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  الوضع االقتصادي والمالي والمصرفي

  2019 آذار    
   

قياساً على ما كانته  المتوافرة مؤشرات القطاع الحقيقي غالبية نتائج تراجعت، 2019 في الفصل األول من العام

 اقتصر التحّسن على العموم ، فيماالقطاع العقاريوحركة قاصة الشيكات مك في الفصل ذاته من العام الذي سبق،

ل لبنان. ة الوافدين إلىنسب على في فترة كانون كبيراً تجاوز الملياَرْي دوالر ميزان المدفوعات عجزاً  وسجَّ

وفي الفصل  ق.مليون دوالر في الفترة ذاتها من العام الذي سب 198قدره  عجز أدنىمقابل  2019آذار  - الثاني

مليار دوالر في نهاية  86,2يصل حجمه إلى ل %1,3األول من العام الحالي، ارتفع الدين العام اإلجمالي بنسبة 

 الفترة.

 بلغ معدلهعنه بإجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية، فعرف نمواً أّما النشاط المصرفي المعبَّر  

في الفصل األول من العام  %2,1بلغت  أعلىمقابل نسبة نمو  الحاليفي األشهر الثالثة األولى من العام  1,3%

مليار  38,6والتي تشّكل دعامة لالستقرار النقدي،  موجودات مصرف لبنان بالعمالت األجنبية، وبلغت. 2018

بعد  2019في شهر آذار متوسط الفائدة الدائنة على الليرة  انخفضمن جهة أخرى، . 2019في نهاية آذار دوالر 

 . أشهر متتالية من االرتفاع
  

   الوضع االقتصادي العام -أوالً 

  صةالشيكات المتقا

ة بلغت، 2019 آذارفي  ة للشيكات المتقاّص ة اإلجمالي ادل  القيم ا يع ون 5068م ل  ملي ون 4854دوالر مقاب ي  ملي دوالر ف

بق ذي س هر ال ون 5741و الش ي  ملي تو. 2018 آذاردوالر ف ة  انخفض يكات المتقاص ة الش بة قيم ي %11,9بنس ل ف  الفص

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

ي %67,1مقابل  2019 آذار-كانون الثانيفترة  في %63,1 إلى المتقاّصة ا ف رة ذاته ام الفت ن الع يّن من  ،2018 م ا يتب كم

  .الجدول أدناه
  

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

نسبة التغيّر، %   2019  2018  2017  2016  

2019/2018  

  الشيكات بالليرة

  العدد (آالف) -

  القيمة (مليار ليرة) -

  متوّسط قيمة الشيك (آالف الليرات)  -

  

1029  

7319  

7113  

  

1086  

8125  

7482  

  

1138  

8334  

7323  

  

1140  

8254  

7240  

  

+0,2  

-1,0  

-1,1  

  الشيكات بالعمالت األجنبية

  العدد (آالف) -

  القيمة (مليون دوالر) -

  متوّسط قيمة الشيك (دوالر) -

  

2009  

12036  

5991  

  

1921  

11718  

6100  

  

1835  

11296  

6156  

  

1513  

9349  

6179  

  

-17,5  

-17,2  

+0,4  

  مجموع قيمة الشيكات (مليار ليرة)

  متوّسط قيمة الشيك (آالف الليرات)

25463  

8382  

25790  

8577  

25363  

8531  

22348  

8424  

-11,9  

-1,3 

  دولرة الشيكات، %

  العدد - 

  القيمة - 

  

66,1  

71,3  

  

63,9  

68,5  

  

61,7  

67,1  

  

57,0  

63,1  

  

  المصدر: مصرف لبنان       
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  حركة التصدير

ل  320 إلى قيمة الصادرات السلعية ارتفعت، 2019 آذارفي  ون دوالر، مقاب بقه  300ملي ذي س ي الشهر ال ون دوالر ف ملي

ي  283و ون دوالر ف ة  ازدادت. و2018 آذارملي بةقيم لعية بنس ادرات الس ي %5,2 الص ن ف ل األول م ام  الفص  2019الع

   .2018 العامالفترة ذاتها من بالمقارنة مع 

ي ت الصادرات السلعية ف رة وتوّزع اني فت انون الث ت 2019آذار  -ك اآلتي: احتلّ ا ك ب نوعه به  بحس ة وش األحجار الكريم

ة ز األول  الكريمة والمعادن الثمين تها المرك ة  %32,2وبلغت حّص ا منتجات صناعة األغذي من مجموع الصادرات، تلته

ة ، ف)%9,7( منتجات الصناعة الكيميائية، ثّم )%11,6( اآلالت واألجهزة والمعدّات الكهربائيةف ،)12,1%( المعادن العادي

ام ن الفصل األول م ). ومن أبرز البلدان التي صدّر إليها لبنان السلع في%9,0ومصنوعاتها ( ذكر:2019الع  سويسرا ، ن

