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االقتصاد اللبناني 01

فــي العــام 2021، تراجعــت حــّدة االنكمــاش االقتصــادي، 
ــذ العــام 2018، رغــم اســتمرار  ــان من ــه لبن ــي من ــذي يعان ال
بثقلهــا  أرخــت  والتــي  بعضهــا  تفاقــم  بــل  ال  التحّديــات 
النشــاط والنمــو االقتصــادي وأضعفــت األوضــاع  علــى 
االجتماعيــة والنقديــة والماليــة. وتمّثلــت هــذه التحّديــات 
وضعــف  السياســي،  والكبــاش  التجــاذب  بتواصــل 
المعالجــات مــن إجــراءات إصالحيــة وسياســة ماليــة ونقديــة 
مناســبة وناجعــة، واســتمرار تأثيــرات جائحــة كورونــا، وهــي 
عوامــل لهــا ارتداداتهــا الســلبية علــى أنمــاط االســتهالك 
وقلــق  مــن ضبابيــة  تخلقــه  مــا  خــالل  مــن  واالســتثمار 
وعــدم يقيــن وضعــف فــي المداخيــل وغيرهــا مــن األمــور. 
وقــد أشــارت آخــر المعطيــات إلــى انكمــاش الناتــج المحلــي 
االجمالــي الفعلــي بنســبة %5 فــي العــام 2021 بالمقارنــة 
مــع انكمــاش بنســبة %25,9 فــي العــام 2020، ترافــق 
مــع مراوحــة حوالــي 13 شــهرًا لتشــكيل حكومــة فــي أيلــول 
وتعليــق جلســات مجلــس الــوزراء بعــد حوالــي شــهر مــن هــذا 
التاريــخ، وافتعــال أزمــة سياســية مــع بلــدان دول الخليــج في 
الفصــل األخيــر مــن العــام، وبــروز أحــداث أمنيــة مثــل أحــداث 
ــا  ــا رافقه ــا وم ــات كورون ــدد إصاب ــاع فــي ع ــة، وارتف الطيون
مــن إقفــال وحصــر متكــّرر لبعــض األنشــطة والقطاعــات 
ــث مــن  ــن األول والثال ــة، ال ســّيما فــي الفصَلْي االقتصادي

ــور.  ــام المذك الع

التــي  الخطــة  خــالل  مــن  الرســمية،  الســلطات  وتقــّدر 
أعّدتهــا للنهــوض االقتصــادي، الناتــج المحلــي االجمالــي 
ــرة فــي العــام  ــار لي ــي 201266 ملي ــة بحوال باألســعار الجاري
تراجــع  توّقــع  مــع   154,8% بـــ  التضخــم  ومعــدل   2021

ــام 2021  ــي ع ــج مــن %5 ف ــي النات ــي ف االنكمــاش الفعل
إلــى %2,5 فــي العــام 2022 وكذلــك التضخــم إلى 96,9% 
فــي حــال الســير والتقــّدم  بالخطــة المشــار إليهــا وببرنامــج 
صنــدوق النقــد الدولــي. علمــًا أن البنــك الدولــي قــّدر الناتــج 
ــار دوالر فيمــا  المحلــي اإلجمالــي لعــام 2021 بـــ 22,1 ملي
ــار دوالر.  ــي )IIF ( بـــ 21,4 ملي ــي الدول ــد المال ــّدره المعه ق
ــج  ــغ النات ــزي، فقــد بل ــام اإلحصــاء المرك ــى أرق واســتنادًا إل
المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة 95700 مليــار ليــرة 
لبنانيــة فــي العــام 2020 )24,7 مليــار دوالر أميركــي باعتماد 
ســعر صــرف 3878,1 ليــرة للــدوالر الواحــد( بالمقارنــة مــع 
80196 مليــار ليــرة فــي العــام 2019 )53,2 مليــار دوالر 
ليــرة  الرســمي 1507,5  الصــرف  باعتمــاد ســعر  أميركــي 
للــدوالر( مــع انخفــاض الطلــب اإلجمالــي نتيجــة األزمــة 
تتوّضــح  بــدأت  التــي  والسياســية  والماليــة  االقتصاديــة 
طالئعهــا فــي الفصــل األخيــر مــن العــام 2019 وفــي غيــاب 
عامَلــْي الثقــة واالســتقرار فــي البلــد وشــّح الســيولة وارتفــاع 
األســعار وتدهــور ســعر الصــرف وغيرهــا مــن العوامــل، 
فيمــا بلــغ معــدل التضّخــم الضمنــي فــي أســعار الناتــج 
المحّلــي اإلجمالــي GDP Deflatorو%60,4 لعــام 2020 
و%4,7 لعــام 2019. غيــر أّن متوســط معــدل التضّخــم 
ــر متوســط أســعار االســتهالك بلــغ، ودائمــًا  الُمقــاس بتغّي
بحســب إدارة اإلحصــاء المركــزي، %84,9 فــي العــام 2020 
مقابــل %2,9 فــي العــام 2019، بالتــوازي مــع تدهــور ســعر 
الصــرف فــي الســوق الموازيــة مــن 2100 ليــرة للــدوالر فــي 

نهايــة 2019 إلــى 8400 ليــرة للــدوالر فــي نهايــة 2020.

مؤشرات االقتصاد الحقيقيالناتج المحّلي اإلجمالي، ومعدالت النمو والتضخم

*2021  2020  2019  2018   
-5,0  -25,9  -6,9  -1,9 معدل النمو الحقيقي )%( 

154,8  84,9  2,9  6,1 تغّير أسعار االستهالك )متوسط الفترة( % 

 مخّفض التضخم الضمني في أسعار الناتج

 60,4  4,7  4,9  % GDP Deflator المحّلي اإلجمالي 

201266  95700  80196  82764 الناتج المحّلي اإلجمالي )مليار ليرة( 

19,9  24,7  53,2  54,9 الناتج المحّلي اإلجمالي )مليار د.أ.( 

-2,8  -3,9  -14,4  -15,7 رصيد الحساب الجاري )مليار دوالر(* 

-14,0  -15,8 رصيد الحساب الجاري/الناتج المحلي )%(*   

المصدر: إدارة اإلحصاء المركزي
*من خطة التعافي االقتصادي للحكومة اللبنانية         

كمــا ســبق أن أشــرنا، اســتمّر فــي العــام 2021 تــرّدي األداء 
بــداًل  الوقــت  السياســي والمشــاحنات السياســية وهــدر 
ــة  ــة والقطاعي مــن اإلســراع فــي إجــراء اإلصالحــات الهيكلي
المطلوبــة والبــدء بمعالجــة مكامــن الهــدر والفســاد وإطالق 
برنامــج إنقــاذي مــع صنــدوق النقــد الدولــي. ومــن المتوّقــع 
ــي 2,8%  ــة العامــة حوال ــغ نســبة العجــز فــي الموازن أن تبل
مــن الناتــج )%4,3 فــي العــام 2020( ونســبة الديــن العــام 
إلــى الناتــج حوالــي %360,7 )%150,6 فــي العــام 2020(. 
أمــا فــي حــال احتســاب الديــن العــام علــى أســاس ســعر 
الرســمي،  الصــرف  وليــس ســعر  الســوق  فــي  الصــرف 
فتصبــح قيمتــه 10 مليــارات دوالر )مناصفــة تقريبــًا بيــن 
الليــرة والعمــالت األجنبيــة( وتكــون نســبته حوالــي 50% 
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. ويخفــي التحّســن الظاهر في 
الموازنــة العامــة تراجــع القيمــة الفعليــة للنفقــات والتدهــور 

ــر فــي القيمــة الشــرائية للرواتــب واألجــور الناتــج عــن  الكبي
التراجــع الكبيــر فــي ســعر الصــرف، كمــا يظهــر االرتفــاع 
المّطــرد فــي نســبة الديــن إلــى الناتــج مفاعيــل تراجــع قيمــة 
العملــة الوطنيــة. وتراجــع النزيــف فــي ميــزان المدفوعــات 
دوالر،  مليــون   1961 بقيمــة  عجــزًا  ســّجل  إذ  الخارجيــة، 
وقــارب العجــز فــي الميــزان الجــاري، بحســب آخــر التوّقعــات 
الرســمية، 2789 مليــون دوالر فــي عــام 2021، أي 14,0% 
ــام  ــون دوالر فــي الع ــة مــع 3860 ملي ــج بالمقارن مــن النات
ــام  ــي الع ــج. وحصــل أيضــًا ف 2020، أي %15,8 مــن النات
2021 تــدنٍّ إضافــي فــي حجم ودائــع المصارف وموجوداتها 
ــل أصحــاب الودائــع  مــع اســتمرار اســتعماٍل كثيــف مــن ِقَب
لمّدخراتهــم المصرفيــة بقصــد شــراء العقــارات المبنّية وغير 
ــة، وإطفــاء ديــون لــدى المصــارف واالّدخــار النقــدي  المبنّي
المنزلــي بالليــرة والدوالر، والســحوبات لحاجات االســتهالك 

العجز في الموازنة وميزان المدفوعات
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مــع تدّنــي المداخيــل والقــدرة الشــرائية وارتفــاع البطالة. كما 
تقّلصــت احتياطّيــات مصــرف لبنــان بالعمــالت األجنبيــة 
إلــى مســتويات متدّنيــة جــدًا يصعــب معهــا االســتمرار لفترة 
طويلــة، وبــدون برنامــج مــع صنــدوق النقــد يكــون مدخــاًل 

إلعــادة التدّفقــات النقديــة إلــى مســتويات مقبولــة، فــي 
تمويــل االســتيراد حتــى لحاجــات البــالد األساســّية.

