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في الي وال اد وال ضع االق   ال
ل        2020 أیل

 
مقارنة مع الفترة  2020ألشهر التسعة األولى من العام ل المتوافرة مؤشرات القطاع الحقيقيغالبية  تراجعت نتائج

وجودات/مطلوبات المصارف إجمالي م كّل من انخفض النشاط المصرفي، . على صعيدذاتها من العام الذي سبق

والتسليفات  %10,5وودائع القطاع الخاص بنسبة  2020 أيلول-فترة كانون الثانيفي  %11,2بنسبة  التجارية

عجزاً  في تغيّر الموجودات الخارجية في الجهاز المالياصسّجل من جهة أخرى،  .%22,4بنسبة  الممنوحة له

، وبلغت موجودات مصرف لبنان الحالي في الفصول الثالثة األولى من العاممليارات دوالر  9,6كبيراً بقيمة 

. وعرفت معدالت الفائدة المصرفية الدائنة 2020في نهاية أيلول  مليار دوالر 25,9الخارجية (باستثناء الذهب) 

 ً الخزينة  على سنداتالفعلية الت الفائدة معدّ  كما سّجلت، الجاريفي األشهر التسعة األولى من العام  انخفاضاً ملحوظا

عت وتسار. نقطة أساس بحسب الفئات 300ونقطة أساس  180تراوح بين  تراجعاً في شهَري آذار ونيسانبالليرة 

الفترة في  %1,9 مقابل 2020في األشهر التسعة األولى من العام  %3,5إلى  الدين العام اإلجمالي زيادة وتيرة

 .الذي سبقمن العام  ذاتها
  

اد العام  -أوالً  ضع االق  ال
قاصة ات ال   ال

لفي  ة بلغ، 2020 أیل قاصــّ ات ال ــ ة لل ال ة اإلج عادل  ال ن دوالر مقابل  4594ما  ن دوالر في  3845مل مل
ــــه ال ســــ و ن  5001ال لدوالر في  مل اجعو  ،2019 أیل ة  ت ــــ ــــعةاألشــــه  في %4,1ب م العام  األولى ال

قارنة مع  2020 ةال ، م العام ال ســـــــــ اذاته الف ة إلى  ارتفع. م جهة أخ قاصـــــــــّ ات ال ـــــــــ ة ال ة  معّل دول
اني في 64,5% ن ال ل-ان اني في %62,0مقابل  2020 أیل ن ال ل-ان ول أدناه2019 أیل ّ م ال ا ی  ،. 

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

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

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

  
3367  
23626  
7017 

  
3456  
24378  
7054 

  
3510  
24320  
6929  

  
2226  
21793  
9790  

  
-36,6  
-10,4  
+41,3  

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

  
5690  
34617  
6084 

  
5408  
33483  
6191 

  
4284  
26275  
6133  

  
2263  
26217  
11585  

  
-47,2  
-0,2  
+88,9  

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

75811  
8370 

74854  
8445 

    63930  
8202  

61317  
13659  

-4,1  
+66,5  

ات، % ة ال   دول
د -    الع

ة-   ال

  
62,8  
68,8 

  
61,0  
67,4 

  
55,0  
62,0  

  
50,4  
64,5  

  

ان        ف ل ر: م   ال
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اد ة االس   ح
اجع، 2020 آبفي  ة ت ـــــــل اردات ال ن  799 إلى ة ال ن  922دوالر مقابل  مل ـــــــه ال ســـــــ  مل دوالر في ال
ة ق 2019 آبدوالر في  مالی 1504و ـــــــــــل اردات ال ة ال ن  ، ت ل اجع. و ة  ت ـــــــــــ األشـــــــــــه  في %50,0ب

ة األولى ان قارنة مع  2020العام  م ال ة ذاتها م ال اجعفي ، 2019العام الف ة ح ت ـــــــــ ردة ب ـــــــــ ات ال ّ  ال
40,2%. 

ة في ـــــل اردات ال ّزع ال ةاألشـــــه  وت ان ة  2020العام  األولى م ال ن ع ات ال ّل ال اآلتي: اح عها  ـــــ ن
ها  ــــّ ل ح ّ ة ( %29,8ال األول وشــــ ائ اعة ال ــــ ات ال ها م ع، تل ة  )،%15,5م ال ل ات ال ثّ م

ة ( ات ة ( )،%7,6ال عادن ال ة وال ه ال ة وشـــــــــ ار ال ات  ،)%7,3فاألح و ـــــــــ ة وال اعة األغ ات صـــــــــ ف
غ ( ـــــلع في ).%7,1وال ان ال ها ل رد م ي اســـــ ان ال ل ز ال ةاألشـــــه  وعلى صـــــع أب ان ، 2020األولى م العام  ال

نان حلّ  ة ال ت ها  في ال ـــــــــــــــّ ه %8,3األولى إذ بلغ ح ع أتي  اردات، ل ع ال ة م م ة األم ات ال ال ا ال
ا (7,4%( ال ا (%6,4)، ثّ ال (%7,1)، فا    ).%6,3)، ف
  

