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  الوضع االقتصادي والمالي والمصرفي

  2018 آب    
   

ً على الشهر الذي سبق مع  مؤشرات القطاع الحقيقي نتائج تباينت، 2018في شهر آب   ميل نحوالمتوافرة قياسا

 جيدةأّما في ما يخّص النشاط المصرفي، فقد ارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة  تراجع معظمها.

ً تن ازدادت الودائع اإلجمالية والتسليفات للقطاع الخاص بنسب أدنى بلغت ، في حي)0,9%(+  %0,2باعا

 موجودات بلغتفي المقابل، . 2018في آب ماليين دوالر  408عجزاً بقيمة ميزان المدفوعات  وحقّق .%0,3و

من وضع النقدي. حصانة ال الحفاظ على مليار دوالر، ما يؤّمن 43,6الخارجية (باستثناء الذهب)  مصرف لبنان

ُسّجل ارتفاع كما  ،2018آب مليار دوالر في نهاية  83,7ازداد الدين العام اإلجمالي إلى ما يوازي  جهة أخرى،

  .في الشهر المذكورعلى الليرة والدوالر الدائنة والمدينة  المصرفيةفي معدالت الفائدة 

  

   الوضع االقتصادي العام -أوالً 

  الشيكات المتقاصة

ادل إلى  القيمة اإلجمالية للشيكات المتقاّصة تراجعت، 2018 آبفي  ا يع ون 5439م ل  ملي ون 5831دوالر مقاب دوالر  ملي

ون 5969و الشهر الذي سبقفي  ي  ملي تو. 2017 آبدوالر ف ة الشيكات المتقاصة  تراجع ي %3,7بنسبة قيم هر  ف األش

ة ى الثماني ن األول ام  م ع  2018الع ة م ابالمقارن رة ذاته ن  الفت ام م رى،2017الع ة أخ ن جه ع  . م ة تراج رة قيم دّل دول مع

رة  في %67,6 إلى الشيكات المتقاّصة انيفت انون الث ل  2018 آب -ك ي %69,0مقاب ام ف ن الع ا م رة ذاته ا  ،2017 الفت كم

  .يتبيّن من الجدول أدناه
  

  2018-2015السنوات  من األولى الثمانيةاألشهر  فيتطّور الشيكات المتقاّصة  - 1جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2018  2017  2016  2015  
2018/2017  

  الشيكات بالليرة
  العدد (آالف) -
  القيمة (مليار ليرة) -
  متوّسط قيمة الشيك (آالف الليرات) -

  
2697  

18408  
6825  

  
2803  
19335  
6898  

  
3022  

21402  
7082  

  
3068  
21536  
7020  

 
+1,5  
+0,6  
-0,9  

  الشيكات بالعمالت األجنبية
  لعدد (آالف)ا -
  القيمة (مليون دوالر) -
  متوّسط قيمة الشيك (دوالر) -

  
5544  

33890  
6113  

  
5361  
32042  
5977  

  
5193  

31607  
6086  

  
4821  
29828  
6187  

  
-7,2  
-5,6  
+1,7  

  مجموع قيمة الشيكات (مليار ليرة)
  متوّسط قيمة الشيك (آالف الليرات)

69497  
8433  

67638  
8285  

69050  
8405  

66502  
8430 

-3,7  
+0,3 

  دولرة الشيكات، %
  العدد - 
  القيمة - 

  
67,3  
73,5  

  
65,7  
71,4  

  
63,2  
69,0 

  
61,1  
67,6  

  

  المصدر: مصرف لبنان       
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  حركة االستيراد

ذي سبقدوالر في  مليون 2318 مقابل دوالر مليون 1820 قيمة الواردات السلعية بلغت ،2018 آبفي   1685و الشهر ال

ي %4,8 بنسبة ازدادتقد  السلعية الواردات قيمة وبذلك، تكون .2017 آبدوالر في  مليون ةاألشهر  ف ى الثماني  من األول

  .%18,8 بلغت كبيرة الكّميات المستوردة بنسبة تراجعت في حين، 2017العام  من الفترة ذاتها مقارنة معبال 2018العام 

 

ةاألشهر  في الواردات السلعية تتوّزعو ى الثماني ام م األول ة  بحسب 2018ن الع ات المعدني ت المنتج اآلتي: احتلّ ا ك نوعه

ز األول  ادة كالمرك تها الع ّكلت حّص ا %21,3وش وع، تلته ن المجم دّات الكهر م زة والمع ة باآلالت واألجه ، )%11,9(ائي

ة ف ناعة الكيميائي ات الص ّم  ،)%10,9(منتج ل (ث دّات النق ة وال، ف)%8,3مع به الكريم ة وش ار الكريم ةاألحج ادن الثمين  مع

عيدو .)6,6%( ى ص رز  عل دانأب ان البل ا لبن تورد منه ي اس لع الت ي الس هر  ف ةاألش ى الثماني ن األول ام  م  تحّلــ ،2018الع
ين ي الص ى  ف ة األول ت حّصإذ بالمرتب واردات %10,1تها لغ وع ال ن مجم دهاتل ،م ان أتي بع ّم %8,3( اليون ا)، ث  ايطالي

  . )%5,7( فألمانيا )،%7,4( ركيةالواليات المتّحدة األمي)، ف7,9%(

  2018- 2015السنوات  من األولى الثمانيةاألشهر  الواردات السلعية في - 2جدول رقم 
نسبة التغيّر، %   2018  2017  2016  2015  

2018/2017  
 4,8+      13718  13095  13029  12144  الواردات السلعية (مليون دوالر)

  المصدر: المركز اآللي الجمركي     

  