2021  2020  
متوسط المؤّشر اإلقتصادي العام لمصرف لبنان

140.3  180.2  Coincident indicator 
110,881  82,202 عدد عمليات البيع العقارية 
200,734  164,067 عدد المعامالت )الصفقات( العقارية 
23,546  21,688 القيمة اإلجمالية للمبيعات العقارية )مليار ليرة( 
1,349.5  1,158.9 الرسوم العقارية )مليار ليرة( 
9,554  5,478 مساحات البناء المرّخص بها )ألف متر مربع( 
1,951  1,958 تسليمات اإلسمنت )ألف طن( 

36,425  53,827 القيمة اإلجمالية للشيكات المتقاّصة )مليون دوالر( 
1,168  1,377 عدد البواخر 

3,784,840  3,727,676 حجم البضائع المفرغة )طن( 
861,573  803,257 حجم البضائع المشحونة )طن( 
144,867  136,728 عدد المستوعبات المفرغة 

*78.3  110.6 إيرادات المرفأ )مليون دوالر( 
1,335  1,416 الواردات الزراعية )مليون دوالر( 
538  274 الصادرات الزراعية )مليون دوالر( 

1,822  2,073 كّميات الواردات الزراعية )ألف طن( 
403  413 كّميات الصادرات الزراعية )ألف طن( 

12,124  13,475 كميات البضائع المفرغة )ألف طن( 
2,070,631  1,172,049 عدد الوافدين 
2,206,216  1,268,200 عدد المغادرين 

أبرز المؤّشرات االقتصادية لعاَمْي 2020 و2021

خطة الحكومة للتعافي االقتصادي والمالي

*لغاية تشرين األول

كمــا بــات معلومــًا، يحتــاج االقتصــاد اللبنانــي أكثــر مــن أي 
وقــت مضــى إلــى خطــة إنقاذيــة بتعــاون جميــع األطــراف، 
المتمّثلــة  األزمــة  جــذور  وُتعالــج  للتنفيــذ  قابلــة  تكــون 
المزمــن  وبالضعــف  البنيويــة  االقتصاديــة  باالختــالالت 
إلنتاجيــة االقتصــاد اللبنانــي ولمعدالت نمــوه وارتفاع كلفة 
األعمــال واستشــراء الفســاد ونهــب مقــّدرات البلــد وإهــدار 
وظائفهــا  أداء  عــن  وتغييبهــا  الدولــة  وإضعــاف  إمكاناتــه 
األساســّية. يكمــن أكثــر األمــور إلحاحــًا فــي التســريع فــي 
تطبيــق لبنــان برنامجــًا إصالحيــًا شــاماًل مــع صنــدوق النقــد 
الدولــي. وفــي الواقــع، تــّم فــي نيســان 2022 التوقيــع مــع 
الصنــدوق، علــى مســتوى الموظفيــن، علــى اتفــاق بشــأن 
مجموعــة مــن سياســات االقتصــاد الكلــي وتســهيل قــرض 
لمــدة 4 ســنوات بقيمــة 3 مليــارات دوالر أميركــي. ويعــّد 

هــذا االتفــاق خطــوة رئيســية نحــو معالجــة األزمــة، لكــن 
االتفــاق النهائــي والكامــل يخضــع لموافقــة إدارة الصنــدوق 
ــة فــي  ــذ الســلطات اللبناني والمجلــس التنفيــذي بعــد تنفي
الوقــت المناســب إجــراءات مســبقة وتأكيــد الدعــم المالــي 

ــن.  للشــركاء الدوليي

االقتصــادي  للتعافــي  خّطتهــا  اللبنانيــة  الحكومــة  أقــّرت 
ــار 2022، وكالنســخ  ــرة فــي 20 أي ــي بنســختها األخي والمال
بشــّقيه  المصرفــي  للقطــاع  بســلبّية  ــت  تعرضَّ الســابقة 
المصــارف التجاريــة والمصــرف المركــزي، مــا دفــع بجمعيــة 
المصــارف إلــى تبريــر معارضتهــا لهــا علمــًا أنهــا كانــت أعــّدت 
ونشــرت مســاهمتها ومقاربتهــا مــن أجــل تعافــي لبنــان 

المالــي واالقتصــادي فــي عــام 2020. 

تقــّدر الخســائر بحوالــي 70 مليــار دوالر )موّزعــة بيــن مصــرف 
لبنــان )60 مليــار( والمصــارف حوالــي 10 مليــارات(، بســبب 
تدهــور ســعر الصــرف، وارتفــاع القــروض المتعثــرة، وإعــادة 
الهيكلــة المتوّقعــة للديــن العــام. أمــا الجديــد فهــو باإلضافة 
ــاك  ــى المســاهمة فــي الرأســمال )bail in(، ســيكون هن إل
مقارنــًة  األجنبيــة  العمــالت  لحســابات  محــدودة  ليلــرة 
بليلــرة كبيــرة ســابقًا بهــدف تجّنــب الضغــوط التضخميــة 
ــادئ  ــزم الخطــة مب والضغــط علــى ســعر الصــرف. كمــا تلت
عامــة لاللتــزام المســتقبلي مــع حاملــي الســندات وحســن 
نيــة إلجــراء نقــاش مســتقبلي معهــم بهــدف التوصــل إلــى 

اتفــاق بشــأن شــروط إعــادة الهيكلــة. 

أن  المؤَمــل  الشــامل  اإلقتصــادي  اإلصــالح  برنامــج  إن 
يدعمــه صنــدوق النقــد الدولــي والشــركاء الدوليــون يجب أن 

يكــون متسلســاًل إلعــادة االقتصــاد إلــى مســاره الصحيــح، 
واســتقرار األســعار وتجّنــب التقّلبــات الكبيــرة فــي ســعر 

الصــرف.

 هنــاك ســبعة أهــداف لبرنامــج اإلصــالح االقتصــادي مــع 
صنــدوق النقــد الدولــي. أوالً، اســتعادة اســتقرار االقتصــاد 
الكلــي وتحفيــز النمــو االقتصــادي. ثانيــًا، تدعيــم الماليــة 
العامــة فــي مــوازاة أهــداف اســتقرار الديــن وتعزيــز شــبكات 
األمــان االجتماعــي وإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة. ثالثــًا، 
ضمــان التوزيــع العــادل والمنصــف ألعبــاء خســائر القطــاع 
باســتئناف  المصرفــي  للقطــاع  الســماح  رابعــًا،  المالــي. 
خامســًا،  الخــاص.  للقطــاع  االئتمــان  منــح  فــي  نشــاطه 
الخاصــة  مهمتهــا  علــى  النقديــة  السياســة  تركيــز  إعــادة 
ــة. ــل عجــز الموازن  باســتقرار األســعار وإنهــاء ممارســة تموي

اإلصالحات أواًل
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 سادســًا، إصــالح النســيج االجتماعــي الــذي يمّزقــه ارتفــاع 
مســتويات الفقــر وتزايــد التفاوت في الدخل. أخيًرا، تحســين 
والشــفافية  العــام  القطــاع  فــي  المؤسّســية  الحوكمــة 

والمســاءلة. 

هنــاك تســعة إجــراءات مســبقة للمباشــرة باالتفــاق مــع 
صنــدوق النقــد. 

اســتراتيجية  علــى  الــوزراء  مجلــس  موافقــة  أواًل، 
مجلــس  موافقــة  ثانيــًا،  المصــارف.  هيكلــة  إعــادة 
المصرفــي.  لإلصــالح  مالئــم  تشــريع  علــى   النــواب 
ثالثــًا، تقييــم كّل مصــرف علــى حــدة مــن قبــل شــركات 
ــى  ــة البرلمــان عل ــًا، موافق ــة. رابع ــة ذات ســمعة طيب دولي
اســتكمال  خامســًا،  المصرفيــة،  الســرية  قانــون  تعديــل 
علــى  بنــاًء  لبنــان  لمصــرف  األجنبيــة  األصــول  تدقيــق 
الشــروط المرجعيــة المعتمــدة مــن قبــل صنــدوق النقــد 
الدولــي. سادســًا، موافقــة مجلــس الــوزراء علــى اســتراتيجية 
متوســطة المــدى إلعــادة هيكلــة الماليــة العامــة والديــن 
البرلمــان علــى مشــروع قانــون  ســابعًا، موافقــة  العــام. 
موازنــة عــام 2022. ثامنــًا، توحيــد أســعار الصــرف. تاســعًا، 
إقــرار قانــون لوضــع ضوابــط علــى التحاويــل الــى الخــارج 

النقديــة )كابيتــال كونتــرول(. والســحوبات 

ثــالث  تحديــد  تــم  المالــي،  القطــاع  هيكلــة  إعــادة  حــول 
مراحــل. تتضّمــن األولــى المتطّلبــات األساســية إلتمــام 
التدقيــق فــي مصــرف لبنــان، وصياغــة وإصــدار قانــون 
كل  تقييــم  وإجــراء  المصرفــي  القطــاع  إلصــالح  طــارئ 
مصــرف علــى حــدة بمســاعدة الشــركات الدوليــة. وتتضّمــن 

تحتــرم  للخســائر  ومنصفــة  عادلــة  إدارة  الثانيــة  المرحلــة 
تراتبيــة الحقــوق وحمايــة صغــار المودعيــن )حتــى 100 ألــف 
دوالر أميركــي لــكل مــودع فــي كل مصــرف(، وإجــراء إعــادة 
هيكلــة للحســابات. وتتعّلــق المرحلــة الثالثــة بإعــادة رســملة 
المصــارف وتحديــد تلــك القابلــة لالســتمرار وحــّل المصارف 
المصرفــي  اإلصــالح  إطــار  فــي  لالســتمرار  القابلــة  غيــر 

الطــارئ الجديــد.

لتعزيــز  مبــادرات  المالــي  اإلصــالح  خطــة  وتتضّمــن 
اإليــرادات: إعــادة بنــاء القــدرة لتحصيــل الضرائــب والرســوم 
والرســوم  الضرائــب  جميــع  تحصيــل  تكييــف  الجمركــي، 
علــى ســعر الصــرف الموّحــد، بمــا فــي ذلــك قاعــدة تقييــم 
الــواردات، تعديــل بعــض الرســوم المختــارة علــى أســاس 
ــواردات  ــر فــي إدارة ال ــد، تدابي ــد الجدي ســعر الصــرف الموّح
وزيــادة  الضريبيــة  القاعــدة  توســيع  االمتثــال،  لتحســين 
المعــدالت القانونيــة تدريجيــًا. فــي حيــن أن مبــادرات ترشــيد 
تعزيــز  االجتماعــي،  اإلنفــاق  زيــادة  ستشــمل:  اإلنفــاق 
اإلنفــاق علــى التعليــم والصحــة لتحســين فعاليــة اإلنفــاق 
االجتماعــي العــام، اســتيعاب التعافــي الجزئــي للموظفيــن 
والمصاريــف األخــرى التــي تآكلــت بشــكل كبيــر فــي العاَمْين 
اإلنفــاق  تجديــد  التضخــم،  ارتفــاع  بســبب  الماضَيْيــن 
الرأســمالي إلعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة المهترئــة وتعزيــز 
النمــو، مراجعــة اإلنفــاق العــام للمســاعدة فــي تحســين 
كفاءتــه وفعاليتــه وتحديــد الســبل الممكنــة لتحديــد أولويات 
اإلنفــاق وتبســيطه ؛ وتقليــص حجــم القطــاع العــام وتجميد 

التوظيــف.