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

2020/2019  
ن دوالر) ة (مل ل اردات ال   50,0- 6923  13839 13718 13095 ال

ي      ر: ال اآللي ال   ال

  
ی ة ال   ح

اجع، 2020 آبفي  ة ت ــل ــادرات ال ن  274 إلى ة ال ن  374دوالر، مقابل  مل قه  مل ــه ال ســ دوالر في ال
ن دوالر في  375و اجع. و 2019 آبمل ةة  ت ة ب ل ادرات ال ة األولى في %8,2 ال ان العام  م األشه ال

قارنة م 2020 قهال ة ذاتها م العام ال س    .ع الف
ة في  ــــــــل ــــــــادرات ال ّزع ال انيوت ن ال ان ة  ه  2020 آب -ف ة وشــــــــ ار ال ّل األح اآلتي: اح عها  ــــــــ ن

ها  ـــــــّ لغ ح ة ال األول و عادن ال ة وال اعة  %40,6ال ات صـــــــ ها م ـــــــادرات، تل ع ال ةم م  األغ
ةف )،11,1%( ائ ه عّات ال ة وال ة (ثّ )، %9,4( اآلالت واألجه ائ اعة ال ـــــــ ات ال عادن الع، ف)%8,7م ة ال اد

عاتها ـــــــ ـــــــلع في)%8,2( وم ان ال ها ل ي صـــــــّر إل ان ال ل ز ال ة األولى  . وم أب ان ، 2020العام  ماألشـــــــه ال
 : ان ــ ّل ســ ي اح ها  ال ــّ لغ ح ة األولى و ت ة،  %33,9ال ــل ــادرات ال الي ال ة م إج ها اإلمارات الع تل

ة ( ة %10,0ال د ع ة ال ة الع ل اق)، %4,2( فق)، %6,2()، ثّ ال   ).%3,9( ثّ الع
 

ول رق  ة في -3ج ل ادرات ال ة األولى  ال ان ات  ماألشه ال   2020-2017ال

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

ن دوالر) ة (مل ل ادرات ال  8,2- 2261  2464 19031986 ال
ي      ر: ال اآللي ال   ال
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ة ارج ات ال ا   ال
ار  بلغ، 2020 آبفي  - ان ال ن  525 ع ال ُره  دوالر مقابل ع مل ن  548ق ـــــــــــــــه ال  دوالر مل في ال

ـــة  ن دوالر في  1129ســـــــــــــــ وع  اجع 2019 آبمل ـــار . وت ان ال ن دوالر في  4662إلى  ع ال مل
ة األولىاألشــــــــــــه  ان الي  2020م العام  ال ة ذاتها م العام  %40أ إلى ح ه في الف ان عل ا   ح بلغ 2019م

ن  11375   دوالر. مل
  
لفي  - ل 2020 أیل ّ ة، ســـــــ ـــــا ة ال ارج دات ال ج ة  ال ال ـــــــات ال ســـــــ في وال ـــــــ هاز ال اجعاً ل ال ة  ت

اجعها مقابلدوالر،  مالی 2108 ن  1968ة  ت ـــــه ال ســـــ مل ة  دوالر في ال ن  59و لدوالر في  مل  أیل
فو  .2019 ة  ان دات  ج ه ال عةاألشه دوالر في  مالی 9608ه اجعها  2020م العام  األولى ال مقابل ت
ن  5955ة  ة ذاتها م العام  مل   .2019دوالر في الف

  
اء اع ال   ق

لفي  - ال ارتفع، 2020 أیل وت وال س في ب ه ّخ بـــها ل نقابَْي ال اء ال احات ال  م ألف 773 إلى م
ع (م ـــه ال ســـ في  2ألف م 519مقابل ) 2م لفي  2م ألف 479وال ـــ .2019 أیل ف ـــاحات  وان اخ م ت

ة اء ب عةاألشه  في %34,0 ة بلغ ال .مقارنة مع  2020 م العام األولى ال ة ذاتها م العام ال س   الف
  

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

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

ة (ألف م ال اء اإلج احات ال   34,0- 3350 909269885079)2م
ال      وت وال س في ب ه ا ال ر: نقاب   ال
  
لفي  - ّل العقار  ارتفع، 2020 أیل ــــ لف أمانات ال فاة ع م ــــ م العقارة ال ســــ ة  154,2 إلى ة ال ار ل مل

ــه ال ســ 84,2مقابل  ة في ال ار ل ارًا في  55,2و مل لمل ســ  ازدادتو . 2019 أیل ه ال ة مه ــ ة بلغ ب  مل
عةاألشه في  87,8% ة ذاتهامقارنة مع  2020 م العام األولى ال . الف  م العام ال س

ة، فق  - ــــــــّل ات اإلســــــــ ال ّ اجع إلىعلى صــــــــع  ة)،  2020 آبألف  في  125 ت اف ات ال ع (آخ ال
قه  149مقابل  ــــــــه ال ســــــــ ات ق 2019 آب في  ألف 315وألف  في ال ّ ه ال ن ه ل ت ــــــــ. و ف  ان
ة  ة األولىفي  %54,4ب ان ة ذاتها اسًا على 2020العام م  األشه ال   .2019العام  م الف

  
قل ال  اع ال   ق

لفي  ولي بلغ، 2020 أیل ار رف ال ال ة م ولى م ال حالت اإلج د ال اب القادمرحلة 2157 ع د ال  ، وع
ــاً  81928 د و  شــ غادرع ــاً  112250 ال ــاً  5213 والعاب شــ ار شــ ــ ع ال ة ال . وعلى صــع ح