  ة التصديرحرك

لعية قيمة بلغت، 2018 آبفي  ون دوالر 229 الصادرات الس ل  ،ملي بقه و 218مقاب ذي س هر ال ي الش ون دوالر ف  251ملي

بة ازدادت قيمة. و2017 آبمليون دوالر في  ي %4,3 الصادرات السلعية بنس ةاألشهر  ف ى الثماني ام  من األول  2018الع

   .2017 العاممن  اذاته الفترةبالمقارنة مع 

ى الثمانيةاألشهر  توّزعت الصادرات السلعية فيو ام األول ت 2018 من الع اآلتي: احتلّ ا ك ب نوعه ة  بحس ار الكريم األحج

ة ادن الثمين ة والمع به الكريم تها  وش ت حّص ز األول وبلغ اد %23,6المرك وع الص ن مجم ارات، م ن تلته ّل م ادن  ك المع

ةثّم  ،)%13,6( منتجات صناعة األغذيةو العادية ومصنوعاتها ناعة الكيميائي زة ف ،)%11,6( منتجات الص اآلالت واألجه

ة دّات الكهربائي ن. )%10,2( والمع رز  وم دانأب ان البل ا لبن دّر إليه ي ص لع الت ي الس هر  ف ةاألش ى الثماني ن  األول ام م الع

ذكر، 2018 دة  :ن ة المتّح ارات العربي تاإلم ي احتلّ ت حّص الت ى وبلغ ة األول ن  %13,8 تهاالمرتب الي إم ادراتالجم  ص

  .)%5,3، فسويسرا ()%6,1( سورية)، ثّم %6,9( المملكة العربية السعوديةف )،%8,3( فريقياجنوب أ تلتها، السلعية

  
  2018- 2015السنوات من  األولى الثمانيةاألشهر  السلعية في الصادرات - 3جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2018  2017  2016  2015  
2018/2017  

  4,3+  1985  1903  1974  1990  السلعية (مليون دوالر) الصادرات
  المصدر: المركز اآللي الجمركي     
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  الحسابات الخارجية

لدوالر  مليون 1591 عجز الميزان التجاري بلغ ،2018 آب في - دُره  عجز مقاب ون 2100ق ي  دوالر ملي  2018 تموزف

ز الميقليالً  ارتفع. و2017 آبدوالر في  مليون 1434و ى عج ون 11733زان التجاري إل ي  ملي هر دوالر ف ةاألش  الثماني

  .2017دوالر في الفترة ذاتها من العام  مليون 11192مقابل عجز بقيمة  2018من العام األولى 

  

ي  - ّجلت، 2018 آبف افية س ة الص ودات الخارجي رفي  الموج از المص دى الجه ةل ات المالي ً  والمؤسس ا ة تراجع  408 بقيم

بق و مليون 549بقيمة  انخفاضها مقابل ،دوالر ماليين ا دوالر في الشهر الذي س ة ارتفاعه ي  368بقيم ون دوالر ف  آبملي

ى الثمانيةاألشهر دوالر في  مليون 1165هذه الموجودات بقيمة  انخفضتو. 2017 ام  األول ن الع ل  2018م امقاب  تراجعه

 .2017من العام  الفترة ذاتهادوالر في  مليون 647بقيمة 

 

  البناء قطاع

ابتَ  بلغت ،2018 آبفي  - دى نق ـها ل اء المرّخص ب روت والشمال يْ مساحات البن ي بي ف 684 المهندسين ف ر أل ع مت  مرب

اءتراخيص  وبذلك، تكون .2017 آبفي  2م ألف 1247والشهر الذي سبق  في 2م ألف 666مقابل  )2(م د  مساحات البن ق

  .2017من العام  اذاته الفترةبالمقارنة مع  2018العام  من األولى الثمانيةاألشهر  في %23,8بنسبة  انخفضت
  

  2018- 2015السنوات من األولى  الثمانيةاألشهر  في المرخَّص بها البناء مساحاتتطّور  - 4جدول رقم 

 ، %نسبة التغيّر  2018  2017  2016  2015  
2018/2017  

 23,8- 6383 8376 8122 8272 )2مساحات البناء اإلجمالية (ألف م

  المهندسين في بيروت والشمال تاابالمصدر: نق     

  

ل 50,2 إلى قيمة الرسوم العقارية المستوفاة عبر مختلف أمانات السجّل العقاري تراجعت، 2018 آبفي  -  مليار ليرة مقاب

هر األفي  %25,6بنسبة هذه الرسوم  تراجعتو .2017 آبفي  تامليار 109,3و في الشهر الذي سبق مليار ليرة 63,4 ش

  .2017العام  من اذاته الفترة مع بالمقارنة 2018من العام  األولى الثمانية

ت  -  د بلغ لّمة، فق منت المس ات اإلس عيد كّمي ى ص ف 472عل ي أل ن ف وز ط ل   2018 تم ف 384مقاب ي  أل ن ف ط

ىاألشهر السبعة األفي  %2,7 هذه الكّميات بنسبة تراجعتو. 2017 تموزألف طن في  466و 2018 حزيران  ول

  .2017من العام  اذاته الفترةبالمقارنة مع  2018من العام 

  
  قطاع النقل الجوي

دولي 2018 آبفي  ري ال ق الحري ة 8599، بلغ عدد الرحالت اإلجمالية من وإلى مطار رفي ادمين رحل اب الق ، وعدد الرك

525155  ً ا ادرين  شخص ً  634223والمغ ا ابرين  شخص ً  433والع ا ة الششخص عيد حرك ى ص ي . وعل ار ف ر المط حن عب

ً  4538، بلغ حجم البضائع المفرغة المذكورالشهر    للبضائع المشحونة. أطنان 3805مقابل  طنا
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ّل من  ارتفعت، 2017العام من  ذاتها الفترة، وبالمقارنة مع 2018 العاممن األولى  الثمانيةاألشهر في و ادمين  ك ة الق حرك

بة و %8,9بنسبة  ر المطار بنسبة وحرك %7,9حركة المغادرين بنس رحالت و، %2,2ة شحن البضائع عب بنسبة عدد ال

4,3%. 