ت ي احتلّ ت حّص الت ى وبلغ ة األول لعية،  %15,0 تهاالمرتب ادرات الس الي الص ن إجم ام دة  تلته ة المتح ارات العربي اإلم

  ).%6,0فالمملكة العربية السعودية ()، %6,2ثّم جنوب افريقيا ( )،%7,2( سوريا )، ثمّ 13,5%(

  
  2019- 2016السنوات األول من  الفصل السلعية في الصادرات - 3جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2019  2018  2017  2016  
2019/2018  

  5,2+  856  814  730  634  الصادرات السلعية (مليون دوالر)
  المصدر: المركز اآللي الجمركي     

 
  الحسابات الخارجية

ون  1064قدُره  مقابل عجزدوالر  مليون 1861 إلى عجز الميزان التجاري ارتفع، 2019 آذارفي  - هر  دوالرملي ي الش ف

بق وعجز ة  الذي س ون 1386بقيم ي  ملي ى 2018 آذاردوالر ف زان التجاري إل ز المي يالً عج ا ازداد قل ون  4093، كم ملي

  مليون دوالر في الفترة ذاتها من العام الذي سبق. 3995مقابل عجز بقيمة  2019دوالر في الفصل األول من العام 

ي  - جّ ، 2019 آذارف افية لتس ة الص ودات الخارجي رفي  الموج از المص دى الجه ةل ات المالي ً  والمؤسس ا ة تراجع  75 بقيم

ل ،دوالر مليون ا  مقاب ة تراجعه ون 550بقيم ي  دوالر ملي بقف ذي س ة  الشهر ال ي  364وبقيم ون دوالر ف . 2018 آذارملي

ون  198بقيمة  تراجعها، مقابل 2019ام من الع األول الفصلدوالر في  ماليين 2005وتراجعت هذه الموجودات بقيمة  ملي

  .2018دوالر في الفترة ذاتها من العام 

  

  قطاع البناء

ابتَ  تراجعت ،2019 آذارفي  - مال يْ مساحات البناء المرّخص بـها لدى نق روت والش ي بي ى المهندسين ف ف 596 إل ر أل  مت

ي 2م ألف 847مقابل  )2(م مربع ذي سبق  ف هر ال ون .2018 آذاري ف 2م آالف 909والش ذلك، تك راخيص  وب مساحات ت

  .2018من العام  اذاته الفترةبالمقارنة مع  2019العام  األول من الفصل في %27,6بنسبة  انخفضتقد  البناء
  

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

 ، %نسبة التغيّر  2019  2018  2017  2016  
2019/2018  

 27,6- 1946 2689 3145 3272 )2مساحات البناء اإلجمالية (ألف م

  المهندسين في بيروت والشمال تاابالمصدر: نق     
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ل 52,8 قيمة الرسوم العقارية المستوفاة عبر مختلف أمانات السجّل العقاري بلغت، 2019 آذارفي  -  50,8 مليار ليرة مقاب

من  األول الفصلفي  %22,0بنسبة هذه الرسوم  انخفضتو .2018 آذارفي  اً مليار 71,3 سبقفي الشهر الذي  مليار ليرة

  .2018العام  من اذاته الفترة مع بالمقارنة 2019العام 

ي آذار  257 إلى ارتفعتعلى صعيد كّميات اإلسمنت المسلّمة، فقد  -  ل 2019ألف طن ف ي  آالف 203 مقاب طن ف

بقه  ذي س هر ال ن  442والش ف ط ي أل د. و2018 آذارف ات ق ذه الكّمي ون ه ذلك تك بة  ب ت بنس ي  %35,7تراجع ف

  .2018من العام  الفترة ذاتهامن العام الجاري بالمقارنة مع  الفصل األول
  

  قطاع النقل الجوي

ة 5162، بلغ عدد الرحالت اإلجمالية من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي 2019 آذارفي  ادمين رحل اب الق دد الرك ، وع

310048  ً ً  304174والمغادرين  شخصا ابرين  شخصا ً  4424والع ا ي شخص ر المطار ف ة الشحن عب عيد حرك ى ص . وعل

ً  2548مقابل  أطنان 5205، بلغ حجم البضائع المفرغة المذكورالشهر    للبضائع المشحونة. طنّا

رحالت  كّل من عارتف، 2018العام من  الفترة ذاتها، وبالمقارنة مع 2019 العاممن  الفصل األولفي و  %0,4بنسبة عدد ال

بة و ادرين بنس ة المغ ن%0,9حرك ّل م ت ك ين تراجع ي ح بة  ، ف ادمين بنس ة الق ر و %0,2حرك ائع عب حن البض ة ش حرك