غة  ف ائع ال ر، بلغ ح ال ه ال نة.ًّا  3629مقابل  اً ّ  2433في ال ائع ال    لل
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اجعو  ة  ت حالت ب د ال ة  ،%65,6ّل م ع ة القادم ب ة  ،%76,8وح غادر ب ة ال ة و  ،%74,1وح ح
ة  ـــ ار ب ـــائع ع ال ـــعةاألشـــه  ، وذل في%33,7شـــ ال قارنة مع  2020العام  م األولى ال ة ذاتهاال  الف

.  م العام ال س
 

ول رق  ولي -5ج ار رف ال ال ة م ها ح ل ا م ة ال ّ   وح
عةاألشه في    2020و 2019م العام  األولى ال

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

% ، ل ا ة ال ّ ها: ح  م
56785  
36,9 

19515  
36,3  

-65,6  

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

3476176  
37,4 

807949  
48,1  

-76,8 

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

3527406  
37,2 

914630  
42,4  

-74,1  

د) ة العاب (ع   7,2-  34116 36759  ح
( ائع ( ة ش ال   ح

% ، ل ا ة ال ّ ها: ح  م
67820  
27,2 

44934  
13,5 

-33,7 

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

 
وت فأ ب ة م   ح

لفي  وت 2020 أیل فــأ ب ي دخلــ م اخ ال د ال ة 96، بلغ عــ غــةــاخ ف ـــــــــــــــــائع ال  ــاً  268058ــه  ، وح ال
نة  ــــ غة اً  103600وال ف ات ال ــــ د ال ًا.  9430، وع ــــ ــــعةاألشــــه وفي م  2020م العام  األولى ال

، ة ذاتها م العام ال س قارنة مع الف ال ّل م  و اجع  ة ت اخ ب د ال ائع %23,5ع غة، وح ال ف ة  ال ب
ائع و ، 41,1% نةح ال ة  ال غةو  ،%10,9ب ف ات ال د ال ة  ع   .%47,2ب

  
  

   بورصة بيروت

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

هماً بقيمة إجمالية قدُرها  5962048 هماً قيمتها اإلجمالية  941951مليون دوالر مقابل  26,0س ماليين  10,4س

بق ( هر الذي س هماً بقيمة  1989279دوالر في الش ملة 2019مليون دوالر في أيلول  20,5س )، فيما بقيت الرس

مليون دوالر) في نهاية األشهر  7858ماليين دوالر ( 6204مليون دوالر مقابل  6249السوقية شبه مستقّرة عند 

  الثالثة المذكورة على التوالي. 

تحو، 2020 أيلولوفي  بة اس هَمْيها "أ" و"ب" على نس وليدير بس ركة س هم من  %82,8ذت ش إجمالي قيمة األس

   ). %0,8والقطاع الصناعي ( %16,4، تالها القطاع المصرفي مع نسبة في بورصة بيروت المتداولة

  يتبيّن اآلتي: 2020و 2019وعند مقارنة حركة بورصة بيروت في األشهر التسعة األولى من العاَمْين 

 مليون سهم. 44,1مليون سهم إلى  192,5انخفاض عدد األسهم المتداولة من  -

 مليوناً. 189,4مليون دوالر إلى  838,4لمتداولة من انخفاض قيمة األسهم ا -
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 ً   المالية العامة    -ثانيا

اً بقيمة ، 2020تموز   في ّجلت المالية العامة فائض مليار ليرة في  339مليار ليرة مقابل عجز مالي بقيمة  188س

بق (فائض بقيمة  هر الذي س وتبيّن أرقام المالية العامة (موازنة + خزينة) ). 2019مليار ليرة  في تموز  15الش

 المعطيات التالية:  2020و 2019 األشهر السبعة األولى من العاَمْين فيعند مقارنتها 

مليار ليرة  2231، أي بمقدار مليار ليرة 8285ليرة إلى  رمليا 10516من  المبالغ اإلجمالية المقبوضةانخفاض  -

مليار ليرة واإليرادات غير الضريبية  2297من اإليرادات الضريبية بقيمة  فقد انخفضت كلّ  .%21,2وبنسبة 

مليار ليرة مع زيادة حسابات الغير األخرى  647مقبوضات الخزينة بقيمة  مليار ليرة، في حين ازدادت 582بقيمة 

عام ثالثة األولى من المليار ليرة، علماً أنه تّم استرداد مبلغ يمثل كوبونات مصرف لبنان عن األشهر ال 657بقيمة 

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

مليار ليرة قابلها ارتفاع الدخل من الضريبة على  373مليار ليرة وإيرادات الجمارك بقيمة  1234المضافة بقيمة 

 مليار ليرة . 232الرسوم العقارية بقيمة مليار ليرة و 625الفوائد بقيمة 

مليار ليرة  2698ار ليرة، أي بقيمة ملي 11449مليار ليرة إلى  14147من  المبالغ اإلجمالية المدفوعةانخفاض  -

بة  مليار ليرة في  4501مليارات ليرة (من  2403من انخفاض خدمة الدين العام بقيمة  ذلكونتج  .%19,1وبنس

اني انون الث د إعالن  2098إلى  2019تموز  -فترة ك ك بع الي)، وذل ام الح ا من الع ار ليرة في الفترة ذاته ملي