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

  2018و 2017العامين من  األولى الثمانيةاألشهر  في

  التغيّر، %  2018  2017  

  حركة الطائرات (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

47643  

35,4  

49715  

34,6  

+4,3  

  حركة القادمين (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

2806296  

35,8  

3055577  

34,8  

+8,9  

  حركة المغادرين (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

2727295  

35,9  

2943832  

35,4  

+7,9  

  21,9-  3067  3928  حركة العابرين (عدد)

  حركة شحن البضائع (طن)

  % منها: حّصة الميدل ايست،

63146  

27,7 

64523  

27,9  

+2,2  

  المصدر: قسم التطوير والتسويق في مطار بيروت الدولي    

 
  حركة مرفأ بيروت

ي  روت 2018 آبف أ بي ت مرف ي دخل واخر الت دد الب غ ع ة 155، بل ائع المفرغ م البض اخرة، وحج ه  ب ً  624495في ا  طنّ

حونة  ً  74372والمش ا ة طنّ توعبات المفرغ دد المس ت 23762، وع ً وعبمس يو. ا هر  ف ةاألش ى الثماني ن  األول ام م  2018الع

ع رة وبالمقارنة م ن اذاته الفت ام  م ن ،2017الع ّل م بة  تراجع ك واخر بنس ة بنسبة  حجم البضائعو ،%1,3عدد الب المفرغ

 .%1,9 عدد المستوعبات المفرغة بنسبةو، %9,9، وحجم البضائع المشحونة بنسبة 7,1%

  

   بورصة بيروت

ة ، 2018 آبفي  غ عدد األسهم المتداول روت ضعيفة إذ بل ة بي ي بورص ة ف ت الحرك ا  1547114كان سهماً قيمته

داول  12,7 ل ت ي مقاب ون دوالر أميرك ا  2161984ملي هماً قيمته بق  22,9س ذي س هر ال ي الش ون دوالر ف ملي

ون  9960ى إل الرسملة السوقية وانخفضت قيمة ).2017مليون دوالر في آب  68,3سهماً بقيمة  8062990( ملي

  مليون دوالر) في نهاية الفترات الثالث المذكورة على التوالي.  11470مليوناً ( 10346دوالر من 

روت،  %61,4القطاع المصرفي على  استحوذ، 2018 آبوفي  ي بورصة بي ة ف ة األسهم المتداول من إجمالي قيم

   .%1,7الصناعي بنسبة ثم القطاع  %36,9بنسبة  شركة سوليدير بسهَمْيها "أ" و"ب"تلته  

  يتبيّن اآلتي: 2018و 2017وعند مقارنة حركة بورصة بيروت في األشهر الثمانية األولى من العاَمْين 

 مليوناً. 62,2مليون سهم إلى  52ارتفاع عدد األسهم المتداولة من  - 

  مليوناً.  461,3مليون دوالر إلى  464,2انخفاض قيمة التداول من  - 
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 ً   لعامة   المالية ا - ثانيا

دُره  139بلغ العجز العام اإلجمالي ، 2018نيسان  في ى ق ي الشهر  1442مليار ليرة مقابل عجز أعل رة ف ار لي ملي

ة الذي سبق  ي  194(عجز بقيم رة ف ار لي د ). 2017نيسان ملي ة) عن ة + خزين ة (موازن ة العام ام المالي يّن أرق وتب

 المعطيات التالية:  2018و 2017 األشهر األربعة األولى من العاَمْين فيمقارنتها 

مليار ليرة وبنسبة  191، أي بمقدار اً مليار 5746مليار ليرة إلى  5555من  المبالغ اإلجمالية المقبوضةارتفاع  - 

مليار ليرة  226مليار ليرة ومقبوضات الخزينة بقيمة  260فقد ارتفعت كّل من اإليرادات الضريبية بقيمة  .3,4%

 مليار ليرة) والتي تتضّمن إيرادات االتصاالت بشكل أساسي.  295-ادات غير الضريبية (مقابل انخفاض اإلير

اع -  ة ارتف ة المدفوع الغ اإلجمالي رع المب وتيرة أس ن  ،ب ى  6828م رة إل ار لي ار 8631ملي ة ملي  1803اً، أي بقيم

كونتج  .%26,4مليارات ليرة وبنسبة  ة  ذل ام بقيم دين الع ة ال اع خدم رة (من ملي 118من ارتف ار  2216ار لي ملي

ى  رة إل اَمْين  2334لي ن الع ى م ة األول هر األربع ي األش ا ف د مقارنته اراً) عن ات  2018و 2017ملي ادة النفق وزي

رة (من  1685األّولية أي خارج خدمة الدين العام بقيمة  ار لي ى نيسان  4612ملي اني حت انون الث رة من ك ار لي ملي

ام  ملياراً في الفترة 6297إلى  2017 د )، 2018ذاتها من الع ادة نتجت وق ذه الزي دّةه اع  ،من عوامل ع ا ارتف منه

ديات (+ ى البل ويالت إل ابقة (+ 470التح ات س اب موازن ى حس ات عل رة)، والنفق ارات لي رة)  364ملي ار لي ملي

  مليار ليرة) في الفترة قيد الدرس.  241والتحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان (+

ام  1273جز العام قد ارتفع من يكون العوبذلك،  -  ن الع ى  2017مليار ليرة في األشهر األربعة األولى م  2885إل

بتُه  ت نس الي وارتفع ام الح ن الع ا م رة ذاته ي الفت اراً ف ى  %18,7ن مملي دفوعات إل وع الم ن مجم ي  %33,4م ف