 .%8,3المطار بنسبة 

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

  2019و 2018العامين  من الفصل األول في

  التغيّر، %  2019  2018  

  حركة الطائرات (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

15345  

36,5  

15413  

39,7  

+0,4  

  حركة القادمين (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

840170  

38,1  

838759  

41,2  

-0,2  

  حركة المغادرين (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

887779  

37,8  

895858  

40,5  

+0,9  

  -  15105  867  ن (عدد)حركة العابري

  حركة شحن البضائع (طن)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

22040  

27,7  

20220  

26,6 

-8,3 

  المصدر: قسم التطوير والتسويق في مطار بيروت الدولي    

 
  حركة مرفأ بيروت

ي  روت 2019 آذارف أ بي ت مرف ي دخل واخر الت دد الب غ ع ة 147، بل ائع المفرغ م البض اخرة، وحج ه  ب ً  541933في ا  طنّ

ً  88546والمشحونة  دد المستوعبات المفرغة طنّا ً مستوعب 20236، وع يو. ا ن  الفصل ف ام األول م ة  2019الع وبالمقارن

ن اذاته الفترة مع ام  م ّل من تراجع ،2018الع بة  ك واخر بنس م البضائع و ،%12,7عدد الب بة  المفرغةحج  ، %13,2بنس

  .%15,4 عدد المستوعبات المفرغة بنسبةو، %22,0بنسبة  المشحونةحجم البضائع و
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   بورصة بيروت

ة ، 2019 آذارفي  غ عدد األسهم المتداول ث بل روت بحي ة  10078398تراجعت الحركة في بورصة بي سهماً بقيم

داول  55,3 ا  121955414مليون دوالر مقابل حركة تمثّلت بت ذي  569,9سهماً قيمته ي الشهر ال ون دوالر ف ملي

ة س 34632170سبق ( ي آذار  248,8هماً بقيم ون دوالر ف ة2018ملي ت قيم ا ارتفع وقية )، فيم ملة الس ى  الرس إل

ون دوالر 9629 ل  ملي ً مليون 9336مقاب ى  11854( ا ذكورة عل ة الم واريخ الثالث ة الت ي نهاي ون دوالر) ف ملي

  التوالي. 

ة األسهم ا %88,0القطاع المصرفي على  استحوذ، 2019 آذاروفي  روت من إجمالي قيم ي بورصة بي ة ف لمتداول

  للقطاع الصناعي. فقط  %0,2و شركة سوليدير بسهَمْيها "أ" و"ب"ل %11,8مقابل حوالي 

  يتبيّن اآلتي: 2019و 2018على صعيد آخر، وعند مقارنة حركة بورصة بيروت في الفصل األول من العاَمْين 

 وناً.ملي 183مليون سهم إلى  45,6ارتفاع عدد األسهم المتداولة من  - 

 مليوناً. 777,3مليون دوالر إلى  338,1ارتفاع القيمة المتداولة من  - 

  

 
 ً   المالية العامة    - ثانيا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دّةع ل ع ان (+ ،وام اء لبن ة كهرب ى مؤسس ويالت إل اع التح ا ارتف اب  718ومنه ى حس ات عل رة) والنفق ار لي ملي

ابقة (+ ات س رة) 354موازن ار لي ديات (+ ملي ى البل ويالت إل رة)  269والتح ار لي ى ملي افة إل ب باإلض د الروات بن

ور وملحقا ا واألج ذي ته ة ال ع بقيم ار 1608ارتف رة اتملي بة  لي ن  %22,1وبنس ى  7283(م رة إل ار لي  8891ملي

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

ى  %24,8ن مملياراً في الفترة ذاتها من العام الحالي وارتفعت نسبتُه  8757 دفوعات إل وع الم  %35,1من مجم

  . في الفترتَْين المذكوَرتَْين على التوالي

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

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

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

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

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

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

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

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

  مصدر المعلومات: وزارة المالية     

  سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

ابلغت ، 2019 آذارنهاية في  ة ب ة لسندات الخزين ات القيمة اإلسمية للمحفظة اإلجمالي أشهر،  6أشهر،  3لليرة (فئ

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

ار 77686 رة  ملي ل لي بق 76370مقاب ذي س هر ال ة الش ي نهاي اراً ف ار 76575و ملي ة اً ملي ي نهاي انون األول  ف ك

د 2018 ة ق ذه المحفظ ون ه ذلك، تك ة  تارتفع. وب ار 1111بقيم ي ملي رة ف ام  لي ن الع ل األول م   .2019الفص

ة  ذكور سندات من فئ ي الشهر الم ة  1049سنوات ( 7وأصدرت وزارة المالية ف رة) ومن فئ ار لي سنوات  10ملي

  مليار ليرة) باإلضافة إلى السندات من الفئات األخرى. 282(

  
  بالنسبة المئوية) -لفئات (نهاية الفترةتوّزع سندات الخزينة بالليرة على جميع ا - 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 

