيت عادل  بلغ، 2019 ال ارة ما  ـــارف ال اصـــة لل ال ال ار  31006األم ة ( اتمل ار  20,6ل مل

قه و 31058دوالر) مقابل  ه ال س ة ال ة في نها ار ل ة العام  30383مل ة في نها ار ل ار  30446( 2018مل مل
ة  ة في نها ــــــــــــ ل انيت ل 2018 ال ّ ة  %7,9)، وشــــــــــــ ان الي ال ّعة م إج ع %39,2ال فات  م م ــــــــــــل ال

ة  اّصة ب ال ال اص. وارتفع األم اع ال ، مقابل ارتفاعها 2019م العام  األولى األح عاألشه في  %2,1للق
ة  ة ذاتها م العام  %5,6ب   .2018في الف

  
دات ج   ال

ان ف ل ة ل م ار ارف ال    ودائع ال
ة  ـــ في نها انيت از  ارتفع، 2019 ال ان إلى ما ی ف ل ـــ ارة ل م ـــارف ال ة  234060ودائع ال ار ل مل

ه ال س و 232576مقابل  ة ال ة في نها ار ل ة العام  196288مل ة في نها ار ل ار  194909( 2018مل  اتمل
ة  ة في نها انيت ل ة 2018 ال دائع ق ازدادت ب ه ال ن ه ، ت ل  األولى األح عاألشه في  %19,2). و

ة 2019م العام  ة ذاتها م العام  %25,0، مقابل ارتفاعها ب  .2018في الف
  

اص ال اع ال حة للق فات ال ل   ال
ة  ـــــ في نها انيت اجع، 2019 ال از  ت اص ال إلى ما ی اع ال ارة للق ـــــارف ال حة م ال فات ال ـــــل ال
عادل  70165 ة أو ما  ار ل ن  46544مل ن  47573دوالر، مقابل  مل ه ال س و مل ة ال  52269دوالر في نها

ة العام  ن دوالر في نها ن  52378( 2018مل ة  مل ــــــ دوالر في نها انيت فات 2018 ال ــــــل ه ال ن ه ، ت ل ). و
ة  ـــ اجع ب ـــاألشـــه في  %11,0ق ت ة 2019م العام  األولى األح ع ـــ اجعها ب ة ذاتها  %2,3، مقابل ت في الف

اع 2018م العام  ارة على الق ارف ال ها ال ل ي ت ة ال ال ّ األوراق ال فات ال ت ل ه ال . مع اإلشارة إلى أّن ه
ا .ال  ص ال
 

اع العام ة للق فات ال ل   ال
ة  ــــ في نها انيت عادل 2019 ال اع العام إلى ما  ارة للق ــــارف ال حة م ال فات ال ــــل اجع ال  45832، ت

ة، مقابل  ار ل ــــــــه ال ســــــــ و 47467مل ة ال ة في نها ار ل ة العام  50651مل ة في نها ار ل  49074( 2018مل
ة  ة في نها ار ل انيت مل ة . )2018 ال فات ب ل ه ال اجع ه م العام  األولى األح عاألشه في  %9,5وت

ة 2019 ة ذاتها م العام  %1,9، مقابل ارتفاعها ب   . 2018في الف
ار  ق ة  الل اع العام  ة للق ــ فات ال ــل ّل م ال اجع  ل، ت ــ ف ة في  1823وفي ال ار ل ــاألشــه مل  األح ع

لغ  2019م العام  األولى ار  24650ل ة  اتمل ة في نها ـــــــــــ ل انيت الت 2019 ال الع اع العام  فات للق ـــــــــــل ، وال
از  ة ت ة  عادل  2996األج ل إلى ما  ة ل ار ل ة. 21182مل ار ل   مل
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ة  ارج دات ال ج   ال
ة  ـــــــــــــــ في نها انيت اجع، 2019 ال ارة ت ــــــــــــــــارف ال ة لل ارج دات ال ج ن  18868 إلى ال دوالر مقابل  مل
قه و 20695 ـــــه ال ســـــ ة ال ن دوالر في نها ة العام  25202مل ن دوالر في نها ن دوالر  24063( 2018مل مل

ة  ــــــــ في نها انيت ة 2018 ال ــــــــ دات ب ج ه ال اجع ه ــــــــاألشــــــــه في  %25,1). وت م العام  األولى األح ع
ة  ارتفاعها، مقابل 2019 ة ذاتها م العام  %2,0ب   .2018في الف

  
عاً  ق -را ضع ال   ال

ة  ق لة ال   ال
ة ـــــــــ  في نها انيت اجع، 2019 ال اســـــــــع (م ت مها ال فه ة  ق لة ال ة، 3ال الت األج الع ة و الل از إلى )  ما ی