ت النفقات األّولية، أي من  يمة)، كما انخفض اس وقس ندات اليوروبندز (أس ديد س الحكومة اللبنانية عن توقّف تس

ة  دين بقيم ة ال دم ارج خ ار ليرة (إلى  296خ انون الث 9350ملي ار ليرة في فترة ك ل  2020تموز –اني ملي اب مق

 458)، وقد تراجعت التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 2019مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام  9646

ابقة بقيمة  ليرة في الفترة قيد الدرس مليار اب موازنات س  مليار ليرة ، فيما ارتفعت 44والنفقات على حس

 مليار ليرة.  329مدفوعات الخزينة بقيمة 

بعة األولى من العام  3631يكون العجز العام قد انخفض من وبذلك،  - هر الس إلى  2019مليار ليرة في األش

ُته  3164 ب ما ارتفعت نس حالي، في عام ال ها من ال ياراً في الفترة ذات مدفوعات إلى  %25,7ن ممل من مجموع ال

  . كوَرتَْين على التواليفي الفترتَْين المذ 27,6%

يد األّولي  - يار ليرة 1066 عجزاً كبيراً بمقداروحقّق الرص ثاني  مل عام  -في فترة كانون ال  2020تموز من ال

  . 2019مليار ليرة في  الفترة ذاتها من العام  870مقابل فائض مقداُره 

ت ويتبيّن من الجدول أدناه أن خدمة الدين  اً انخفض ات اإلجماليةعلى كّل من اقياس  ةوالمدفوعات اإلجمالي لمقبوض

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

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

  2020تموز  – 2ك   2019تموز  -2ك   

  18,3  31,8  خدمة الدين العام/المدفوعات اإلجمالية

 25,3  42,8  الدين العام /المقبوضات اإلجماليةخدمة 

  مصدر المعلومات: وزارة المالية     
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  سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

سندات الخزينة بالليرة (فئات بلغت ، 2020 أيلولنهاية في  شهر،  3القيمة اإلسمية للمحفظة اإلجمالية ل أشهر،  6أ

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

بق و 87282مليار ليرة مقابل  87757 هر الذي س مليار ليرة في نهاية كانون  85700مليار ليرة في نهاية الش

عة األولى من  ليرة في مليار 2057 بقيمة ارتفعت. وبذلك، تكون هذه المحفظة قد 2019األول  هر التس العام األش

ندات من فئة  .2020 هر المذكور س درت وزارة المالية في الش نوات بقيمة  10وأص ندات  118س مليار ليرة  وس

  مليار ليرة باإلضافة إلى السندات من الفئات األخرى. 141سنوات بقيمة  7من فئة 

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

  3   

  أشهر

6  

  أشهر   

12 

  شهراً 

24 

  شهراً 

36  

  شهراً  

60  

  شهراً 

84   

  شهراً 

96 

  شهراً 

120   

  شهراً 

144 

  شهراً 

180  

  شهراً 

  المجموع

  100,00  1,65  3,59  35,37  2,14  18,15  23,44  10,60  3,85  1,10  0,08  0,03  2019 1ك 

  100,00  1,62  3,52  37,83  2,10  18,88  22,88  10,04  1,86  1,11  0,08  0,08  2020آب 

ول  ل أي

2020  

0,09  0,10  1,22  1,93  9,70  23,05  18,93  2,09  37,76  3,51  1,61  100,00  

  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

ّكلت حوالي  نوات ش ر س ة فئة العش ص المكتتبين أن حص ندات  %37,8يبيّن توّزع حص من مجموع محفظة س

نوات (2020الخزينة بالليرة في نهاية أيلول  ة فئة الخمس س نوات %23,1، تلتها حص بع س ة فئة الس ) ثم حص

)18,9% .(  
 

ندات الخزينة اللبنان القيمة الفعليةوارتفعت  مليار ليرة في نهاية  89168إذ بلغت  ية بالليرةللمحفظة اإلجمالية لس

بق (+ 88644مقابل  2020أيلول  هر الذي س . وتوّزعت على المكتتبين مليار ليرة) 524مليار ليرة  في نهاية الش

  كاآلتي:

  
  توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين -6جدول رقم 

  لبنانية)نهاية الفترة، مليار ليرة  -(القيمة الفعلية    
  2020أيلول   2020آب   2019 1ك     

  المصارف 

  الحصة من المجموع

      24972    

28,7%  

24231  

27,3%  

24204  

27,1%  

  مصرف لبنان

  الحصة من المجموع

50717  

58,3%  

52996  

59,8% 

53526  

60,0% 

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

455  

0,5%  

449  

0,5%  

450  

0,5%  

  المؤسسات العامة

  من المجموعالحصة 

9968  

11,5%  

10181  

11,5%  

10205  

11,4%  

  الجمهور

  الحصة من المجموع

823  

0,9%  

787  

0,9%  

783  

0,9%  

  89168  88644  86935  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان     
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 توّزع حصص المكتتبين في المحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة يظهر انخفاضاً بسيطاً تدريجياً فيال يزال 

ارف 2020حصة المصارف يقابله ارتفاع بسيط في حصة مصرف لبنان. وفي نهاية أيلول  ، بلغت حصة المص

  للقطاع غير المصرفي. %12,8لمصرف لبنان و %60مقابل  27,1%

  

  سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

دَرة ببلغت ، 2020 أيلولهاية في ن ندات الخزينة اللبنانية الُمص (قيمة  Eurobondsالعمالت األجنبية محفظة س

مية زائد الفوائد المتراكمة  مليون دوالر مقابل ما يوازي  33355ما يوازي ) زائد المتأّخراتاالكتتابات اإلس

  .2019مليوناً في نهاية كانون األول  31692مليون دوالر في نهاية الشهر الذي سبق و 33153

ندات اليوروبوند بلغت، 2020 أيلولوفي نهاية  ارف التجارية من إجمالي محفظة س  10037 زمحفظة المص

من  %30,4مليون دوالر (أي ما نسبته  10093من مجموع المحفظة) مقابل  %30,1مليون دوالر (أي ما نسبته 

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

   .2019نهاية كانون األول  في
  

  الدين العام

مليار دوالر)  94,8مليار ليرة (أي ما يعادل  142928إلى  الدين العام اإلجمالي ارتفع، 2020 أيلول نهايةفي 

. وبذلك، يكون 2019مليار ليرة في نهاية العام  138150مليار ليرة في نهاية  الشهر الذي سبق و 142119مقابل 

 2486مليار ليرة في األشهر التسعة األولى من العام الحالي (زيادة بقيمة  4778 ارتفع بقيمة قد اإلجماليالدين العام 

مليار ليرة  2263بالليرة اللبنانية بقيمة ) نتج من ارتفاع كّل من الدين 2019مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام 

ر بالعمالت األجنبية   مليون دوالر).    1668مليار ليرة (ما يوازي  2515بما يوازي  والدين المحرَّ

زيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي وبلغ مليار ليرة  128247، الدين العام الصافي، المحتَسب بعد تنـ

ّجالً ، 2020أيلول  في نهاية بتُ ارتفاعاً  مس اً على نهاية العام  %4,7ه نس في الفترة ذاتها من  %3,1(+ 2019قياس

  .)2019العام 

ية وفي ن نانية، بلغت قيمة 2020أيلول ها بالليرة اللب عام المحّرر  لدين ال لةً حوالي 89542 ا ّك يار ليرة، مش  مل

عام 62,6% لدين ال عادل   من إجمالي ا ما ي بل  قا يار 53386م ما  مل ية، أي  بالعمالت األجنب لدين المحّرر  ليرة ل

   من الدين العام اإلجمالي. %37,4نسبتُه 

ارف لعام المحّرر بالليرة اللبنانيةتمويل الدين ا يخصّ في ما  ة المص رف لبنان  %27,4، بلغت حص ة مص وحص

 . 2020في نهاية أيلول  %12,8وحصة القطاع غير المصرفي  59,8%
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  مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية -7جدول رقم   
  بالنسبة المئوية -نهاية الفترة     

  2020أيلول   2020آب   2019 1 ك  

  

  27,4  27,6  29,0  المصارف في لبنان

  59,8  59,6  58,1  مصرف لبنان

  12,8  12,8  12,9  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    
  2020أيلول   2020آب   2019 1ك   

  1,7  1,7  1,9  الحكومات

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

  94,2  94,1  93,9  سندات يوروبوندز

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

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

  

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

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

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

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

  
ة ل في نها اجع، 2020 أیل ة وال ت ال ات اإلج ل دات/ال ج ة العاملة ال ار ــارف ال ان ّعة لل ا م إلىفي ل
از  290295عادل  ة (ما ی ار ل ار دوالر)، 192,6مل ة  295032مقابل  مل ة في نها ار ل قهمل ــــــــــــه ال ســــــــــــ  ال

ة  326797و ة في نها ار ل ة 2019 العاممل ــــــــ اجع ب ن ق ت ــــــــعةي األشــــــــه ف %11,2، ل م العام  األولى ال
2020.  
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ات ل   ال
ة ار ارف ال ة في ال ال دائع اإلج   ال

ة  لفي نها اجع، 2020 أیل ـــــــارف  ت ة ل ال ال دائع اإلج ة،ال ار اص ال  ال اع ال ّ ودائع الق ــــــــــــ ي ت وال
اع العام، ، إضــــــــــــــــافًة إلى ودائع الق عادل  إلى وغ ال ار  222106ما  از  اتمل ة (ما ی ار دوالر) 147,3ل  ،مل

ل  ّ ات مقابل  %76,5وشــــ ل الي ال ة  223245م إج ة في نها ار ل قهمل ــــه ال ســــ ة  246865و ال ار ل مل
ة العام  ة  263848( 2019في نها ة في نها ار ل لمل ة )2019 أیل ـــــــــــــــ ة ب ال دائع اإلج اجع ال في  %10,0. وت

عةاألشه  اجعها، مقابل 2020العام  م األولى ال ة  ت ة ذاتها في %2,0ب   .2019العام  م الف
لغ ة و ل دول اص ال وغ ال  معّ اع ال ة  %80,22ودائع الق لفي نها ة  %80,18مقابل  2020 أیل في نها
ة العام  %76,02و 2020 آب ة  %72,89( 2019في نها لفي نها   ).2019 أیل
ة  - لفي نها اجع، 2020 أیل اص ال  ت اع ال ة للق ال دائع اإلج ة ال ار ــــــــــــــــارف ال عادل إلى ل ال ما 