باط  ش

2019  

  0,06  0,21  2,53  8,61  13,42  23,18  15,58  2,40  28,14  4,03  1,86  100,00  

آذار 

2019  

  0,31  0,15  2,36  8,08  13,16  23,10  16,67  2,36  28,03  3,96  1,82  100,00  

  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

ة السبع سنوا2019يظهر توّزع فئات سندات الخزينة بالليرة بين نهاية شباط ونهاية آذار  ى ، ارتفاع حصة فئ ت إل

ى من مجموع المحفظة  16,7% ة العشر سنوات إل ة الخمس  %28,0مقابل تراجع بسيط في حصة كّل من فئ وفئ

  .%23,1سنوات إلى 
  

الليرة القيمة الفعليةوارتفعت  ى  للمحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة اللبنانية ب ة آذار  78777إل ي نهاي رة ف ار لي ملي

  . وتوّزعت على المكتتبين كاآلتي:مليار ليرة) 1425(+ة الشهر الذي سبق ملياراً في نهاي 77352مقابل  2019
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  توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين - 6جدول رقم   
  نهاية الفترة، مليار ليرة لبنانية) - (القيمة الفعلية    

  2019آذار   2019شباط   2018 1ك     

  المصارف 

  الحصة من المجموع

27126  

35,0%  

26804  

34,7%  

26634  

33,8%  

  مصرف لبنان

  الحصة من المجموع

39006  

50,3%  

39318  

50,8%  

40736  

51,7%  

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

481  

0,6%  

467  

0,6%  

475  

0,6%  

  المؤسسات العامة

  الحصة من المجموع

9956  

12,8%  

9750  

12,6%  

9922  

12,6%  

  الجمهور

  الحصة من المجموع

1007  

1,3%  

1013  

1,3%  

1010  

1,3%  

  78777  77352  77576  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان     

  

ة آذار  ي نهاي الليرة ف ة ب ندات الخزين ة س ى محفظ ين عل ص المكتتب وّزع حص ن ت يّن م ة  2019يتب ى نهاي اً عل قياس

ى  ان إل رف لبن ة مص اع حص بق، ارتف ذي س هر ال ى  %51,7الش ارف إل ة المص اض حص ل انخف  %33,8مقاب

  .%14,5القطاع غير المصرفي على واستقرار حصة 

  

  سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

ـهاية  ي ن ت ، 2019آذار ف ة بلغ العمالت األجنبي دَرة ب ة الُمص ة اللبناني ندات الخزين ة س ة  Eurobondsمحفظ (قيم

ه)  ى تاريخ ة حت د المتراكم د الفوائ مية زائ ات اإلس وازي االكتتاب ا ي ين دوالر م 31605م وازي مالي ا ي ل م قاب

  ).2018مليون دوالر في نهاية العام  31327مليوناً في نهاية الشهر الذي سبق ( 31573

د بلغت، 2019 آذاروفي نهاية  ندات اليوروبون ون  16060 زمحفظة المصارف التجارية من إجمالي محفظة س ملي

بته  ا نس ل %50,8دوالر (أي م ة) مقاب وع المحفظ ن مجم ون 16190 م بته دوالر ( ملي ا نس ن  %51,3أي 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  86,2مليار ليرة (أي ما يعادل  129982 الدين العام اإلجمالي بلغ، 2019 آذار نهايةفي 

. وبذلك، يكون الدين 2018مليار ليرة في نهاية العام  128347مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و 128518

الفصل األول من العام الحالي مقابل زيادة  في %1,3وبنسبة  مليار ليرة 1635 ارتفع بقيمة قد العام اإلجمالي

   .2018في الفصل ذاته من العام  %2,9مليار ليرة وبنسبة  3531  بقيمة

اع 2019األول من العام  الفصلونتج ارتفاع الدين العام اإلجمالي في  ة  من ارتف ة بقيم الليرة اللبناني دين ب  1213ال

ر   مليون دوالر). 280مليار ليرة ( 422بالعمالت األجنبية بما يوازي  مليار ليرة والدين المحرَّ
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از المصرفي،  وبلغ دى الجه ام ل ع القطاع الع ـزيل ودائ رة  116334الدين العام الصافي، المحتَسب بعد تن ار لي ملي

  .2018قياساً على نهاية العام  %1,9ه نسبتُ ارتفاعاً  مسّجالً ، 2019آذار  في نهاية

ـهاية  ي ن ة 2019آذار وف ت قيم ة، بلغ الليرة اللبناني ّرر ب ام المح دين الع ا 79065 ال والي ملي ّكلةً ح رة، مش ر لي

ام 60,8% دين الع الي ال ن إجم ادل   م ا يع ل م ار 50917مقاب ا  ملي ة، أي م العمالت األجنبي ّرر ب دين المح رة لل لي

   من الدين العام اإلجمالي. %39,2نسبتُه 

ةتمويل الدين ا في ما يخصّ  الليرة اللبناني ام المحّرر ب ى لع ة آ %34,1، انخفضت حصة المصارف إل ي نهاي ذار ف

ى  34,9%( 2019 ان إل اع حصة مصرف لبن ل ارتف ذي سبق) مقاب ة الشهر ال ا %50,6( %51,5في نهاي )، فيم

  استقّرت نسبياً حصة القطاع غير المصرفي.