»مساهمة جمعّية مصارف لبنان في برنامج الحكومة للتعافي المالي«

ــل المســؤولية  ــى التعــاون وتحّم ــع األطــراف إل  دعــت جمي
ــة عــّدة: ــن توّجهــات أو محــاور متكامل وتبعاتهــا وتتضّم

أّواًل، إعــادة هيكلــة للديــن العــام تخّفــف مــا أمكــن مــن 
االنعكاســات الســلبّية علــى المودعيــن وعلــى االقتصــاد 
ككّل، وتتجّنــب التوّقــف عــن الدفــع الداخلــي علــى ســندات 
ــان  ــدى مصــرف لبن ــرة ل ــات باللي ــرة والتوظيف ــة باللي الخزين
واالســتثمار  الثقــة  عــودة  علــى  المدّمــرة  نظــرًا ألضــراره 
إلــى  الحاجــة  الجمعيــة  ورقــة  وتقــّدر  البلــد.  بمســتقبل 
التمويــل الخارجــي بحــدود 8 مليــارات دوالر خــالل خمــس 

ســنوات بــداًل مــن 28 مليــارًا فــي خّطــة الحكومــة.

ثانيــًا، إنشــاء صنــدوق ســيادي يحفــظ ملكيــة الدولــة الكاملة 
ألصولهــا ويســمح مــن خــالل تخصيــص جــزء مــن مداخيــل 
الصنــدوق لمصــرف لبنــان بــأن يشــطب األخيــر ديونــه علــى 
رة بـــقيمة 40 مليــار دوالر. كمــا تقتــرح ورقــة  الدولــة والمقــدَّ
الجمعّيــة أن تتفــاوض المصــارف مــع الدولــة إلعــادة جدولــة 
ــة آجــال القــروض وتخفيــض  ديــون المصــارف لناحيــة إطال
مــن  الناتــج  إلــى  الديــن  نســبة  تتراجــع  بحيــث  مردودهــا 
إلــى %74 مــع حلــول  المســتوى الحالــي البالــغ 171% 
العــام 2030 دون أّي اقتطــاع )Haircut( علــى الديــون وعلى 

الودائــع. 

ثالثــًا، تصحيــح مالــي يوّلــد فائضًا أّوليًا معقــواًل قدره 2,1% 
ــداًل مــن %4,8 مــن الناتــج بحيــث ال ينعكــس ســلبًا فــي  ب
المــدى المتوســط علــى األوضــاع االجتماعيــة لفئــات الدخل 
ــة لهــذا الغــرض  ــرح الجمعي ــر انكشــافًا. وتقت ــة األكث اللبناني
إنشــاء شــبكة أمــان اجتماعــي ال تقــّل عــن %4 مــن الناتــج 

المحّلــي اإلجمالــي خــالل كامــل فتــرة التصحيــح المالــي.

رابعــًا، اعتمــاد سياســة نقديــة قائمــة علــى توحيــد ســعر 
ــح بتدّرج مدروس االختــالالت الخارجية  الصــرف بحيــث ُيصحِّ
ويضبــط الضغــوط التضّخميــة القويــة جــدًا. ومــن المهــّم أن 
ــه« حيــث  ُيعتمــد مــا ُيعــرف بــــنظام الصــرف » العائــم الموجَّ
يتدّخــل البنــك المركــزي لتجّنــب التقّلبــات الحــاّدة. وال بــّد 
مــن اإلشــارة هنــا إلــى أن الحفــاظ علــى اســتقرار ســعر صرف 
العملــة الوطنيــة فــي المرحلــة المقبلــة يحتــاج إلــى معالجــة 
فعليــة الختالَلْيــن اثنيــن: عجز الحســاب الجــاري وعجز المالية 

العامــة، وهمــا توأمــان يغــّذي كلٌّ منهمــا اآلخــر. 

مصرفــًا  للمصــارف،  مــة  منظَّ هيكلــة  إعــادة  خامســًا، 
عمــاًل  والرقابيــة  النقديــة  الســلطات  تديرهــا  مصرفــًا، 
بقانــون النقــد والتســليف مــع اعتمــاد المعاييــر المصرفيــة 
الدوليــة وضمــن حّيــز زمنــي كاٍف تســمح بــه اتفاقّيــات بــازل. 
وتحــّدد هــذه المقاربــة بنيــة الســوق، بمــا فيــه عمليــات 
الدمــج واالســتحواذ. والمطلــوب أيضــًا عــدم تجاهــل قيمــة 
الضمانــات العينّيــة المأخــوذة مقابــل محفظــة القــروض 

نــة المعلنــة والضمنّيــة.  وقيمــة المؤونــات المكوَّ

سادســًا، تنويــع االقتصــاد اللبنانــي وإعــادة هيكلتــه بمــا 
الفســاد  كمحاربــة  أدائــه  فــي  البنيويــة  اإلصالحــات  فيــه 
لبنــان،  فــي  األعمــال  كلفــة  وتخفيــض  المستشــري، 
األنشــطة  حجــم  تخّفــض  سياســات  إلــى  باإلضافــة 

إليهــا.  ومــا  المرّخصــة  وغيــر  الموازيــة  االقتصاديــة 
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المالّية العامة والمديونّية العامة 02

اســتنادًا إلــى أرقــام الماليــة العامــة )موازنــة وخزينــة(، ســّجل 
الرصيــد العــام فائضــًا بقيمــة 1418 مليــار فــي األشــهر 
ــل عجــز قــدُرە 4244  ــى مــن عــام 2021 مقاب العشــرة األول
مليــار ليــرة فــي الفتــرة ذاتهــا مــن عــام 2020. وبانتظــار أرقام 
كامــل العــام 2021، يشــار إلــى أن العجــز العــام بلــغ 4083 
مليــار ليــرة فــي عــام 2020، أي مــا نســبُته %4,3 مــن الناتج 
المحّلــي اإلجمالــي وُيتوّقــع أن ينخفض إلــى %2,8 في عام 
2021 بحســب آخــر المعطيــات الرســمية المتوافــرة. وفــي 

ــد  ــق الرصي ــى مــن العــام 2021، حّق األشــهر العشــرة األول
األّولــي فائضــًا بمقــدار 3740 مليــار ليــرة  مقابــل عجــز قــدُرە 
1738 مليــار ليــرة فــي الفتــرة ذاتهــا مــن العــام الــذي ســبق. 
وبلــغ العجــز األّولــي 977 مليــار ليــرة فــي عــام 2020 بكاملــه 
أو %1 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي وُيتوّقــع أن يتراجــع 

إلــى حوالــي %0,2 فــي عــام 2021.

 14721 إلــى  المدفوعــة  اإلجماليــة  المبالــغ  انخفضــت 
مليــار ليــرة فــي األشــهر العشــرة األولــى مــن عــام 2021 
مــن 16247 مليــار ليــرة فــي الفتــرة ذاتهــا مــن العــام الــذي 
ســبق، أي بقيمة 1526 مليار ليرة وبنســبة %9,4. وبلغت 
المدفوعــات اإلجماليــة 19425 مليــار ليــرة فــي كامــل عــام 
2020، أي مــا نســبته %20,3 مــن الناتــج المحلي اإلجمالي 
 2021 عــام  %7,3 فــي  إلــى  تنخفــض  أن  المقــّدر  ومــن 

ــر البنــك الدولــي. اســتنادًا إلــى تقري

وفــي التفصيــل، انخفضــت خدمــة الديــن العــام بقيمة 164 
مليــار ليــرة : إلــى 2322 مليــار ليــرة فــي األشــهر العشــرة 
فــي  ليــرة  مليــار   2486 2021 مقابــل  عــام  مــن  األولــى 
الفتــرة ذاتهــا مــن العــام الــذي ســبق، مــع اإلشــارة إلــى أن 
ــة  ــدأت تتراجــع بعــد إعــالن الحكومــة اللبناني ــن ب خدمــة الدي
التوّقــف عــن تســديد ســندات اليوروبنــدز )أساســًا وقســيمة( 
فــي آذار 2020 وكذلــك نتيجــة انخفــاض معــدالت الفائــدة 
علــى ســندات الخزينــة بالليــرة )مــع التذكيــر أن الفوائــد علــى 
الســندات انخفضــت فــي آذار ونيســان 2020 واســتقّرت 

منــذ ذلــك التاريــخ(. وانخفضــت النفقــات األّوليــة، أي مــن 
خــارج خدمــة الديــن إلــى 12399 مليــار ليــرة فــي فتــرة كانــون 
الثاني-تشــرين األول 2021 مقابــل 13761 مليــار ليــرة فــي 
فتــرة كانــون الثاني-تشــرين األول 2020، وقــد تراجعــت كّل 
مــن النفقــات علــى حســاب موازنــات ســابقة بقيمــة 1029 
مليــار ليــرة والتحويــالت إلــى مؤّسســة كهربــاء لبنــان بقيمــة 
416 مليــار ليــرة لتبلــغ هــذه األخيــرة 698 مليــار ليــرة حتــى 
الخزينــة  مدفوعــات  تراجعــت  كمــا   ،2021 األول  تشــرين 

بقيمــة 394 مليــار ليــرة. 

تجــدر اإلشــارة إلــى أن اإلنفــاق العــام خــالل األشــهر العشــرة 
األولــى مــن عــام 2021 يعكــس تأثيــرات سياســة دعــم ســعر 
الصــرف علــى اإلنفــاق االســتهالكي والتشــغيلي، كمــا لــم 
يتضّمــن المســاعدات االجتماعيــة التــي أقّرتهــا الحكومــة 
للعامليــن فــي القطــاع العــام، مــا يظهــره منخفضــًا نســبيًا 
بالمقارنــة مــع اإلنفــاق المرتقــب بعــد انتهــاء سياســة الدعــم 

ودفــع المســاعدات.