ل  172982 ّ ة وشـــــ ار ل ات، مقابل  %59,6مل ل الي ال ة  173789م إج ة في نها ار ل قهمل ـــــه ال ســـــ  ال
ارًا  190566و ة العام مل ة  201518( 2019في نها ة في نها ار ل لمل ة )2019 أیل ـــــــــــــــ دائع ب ه ال اجع ه . وت

عةاألشه في  9,2% اجعها، مقابل 2020العام  م األولى ال ة  ت ة ذاتها في %2,1ب    .2019العام  م الف
ة ــــ ة ب الل اجع ودائع ال  ل، ت ــــ ف ــــعةاألشــــه في  %25,9 وفي ال اجع ، 2020العام  م األولى ال ا ت

ــة ودائع ال  الت األج ــة ــالع ـــــــــــــــ ــاص ال إلى %2,9ب ــاع ال ة ودائع الق في  %77,42، وارتفع معــّل دول
ة  لنها ة  %77,33مقابل  2020 أیل ـــــــــــــه الفي نها قه ال ة العام  %72,35و ســـــــــــــ في  %68,27( 2019في نها
ة  لنها   .)2019 أیل

ة  لوفي نها اجع، 2020 أیل اص غ ال ت اع ال ارة  ودائع الق ــــــــــــــــارف ال از إلى ل ال  27434ما ی
ن  ة  27755دوالر مقابل  مل ن دوالر في نها قهمل ـــــــــــــــه ال ســـــــــــــــ ة العام  32451و ال ن دوالر في نها  2019مل

ة  36625( ن دوالر في نها لمل ة )2019 أیل ــــــــ دائع ب ه ال اجع ه ــــــــعةاألشــــــــه في  %15,5. وت م  األولى ال
اجعها، مقابل 2020العام  ة  ت ة ذاتهافي  %2,9ب   .2019العام  م الف

 
الي غ الودائع  اع ال    الق

ة  لفي نها اجع، 2020 أیل ان ت ارة العاملة في ل ـــــــــــــــارف ال الي غ ال ل ال اع ال الي ح  إلى ودائع الق
ن  7430 ة  7474دوالر مقابل  مل ن دوالر في نها قهمل ــــه ال ســــ ة العام  8829و ال ن دوالر في نها  2019مل

ة  9661( ن دوالر في نها لمل  .)2019 أیل
  

ة ار ارف ال اصة لل ال ال     األم
ة  لفي نها اجع، 2020 أیل ارة  ت ــــارف ال اصــــة لل ال ال عادل إلى األم ة ( 27860ما  ار ل از مل  18,5ما ی

ار دوالر) مقابل  ة  28146مل ة في نها ار ل قهمل ه ال س ار  31240و ال ة العام  ة فيلمل  31100( 2019نها
ة  ة في نها ار ل لمل ل ، )2019 أیل ّ ّعة  %9,6وشـــــــــــــــ ة ال ان الي ال فات  %47,9وم إج ـــــــــــــــل ع ال م م

اص اع ال اجع. و للق ة  ت اصــــــّ ال ال ة األم ــــــ ــــــعةاألشــــــه في  %10,8ب  عارتف ا، 2020العام م  األولى ال
ة  ة ذاتها في %2,4ب   .2019العام  م الف
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دات ج   ال
ان ف ل ة ل م ار ارف ال    ودائع ال

ة  لفي نها اجع، 2020 أیل ان ت ف ل ــــــ ارة ل م ــــــارف ال از  إلى ودائع ال ة مقابل  167424ما ی ار ل مل
ة  169719 ة في نها ار ل قهمل ـــه ال ســـ ة  177468و ال ة في نها ار ل ة . 2019 العاممل ـــ اجع ب  %5,7وت

عةاألشه في    .2020م العام  األولى ال
  

اص ال اع ال حة للق فات ال ل   ال
ة  لفي نها اجع، 2020 أیل از  ت اص ال إلى ما ی اع ال ارة للق ــارف ال حة م ال فات ال ــل  51474ال

عادل  ة أو ما  ار ل ن  34145مل ن  35121دوالر، مقابل  مل ة  مل ـــــــه ال ســـــــدوالر في نها ن  44197و ال مل
ة العام  ن  47836( 2019دوالر في نها ة مل ل دوالر في نها اجع )2019 أیل فات ق ت ـــــــــــــــل ه ال ن ه ، ت ل . و

ة  عةاألشه في  %22,7ب ة 2020العام  م األولى ال اجعها ب ة ذاتهافي  %8,5، مقابل ت . 2019العام  م الف
. اص ال اع ال 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

 
اع العام ة للق فات ال ل   ال

ة  لفي نها عادل 2020 أیل اع العام إلى ما  ارة للق ــــــــــارف ال حة م ال فات ال ــــــــــل اجع ال ار  34639، ت مل
ة، مقابل  ة  35139ل ة في نها ار ل قهمل ـــــــه ال ســـــــ ة العام  43240و ال ة في نها ار ل ار  47715( 2019مل مل

ة  ة في نها لل ة . )2019 أیل ــ فات ب ــل ه ال اجع ه ــعةاألشــه في  %19,9وت ، مقابل 2020العام  م األولى ال
اجعها ة  ت ة في  %5,8ب   . 2019العام م  ذاتهاالف