  . الفترتَْين المذكوَرتَْين على التوالي

ام   مليار ليرة 551 عجزاً بمقداروحقّق الرصيد األّولي  -  ن الع ى م ة األول ي األشهر األربع ائض  2018ف ل ف مقاب

  . 2017مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام  942بقيمة 

دين  ة ال يالً ويتبيّن من الجدول أدناه أن خدم اً ارتفعت قل ي حين تراجعت بشكل قياس ة ف ى المقبوضات اإلجمالي عل

 .2018و 2017العاَمْين األشهر األربعة األولى من  عند مقارنتهما في ةملحوظ قياساً على المدفوعات اإلجمالي

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

  2018نيسان - كانون الثاني  2017نيسان - كانون الثاني  

  27,0  32,5  خدمة الدين العام/المدفوعات اإلجمالية

 40,6  39,9  ت اإلجماليةخدمة الدين العام /المقبوضا

  مصدر المعلومات: وزارة المالية     

 
  سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

ات بلغت ، 2018 آبنهاية في  الليرة (فئ ة ب ة لسندات الخزين ة اإلسمية للمحفظة اإلجمالي أشهر،  6أشهر،  3القيم

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

رة  71662 ار لي لملي ار 70605 مقاب ة اتملي ي نهاي بق و ف ذي س هر ال ة 72812الش ي نهاي رة ف ار لي ام  ملي الع
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د 2017 ة ق ذه المحفظ ون ه ذلك، تك ت. وب ة  انخفض ي 1150بقيم رة ف ار لي ام  ملي ن الع ى م ة األول هر الثماني األش

2018.    
  

  بالنسبة المئوية) -سندات الخزينة بالليرة على جميع الفئات (نهاية الفترة توّزع - 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  0,31  4,36  24,44  2,59  14,51  21,65  15,09  11,60  3,55  1,44  0,46  2018تموز 

  100,00  0,30  4,29  24,26  2,56  14,37  24,23  14,86  10,35  3,32  1,19  0,27  2018آب 

  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

ة  2018في آب  مع إصدار وزارة المالية ة  60سندات من فئ دة  2000شهراً بقيم رة بفائ ار لي تثنائياً)  %1ملي (اس

ى  ة من مجموع المحفظة إل ذه الفئ ان،  ارتفعت حصة ه ة الشهر  %24,2اكتتب بها بالكامل مصرف لبن ي نهاي ف

  المذكور قياساً على الشهر الذي سبق مقابل تراجع متفاوت في حصص الفئات األخرى.
  

الليرةللمحفظة اإلجمالية لسندات الخز القيمة الفعليةوارتفعت  ة ب ة اللبناني ى  ين ة آب  72590إل ي نهاي رة ف ار لي ملي

ل  2018 بق  71550مقاب ذي س هر ال ة الش ي نهاي رة ف ار لي رة)1040(+ملي ار لي ين ملي ى المكتتب ت عل . وتوّزع

  كاآلتي:

   
  توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين - 6جدول رقم 

  لبنانية)نهاية الفترة، مليار ليرة  - (القيمة الفعلية    
  2018آب   2018تموز   2017 1ك     

  المصارف 

  الحصة من المجموع

27522  

37,3%  

26197  

36,6%  

26279  

36,2%  

  مصرف لبنان

  الحصة من المجموع

35580  

48,2%  

34127  

47,7%  

35241  

48,5%  

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

517  

0,7%  

501  

0,7%  

488  

0,7%  

  المؤسسات العامة

  مجموعالحصة من ال

8941  

12,1%  

9510  

13,3%  

9366  

12,9%  

  الجمهور

  الحصة من المجموع

1283  

1,7%  

1215  

1,7%  

1216  

1,7%  

  72590  71550  73843  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان     

  

ى  ان إل رف لبن ة مص اع حص الليرة ارتف ة ب ندات الخزين ة لس ة اإلجمالي ي المحفظ ين ف ص المكتتب وّزع حص يّن ت يب

ي نها 48,5% ة آب ف ى  2018ي ارف إل ن المص ّل م ة ك اض حص ل انخف ى  %36,2مقاب ة إل ات العام والمؤسس

  ، في حين استقّرت حصة كّل من الجمهور والمؤسسات المالية. 12,9%
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  سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

ـهاية  ي ن ت ، 2018آب ف العمالت األجنبلغ دَرة ب ة الُمص ة اللبناني ندات الخزين ة س ة محفظ ة  Eurobondsبي (قيم

ه)  ى تاريخ ة حت د المتراكم د الفوائ مية زائ ات اإلس وازي االكتتاب ا ي وازي   33155م ا ي ل م ون دوالر مقاب ملي

ذي سبق ( 33046 ة الشهر ال ام 28086مليون دوالر في نهاي ة الع ي نهاي ون دوالر ف ة ). 2017 ملي ي نهاي  آبوف

الي بلغت، 2018 د محفظة المصارف التجارية من إجم ا  16540 زمحفظة سندات اليوروبون ون دوالر (أي م ملي

ل %49,9نسبته  ون 16131 من مجموع المحفظة) مقاب ا نسبته  ملي  من مجموع المحفظة) %48,8دوالر (أي م

ذي سبق ون 14178و في نهاية الشهر ال بتُه  ملي ا نس انون األول  %50,5دوالر (أي م ة ك ي نهاي من المجموع) ف

2017 .  