بلغــت المبالــغ اإلجماليــة المقبوضــة 16139 مليــار ليــرة 
فــي فتــرة كانــون الثاني-تشــرين األول 2021 مقابل 12023 
مليــار ليــرة فــي الفتــرة ذاتهــا مــن العــام الــذي ســبق، أي أنهــا 
ــرة وبنســبة %34,2، بعــد  ــار لي ارتفعــت بمقــدار 4116 ملي
أن تحّســنت التحصيــالت الضريبيــة التــي كانــت تراجعــت 
كثيــرًا فــي عــام 2020 متأثــرة بقــرارات اإلقفــال المفروضــة 
ــة  ــا. وبلغــت المقبوضــات اإلجمالي لمواجهــة جائحــة كورون
ــام 2020، أي %16 مــن  ــرة فــي كامــل ع ــار لي 15342 ملي
الناتــج المحلــي اإلجمالــي وُيتوّقــع أن تنخفــض إلــى حوالــي 

%6,3 فــي العــام 2021 حســب تقريــر للبنــك الدولــي. 

وفــي التفصيــل وعنــد مقارنتهــا في األشــهر العشــرة األولى 
اإليــرادات  مــن  كّل  ارتفعــت  و2021،   2020 عاَمــْي  مــن 
الضريبيــة بقيمــة 3753 مليــار ليــرة واإليــرادات غير الضريبّية 
ــرة، فــي حيــن انخفضــت مقبوضــات  ــار لي بقيمــة 553 ملي

الخزينــة بقيمــة 190 مليــار ليــرة. 

فــي مــا يخــّص اإليــرادات الضريبّيــة، ارتفعــت بمختلــف 
مكّوناتهــا عنــد مقارنتهــا فــي األشــهر العشــرة األولــى مــن 
عاَمــْي 2020 و2021، وخصوصــًا الضرائــب الداخليــة علــى 
الســلع والخدمــات )ومنهــا الضريبــة علــى القيمــة المضافــة 
التــي ازدادت بقيمــة 2184 مليــار ليــرة نتيجــة ارتفــاع أســعار 
الســلع والخدمــات( والضريبــة علــى الدخــل واألربــاح ورؤوس 
األمــوال والناتجــة مــن االرتفــاع االســتثنائي فــي ضريبــة 

يعــود  الــذي  ليــرة(،  مليــار   +1338( األربــاح  علــى  الدخــل 
بجــزء منــه إلــى تســديد الضريبــة االســتثنائية المفروضــة 
علــى رقــم أعمــال المصــارف التجاريــة لعــام 2019، علمــًا 
ــد، وهــي أحــد  ــرادات الدخــل مــن الضريبــة علــى الفوائ أن إي
مكّونــات الضريبــة علــى الدخــل واألربــاح ورؤوس األمــوال، 
انخفضــت بقيمــة 790 مليــار ليــرة فــي مــوازاة تراجــع كّل 
مــن حجــم الودائــع ومعــدالت الفائــدة فــي الســوق المحلــي. 

المبالغ المدفوعة وخدمة الدينالعجز العام

مقارنة أرقام مشروع قانون موازنة العاَمْين2021 و*2022 واألرقام المحّققة في عام 2020

المبالغ المقبوضة

اإليرادات الضريبية

المحّقق في 2020 مشروع موازنة 2021  مشروع موازنة 2022   

18032  18778  49417 إنفاق الموازنة 
1393  1500  5250 سلفة الكهرباء 
19425  20278  54667 إجمالي اإلنفاق 
13686  13426  39154 إيرادات الموازنة 
1656  568  1502 مقبوضات الخزينة 
15342  13994  40657 إجمالي اإليرادات 
-4083  -6284  -14011 العجز العام 
-977  -3153  -7896 الرصيد األولي 

المصدر: وزارة المالية

تّم تقدير أرقام 2022 على أساس سعر صرف 20 ألف ليرة للدوالر الواحد.

1

2

3

4



التطورات اإلقتصادية العامة  -  29 28  -  التقرير السنوي 2021

ُيشــار إلــى أنــه حتــى إعــداد هــذا التقريــر، ال يســتند اإلنفــاق 
قوانيــن  هنــاك مشــاريع  بــل  موازنــة  قانــون  إلــى  العــام 
للعاَمْيــن 2021 و2022 والتــي لــم ُتقــّر بعــد. وفــي مشــروع 
قانــون موازنــة 2021، ُقــّدرت النفقــات بـــ 20278 مليار ليرة 
بمــا فيهــا مبلــغ 1500 مليــار ليــرة لصالــح مؤّسســة كهربــاء 
ليــرة،  مليــار   13994 بـــ  اإليــرادات  وُقــّدر مجمــوع  لبنــان. 
ليكــون بذلــك العجــز العــام المتوّقــع فــي حــدود 6284 مليــار 
ليــرة للعــام المذكــور. واحتــوى مشــروع قانــون موازنــة عــام 
2021 علــى ضريبــة التضامــن الوطنــي علــى الودائــع )1% 
علــى الودائــع بيــن 1 و20 مليــون دوالر أميركــي، 1,5% 
علــى الودائــع بيــن 20 و50 مليــون دوالر و%2 علــى الودائــع 
التــي تزيــد قيمتهــا عــن 50 مليــون دوالر(، واقتطــاع عنــد 
المنشــأ علــى التوظيفــات المصرفيــة وأصولها من ســندات 
خزينــة )%30 علــى الفوائــد التــي تزيــد عــن %3 بالعمــالت 

ــرة(. ــة و%5 باللي األجنبي

كمــا أنجــزت الحكومــة مشــروع قانــون موازنــة عــام 2022، 
ــار ليــرة )منهــا 5250  حيــث قــّدرت النفقــات بـــ 54667 ملي
مليــارًا لمؤسســة كهربــاء لبنــان( مقابــل 40657 مليــار ليــرة 
لإليــرادات، ليكــون العجــز العــام بحوالــي 14 ألــف مليــار ليــرة 
أي حوالــي %26 مــن مجمــوع النفقــات وحوالــي %7,1 من 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــّدر. تحظــى هــذه الموازنــة 
بأهميــة إســتثنائية، داخليــًا وخارجيــًا، كونهــا معبــرًا إلزاميــًا 
التفــاق لبنــان مــع صنــدوق النقــد الدولــي علــى برنامــج 
أبرزهــا  المشــروع  تعتــري  كبيــرة  فجــوات  أن  إال  تمويــل. 
الطابــع اإلصالحــي واحتســاب  الشــفافية وغيــاب  غيــاب 

ــون  أســعار صــرف متعــّددة. لجهــة النفقــات، ال تشــمل دي
ســندات اليوروبونــد، ولــم تضــع برنامجــًا إلعــادة جدولتهــا 
مــع المســتثمرين. ويالحــظ تخفيــض اإلنفــاق الحكومــي 
االســتثماري. كمــا تــم شــطب جــزءًا أساســيًا مــن الديــون 
الحكوميــة المتراكمــة للضمان االجتماعي. لجهــة اإليرادات، 
لــم يطــرح مشــروع الموازنــة توّجهــات إصالحيــة فــي مــا 
يخــّص النظــام الضرائبــي واكتفــى برفــع اإليــرادات من خالل 
زيــادة بعــض الضرائــب والرســوم، منهــا علــى ســبيل الذكــر، 
ــدوالر  ــة علــى القيمــة المضافــة واحتســاب ال ــادة الضريب زي
الجمركــي وفــق ســعر صــرف الــدوالر حســب منصــة صيرفة 
لمصــرف لبنــان. علــى صعيــد آخــر، لحــظ مشــروع الموازنــة 
اســتثناءات نذكــر منهــا: إعفــاءات ضريبية للشــركات الناشــئة 
ــة، بشــرط أن  ــي تنشــأ خــالل الســنوات الخمــس المقبل الت
يكــون العاملــون لديهــا 80 فــي المئــة مــن اللبنانييــن، إلــى 
الصناعيــة  والمؤسســات  للشــركات  حوافــز  منــح  جانــب 
والتجارية التي تمارس نشــاطها الرئيســي في مناطق ترغب 
الحكومــة فــي تنميتهــا. وأعفــى المشــروع التعويضــات التي 
تعطــى للمســتخدمين والعمــال نتيجــة صرفهم مــن الخدمة 
أو اســتقالتهم مــن الضريبــة علــى الدخــل، خــالل الفتــرة 
الممتــّدة مــن 1 تمــوز 2019 إلــى 31 كانــون األول 2021، 
كمــا أعفــى رواتــب الموظفين والمســتخدمين الذين أصيبوا 
بإعاقــة دائمــة نتيجــة انفجــار مرفــأ بيــروت مــن الضريبــة علــى 
الرواتــب واألجــور. وأعفــى األجهــزة والمعــدات التــي تعمــل 
علــى الطاقــة الشمســية لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة مــن 
الضريبــة علــى القيمــة المضافــة ومــن الرســوم الجمركيــة. 

جدول تفصيلي عن المدفوعات والمقبوضات العامة، المبالغ بمليارات الليرات اللبنانيةمشروع قانون موازنة العام 2021 والعام 2022 

مشروع   مشروع  ك2 - ت1  ك2 - ت1    
2022  2021 2021 فعلي  2020 فعلي   

40,657  13,994  16,139  12,023  اإليرادات العامة 
33,600  10,473  12,245  8,493 اإليرادات الضريبّية 

منها:       
5,902  4,899  4,956  4,006 ضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال  
2,091  2,003  1,997  2,787 ضريبة الدخل على الفوائد  
19,738  3,767  4,120  1,949 الضريبة الداخلية على السلع والخدمات 
12,606  2,433  3,666  1,482 الضريبة على القيمة المضافة 
2,929  923  1,458  1,095 الضريبة على األمالك  
3,383  471  1,279  1,056 الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية 
1,648  414  432  387 إيرادات ضريبّية أخرى 
5,556  2,953  2,740  2,187 اإليرادات غير الضريبّية 

منها:       
2,350  2,022  1,839  1,335 حاصالت إدارات ومؤّسسات عامة/أمالك الدولة   
2,858  589  576  566 الرسوم والعائدات اإلدارية والمبيعات 

17  18  19  17 الغرامات والمصادرات 
331  325  306  269 إيرادات غير ضريبّية أخرى 

1,502  568  1,154  1,343 مقبوضات الخزينة 
        

54,667  20,278  14,721  16,247 النفقات العامة 
منها:       

5,250  1,500  698  1,114 التحويالت إلى مؤّسسة كهرباء لبنان 
25,660  11,812  8,272  8,211 المخّصصات والرواتب وملحقاتها 
7,617  3,131  2,322  2,486 خدمة الدين العام 
2,213  735  195  392 النفقات االستثمارية 