    
  مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية - 7جدول رقم   

  بالنسبة المئوية - نهاية الفترة     
  2019 رآذا  2019شباط   2018 1 ك  

  
  34,1  34,9  35,2  المصارف في لبنان

  51,5  50,6  50,1  مصرف لبنان
  14,4  14,5  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

    
  در تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبيةمصا - 8جدول رقم 

  بالنسبة المئوية - نهاية الفترة    
  2019آذار   2019شباط   2018 1ك   

  2,2  2,2  2,2  الحكومات

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

  93,6  93,6  93,5  سندات يوروبوندز

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

  100,0  100,0  100,0  موعالمج
  المصدر: مصرف لبنان     

  

  يثالثاً: القطاع المصرف

ة ارتفعت، 2019 آذار نهايةفي  ة العامل ان   الموجودات/المطلوبات اإلجمالية والمجّمعة للمصارف التجاري ي لبن ى ف ا إل م

ادل  وازي  381023يع ا ي رة (م ار لي ار دوالر)، 252,8ملي ل ملي ر 377237 مقاب ار لي بقملي ذي س هر ال ة الش ي نهاي  ة ف

ة  376097و ي نهاي رة ف ار لي ام ملي ة  338540( 2018الع ي نهاي رة ف ار لي ة  ازدادو .)2018 آذارملي الي ميزاني إجم

رفي، اط المص م النش ى حج ير إل ذي يش ة، ال ارف التجاري بة  المص ي  %1,3بنس لف ام  الفص ن الع ل 2019األول م ، مقاب

  .2018العام  من اتهاذ الفترة في %2,1ارتفاعه بنسبة 
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  المطلوبات

  الودائع اإلجمالية في المصارف التجارية

ة بلغت، 2019 آذارفي نهاية  ارف التجاري دى المص ر و ،الودائع اإلجمالية ل يم وغي ع القطاع الخاص المق ّم ودائ ي تض الت

رة 266969إلى ودائع القطاع العام، ما يعادل  المقيم، إضافةً  ار لي وازي  ملي ا ي ار دوالر)  177,1(م  %70,1وشّكلت  ملي

ة  269173و مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه 265944 من إجمالي المطلوبات مقابل ام مليار ليرة في نهاي  2018الع

ام  الفصلفي  %0,8الودائع اإلجمالية بنسبة تراجعت و. )2018 آذارمليار ليرة في نهاية  264101( ، 2019األول من الع

  .2018العام  من ذاتها الفترة في %1,3ها بنسبة مقابل ارتفاع

ة  %70,60 مستقّراً على ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم معّدل دولرة بقيو ي نهاي ة  2019 آذارف ع نهاي ة م مقارن

  .)2018 آذارفي نهاية  %68,30( %70,62حيث بلغ  2018الشهر الذي سبق حيث بلغ المعدّل ذاته، ونهاية العام 

ادل  لدى المصارف التجاريةالودائع اإلجمالية للقطاع الخاص المقيم  بلغت، 2019 آذارفي نهاية  - ا يع ار  204419م ملي

ل %53,7ليرة وشّكلت  ات، مقاب بقه 203969 من إجمالي المطلوب ذي س هر ال ة الش ي نهاي رة ف ار لي ار  205859و ملي ملي

ة  ي نهاي رة ف ام لي ار  203707( 2018الع رة اتملي ة ف لي ت. و)2018 آذاري نهاي بة  تراجع ع بنس ذه الودائ ي %0,7ه  ف

   .2018من العام  ذاتها الفترةفي  %1,2، مقابل ارتفاعها بنسبة 2019العام  األول من الفصل

  
يل،  ي التفص توف بة تراجع الليرة بنس ين ب ع المقيم ي %0,9 ودائ ل ف ن الفص ام  األول م ا، 2019الع ت  كم ع تراجع ودائ

يم بقيو ،%0,6ة بنسبت األجنبية بالعمال المقيمين ع القطاع الخاص المق رة ودائ دّل دول ى مع اً عل تقّراً تقريب  %65,71 مس

ة ي نهاي غ  2019 آذار ف ث بل بق حي ذي س هر ال ة الش ع نهاي ة م ام و %65,72مقارن ة الع غ  2018نهاي ث بل  %65,66حي

  .)2018 آذارفي نهاية  63,11%(

  

ة لقطاع الخاص غير المقيمودائع ا بلغت، 2019 آذارفي نهاية و وازي  لدى المصارف التجاري ا ي ون 36921م دوالر  ملي