ار  ق ة  الل اع العام  ة للق ــــ فات ال ــــل ّل م ال اجع  ل، ت ــــ ف ار  2906وفي ال ة  اتمل ـــــعةاألشــــه في ل  ال
لغ  2020العام م  األولى ار  19507ل ة  اتمل ة في نها لل ة 2020 أیل الت األج الع اع العام  فات للق ـــــــــــــــل ، وال

از  ة  5695ة ت ار ل لغمل عادل  ل ة. 15131ما  ار ل   مل
 

ة  ارج دات ال ج   ال
ة  لفي نها ارة بلغ، 2020 أیل ارف ال ة لل ارج دات ال ج ن  13625 ال ن  13580دوالر مقابل  مل دوالر  مل
ة  قهفي نها ـــــــــــــــه ال ســـــــــــــــ ة العام  17601و ال ن دوالر في نها ن  21326( 2019مل ة مل ل دوالر في نها  أیل

ة )2019 ــــــ دات ب ج ه ال اجع ه ــــــعةاألشــــــه في  %22,6. وت اجعها، مقابل 2020العام  م األولى ال ة  ت ــــــ ب
ة ذاتها في 15,4%   .2019العام  م الف
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عاً  ق -را ضع ال   ال
ة  ق لة ال   ال

ة ل في نها اســـــع (م بلغ، 2020 أیل مها ال فه ة  ق لة ال از 3ال ة، ما ی الت األج الع ة و الل ار  197367)  مل
ة، مقابل  ة  196773ل ة في نها ار ل قهمل ـــــــه ال ســـــــ ة العام  202831و ال ة في نها ار ل  209290( 2019مل

ة  ة في نها ار ل لمل ال)2019 أیل ة اإلج ق لة ال ن ال ، ت ل ة 3ة (م. و ــــــــــــــ اجع ب األشــــــــــــــه  في %2,7) ق ت
عة اجعها ، مقابل2020العام  م ىاألول ال ة  ت ة ذاتها في %1,7ب ، . 2019العام  م الف معّل  بلغم جهة أخ

ة (م ق لة ال ة ال ة  %68,73) 3)/م2م-3) أ ((م3دول لفي نها ة  %69,20مقابل  2020 أیل ـــــــــــه ال في نها ال
قه ة العام  %68,70و ســــ ة  %66,34( 2019في نها لفي نها ة (م)2019 أیل ال ة اإلج ق لة ال اجع ال ) 3. وتأّتى ت

الغ  ار 5464وال ة في مل اني ل ن ال ان ة  ل-ف : 2020العام  م أیل  م
اجع - ا  ت  ( ف ال ــــ ــــارف وال في (أ ال ــــ هاز ال ة ل ال ــــا ة ال ارج دات ال ج ة لل ال ة اإلج ال

از  ار  9307ی عادل  اتمل ة (ما  ن  6174ل ج ذل ع مل ة (غ  دوالر). ون ــــــــــــــــا ة ال ارج دات ال ج اجع ال ت
از  ــا ی  ( هــ عــادل  14469الــ ة (مــا  ــار ل ن  9598مل ار  ، مقــابــلوالر)د مل قــ هــ  دات م الــ ج ارتفــاع ال

ة ( 5161 ار ل ن  3424مل اً  مل ه عال ة ال ة ارتفاع سع أون   .دوالر) ن
اجع - ة  ت اع العام  في على الق هاز ال ن ال ة. 5580صافي دی ار ل   مل
لة  - ّ ع ال وقات الق ة "ارتفاع ف ًا "  ة. 5072سل ار ل   مل
الي  - اص ال  اع ال في للق ـــــــــ هاز ال حة م ال ة ال ال فات اإلج ـــــــــل اجع ال ة  15238ت ة، ن ار ل مل

عادل  ا  ة  الت األج الع فات  ل ّل م ال اجع  ة ( 14387ت ار ل الي مل ن  9544ح ة  مل الل فات  ل دوالر)، وال
اره  ة. 851ا مق ار ل   مل

ة  - ة  ا د األخ ال ة. 29734ارتفاع ال ار ل   مل
ـــــعةاألشـــــه  وفي ـــــّ (م ارتفع، 2020العام  م األولى ال مها ال فه ة  الل ة  ق لة ال ة 1ال ـــــ في ، %96,5) ب

اجع  اسع (مح ت مها ال فه ة  الل ة  ق لة ال ة 2ال   .%2,8) ب
 
ق في M1( 1م ل ال في.) ت هاز ال ة في ال الل ل  اص ال ت ال اع ال ة وودائع الق الل اول    ال

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

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

ة. ارج اق ال ارف في األس   ال

  
  معدالت الفوائد

  معّدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

به مستقّرة ش على المحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية ةلقَّ الفائدة المثبقيت ، 2020 أيلول في نهاية

فيما انخفض  )،2019في نهاية كانون األول  %6,44في نهاية الشهر الذي سبق ( %6,49مقابل  %6,48على 

في نهاية الشهر سنوات)  4,66يوماً ( 1695سنوات) مقابل  4,60يوماً ( 1676إلى  متوسط عمر المحفظةقليالً 
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). على صعيد آخر، استقّرت معدالت الفائدة 2019ول سنوات في نهاية كانون األ 4,87يوماً أو  1772الذي سبق (