  

  الدين العام

مليار دوالر) مقابل  83,7مليار ليرة (أي ما يعادل  126165 الدين العام اإلجمالي بلغ، 2018 آب نهايةفي 

. وبذلك، يكون الدين 2017مليار ليرة في نهاية العام  119898مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و 124975

أدنى  مقابل زيادة 2018العام  لثمانية األولى مناألشهر ا مليار ليرة في 6267 ارتفع بقيمة قد العام اإلجمالي

  . 2017العام  الفترة ذاتها من ليرة في اتمليار 3608قدُرها 

ام  ن الع ى م ر 2018ونتج ارتفاع الدين العام اإلجمالي في األشهر الثمانية األول دين المحرَّ اع ال العمالت  من ارتف ب

ة  4967مليار ليرة ( 7487األجنبية بما يوازي  ة بقيم ار  1220مليون دوالر) مقابل تراجع الدين بالليرة اللبناني ملي

  ليرة. 

از المصرفي،  وبلغ دى الجه ام ل ع القطاع الع ـزيل ودائ رة  109834الدين العام الصافي، المحتَسب بعد تن ار لي ملي

  .2017قياساً على نهاية العام  %5,4ه نسبتُ عاً ارتفا مسّجالً ، 2018 آب في نهاية

ـهاية  ي ن ة 2018آب وف ت قيم ة، بلغ الليرة اللبناني ّرر ب ام المح دين الع والي  72857 ال ّكلةً ح رة، مش ار لي ملي

ادل   من إجمالي الدين العام 57,7% ا يع ار 53308مقابل م ا ات ملي ة، أي م العمالت األجنبي دين المحّرر ب رة لل لي

  من الدين العام اإلجمالي. %42,3نسبتُه 

ةتمويل الدين ا وفي ما يخصّ  الليرة اللبناني ة آب  لعام المحّرر ب ي نهاي ى 2018ف ان إل ، ارتفعت حصة مصرف لبن

  .%15,2والقطاع غير المصرفي إلى  %36,4مقابل انخفاض كّل من حصة المصارف إلى  48,4%

    
  بالليرة اللبنانية مصادر تمويل الدين العام المحّرر - 7جدول رقم     

  بالنسبة المئوية - نهاية الفترة     
  2018آب   2018تموز   2017 1 ك  

  36,4  36,9  37,5  المصارف في لبنان

  48,4  47,5  48,0  مصرف لبنان
  15,2  15,6  14,5  القطاع غير المصرفي

  100,0  100,0  100,0  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان     
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  ّرر بالعمالت األجنبية، جاء توّزع حصص المكتتبين كاآلتي:في ما يخّص تمويل الدين المحو

  
  مصادر تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية - 8جدول رقم 

  بالنسبة المئوية - نهاية الفترة    
  2018آب   2018تموز    2017 1ك   

  2,3  2,3  2,9  الحكومات

  3,8  3,8  4,4  المتعدّدة األطرافمؤسسات ال

  93,8  93,8  92,4  سندات يوروبوندز

  0,1  0,1  0,4  سندات خاصة لالستمالكات + مصادر أخرى خاصة

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

  

  يثالثاً: القطاع المصرف

ة وصلت، 2018 آب في نهاية ة العامل ارف التجاري ة للمص ة والمجّمع ان   الموجودات/المطلوبات اإلجمالي ي لبن ىف ا  إل م

ادل  وازي  359473يع ا ي رة (م ار لي ار دوالر)، 238,5ملي ل ملي ة  356244 مقاب ي نهاي رة ف ار لي وزملي  2018 تم

ة  331433و ي نهاي رة ف ار لي ام ملي ة  315652( 2017الع ي نهاي رة ف ار لي ع  .)2017 آبملي ة وارتف الي ميزاني إجم

ى الثمانيةاألشهر في  %8,5بنسبة جيّدة بلغت  المصارف التجارية، الذي يشير إلى حجم النشاط المصرفي، ام  األول ن الع م

  .2017العام  من الفترة ذاتهافي  %2,5 أدنى بلغت مقابل ارتفاعه بنسبة  2018

  

  المطلوبات

  الودائع اإلجمالية في المصارف التجارية

ة وصلت، 2018 آبفي نهاية  ع القطاع الخاص المو ،الودائع اإلجمالية لدى المصارف التجاري ي تضّم ودائ ر الت يم وغي ق

افةً  يم، إض ام،  المق اع الع ع القط ى ودائ ى إل ادل إل ا يع رة 267621م ار لي وازي  ملي ا ي ار دوالر)، 177,5(م ّكلت  ملي وش

ة  267160 من إجمالي المطلوبات مقابل 74,4% ي نهاي ة  260745و 2018 تموزمليار ليرة ف ي نهاي رة ف ار لي ام ملي الع

بة . )2017 آبليرة في نهاية  مليار 261079( 2017 ة بنس ع اإلجمالي ي  %2,6وارتفعت الودائ هر ف ةاألش ى الثماني  األول

  .2017العام  من الفترة ذاتها في %4,0بنسبة  مقابل ارتفاعها 2018من العام 

ة  %68,51، مقابل 2018 آبفي نهاية  %68,80 إلى ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم معّدل دولرة ارتفع في نهاي

  .)2017 آبفي نهاية  %66,92( 2017العام في نهاية  %68,72و ي سبقهالشهر الذ

ةالودائع اإلجمالية للقطاع الخاص المقيم  ارتفعت، 2018 آبفي نهاية  - ى  لدى المصارف التجاري ادل إل ا يع  205848م

رة  ار لي وازي ملي ا ي ار دوالر)  136,5 (م ّكلت ملي ل %57,3وش ات، مقاب الي المطلوب ن إجم ي  205614 م رة ف ار لي ملي

ذه . و)2017 آبفي نهاية  مليار ليرة 202241( 2017العام مليار ليرة في نهاية  201263و 2018 تموزنهاية  ارتفعت ه

ةاألشهر  في %2,3الودائع بنسبة  ى الثماني ن األول ام  م بة  2018الع ا بنس ل ارتفاعه ي  %4,4مقاب اف رة ذاته ام  الفت ن الع م

2017.   