بقه 36670 مقابل ذي س ة الشهر ال ي نهاي ون 37725و مليون دوالر ف ة  ملي ي نهاي ام دوالر ف ون   36050( 2018الع ملي

ة  ي نهاي تو. )2018 آذاردوالر ف بة  تراجع ع بنس ذه الودائ ي  %2,1ه لف ام  الفص ن الع ا 2019األول م ل ارتفاعه ، مقاب

  .2018العام من  ذاتها الفترةفي  %2,5بنسبة 

    
   ودائع القطاع المالي غير المقيم 

ة  ي نهاي ت، 2019 آذارف ان بلغ ي لبن ة ف ة العامل ارف التجاري دى المص يم ل ر المق الي غي اع الم ع القط والي  ودائ  9361ح

ذ 9387 دوالر مقابل مليون هر ال ة الش بقهمليون دوالر في نهاي ون 9261و ي س ة  ملي ي نهاي ام دوالر ف  7739( 2018الع

  .)2018 آذاردوالر في نهاية  مليون

  
    األموال الخاصة للمصارف التجارية

ار دوالر)  22,1مليار ليرة ( 33244ما يعادل  األموال الخاصة للمصارف التجارية بلغت، 2019 آذار في نهاية لملي  مقاب

ة ا اتمليار 33403 بقهليرة في نهاي ذي س ة  30383و لشهر ال ي نهاي رة ف ار لي ام ملي ي   32575( 2018الع رة ف ار لي ملي

ة  ّكلت )2018 آذارنهاي ة %8,7، وش ة المجّمع الي الميزاني ن إجم اص.  %38,5و م اع الخ ليفات للقط وع التس ن مجم م
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ي  %13,0سبة بن ارتفاعهامقابل ، 2019العام  األول من الفصل في %9,4بنسبة األموال الخاّصة  ارتفعتو رةف ا الفت  ذاته

  .2018من العام 

  
  الموجودات

   ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان

ان ارتفعت، 2019 آذارفي نهاية  دى مصرف لبن ة ل ى ودائع المصارف التجاري وازي  إل ا ي رة  206595م ار لي لملي  مقاب

ار 166804( 2018العام نهاية  مليار ليرة في 196288و مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق 202600 ي  اتملي رة ف لي

ن الفصل في %5,3بنسبة  ازدادت. وبذلك، تكون هذه الودائع قد )2018 آذارنهاية  ام  األول م ل  ،2019الع امقاب  ارتفاعه

  .2018من العام  الفترة ذاتهافي  %7,0بنسبة 

  
  التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم

يم اجعتتر، 2019 آذارفي نهاية  ة للقطاع الخاص المق ى  التسليفات الممنوحة من المصارف التجاري وازي إل ا ي  76093م

ادل  ا يع رة أو م ار لي ون 50476ملي ل ملي بق 50890 دوالر، مقاب ذي س ة الشهر ال ي نهاي ون دوالر ف ون  52269و ملي ملي

ليفات تكونك، . وبذل)2018 آذاردوالر في نهاية  مليون 52734( 2018العام دوالر في نهاية  ذه التس د  ه بة  تراجعتق بنس

ى أّن  .2018من العام  ذاتها الفترةفي  %1,6 بنسبة تراجعهامقابل  ،2019العام  األول من الفصل في 3,4% مع اإلشارة إل

 هذه التسليفات ال تتضّمن األوراق المالية التي تملكها المصارف التجارية على القطاع الخاص المقيم.

 

  صرفية للقطاع العامالتسليفات الم

ام بلغت، 2019 آذارفي نهاية  ادل  التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الع ا يع رة 50200م ار لي ل ،ملي  مقاب

ذي سبق و 50567 ة  50651مليار ليرة في نهاية الشهر ال ي نهاي رة ف ار لي ام ملي ة  46358( 2018الع ي نهاي رة ف ار لي ملي

بة  ذه التسليفاتهتراجعت و .)2018 آذار ي %0,9بنس ن الفصل ف ام  األول م ل، 2019الع ا مقاب بة  تراجعه ي %3,7بنس  ف

  . 2018من العام  الفترة ذاتها

ي 482التسليفات المصرفية للقطاع العام بالليرة بمقدار تراجعت وفي التفصيل،  ام األول من  الفصل مليار ليرة ف  2019الع

ة ت التسليفات للقطاع العام بالعمالت األجنبيةفي حين ازدادت  ،2019 ارآذنهاية مليار ليرة في  25991لتبلغ   32وازي بقيم

   .ليرة اتمليار 24210ما يعادل  لتصل إلىمليار ليرة 

  

  الموجودات الخارجية 

ة  ي نهاي ت، 2019  آذارف ة بلغ ارف التجاري ة للمص ودات الخارجي ون 23626 الموج ل ملي ين 23109 دوالر مقاب  مالي