ة، مقابل  205681 ار ل قه و 208590مل ــــــــــــــه ال ســــــــــــــ ة ال ة في نها ار ل ة العام  212993مل ة في نها ار ل مل
ة  211525( 2018 ة في نها ار ل ـــــــــــــــ مل انيت ة (م2018 ال ال ة اإلج ق لة ال ن ال ، ت ل اجع 3). و ) ق ت
ة  ـــــ ـــــاألشـــــه في  %3,4ب ة 2019م العام  األولى األح ع ـــــ ة ذاتها م  %1,2، مقابل ارتفاعها ب العام في الف
ة (م. 2018 ق لة ال ة ال ، ارتفع معّل دول ة  %67,89) إلى 3)/م2م-3) أ ((م3م جهة أخ ــ في نها انيت  ال
قه و %66,92مقابل  2019 ـــــــه ال ســـــــ ة ال ة العام  %63,93في نها ة في ن %63,26( 2018في نها ـــــــ ها ت
اني ة (م2018 ال ال ة اإلج ق لة ال اجع ال الغ ) 3). وتأّتى ت ار 7312وال ة في  مل ـــــــاألشـــــــه ل م  األولى األح ع
: 2019العام   م

ا  -  ( ف ال ــــ ــــارف وال في (أ ال ــــ هاز ال ة ل ال ــــا ة ال ارج دات ال ج ة لل ال ة اإلج اجع ال ت
از  عــادل  2701ی ة (مــا  ــار ل ن  1792مل ــة (غ  مل ـــــــــــــــــا ــة ال ــارج دات ال ج اجع ال ج ذلــ ع ت دوالر). ون

از  ــا ی  ( هــ ــار  5203الــ عــادل  اتمل ة (مــا  ن  3452ل ار  مل قــ هــ  دات م الــ ج دوالر)، مقــابــل ارتفــاع ال
ة ( 2502 ار ل ن  1660مل ه مل ة ال ة ارتفاع سع أون ًا.دوالر) ن    عال

ة  - اع العام  في على الق هاز ال ن ال ة. 3322ارتفاع صافي دی ار ل   مل
لة  - ّ ع ال وقات الق ة "ارتفاع ف ًا "  ة. 2580سل ار ل   مل
الي  - اص ال  اع ال في للق ـــــــــــــ هاز ال حة م ال ة ال ال فات اإلج ـــــــــــــل اجع ال ة  8745ت ة، ن ار ل مل
ا عادل ت ا  ة  الت األج الع فات  ــــل ّل م ال ة ( 5201جع  ار ل الي مل ن  3450ح ة  مل الل فات  ــــل دوالر)، وال

اره  ة. 3544ا مق ار ل   مل
ة  - ة  ا د األخ ال ة. 3392ارتفاع ال ار ل   مل

ــــاألشــــه وفي  ــــّ (م ارتفع، 2019م العام  األولى األح ع مها ال فه ة  الل ة  ق لة ال ة 1ال ــــ ، %29,4) ب
اجع  اسع (مفي ح ت مها ال فه ة  الل ة  ق لة ال ة 2ال   .%14,0) ب
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في.M1( 1م هاز ال ة في ال الل ل  اص ال ت ال اع ال ة وودائع الق الل اول  ق في ال ل ال   ) ت

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

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

ة. ارج اق ال ارف في األس   ال

  

  معدالت الفوائد

  نة بالليرة اللبنانيةمعّدالت الفائدة على سندات الخزي

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

متوسط عمر وارتفع  )،2018في كانون األول  %6,11في نهاية الشهر الذي سبق ( %6,55مقابل  6,62%

سنوات) في  4,47يوماً ( 1628سنوات) و 4,50يوماً ( 1639سنوات) مقابل  4,74يوماً ( 1725إلى  المحفظة

على صعيد آخر، استقّرت معدالت الفائدة الفعلية على جميع فئات السندات  .نهاية الفترات الثالث على التوالي

 %5,85لفئة الثالثة أشهر،  %5,30: على النحو التالي 2019بالليرة الُمصدَرة في الشهر الحادي عشر من العام 

لفئة الخمس  %8,00 ،لفئة الثالث سنوات %7,50 ن،يْ لفئة السنتَ  %7,00 لفئة السنة، %6,50 لفئة الستة أشهر،

ً أن المصرف المركزي  %10ولفئة السبع سنوات،  %9,00 ،سنوات لفئة العشر سنوات للسندات العادية، علما

 . %1مليار ليرة بفائدة استثنائية قدرها  1500ة اكتتب بسندات من هذه الفئة بقيم

  

  )Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األجنبية (

مالت  ةلقَّ المثالفائدة ارتفع معدل ، 2019تشرين الثاني في نهاية  ة لسندات الخزينة بالعـ على المحفظة اإلجماليـ

بق ( %6,84مقابل  %7,38إلى  Eurobonds)األجنبية ( هر الذي س في نهاية العام  %6,81في نهاية الش

ط عمر المحفظة)، كما ارتفع 2018 نوات مقابل  8,09إلى  متوس نوات ( 7,28س نوات) في نهاية  7,83س س

ندات يوروبندز بقيمة   .الفترات الثالث على التوالي تحقاق س ر هذا التطور باس ة مليار دوالر بفائد 1,5ويفّس

ندات بقيمة  5,45% دار س فها ألجل  3مقابل إص نوات بفائدة  10مليارات دوالر نص ف اآلخر  %11,5س والنص