        
-14,010  -6,284  +1,418  -4,224 العجز العام 
-6,393  -3,153  +3,740  -1,738 الرصيد األولي 

المصدر: وزارة المالية
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بلــغ الديــن العــام اإلجمالــي 151309 مليــارات ليــرة )100,4 
مليــار دوالر أميركــي علــى أســاس ســعر الصــرف الرســمي( 
فــي نهايــة العــام 2021 مقابــل 144108 مليــارات ليــرة )مــا 
يــوازي 95,6 مليــار دوالر( فــي نهايــة العــام الــذي ســبق، 
مســّجاًل بذلــك زيــادة قدرهــا 7201 مليــار ليــرة ونســبتها 
%5,0 فــي العــام 2021 مقابــل زيــادة أدنــى  قيمتهــا 5958 
مليــار ليــرة ونســبُتها %4,3 فــي العام 2020. وبلغت نســبة 
الديــن العــام إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي %150,6 فــي 
ر أن ترتفــع فــي نهايــة عــام 2021،  نهايــة عــام 2020، ويقــدَّ
اســتنادًا إلــى التقديــرات الرســمية إلــى %360,7 مــع ارتفــاع 
معــدل التضخــم فــي مــوازاة التراجع الســريع لســعر الصرف. 
ُيشــار إلــى أن الديــن العــام مقّيم بالدوالر األميركي، اســتنادًا 
إلــى ســعر الصــرف فــي الســوق الموازيــة، انخفــض بشــكل 
كبيــر مــن 75,3 مليــار دوالر فــي نهايــة عــام 2019 إلــى 46,8 
مليــار دوالر فــي نهايــة عــام 2020 ثــم إلــى 41,9 مليــار 

دوالر فــي نهايــة عــام 2021. وبلــغ الديــن العــام بالليــرة 3,4 
مليــارت دوالر فــي نهايــة 2021 بعــد أن انخفــض إلــى 10,7 
مليــارات دوالر فــي نهايــة 2020 مــن 41,6 مليــار دوالر فــي 

نهايــة 2019.

وبالعــودة إلــى األرقــام المبنّية على ســعر الصرف الرســمي، 
نجــم ارتفــاع الديــن العــام اإلجمالــي فــي عــام 2021 مــن 
ارتفــاع كّل مــن الديــن العــام بالليــرة بمقــدار 3485 مليــار ليرة 
ليبلــغ 93247 مليــار ليــرة فــي نهايــة العــام المذكــور، والديــن 
بالعمــالت األجنبّيــة بمــا يعــادل 3716 مليــار ليــرة أو 2,5 
مليــار دوالر علــى أســاس ســعر الصــرف الرســمي ليبلــغ مــا 
ــون األول 2021.  ــة كان ــرة فــي نهاي ــار لي ــوازي 58062 ملي ي
وعليــه، شــّكلت حصــة الديــن بالليــرة %61,6 مــن إجمالــي 

الديــن العــام مقابــل %38,4 للديــن بالعمــالت األجنبّيــة.

ــى  ــرة فــي العــام 2021 إل ــن العــام باللي ــاد الدي وُيعــزى ازدي
اكتتابــات مصــرف لبنــان بســندات الخزينــة، ولــو بوتيــرة أبطًا 
منهــا فــي العاَمْيــن الســابَقْين. وبلغــت قيمــة محفظتــه 
بزيــادة  أي   ،2021 العــام  نهايــة  فــي  ليــرة  58002 مليــار 
قدرهــا 2923 مليــار ليــرة مقابــل زيــادة بقيمــة 4362 مليــار 
ليــرة فــي عــام 2020 وزيــادة بقيمــة 11711 مليــار ليــرة فــي 
عــام 2019. وعليــه، ارتفعــت حصــة مصــرف لبنــان إلــى 
%62,2 مــن الديــن العــام بالليــرة فــي نهايــة عــام 2021 

مقابــل %61,4 فــي نهايــة العــام الذي ســبق. فــي المقابل، 
ــل الديــن العــام  انخفضــت مســاهمة المصــارف فــي تموي
بالليــرة إلــى %22,7 مــن %25,8 فــي نهايــة العاَمْيــن علــى 
التوالــي. وارتفعــت مســاهمة القطــاع غيــر المصرفــي إلــى 
%15,1 فــي نهايــة 2021 )مع ارتفاع اكتتابات المؤسســات 
ــي للضمــان االجتماعــي(  ــدوق الوطن العامــة وأبرزهــا الصن

ــة 2020. ــل %12,9 فــي نهاي مقاب

الصافــي،  العــام  الديــن  بلــغ   ،2021 عــام  نهايــة  وفــي 
ــاز  ــدى الجه ــام ل ــع القطــاع الع ــزيل ودائ ــد تنـ ــب بع المحتَس
المصرفــي، 132071 مليــار ليــرة )87,6 مليــار دوالر علــى 
أســاس ســعر الصــرف الرســمي( مقابــل 128975 مليــار 
ليــرة )85,6 مليــار دوالر( فــي نهايــة العــام 2020، ليكــون 
بذلــك قــد ســّجل زيــادة بنســبة %2,4 فــي العــام 2021 

مقابــل زيــادة أعلــى نســبُتها %5,3 فــي العــام 2020. وقــد 
ارتفعــت ودائــع القطــاع العــام لــدى مصــرف لبنــان مــن 
6838 مليــار ليــرة فــي نهايــة العــام 2020 إلــى 11692 مليــار 
ــع  ــن انخفضــت ودائ ــة العــام 2021، فــي حي ــرة فــي نهاي لي
القطــاع العــام لــدى المصــارف مــن 8295 مليــار ليــرة إلــى 

7546 مليــارًا فــي التاريَخْيــن علــى التوالــي.

ارتفــع الديــن العــام المحــّرر بالعمــالت األجنبّيــة إلــى مــا 
ــل  ــة العــام 2021 مقاب ــرة فــي نهاي ــار لي ــوازي 58062 ملي ي
54346 مليــار ليــرة فــي نهايــة 2020. وكان إلعالن الحكومة 
اليوروبنــدز  ســندات  كامــل  دفــع  عــن  التوّقــف  اللبنانيــة 
والعائــدات الناتجــة عنهــا فــي آذار 2020 انعكاســات مؤذيــة 
علــى مســتويات عــّدة ومنهــا أن وصلــت قيمــة المتأّخــرات 
علــى الديــن الخارجــي إلــى مــا يــوازي 14240 مليــار ليــرة 
حتــى نهايــة كانــون األول 2021 )بزيــادة 7060 مليــار ليــرة 

تــوّزع   ،2021 عــام  نهايــة  2020(. وفــي  عــام  نهايــة  عــن 
ــار  ــن 36,5 ملي ــة بي ــّرر بالعمــالت األجنبّي ــام المح ــن الع الدي
دوالر ســندات يوروبنــدز )منهــا 4,2 مليــارات لمصــرف لبنــان 
و4,4 مليــارات للمصــارف بعــد أخــذ المؤونــات فــي االعتبــار 
وحوالــي 5 مليــارات دوالر لمصــرف لبنــان و10 مليــارات 
دوالر للمصــارف دون أخــذ المؤونــات فــي االعتبــار، ومــا 
تبّقــى مــوّزع علــى جهــات أخــرى داخليــة وخارجيــة(، و2,0 

مليــار دوالر للجهــات الثنائيــة والمتعــّددة.

المديونّية العــامة

التغّير التغّير       
 2021/2020  2020/2019  2021  2020  2019   

)%(  )%(     
+5,0  +4,3  151309  144108  138150 الدين العام اإلجمالي 
+3,9  +2.8  93247  89762  87279 الدين العام بالليرة اللبنانية 
+6,8  +6,8  58062  54346  50871 الدين العام بالعمالت األجنبّية 

+27,1  -3,5  19238  15133  15677 ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي 
+2,4  +5,3  132071  128975  122473 الدين العام الصافي 

الدين العام 2019 - 2021 )نهاية الفترة-مليار ليرة(

المصدر: مصرف لبنان
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التطّورات النقدية 03

ومتســارعًا  واضحــًا  تدهــورًا  النقديــة  األوضــاع  شــهدت 
ــر مــن العــام 2019، اســتمّر بقــّوة فــي  ــذ الفصــل األخي من
العاميــن 2020 و2021 الذيــن ُيعتبــرا األســوأ علــى اإلطــالق 
اللبنانيــة فــي  الليــرة  تهــاوت  30 عامــًا. فقــد  زهــاء  منــذ 
الســوق الموازيــة إلــى مســتويات قياســية فــي العــام 2021 
وفــي العــام 2022 لغايــة إعــداد هــذا التقريــر. كمــا تراجعــت 

موجــودات مصــرف لبنــان الســائلة مــن العمــالت األجنبيــة 
ــة آذار 2022،  ــار دوالر فــي نهاي ــى 12,3 ملي ــر إل بشــكل كبي
مقابــل 13,6 مليــار دوالر فــي نهايــة العــام 2021 و18,6 
مليــار دوالر فــي نهايــة العــام 2020 )29,6 مليــارًا فــي نهايــة 

العــام 2019(.