بقهدوالر ف ذي س هر ال ة الش ون 25202و ي نهاي ة  ملي ي نهاي ام دوالر ف ون 22922( 2018الع ة  ملي ي نهاي  آذاردوالر ف

تو. )2018 بة  تراجع ودات بنس ذه الموج ي %6,3ه ل ف ام  الفص ن الع ل ، 2019األول م امقاب بة تراجعه ي  %2,9 بنس ف

  .2018من العام  الفترة ذاتها
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 ً   الوضع النقدي -رابعا

  دية الكتلة النق

ا الواسع (م بلغت، 2019 آذار في نهاية ة بمفهومه ة3الكتلة النقدي العمالت األجنبي الليرة وب وازي  ،) ب ا ي ار  211351م ملي

ل رة، مقاب بقه 210836 لي ذي س هر ال ة الش ي نهاي رة ف ار لي ة  212993و ملي ي نهاي رة ف ار لي ام ملي  210506( 2018الع

ار ة  اتملي ي نهاي رة ف ذل)2018 آذارلي ونك، . وب ة تك ة النقدي ة (م الكتل د 3اإلجمالي ت) ق بة  تراجع ي  %0,8بنس لف  الفص

ا من  %0,7مقابل ارتفاعها بنسبة ، 2019األول من العام  رة ذاته ام في الفت رى، . 2018الع ة أخ غمن جه رة  بل دّل دول مع

ة (م ة النقدي ة  %64,05 )3)/م2م-3) أي ((م3الكتل ي نهاي ل 2019 آذارف ي نها %64,08 مقاب ة ف بقهي ذي س هر ال  الش

ام  %63,93و ة الع ة  %61,58( 2018في نهاي ي نهاي أتّى )2018 آذارف ة (م تراجع. وت ة اإلجمالي ة النقدي الغ 3الكتل ) والب

 من: 2019العام األول من  الفصل مليار ليرة في 1641

ا القيمة اإلجمالية للموجودات الخارجية الصافية لدى الجهاز المصرفي (أي المصا تراجع - زي) بم رف والمصرف المرك

وازي  ادل  2812ي ا يع رة (م ار لي ون 1865ملي ن ملي ك ع تج ذل ع  دوالر). ون ر تراج افية (غي ة الص ودات الخارجي الموج

ادل  3018الذهب) بما يوازي  ون 2002مليار ليرة (ما يع لدوالر) ملي اع  ، مقاب دار ارتف ذهب بمق  206الموجودات من ال

ً  الر)دو مليون 136ليرة ( اتمليار   .نتيجة ارتفاع سعر أونصة الذهب عالميا

  ليرة. اتمليار 1606صافي ديون الجهاز المصرفي على القطاع العام بقيمة  ارتفاع -

ً "فروقات القطع المسّجلة  ارتفاع -   مليار ليرة. 222بقيمة  " سلبا

ع - يم  تراج اص المق اع الخ رفي للقط از المص ن الجه ة م ة الممنوح ليفات اإلجمالي والي التس ة 2747بح رة، نتيج ار لي  ملي

ادل تراجع كّل من  ا يع رة ( 1446التسليفات بالعمالت األجنبية بم ار لي ون 959حوالي ملي الليرة ، ودوالر) ملي ليفات ب التس

  مليار ليرة. 1301بما مقداره 

  مليار ليرة. 2534البنود األخرى الصافية بقيمة  ارتفاع -

ّل منتر، 2019العام األول من  الفصل وفي ا الضيّق (م اجعت ك الليرة بمفهومه ة ب ة النقدي ة وا، %9,6) بنسبة 1الكتل لكتل

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

  

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

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

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

  المصارف في األسواق الخارجية.

  

  معدالت الفوائد

  لليرة اللبنانيةمعّدالت الفائدة على سندات الخزينة با

 %6,24إلى  على المحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية ةلقَّ الفائدة المثارتفعت ، 2019 آذار في نهاية

 متوسط عمر المحفظةوبلغ  )،2018كانون األول نهاية في  %6,11في نهاية الشهر الذي سبق ( %6,18من 

ً  1627سنوات) مقابل  4,48يوماً ( 1631 سنوات) في نهاية الفترات  4,47يوماً ( 1628سنوات) و 4,47( يوما
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على صعيد آخر، استقّرت معدالت الفائدة الفعلية على جميع فئات السندات بالليرة في الشهر  .الثالث على التوالي

ئة لف %6,50 لفئة الستة أشهر، %5,85 لفئة الثالثة أشهر، %5,30على النحو التالي:  2019الثالث 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، 

  

  )Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األجنبية (

ة  ي نهاي تقّرت ، 2018آذار ف دة اس ة اإل ةلقَّ المثالفائ ى المحفظ ة عل ـمالت األجنبي ة بالع ندات الخزين ـة لس جمالي