 .%12سنة بفائدة  16ألجل 

 
  الفوائد المصرفية على الليرة

 37واقع ب على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالليرة اللبنانية ةلقَّ المثمتوسط الفائدة ارتفع ، 2019 تشرين الثانيفي 

)، في حين انخفض 2018في تشرين الثاني  %7,97في الشهر الذي سبق ( %9,03مقابل  %9,40نقطة أساس إلى 

مقابل  %9,69نقطة أساس إلى  150بواقع  على التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالليرة المثقَّلةمتوسط الفائدة 

   ) في األشهر الثالثة  المذكورة على التوالي.10,15%( 11,19%
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 %73,51إلى  )Interbank  Rateبين المصارف بالليرة (المثقّلة متوّسط الفائدة ارتفع  ،2019 الثانيوفي تشرين 

). وقد ارتفع حجم العمليات بين المصارف 2018 الثانيفي تشرين  %17,07في الشهر الذي سبق ( %62,03مقابل 

  كحدّ أقصى. %100كحدّ أدنى و %30وراوح معدل الفائدة بين  ،خالل الشهر المذكور

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

        

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

  2019 2ت   2019 1ت   2018 2ت   

  9,40  9,03 7,97  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

  9,69  11,19  10,15  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

 73,51  62,03  17,07  المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

  المصدر: مصرف لبنان    

  

  المصرفية على الدوالرالفوائد 

للفائدة على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالدوالر لدى المصارف  المثقَّلالمتوّسط انخفض  ،2019 تشرين الثانيفي 

في تشرين الثاني  %4,90في الشهر الذي سبق ( %6,61مقابل  %6,31نقطة أساس إلى  30بواقع  في لبنان

نقطة أساس إلى  59بواقع  لفائدة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالدوالرل لقَّ المتوّسط المثفيما ارتفع  )،2018

  ) في التواريخ الثالثة المذكورة على التوالي.%8,57( %10,05مقابل  10,64%

رين الثاني  ط، تابع 2019وفي تش هر على الدوالر األميركيالليبور  معدل متوس ه إلى  لثالثة أش  %1,91انخفاض

  ). 2018في تشرين الثاني  %2,65هر الذي سبق (في الش %1,98من 

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

    

  تطّور الفائدة على الدوالر، بالنسبة المئوية (%) -10جدول رقم     
  2019 2ت   2019 1ت   2018 2ت   

  6,31  6,61  4,90  الجديدة أو المجدّدةمتوسط المعدالت الدائنة على الودائع 

 10,64 10,05  8,57  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

 1,91 1,98 2,65  متوّسط معدّل ليبور لثالثة أشهر

  المصدر: مصرف لبنان    

       

  سوق القطع

رين الثاني  عر الدوالر األميركي ،2019في تش ط س مي أقفل متوس نوات  ليرات 1507,5على  الرس أنه منذ س ش

عيره على حاله، أي  عدّة راء و 1501وبقي هامش تس يُذكر أن عدد أيام العمل في  .ليرة للمبيع 1514ليرة للش

ً يوم 19 سوق القطع بلغ    . 2019من العام  الحادي عشرفي الشهر  ا

ماليين دوالر في نهاية تشرين الثاني  38109 بالعمالت األجنبية موجودات مصرف لبنانبلغت على صعيد آخر، 

بق ( 37942مقابل  2019 هر الذي س رين الثاني  40887مليون دوالر في نهاية الش مليون دوالر في نهاية تش
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ت بمقدار 2018 ر األولى  1565). وعليه، تكون هذه الموجودات قد انخفض هر األحد عش مليون دوالر في األش

  . 2018ماليين دوالر في الفترة ذاتها من العام  1105ها بقيمة مقابل انخفاض 2019من العام 

  

  ؤشر أسعار االستهالكم

رين الثانيفي  ارات، 2019 تش تش ة البحوث واالس س ب مؤس عار لمدينة بيروت مؤّش ارتفع ، وبحس ر األس

واحيها بة  وض بة  %0,61بنس ّجل ارتفاعاً بنس بق ليكون بذلك قد س هر الذي س اً على الش اً على ق %1,24قياس ياس

 2019. أّما عند مقارنة متوسط هذا المؤشر في األشهر اإلثني عشر المنتهية في تشرين الثاني 2018كانون األول 

  . %0,52، فيكون قد سّجل انخفاضاً بنسبة 2018مع متوسطه في األشهر اإلثني عشر المنتهية في تشرين الثاني 

  

عار في لبنانأما  ر األس بة  مؤش اء المركزي، فقد ارتفع بنس ره إدارة اإلحص رين  %1,96الذي تنش هر تش في ش

. 2018قياساً على كانون األول   %4,14قياساً على الشهر الذي سبق،  ليكون بذلك قد ارتفع بنسبة  2019الثاني 

رين الثاني  ر المنتهية في تش هر اإلثني عش ر في األش ط هذا المؤش طه في مع  2019وتظهر مقارنة متوس متوس

  . %2,64، ارتفاعاً بنسبة 2018األشهر اإلثني عشر المنتهية في تشرين الثاني 

 

  
 

         
 