  



  انـــارف لبنـــة مصــــجمعي   
9

ةاألشهر  في %1,8 ودائع المقيمين بالليرة بنسبة وفي التفصيل، ارتفعت ى الثماني ن األول ام  م ين ، 2018الع ي ح ازدادت ف

يم ارتفعو .%2,5بنسبة  بالعمالت األجنبية ودائع المقيمين ى معدّل دولرة ودائع القطاع الخاص المق ة %63,84 إل ي نهاي  ف

  .)2017 آبفي نهاية  %61,57( 2017العام  في نهاية %63,68و 2018 تموزفي نهاية  %63,52مقابل  2018 آب

  

ة ودائع القطاع الخاص غير المقيم بلغت، 2018 آبفي نهاية و دى المصارف التجاري وازي  ل ا ي ون 36674م دوالر  ملي

ون 35156و 2018 تموزمليون دوالر في نهاية  36619 مقابل ة  ملي ي نهاي ام دوالر ف ون 34998( 2017الع دوالر  ملي

ة  ي نهاي بة . )2017 آبف ع بنس ذه الودائ ت ه ي  %4,3وارتفع هر ف ةاألش ى الثماني ام  األول ن الع ا  2018م ل ارتفاعه مقاب

  .2017العام من الفترة ذاتها في  %3,1أقّل بلغت بنسبة 

    
   ودائع القطاع المالي غير المقيم 

انودائع القطاع المالي غير المقيم لدى المصارف التجارية ا بلغت، 2018 آبفي نهاية  ون 8555حوالي  لعاملة في لبن  ملي

ل ة  8389 دوالر مقاب ي نهاي ون دوالر ف وزملي ون 7481و 2018 تم ة  ملي ي نهاي ام دوالر ف ين 6806( 2017الع  مالي

  .)2017 آبدوالر في نهاية 

  
    األموال الخاصة للمصارف التجارية

ادل  األموال الخاصة للمصارف التجارية بلغت، 2018 آب في نهاية رة ( 30246ما يع ار لي ار دوالر)  20,1ملي لملي  مقاب

ة  28831و 2018 تموزفي نهاية  مليار ليرة 30317 ي نهاي رة ف ار لي ام ملي ة  28095( 2017الع ي نهاي رة ف ار لي  آبملي

ّكلت )2017 ة %8,4، وش ة المجّمع الي الميزاني ن إجم اص.  %33,8و م اع الخ ليفات للقط وع التس ن مجم ازدادت وم

ى الثمانيةاألشهر  في %4,9بنسبة  ةاألموال الخاصّ  ام  من األول ا بنسبة ، 2018الع ل ارتفاعه ي  %2,2مقاب اف رة ذاته  الفت

  .2017من العام 

  
  الموجودات

   ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان

ت، 2018 آبفي نهاية  ان ارتفع دى مصرف لبن ة ل ع المصارف التجاري ى ودائ وازي  إل ا ي رة  182222م ار لي لمملي  قاب

ة  155893و 2018 تموزمليار ليرة في نهاية  180946 ام مليار ليرة في نهاي ة  142527( 2017الع ي نهاي رة ف ار لي ملي

د )2017 آب ع ق ذه الودائ ون ه ذلك، تك بة  ازدادت. وب ي %16,9بنس هر  ف ةاألش ى الثماني ن األول ام  م ل  ،2018الع مقاب

  .2017من العام  االفترة ذاتهفي  %5,9 بلغت أقلّ  بنسبة ارتفاعها

  
  التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم

رة  79535ما يوازي  التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم بلغت، 2018 آبفي نهاية  ار لي ملي

ون 52760أو ما يعادل  ل ملي ين 52710 دوالر، مقاب ة  مالي ي نهاي ون دوال 53615و 2018 تموزدوالر ف ة ملي ي نهاي ر ف

ام  ة  52465( 2017الع ي نهاي ون دوالر ف ذلك،  ).2017 آبملي ونوب ليفات تك ذه التس د  ه تق بة  تراجع ي %1,6بنس  ف

ا المصارف 2018العام  من األولى الثمانيةاألشهر  . مع اإلشارة إلى أّن هذه التسليفات ال تتضّمن األوراق المالية التي تملكه

 .مقيمال التجارية على القطاع الخاص
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  التسليفات المصرفية للقطاع العام

ام ارتفعت، 2018 آبفي نهاية  ة للقطاع الع ى  التسليفات الممنوحة من المصارف التجاري ا إل ادل م رة 50869يع ار لي  ،ملي

ة  48163و 2018 تموزمليار ليرة في نهاية  50178 مقابل ام مليار ليرة في نهاي ة  50522( 2017الع ي نهاي رة ف ار لي ملي

ي %5,6سبة بن هذه التسليفات ارتفعتو .)2017 آب هر  ف ةاألش ن الثماني ام  م ل، 2018الع ا مقاب بة  تراجعه ي %3,5بنس  ف

  . 2017من العام  الفترة ذاتها

دار تراجعت وفي التفصيل،  الليرة بمق ام ب ي 855التسليفات المصرفية للقطاع الع رة ف ار لي ةاألشهر  ملي ى  الثماني من األول

ةفي حين ازدادت  ،2018 آبنهاية مليار ليرة في  25934لغ لتب 2018العام  ة  التسليفات للقطاع العام بالعمالت األجنبي بقيم

ً متأثّرة  مليار ليرة 24935ما يعادل  لتصل إلىمليار ليرة  3561وازي ت ندات  2018بشراء المصارف في أيار  خصوصا س

   .آنذاك ملية المقايضة التي تّمتإثر ع أُصدرت في الشهر المذكور يوروبندز من مصرف لبنان