)(Eurobonds  ى انون األول  %6,81عل ذي سبق وك ن الشهر ال ّل م ة ك ي نهاي أنها ف يالً 2018ش ، وانخفض قل

   .سنوات في نهاية الفترات الثالث على التوالي 7,83سنوات و 7,67سنوات من  7,58إلى  متوسط عمر المحفظة

  
  ليرةالفوائد المصرفية على ال

مقابل  %8,75إلى  على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالليرة اللبنانية ةلقَّ المثمتوسط الفائدة انخفض ، 2019 آذارفي 

متوسط )، فيما ارتفع قليالً 2018في آذار  %6,64نقطة أساس ( 41في الشهر الذي سبق، أي بواقع  9,16%

 %10,55من  %10,58نقاط أساس إلى  3بواقع  دة بالليرةعلى التسليفات الجديدة أو المجدّ  المثقَّلةالفائدة 

  ) في األشهر الثالثة  المذكورة على التوالي.8,95%(

مقابل  %4,89إلى  )Interbank  Rateبين المصارف بالليرة (المثقّلة متوّسط الفائدة انخفض  ،2019وفي آذار 

لعمليات بين المصارف في  الشهر ). وخّف حجم ا2018في آذار  %4,30في الشهر الذي سبق ( 17,50%

  كحدّ أقصى. %8كحدّ أدنى و %4، وراوح معدل الفائدة بين 2019الثالث من العام 

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

    

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

  2019آذار   2019شباط   2018 آذار  

  8,75  9,16 6,64  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

  10,58  10,55  8,95  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

  4,89  17,50  4,30  المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

  المصدر: مصرف لبنان    

  

  الفوائد المصرفية على الدوالر

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

ع  ى  7بواق اس إل اط أس ل  %5,69نق بق ( %5,62مقاب ذي س هر ال ي الش ي آذار  %4,04ف ع  )،2018ف وارتف

ط المث دّدة باقَّالمتوّس دة أو المج ليفات الجدي ى التس دة عل دوالرل للفائ ع  ل ى  40بواق اس إل ة أس ن  %9,31نقط م

  ) في التواريخ المذكورة على التوالي.%7,89في الشهر الذي سبق ( 8,91%
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ى  الليبور لثالثة أشهر معدل متوسط، انخفض 2019وفي آذار  دوالر األميركي إل ى ال ل  %2,61عل  %2,68مقاب

  ). 2018في آذار  %2,17في الشهر الذي سبق (

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

 

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

  5,69  5,62  4,04  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

 9,31 8,91  7,89  ى التسليفات الجديدة أو المجدّدةمتوسط المعدالت المدينة عل

 2,61 2,68 2,17  متوّسط معدّل ليبور لثالثة أشهر

  المصدر: مصرف لبنان    

       

  سوق القطع

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

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

ً يوم   .2019من العام  الثالثفي الشهر  ا

انبلغت على صعيد آخر،  ة موجودات مصرف لبن العمالت األجنبي ة آذار  38568 ب ي نهاي ون دوالر ف  2019ملي

ل  بق ( 38888مقاب ذي س هر ال ة الش ي نهاي ون دوالر ف ة آذار  43398ملي ي نهاي ون دوالر ف ه، 2018ملي ). وعلي

ام  1106تكون هذه الموجودات قد انخفضت بمقدار  ا  2019ماليين دوالر في الفصل األول من الع ل ارتفاعه مقاب

  . 2018ماليين دوالر في الفصل ذاته من العام  1406بقيمة 

  

  ؤشر أسعار االستهالكم

روت وضواحيهامؤّشارتفع ات، ، وبحسب مؤسسة البحوث واالستشار2019 آذارفي  ة بي عار لمدين بنسبة  ر األس

ذي سبق وبنسبة  1,9% انون األول  %1,2قياساً على الشهر ال ى ك ذا 2018قياساً عل ة متوسط ه د مقارن ا عن . أّم

ي آذار  ة ف ر المنتهي ي آذار  2019المؤشر في األشهر اإلثني عش ة ف ي عشر المنتهي ي األشهر اإلثن ع متوسطه ف م

  . %3,7كون قد سّجل ارتفاعاً بنسبة ، في2018

  

يالً بنسبة  مؤشر األسعار في لبنانأما  ع قل د ارتف ي آذار  %1,7الذي تنشره إدارة اإلحصاء المركزي، فق  2019ف

ي 2018قياساً على كانون األول  %1,2قياساً على الشهر الذي سبق، وبنسبة  ذا المؤشر ف . وعند مقارنة متوسط ه

ي آذار  2019منتهية في آذار األشهر اإلثني عشر ال ة ف ي عشر المنتهي ، يكون 2018مع متوسطه في األشهر اإلثن

 .%5,6قد سّجل ارتفاعاً بنسبة 

  
 

         