المشهد العام

وفــي مواكبــة التطــّورات الحاصلــة وال ســّيما األزمــة التــي 
يعيشــها لبنــان منــذ الفصــل األخيــر مــن العــام 2019، ومــع 
األخــذ فــي اإلعتبــار اإلمكانــات المتبّقيــة، اّتخــذ مصــرف 
اإلســتثنائية  التنظيميــة  اإلجــراءات  مــن  سلســلة  لبنــان 
ــه بالعمــالت  ــه للحــّد مــن تراجــع احتياطّيات ــٍة من فــي محاول
األجنبيــة، ولتهدئــة وتيــرة تقّلبــات ســعر صــرف الليــرة فــي 
الســوق الموازيــة، وإلعــادة تفعيــل عمــل المصــارف العاملة 
وتجــدون  والمواطنيــن.  اإلقتصــاد  ولدعــم  لبنــان،  فــي 
ملّخصــًا وافيــًا لهــذه اإلجــراءات فــي التقريــر الســنوي للعــام 

.2020

غيــر أّن اإلجــراءات التــي اّتخذهــا مصــرف لبنــان فــي إدارة 
األزمــة لــم تنجــح فــي وقــف اإلنهيــار الحاصــل بــل فقــط 
فــي إبطــاء وتيرتــه. وحــاول البنــك المركــزي، فــي مــا يتعّلــق 
بالســيولة بالليــرة، التخفيــف من الخســائر في قيمــة الودائع 
بالعمــالت األجنبيــة مــن جهــة بحيــث ســمح بســحبها بالليــرة 
ــّم 8000  ــد )ث ــدوالر الواح ــرة لل ــى ســعر صــرف 3900 لي عل
ليــرة فــي أواخــر العــام 2021(، وعمــد، مــن جهــة أخــرى، إلــى 
تقنيــن الســيولة التــي يمكــن الحصــول عليهــا بهــدف الحــّد 
مــن تدهــور ســعر صــرف العملــة الوطنيــة بوجــه خــاص. 
كمــا أّمــن مصــرف لبنــان خــالل العاميــن 2020 و2021 

حاجــات لبنــان التمويليــة إلســتيراد عــدد مــن الســلع الحيويــة 
المدعومــة، قســم منهــا بســعر الصــرف الرســمي، والقســم 
اآلخــر بســعر الصــرف المعتمــد فــي المنّصــة. وقــد ســاهم 
ذلــك فــي التخفيــف مــن وتيــرة تراجــع ســعر صــرف الليــرة 
مقابــل الــدوالر فــي الســوق الموازيــة. ونشــير فــي هــذا 
ــان أن يكــون  ــه فــي وقــت أراد مصــرف لبن ــى أّن الســياق إل
هــذا الدعــم مخّصصــًا حصــرًا لإلســتهالك المحّلــي وفقــًا 
لحاجــات الســوق اللبنانــي، تــّم وبطــرٍق شــتى اســتغالله 
جزئيــًا إن فــي عمليــات تهريــب وإعــادة بيــع الســلع المدعومة 
فــي الخــارج، أو بتخزينهــا بغيــة بيعهــا الحقــًا بســعر أعلــى، مــا 
أّدى إلــى اســتنزاف ســريع وغيــر مجــدي لموجــودات مصــرف 

لبنــان مــن العمــالت األجنبّيــة. 

وال بــّد مــن التذكيــر بــأّن الســيطرة علــى المســار اإلنحــداري 
لســعر الصــرف ال يمكــن أن تنجــح بحلــول موقتــة لــن تعطي 
نتيجــة ســوى لفتــرة قصيــرة، بــل باســتعادة عامــل الثقــة من 
الداخــل وأيضــًا مــن الخــارج، نظــرًا للحاجــة إلــى تدّفــق أمــوال 
جديــدة إلــى البلــد. ويتطّلــب ذلــك النّيــة واإلرادة لبنــاء دولــة 
كّل  فــوق  والمواطنيــن  الوطــن  حقيقيــة تضــع مصلحــة 
ــه. فســعر  ــى تنشــيط اإلقتصــاد وتقويت ــار، وتعمــل عل اعتب

الصــرف هــو مــرآة اإلقتصــاد.

علــى صعيــد معــدالت الفائــدة علــى ســندات الخزينــة بالليرة 
اللبنانيــة، اســتقّرت فــي العــام 2021 علــى جميــع الفئــات 
بعــد انخفــاض راوح بيــن 180 و300 نقطــة أســاس فــي 
عــام 2020. أّمــا معــدل الفائــدة المثّقلــة علــى المحفظــة 

اإلجماليــة فارتفــع قليــاًل إلــى %6,55 فــي نهايــة العــام 
فيمــا   ،2020 العــام  نهايــة  فــي   6,52% مقابــل   2021
انخفــض اأَلَجــل المثّقــل لهــذه المحفظــة إلى 4,16 ســنوات 
ــي.  ــى التوال ــن عل ــة العاَمْي ــل 4,65 ســنوات فــي نهاي مقاب

معدالت الفائدة الفعلية على سندات الخزينة العادية بالليرة اللبنانية )%(

المصدر: مصرف لبنان

120 شهرًا 84 شهراً  60 شهراً  36 شهراً  24 شهراً  12 شهراً  6 أشهر  3 أشهر   
10,00  9,00  8,00  7,50  7,00  6,50  5,85  5,30 ك 1 2019 
7,00  6,50  6,00  5,50  5,00  4,50  4,00  3,50 ك 1 2020 

االنخفاض
300  250  200  200  200  200  185  180  2020/2019

)نقطة أساس(
7,00  6,50  6,00  5,50  5,00  4,50  4,00  3,50 ك 1 2021 

الفائــدة  معــدل  بلــغ  اليوروبنــدز،  ســندات  ســوق  وفــي 
الخزينــة  لســندات  اإلجماليـــة  المحفظــة  علــى  لــة  المثقَّ
بالعـــمالت األجنبّيــة  )Eurobonds(و %7,38 ومتوســط 

عمــر المحفظــة 7,84 ســنوات فــي نهايــة شــباط 2020، 
ــا عــن  ــل إعــالن الحكومــة توّقفه ــات قب ــر المعطي وهــي آخ

دفــع جميــع ســندات اليوروبنــدز.
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• اســتمّرت الضغــوط علــى الليــرة اللبنانيــة بوتيــرة قويــة 
بحيــث  التقريــر،  هــذا  إعــداد  ولغايــة   2021 العــام  طيلــة 
تراجــع ســعر صــرف الليــرة مقابــل الــدوالر بوتيــرة ســريعة 
وغيــر مبــّررة أحيانــًا فــي الســوق الموازيــة، حيــث يتــّم تــداول 
الــدوالر بأســعار ُتالمــس 30 ألــف ليــرة وأحيانــًا أكثر. في حين 
ــرة للــدوالر ثــم 8000 ليــرة منــذ  ــّم اعتمــاد ســعر 3900 لي ت
2021/12/9 للســحوبات النقديــة مــن الحســابات بالعمالت 
ــى  ــق ســعر الصــرف الرســمي عل ــة ، واقتصــر تطبي األجنبي

ــدوالر.  تســديد القــروض الشــخصية الممنوحــة بال

وبالعــودة إلــى تطــّور ســعر صــرف الليــرة مقابــل الــدوالر فــي 
ــى  ــة وفــي األشــهر األول ــام 2021 فــي الســوق الموازي الع
ــد تراجــع بشــكل شــبه مســتمّر مــن  ــام 2022، فق مــن الع
حوالــي 8400 ليــرة للــدوالر فــي نهايــة العــام 2020 إلــى 
أن  قبــل   2021 وآب  تمــوز  فــي  ليــرة   19000 الـــ  حــدود 
يتحّســن فــي أيلــول إثــر تشــكيل حكومــة بعــد فــراغ دام ألكثــر 
مــن ســنة وفــي وقــت حّســاس، ليعــود بعدهــا إلــى التراجــع 
ويصــل إلــى حوالــي 27500 ليــرة للــدوالر فــي نهايــة العــام 
2021. وتابــع تراجعــه مــع بدايــة العــام 2022 بحيــث وصــل 
إلــى 33700 ليــرة فــي 11 كانــون الثانــي 2022 قبــل أن 
ــرة  ــد حــدود 23000 لفت يتحّســن ويعــرف شــبه اســتقرار عن
شــهرين ونّيــف بعــد زيــادة حجــم العمليــات علــى منّصــة 
ــر أّن األجــواء المشــحونة عشــية  صيرفــة بشــكل مّطــرد. غي
اإلنتخابــات النيابيــة وحالــة الغمــوض والقلــق مــن األيــام 
المقبلــة على الصعيدين السياســي واإلقتصــادي والتخّوف 
مــن قــرب توّقــف منّصــة صيرفــة إلــى غيرهــا مــن العوامــل، 
ســاهمت بعــودة تراجــع ســعر صــرف الليــرة مقابــل الــدوالر 

إلــى مســتوى قياســي جديــد المــس الـــ 38000 ليــرة للدوالر 
فــي 27 أيــار، مــا اســتدعى تّدخــل مصــرف لبنــان فــي اليــوم 
ذاتــه واصــداره بيانــًا )1( إلــى جميــع حاملــي الليــرة اللبنانية من 
مواطنيــن ومؤسســات )2( فحصــل تحّســن كبيــر وســريع فــي 
ســعر الصــرف بحــدود الـــ10 آالف ليــرة، ليصــل إلــى حــدود 

27500 فــي غضــون ســاعات قليلــة.

وبشــكل عــام، ســاهمت عوامــل عــّدة فــي تدهــور ســعر 
الســوق  فــي  الــدوالر  مقابــل  الوطنيــة  العملــة  صــرف 
الموازيــة. فثّمــة طلــب تجــاري علــى الــدوالر لتأميــن اســتيراد 
الــدوالرات  لبنــان  مصــرف  لهــا  يؤّمــن  ال  التــي  الســلع 
ــل  ــب مــن قب ــه طل ــا مــع الوقــت(، ُيضــاف إلي )ازداد حجمه
األفــراد، تــزداد وتيرتــه بيــن فتــرة وأخــرى، بهــدف المحافظــة 
ــة  ــة، وأيضــًا بغي علــى قيمــة المّدخــرات أو بهــدف المضارب
تحويــل النقــد إلــى الخــارج ألســباب عــّدة. أّمــا عــرض الــدوالر 
فيتغــّذى بوجــه خــاص مــن التحويــالت مــن الخــارج، وأيضــًا 
ومــن  لبنــان،  داخــل  والســّواح  المغتربيــن  نفقــات  مــن 
الــذي  النقــدي  الــدوالر  ومــن  الســلع،  صــادرات  عائــدات 
ــازل والشــركات )3(. وقــد لعــب  ــه ســابقًا فــي المن ــّم تخزين ت
ارتفــاع منســوب القلــق الناتــج عــن تــأّزم الوضــع السياســي، 
بمــا فيــه الفــراغ الحكومــي ألكثــر مــن عــام وعــدم اإلتفــاق 
علــى مخــارج لألزمــة القائمــة، والتشــّنج السياســي قبــل 
ــة  ــة والغمــوض الســائد بخصــوص مرحل ــات النيابي اإلنتخاب
مــا بعــد اإلنتخابــات النيابيــة، دورًا رئيســيًا وســلبيًا للغايــة 
فــي ســوق القطــع، حيــث كان ُيضّخــم الطلــب علــى الــدوالر 

وُيخّفــض العــرض.