  

  الموجودات الخارجية 

ة بلغت، 2018 آبفي نهاية  ون 23249 الموجودات الخارجية للمصارف التجاري ل ملي ون دوالر  22561 دوالر مقاب ملي

ة  ي نهاي وزف ون 23601و 2018 تم ة  ملي ي نهاي ام دوالر ف ون 22065( 2017الع ة  ملي ي نهاي . )2017 آبدوالر ف

ذه الموجودات بنسبة  تتراجعو ةاألشهر  في %1,5ه ى الثماني ام  األول ل ، 2018من الع امقاب بة تراجعه ي  %4,5 بنس ف

  .2017من العام  الفترة ذاتها

  

 ً   الوضع النقدي -رابعا

   الكتلة النقدية

ة ي نهاي ت، 2018 آب ف ة النقدي بلغ ع (مالكتل ا الواس الليرة و )3ة بمفهومه ةبب وازي العمالت األجنبي ا ي ار  212611 م ملي

ة  212335 مقابل ،ليرة ي نهاي رة ف ار لي ة  208965و 2018 تموزملي ي نهاي رة ف ار لي ام ملي ار  209837( 2017الع ملي

ي  %1,7) قد ارتفعت بنسبة 3اإلجمالية (م الكتلة النقدية تكونبذلك، و .)2017 آبليرة في نهاية  هر ف ةاألش ى الثماني  األول

ة أخرى. 2018من العام  غ ،من جه ة بل ة النقدي رة الكتل دّل دول ة  %62,27 )3)/م2م-3((مأي ) 3م( مع ي نهاي ل  آبف مقاب

ة  61,96% ي نهاي وزف ام  %62,12و ،2018 تم ة الع ي نهاي ة  %60,11( 2017ف ي نهاي أتّى ). 2017 آبف اعوت  ارتف

 :من 2018العام  مناألولى  الثمانيةاألشهر  فيمليار ليرة  3646 والبالغ) 3(م لكتلة النقدية اإلجماليةا

رفي تراجع - ا  مركزي)المصرف المصارف وأي ال( القيمة اإلجمالية للموجودات الخارجية الصافية لدى الجهاز المص بم

ّل من تراجع عن ذلك نتجودوالر).  مليون 2129ليرة (ما يعادل  اتمليار 3210يوازي  دار  ك ذهب بمق ن ال الموجودات م

عنتيجة  )دوالر مليون 837مليار ليرة ( 1261 ً  تراج ا ذهب عالمي ر و، سعر أونصة ال ة الصافية (غي الموجودات الخارجي

 .دوالر) مليون 1293مليار ليرة (ما يعادل  1949الذهب) بما يوازي 

  .مليار ليرة 854 على القطاع العام بقيمة لجهاز المصرفياديون  صافي ارتفاع -

ً "المسّجلة  فروقات القطع تراجع -   .مليار ليرة 1256بقيمة  " سلبا
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ع - ة تراج ليفات اإلجمالي ة التس رفي الممنوح از المص ن الجه اص م اع الخ يم للقط والي المق ة 2256 بح رة، نتيج ار لي  ملي

ادل تراجع  ا يع ة بم العمالت األجنبي رة ( 2527التسليفات ب ار لي ون 1677حوالي ملي اع ، دوالر) ملي ل ارتف ليفات مقاب التس

  .ليرةمليار  272بالليرة بما مقداره 

  ليرة. مليار 7002البنود األخرى الصافية بقيمة  ارتفاع -

ا الضيّق (م ارتفعت ،2018العام من  األولى الثمانيةاألشهر  فيو الليرة بمفهومه ي حين ، %5,8بنسبة  )1الكتلة النقدية ب ف

  .%1,3بنسبة  )2الكتلة النقدية بالليرة بمفهومها الواسع (م ازدادت

 

  تحت الطلب بالليرة في الجهاز المصرفي. القطاع الخاص المقيم وودائع بالليرة ي التداول) تشمل النقد فM1( 1م

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

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

  المصارف في األسواق الخارجية.

  

  معدالت الفوائد

  معّدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

إلى  على المحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية ةلقَّ الفائدة المثانخفضت ، 2018 آب في نهاية

ويعود انخفاض الفائدة إلى  ).2017في نهاية العام  %6,65لشهر الذي سبق (في نهاية ا %6,42مقابل  6,28%

(استثنائياً).  %1مليار ليرة وبفائدة  2000سنوات بقيمة  5اكتتاب مصرف لبنان بسندات خزينة بالليرة من فئة 

شهراً  24فئة ( 2017وكان المصرف المركزي اكتتب بسندات بالفائدة المتدنّية ذاتها في كّل من تشرين الثاني 

 36(فئة  2018مليار ليرة) وحزيران  1500شهراً بقيمة  36(فئة  2017مليار ليرة) وكانون األول  1500بقيمة 

 1462سنوات) مقابل  4,04يوماً ( 1472إلى  متوسط عمر المحفظةمليار ليرة). وارتفع قليالً  2000شهراً بقيمة 

   .في نهاية التواريخ المذكورة على التوالي سنوات) 3,90يوماً ( 1420سنوات) و 4,02يوماً (

، 2018آب الُمصدََرة خالل شهر العادية الفائدة الفعلية على سندات الخزينة  معدالتاستقّرت على صعيد آخر، 

 %5,35لفئة الستة أشهر،  %4,99لفئة الثالثة أشهر،  %4,44: لتسّجل في اإلصدار األخير المستويات التالية

(باستثناء إصدار الـ  لفئة الخمس سنوات %6,74، لفئة الثالث سنوات %6,50ن، يْ لفئة السنتَ  %5,84لفئة السنة، 