لفئة الثالثة  %3,50على فئات السندات بالليرة الُمصدَرة، وجاءت على النحو التالي:  2020في شهر أيلول  الفعلية

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

  عشر سنوات. اللفئة  %7,00سبع سنوات واللفئة  %6,50، خمس سنواتال لفئة

  
  )Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األجنبية (

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

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

   .سنوات 7,84 متوسط عمر المحفظة
  

  الفوائد المصرفية على الليرة

عه ليبلغ تراج على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالليرة اللبنانية ةلقَّ المثمتوسط الفائدة تابع ، 2020 نهاية أيلولفي 

على  المثقَّلةمتوسط الفائدة )، فيما ارتفع 2019في أيلول  %9,13في الشهر الذي سبق ( %3,47مقابل  3,35%

) في األشهر الثالثة  المذكورة على %10,92( %7,14مقابل  %7,89إلى  التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالليرة

   التوالي.

 %3,06مقابل  Interbank  Rate( 3,00%بين المصارف بالليرة (المثقّلة  متوّسط الفائدةبلغ  ،2020 أيلولوفي 

التاسع من العام  الشهر خالل %3). وكان هذا المعدل استقّر على 2019في أيلول  %19,59في الشهر الذي سبق (

  .مع حجم ضعيف للعمليات بين المصارف 2020

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

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

  2020أيلول   2020آب   2019أيلول   

  3,35  3,47 9,13  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

  7,89  7,14  10,92  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

 3,00  3,06  19,59  المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

  المصدر: مصرف لبنان    

  
  الفوائد المصرفية على الدوالر

 للفائدة على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالدوالر لدى المصارف في لبنان المثقَّلالمتوّسط استمّر  ،2020 أيلولفي 

المتوّسط فيما استقّر  )،2019في أيلول  %6,57في الشهر الذي سبق ( %1,28مقابل  %1,15في االنخفاض ليبلغ 

شأنه في الشهر الذي سبق  2020في أيلول  %7,54على  ل للفائدة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالدوالرقَّ المث

  ) في التواريخ الثالثة المذكورة على التوالي.10,26%(

مقابل  %0,24شبه مستقّر وبلغ  لثالثة أشهر على الدوالر األميركيالليبور  معدل متوسط، بقي 2020وفي أيلول 

  ). 2019في أيلول  %2,13في الشهر الذي سبق ( 0,25%
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  ويعرض الجدول أدناه تطور الفائدة المصرفية على الدوالر في لبنان في عدد من األشهر:
    

  الفائدة على الدوالر، بالنسبة المئوية (%)تطّور  -10جدول رقم     
  2020أيلول   2020 آب  2019أيلول   

  1,15  1,28  6,57  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

 7,54 7,54  10,26  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

 0,24 0,25 2,13  متوّسط معدّل ليبور لثالثة أشهر

  المصدر: مصرف لبنان    

    

  سوق القطع

 1501 ةهامش تسعير مع ليرات 1507,5 الرسمي الدوالر األميركي صرف متوسط سعر بقي ،2020في أيلول 

راء و رف  .ليرة للمبيع 1514ليرة للش عر الص حب  3900فيما بلغ س ركات تحويل األموال، وعند س ليرة عند ش

رافين من الفئة األولى  راف اآللي بالليرة اللبنانية، وبلغ الهامش عند الص المودعين ودائع بالدوالر من أجهزة الص

 22 القطع بلغ يُذكر أن عدد أيام العمل في سوق، وتجاوز السبعة آالف ليرة في السوق السوداء.   3900 – 3850

ً يوم    . 2020من العام  التاسعفي الشهر  ا

عيد آخر،  رف لبنانبلغت على ص  2020مليون دوالر في نهاية أيلول  25939 بالعمالت األجنبية موجودات مص

بق و 28472مقابل  هر الذي س . وعليه، 2019مليون دوالر في نهاية العام  37282مليون دوالر في نهاية الش

مقابل  2020مليون دوالر في األشهر التسعة األولى من العام  11343ودات قد انخفضت بمقدار تكون هذه الموج

  .2019مليون دوالر في الفترة ذاتها من العام  1149انخفاضها بقيمة 
  

  ؤشر أسعار االستهالكم

نسبة ب وضواحيهار األسعار لمدينة بيروت مؤشّ ارتفع ، وبحسب مؤسسة البحوث واالستشارات، 2020 أيلولفي 

. أّما عند مقارنة متوسط هذا 2019قياساً على كانون األول  %99,5قياساً على الشهر الذي سبق وبنسبة  7,2%

مع متوسطه في األشهر اإلثني عشر المنتهية في أيلول  2020المؤشر في األشهر اإلثني عشر المنتهية في أيلول 

  . %37,1، فيكون قد ارتفع بنسبة 2019
  

 2020 أيلولفي شهر  %5,3الذي تنشره إدارة اإلحصاء المركزي، فقد ارتفع بنسبة  شر األسعار في لبنانمؤأما 

. وتظهر مقارنة متوسط هذا المؤشر 2019قياساً على كانون األول  %117,7قياساً على الشهر الذي سبق وبنسبة 

، 2019 أيلولاإلثني عشر المنتهية في مع متوسطه في األشهر  2020 أيلولفي األشهر اإلثني عشر المنتهية في 

   .%50,63ارتفاعاً بنسبة 

  
 

         
 