في المعطيات اإلحصائية

)1( استند فيه إلى التعميم 161 ومفاعيله وإلى البندين 75 و83 من قانون النقد والتسليف.
)2(  فطلــب منهــم التقــّدم بهــذه الطلبــات إلــى المصــارف اللبنانيــة وذلــك علــى ســعر صيرفــة علــى أن تتــّم تلبيــة هــذه الطلبــات كاملــة فــي غضــون 24 ســاعة. وهــذا 

العــرض مفتــوح ومتــاح يوميــًا.
)3( مع توّقع أن يشهد معظمها انتعاشًا في الفترة المقبلة.

• ولــم ُتســّجل أّيــة تحويــالت ُتذكــر للودائــع مــن العملــة 
الوطنيــة إلــى الــدوالر األميركــي فــي العــام 2021 إذ توّقفت 
هــذه العمليــات منــذ النصــف الثانــي مــن العام الذي ســبق. 
ونذّكــر بحصــول تحويــالت ضخمــة للودائــع مــن الليــرة إلــى 
تقديريــة  بقيمــة  و2019،   2020 العاميــن  فــي  الــدوالر 
العاميــن  فــي  مليــارًا  و15  دوالر  مليــارات   10 الـــ  قاربــت 
ــرة  ــّدل دول ــره أن مع ــر ذك ــي. والجدي ــى التوال ــن عل المذكوري
ودائــع القطــاع الخــاص فــي المصــارف التجاريــة الــذي بقــي 
فــي حــدود %65 فــي الســنوات 2014-2017، ســّجل فــي 
الفتــرة الالحقــة ارتفاعــًا تدريجيــًا ليصــل إلــى %80,4 فــي 
إلــى 79,4%  العــام 2020 قبــل أن يتراجــع قليــاًل  نهايــة 
األمــر  هــذا  انعكــس  وطبعــًا،   .2021 العــام  نهايــة  فــي 
علــى التزامــات مصــرف لبنــان تجــاه المصــارف بالــدوالر، 
والتــي توّســعت بشــكل كبيــر جــّراء هــذه التحويــالت، لكّنهــا 
أخــذت تتراجــع تدريجيــًا منــذ منتصــف العــام 2020 فــي 
ظــّل تواصــل الســحوبات بالليــرة مــن الحســابات بالعمــالت 
األجنبيــة بموجــب التعميميــن رقــم 151 و158، وســحوبات 
الــدوالر النقــدي بموجــب التعميــم 158 )4(، إضافــة إلى عدم 
الســماح بعمليــات تحويــل الودائــع مــن الليــرة إلــى الــدوالر 

ــق جــّدًا. إاّل علــى نطــاق ضّي

• وازداد النقــد المتــداول بالليــرة خــارج الجهــاز المصرفــي 
ــى 41515  ــث وصــل إل ــر مســبوقة بحي ــى مســتويات غي إل
ــارًا  ــل 29242 ملي ــة العــام 2021 مقاب ــرة فــي نهاي ــار لي ملي
فــي نهايــة العــام 2020 و9818 مليــارًا فــي نهايــة العــام 
ليــرة  ألــف مليــار   12 بزيــادة تخّطــت قيمتهــا  2019، أي 
وبلغــت نســبتها %42 فــي العــام 2021، بعــد زيــادة ضخمة 
بقيمــة قاربــت الـــ20 ألــف مليــار ليــرة وبنســبة %200 فــي 
العــام 2020، مــع مــا يحمــل ذلــك مــن مفاعيــل ســلبية 
علــى ســعر الصــرف والتضّخــم. وقــد تمّكــن مصــرف لبنــان 

مــن تخفيــض النقــد المتــداول إلــى 32597 مليــار ليــرة فــي 
نهايــة آذار 2022 بعــد تفعيــل العمــل علــى منّصــة صيرفــة 
إثــر اّتخــاذ إجــراءات اســتثنائية تتعّلــق بالســحوبات النقديــة، 
وذلــك مــن خــالل التعميــم 161 وأيضــًا وخاّصــًة مــن خــالل 
الســماح للمصــارف أن تشــتري الــدوالر األميركــي الورقــي 
مــن مصــرف لبنــان  دون ســقف محــّدد مقابــل الليــرات 
اللبنانيــة التــي بحوزتهــا أو لــدى عمالئهــا علــى ســعر صــرف 

منصــة صيرفــة.
 

قائمــًا  اللبنانــي  اإلقتصــاد  أصبــح  واضحــًا،  بــات  وكمــا 
علــى النقــد Cash economy. ويعــود ذلــك إلــى جملــة 
ــي النقــد الورقــي فــي هــذه  ــل اللبنان أســباب أبرزهــا تفضي
الفتــرة الحرجــة التــي تّتســم بدرجــة كبيــرة مــن عــدم اليقيــن، 
مقابــل  الليــرة  صــرف  ســعر  فــي  المســتمّر  والتراجــع 
المصــارف  قبــل  مــن  الموضوعــة  والســقوف  الــدوالر، 
علــى الســحوبات النقديــة، وتوّقــف المصــارف عــن فتــح 
بالليــرة  النقــد  خلــق  وأيضــًا  المســتندية،  اإلعتمــادات 
بموجــب التعميــم رقــم 2020/151 وتعديالتــه ومــن خــالل 
التعميــم رقــم 2021/158، إلــى غيرهــا مــن األســباب. وكان 
الســلوك أو اإلتجــاه ذاتــه قــد ُســّجل فــي مــا يخــّص النقــد 
الورقــي بالــدوالر الــذي تــّم أيضــًا تخزينــه بكثــرة فــي المنــازل 

والمؤّسســات)5(. 

• مــن ناحيــة أخــرى، ســّجل معــّدل الفائــدة بيــن المصــارف 
بالليــرة Interbank Rate مســتويات منخفضــة بلغــت 
تراجــع  فــي ظــّل  فــي عملّيــات محــدودة  باإلجمــال   3%
ــن  ــى تأمي ــر عل ــّد كبي ــى ح النشــاط المصرفــي واقتصــاره إل
تحويــالت  حركــة  توّقــف  إلــى  إضافــة  الودائــع،  ســحب 
الودائــع مــن الليــرة إلــى الــدوالر. وتابعــت معــّدالت الفائــدة 
المصرفيــة الدائنــة تراجعهــا فــي العــام 2021 وذلــك بـــ 170 

)4( والممّول جزئيًا من تخفيض نسبة الودائع اإللزامية بالعمالت األجنبية من %15 إلى 14%.
)5( والذي ُقّدرت قيمته بــ 7 مليارات دوالر في الفصل األول من العام 2020.
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ــرة وبـــ 94  ــل باللي نقطــة أســاس بالنســبة إلــى الودائــع ألَج
نقطــة أســاس بالنســبة إلــى الودائــع ألَجــل بالــدوالر، أي 
ــذي ســبق حيــث ســّجلت تراجعــًا  ــرة أقــّل مــن العــام ال بوتي
ملحوظــًا بلــغ 490 نقطــة أســاس بالنســبة الــى الودائــع 
ألَجــل بالليــرة و412 نقطــة أســاس بالنســبة الــى الودائــع 
لبنــان ســقوفًا  أن وضــع مصــرف  بعــد  بالــدوالر،  ألَجــل 
ــة ألن تبقــى  ــاء الحاج ــة إلنتف ــدة الدائن ــّدالت الفائ ــى مع عل
مرتفعــة. مــن جهتهــا، بقيــت معــّدالت الفائــدة علــى جميــع 
فئــات ســندات الخزينــة بالليــرة مســتقّرة فــي العــام 2021، 
علمــًا أّنــه قــد تــّم تخفيضهــا بمــا بيــن 180 إلــى 300 نقطــة 

أســاس فــي آذار ونيســان 2020.

يكــن  لــم  إن  الرئيســي  الممــّول  لبنــان  وكان مصــرف   •
ــرة إن  ــرة فــي الســنوات األخي ــة باللي ــد لحاجــات الدول الوحي
أحيانــًا.  بمعــّدالت مخّفضــة  أو  القائمــة  الســوق  بفوائــد 
وســّجلت محفظــة ســندات الخزينــة بالليــرة التــي يملكهــا 
المركــزي ارتفاعــًا متواصــاًل فــي الســنوات الماضيــة إلــى 
مســتويات تاريخيــة جديــدة )6(، بحيــث وصلــت قيمتهــا إلــى 
58002 مليــار ليــرة فــي نهايــة العــام 2021، مقابــل 55079 
مليــار ليــرة فــي نهايــة العــام 2020 )50717 مليــار ليــرة فــي 
نهايــة العــام 2019(، كمــا ارتفعــت حّصــة مصــرف لبنــان 
مــن هــذه الســندات إلــى %62,4 فــي نهايــة العــام 2021، 
مقابــل %61,6 فــي نهايــة العــام 2020 )%58,3 فــي نهاية 

العــام 2019(.

ــات أو موجــودات مصــرف لبنــان  • وتابــع إجمالــي احتياطّي
الســائلة بالعمــالت األجنبيــة تراجعــه إلــى 13,6 مليــار دوالر 

فــي نهايــة العــام 2021 مقابــل 18,6 مليــار دوالر فــي نهايــة 
العــام 2020 و29,6 مليــار دوالر فــي نهايــة العــام 2019. 
مــع اإلشــارة إلــى أّنهــا تتضّمــن حقــوق الســحب الخاّصــة 
التــي حصــل عليهــا لبنــان مــن صنــدوق النقــد الدولــي وتــّم 
ايداعهــا فــي مصــرف لبنــان )7(. كمــا تراجعــت توظيفاتــه فــي 
ــة )8(  األوراق الماليــة المحّليــة والعالميــة بالعمــالت األجنبي
إلــى 4,2 مليــار دوالر فــي نهايــة العــام 2021 مقابــل 5,5 
مليــارات  و7,7   2020 العــام  نهايــة  فــي  دوالر  مليــارات 
دوالر فــي نهايــة العــام 2019. وقــد تراجــع بالتالــي إجمالــي 
موجــودات مصــرف لبنــان بالعمــالت األجنبيــة إلــى 17,8 
مليــار دوالر فــي نهايــة العــام 2021 مقابــل 24,1 مليــارًا فــي 
ــارًا فــي نهايــة العــام 2019.  نهايــة العــام 2020 و37,3 ملي
ــج ذلــك بوجــه خــاص عــن اســتخدام هــذه الموجــودات  ونت
فــي سياســة توفيــر الــدوالر بســعر الصــرف الرســمي أو 
ــة  ــة)9( لدعــم اســتيراد عــدد مــن الســلع الحيوي ســعر المنّص
أوليــة  ومــواد  وطحيــن  وأدويــة  نفطيــة  مشــتّقات  مــن 
ــم  ــذ تعمي وغيرهــا مــن الســلع)10(، وأيضــًا فــي مــوازاة تنفي
مصــرف لبنــان رقــم 158)11( منــذ تمــوز 2021، الممــّول 
جزئيــًا مــن تخفيــض نســبة الودائــع اإللزاميــة لــدى المركــزي 
مــن %15 إلــى %14. ونشــير فــي هــذا اإلطــار إلــى أّن قيمة 
ــى 16,6  ــان مــن الذهــب انخفضــت إل مخــزون مصــرف لبن
مليــار دوالر فــي نهايــة العــام 2021 مــن 17,3 مليــار دوالر 
فــي نهايــة العــام 2020 بســبب تراجــع ســعر أونصــة الذهــب 
ــة  ــًا والمرتب ــة 20 عالمي ــك المرتب ــان بذل ــّل لبن ــًا، واحت عالمي
الثانيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا مــن 
عــن  الصــادرة  الالئحــة  الــدول بحســب  احتياطّيــات  حيــث 

ــار 2022. »مجلــس الذهــب العالمــي« فــي أي

)6( ولو أّن وتيرة اإلرتفاع آخذة بالتباطؤ.
)7( بقيمة 1,135 مليار دوالر والتي تّم استخدام قسم بسيط منها حتى اليوم.