 سنوات.  العشرفئة ل %7,46و سنوات السبعفئة ل %7,08مليار المذكور أعاله)،  2000

  

  )Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األجنبية (

ة  ي نهاي تقّرت ، 2018آب ف دة الفااس ة  ةلقَّ المثئ ـمالت األجنبي ة بالع ندات الخزين ـة لس ة اإلجمالي ى المحفظ عل

)(Eurobonds  ى بق ( %6,73عل ذي س هر ال ة الش ي نهاي أنها ف انون األول  %6,49ش ة ك ي نهاي )، 2017ف

ةوانخفض قليالً  ر المحفظ ى  متوسط عم ل  7,78إل رات  7,07سنوات ( 7,87سنوات مقاب ة الفت ي نهاي سنوات) ف

   .التواليعلى 
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  الفوائد المصرفية على الليرة

نقاط أساس  9بواقع  على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالليرة اللبنانية ةلقَّ المثمتوسط الفائدة ارتفع ، 2018 آبفي 

على التسليفات الجديدة  المثقَّلةمتوسط الفائدة )، كما ارتفع 2017في آب  %5,55( %6,94مقابل  %7,03إلى 

) في األشهر الثالثة  المذكورة %8,10( %8,66مقابل  %8,81نقطة أساس إلى  15بواقع  ة بالليرةأو المجدّد

  على التوالي.

مقابل  %6,27إلى  )Interbank  Rateبين المصارف بالليرة (المثقّلة متوّسط الفائدة ارتفع  ،2018وفي آب 

  ).2017في آب  %4,24في الشهر الذي سبق ( 5,00%

  ناه تطور الفائدة على الليرة في عدد من األشهر:ويعرض الجدول أد

      

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

  2018آب   2018تموز   2017 آب  

  7,03  6,94 5,55  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

  8,81  8,66  8,10  المجدّدةمتوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو 

  6,27  5,00  4,24  المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

  المصدر: مصرف لبنان    

  

  الفوائد المصرفية على الدوالر

لالمتوّسط ارتفع  ،2018 آبفي  ان المثقَّ ي لبن دى المصارف ف دوالر ل دة أو المجدّدة بال ع الجدي ى الودائ دة عل  للفائ

ى  ل  %4,20إل ذي سبق ( %4,14مقاب ي الشهر ال ي آب  %3,63ف ع  )،2017ف ا ارتف ط المثكم دة قَّالمتوّس ل للفائ

دوالر دّدة بال دة أو المج ليفات الجدي ى التس ع  عل ى  16بواق اس، أي إل ة أس ل  %8,12نقط هر  %7,96مقاب ي الش ف

  ) في التواريخ المذكورة على التوالي.%7,29الذي سبق (

دل متوسط، بلغ 2018وفي آب  ة أشهرالل مع ور لثالث ل  %2,32 يب ذي سبق ( %2,34مقاب ي الشهر ال  %1,31ف

  ). 2017في آب 

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

  تطّور الفائدة على الدوالر، بالنسبة المئوية (%) - 10جدول رقم 
  2018 آب  2018 تموز  2017آب   

  4,20  4,14  3,63  الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة متوسط المعدالت

 8,12  7,96  7,29  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

 2,32 2,34 1,31  متوّسط معدّل ليبور لثالثة أشهر

  المصدر: مصرف لبنان    

       

  سوق القطع
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ي آب  دوالر األمي ،2018ف عر ال ط س ل متوس ى أقف ي عل رات 1507,5رك دّة لي نوات ع ذ س أنه من امش  ش ي ه وبق

ع 1514ليرة للشراء و 1501تسعيره على حاله، أي  غ  .ليرة للمبي ي سوق القطع بل ام العمل ف ذكر أن عدد أي  19يُ

ً يوم   .2018من العام  الثامنفي الشهر  ا

انبلغت على صعيد آخر،  ائلة موجودات مصرف لبن ة الس العمالت األجنبي ة آب  33919 ب ي نهاي ون دوالر ف ملي

ل  2018 بق ( 34212مقاب ذي س هر ال ة الش ي نهاي ون دوالر ف انون األول  35807ملي ة ك ي نهاي ين دوالر ف مالي

دار 2017 د انخفضت بمق ذه الموجودات ق ى من  1888). وعليه، تكون ه ة األول ي األشهر الثماني ون دوالر ف ملي

  . 2017ون دوالر في الفترة ذاتها من العام ملي 2760مقابل انخفاضها بقيمة  2018العام 

  

  ؤشر أسعار االستهالكم

ع ، وبحسب مؤسسة البحوث واالستشارات، 2018 آبفي  روت وضواحيهامؤّشارتف ة بي بنسبة  ر األسعار لمدين

انون األول  %5,3قياساً على الشهر الذي سبق، في حين سّجل ارتفاعاً بنسبة  0,34% ى ك اً عل د 2017قياس . وعن

ي آب مق ة ف ي عشر  2018ارنة متوسط هذا المؤشر في األشهر اإلثني عشر المنتهي ي األشهر اإلثن ع متوسطه ف م

  . %2,9، يكون قد سّجل ارتفاعاً بنسبة 2017المنتهية في آب 

  

ي آب  %0,2الذي تنشره إدارة اإلحصاء المركزي، فقد انخفض بنسبة  مؤشر األسعار في لبنانأما  اً  2018ف قياس

انون األول  %3,2 شهر الذي سبق ليسّجل بذلك ارتفاعاً بنسبةعلى ال ى ك ة متوسطه2017قياساً عل د مقارن   . وعن

ي آب  ي آب  2018في األشهر اإلثني عشر المنتهية ف ة ف ي عشر المنتهي ع األشهر اإلثن ع 2017م د ارتف ون ق ، يك

  .%5,7بنسبة 

  
 

         