)8( تتضّمن سندات الجمهورية اللبنانية الُمصدرة بالعمالت األجنبية منذ تشرين الثاني 2017.
)9( أو سعر آخر في بعض األحيان.

)10( ُيضــاف إليــه بالنســبة للعــام 2020 ســحب وديعــة لصالــح أحــد صناديــق اإلســتثمار األوروبيــة كانــت قــد أودعــت لــدى المركــزي قبــل أشــهر عــّدة، ومنــح البنــك 
المركــزي قروضــًا بالــدوالر للمصــارف خــالل األزمــة.

)11( الذي يحصل المستفيد منه على 400 دوالر شهريًا نقدًا.

ســّجلت الكتلــة النقديــة بمفهومهــا الواســع )M3( ارتفاعــًا 
تراجعهــا  بعــد   ،0,5% 2021 بنســبة  العــام  بســيطًا فــي 
للمــّرة األولــى فــي تاريخهــا فــي العاميــن 2019 و2020 
بمعــّدل %4,8 و%1,4 تباعــًا. وبالطبــع، لعــب خلــق النقــد 
ــان رقــم 151 ومــن  ــرة مــن خــالل تعميــم مصــرف لبن باللي
ــا  ــرًا فــي الحــّد مــن تراجعه ــم رقــم 158 دورًا كبي ــّم التعمي ث
العــام  فــي  البســيط  ارتفاعهــا  وفــي   2020 العــام  فــي 
2021. وارتفعــت الكتلــة النقديــة M3 إلــى 201070 مليــار 
ليــرة فــي نهايــة العــام 2021، مقابــل 200052 مليــار ليــرة 
فــي نهايــة العــام 2020 )202831 مليــارًا فــي نهايــة العــام 
2019(. واســتمّر معــّدل دولــرة الكتلــة النقديــة بالتراجــع إلــى 
%60,71 فــي نهايــة العــام 2021 مقابــل %66,25 فــي 
نهايــة العــام 2020، ُمتأّثــرًا علــى نحو خــاص بارتفاع مكّونات 
الكتلــة النقديــة بالليــرة M1 علــى نحــو كبيــر وبشــكل خــاص 
الجهــاز المصرفــي«،  بالليــرة خــارج  بالتــداول  بنــد »النقــد 
ــة بموجــب التعميميــن  ــع بالعمــالت األجنبي وبتراجــع الودائ

و158.  151

ويلّخــص الجــدول التالــي أبــرز العناصــر التــي أّثــرت علــى 
الكتلــة النقديــة M3 والتــي ســاهمت بارتفاعهــا البســيط 
بقيمــة 1018 مليــار ليــرة فــي العــام 2021. ونتوقــف هنــا 
عنــد ثالثــة عناصــر كان لهــا أثــرًا انكماشــيًا واضح علــى الكتلة 
النقديــة. أواًل، التســليفات للقطــاع الخــاص التــي واصلــت 
تراجعهــا فــي العــام المذكــور بمــا يــوازي 11295 مليــار ليــرة، 

مــع تســديد الديــون مــن قبــل بعــض األفــراد والمؤّسســات 
نقــدًا أو مــن خــالل الودائــع المصرفيــة ونــدرة ال بــل توّقــف 
التســليفات الجديــدة. وثانيــًا، التســليفات الصافيــة للقطــاع 
العــام التــي تابعــت انخفاضهــا للســنة الثانيــة علــى التوالــي 
الموجــودات  وثالثــًا،  ليــرة.  مليــار   8784 بقيمــة  وذلــك 
الخارجيــة الصافيــة للجهــاز المصرفــي )مــن دون الذهــب( 
ــذي  ــي ال ــرة أبطــأ، المنحــى التراجع ــو بوتي ــي تابعــت، ول الت
تســّجله منــذ العــام 2011، إذ انخفضــت بحوالــي مليــاَرْي 
دوالر فــي العــام 2021 بعــد تراجعهــا الضخــم بحوالــي 10,5 
مليــارات دوالر فــي العــام الــذي ســبق. فــي المقابــل، جــاء 
اإلرتفــاع الكبيــر فــي »البنــود الصافيــة األخــرى« )12( ُليعــّوض 
إلــى حــّد كبيــر األثــر اإلنكماشــي للعناصــر األخــرى علــى 
الكتلــة النقديــة، علمــًا أّنهــا تتضّمــن، بيــن أمــور عــّدة، بنــد 
»موجــودات أخــرى« مــن ميزانيــة مصــرف لبنــان الــذي ازداد 
علــى نحــو ملحــوظ فــي العــام 2021، حيــث ُيَســّجل الفــارق 
بيــن قيمــة الودائــع بالــدوالر والتــي تــّم ســحبها بالليــرة علــى 
ســعر الصــرف المعتمــد فــي التعميــم رقــم 151 )أي 3900 
ليــرة للــدوالر ثــم 8000 ليــرة( وفــي التعميــم رقــم 158 
)12000 ليــرة للــدوالر( وبيــن قيمتهــا محتســبًة علــى أســاس 

ــدوالر(.  ــرة لل ســعر الصــرف الرســمي )1507.5 لي

الكتلة النقدية

ــة، والموجــودات األخــرى، واألمــوال  ــر المادي ــة وغي ــة المادي ــان والمصــارف، نذكــر أبرزهــا: األصــول الثابت ــة كّل مــن مصــرف لبن ــودًا عــّدة مــن ميزاني ــن بن  )12( تتضّم
الخاّصــة، واإللتزامــات األخــرى.
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تطّور الكتلة النقدية وعناصر تغطيتها )نهاية الفترة- مليار ليرة(

التغّير التغّير       
2020/2021  2021  2019/2020  2020  2019  

+12273  41515  +19424  29242  9818 النقد في التداول 
+5508  16422  +4112  10914  6802 ودائع تحت الطلب بالليرة 

+17781  57937  +23536  40156  16620 السيولة الجاهزة  بالليرة )م1( 
+11497  79007  +4026  67510  63484 الكتلة النقدية بالليرة )م2( 

 الكتلة النقدية بمفهومها الواسع بالليرة
+1018  201070  -2779  200052  202831  وبالعمالت األجنبية )م3( 

 20.65%   14.62%  4.84% النقد في التداول/الكتلة النقدية م3 

عناصر التغطية
-4078  22950  -10795  27028  37823 الموجودات الخارجية الصافية 

منها:
-1097  25019  +5103  26116  21013 ذهب 
-2981  -2069  -15898  912  16810 موجودات خارجية صافية غير الذهب 
-8784  67506  -7860  76290  84150 التسليفات الصافية للقطاع العام 
-489  -17872  -4548  -17383  -12835 فروقات القطع 

-11295  40669  -18850  51964  70814 التسليفات للقطاع الخاص 
+25664  87817  +39274  62153  22879 بنود أخرى صافية 

المصدر: مصرف لبنان

إلــى مســتوى  الفتــرة  لمتوســط  التضّخــم  معــّدل  ارتفــع 
قياســي)13( جديــد بحيــث وصــل إلــى %154,8 فــي العــام 
2021، بعــد أن بلــغ %84,9 فــي العام 2020 مقابل 2,9% 
فــي العــام 2019، وذلــك بحســب دراســة مؤّشــر أســعار 
اإلســتهالك الصــادرة عــن إدارة اإلحصــاء المركــزي. ونتــج 
ذلــك بشــكل رئيســي عــن التراجــع الملحــوظ لســعر صــرف 
الليــرة اللبنانيــة مقابــل الــدوالر فــي الســوق الموازيــة مــا أّثــر 
بشــكل مباشــر وكامــل علــى أســعار الســلع المســتوردة)14(، 
ــرت أســعار الســلع والخدمــات المحّليــة ولــو بدرجــة  كمــا تأّث
أقــّل وبقــدر متفــاوت. ونتــج أيضــًا عــن رفــع الدعــم بشــكل 
شــبه كامــل عــن البنزيــن وعــن األدويــة، وعــن رفعــه بشــكل 
كامــل عــن بعــض الســلع األخــرى وأبرزهــا المــازوت، فــي 
وقــت بــات فيــه النشــاط اإلقتصــادي يعتمد بشــكل رئيســي 
علــى المولــدات الخاّصــة مــع التراجــع الحــاد فــي التغذيــة 
الكهربائيــة. وبالطبــع كان لرفــع الدعــم فــي الفصــل األخيــر 
الســلع  جميــع  أســعار  علــى  ارتداداتــه   2021 العــام  مــن 
والخدمــات. ُنضيــف إلــى ذلــك اإلرتفــاع الكبيــر فــي أســعار 
الســلع العالميــة مــن مــواد غذائيــة ومعــادن ونفــط بســبب 
التحّســن فــي النشــاط اإلقتصــادي العالمــي مقارنــة مــع 

ــا. العــام الــذي ســبق مــع انحســار جائحــة كورون

فــي مــا خــّص العــام 2022، فمــن المتوّقــع أن يســّجل 
معــّدل التضّخــم مســتوًى مرتفعــًا أيضــًا، وقــد يتفاقــم األمر 
بشــكل دراماتيكــي فــي حــال عــدم حصــول انفراجــات علــى 

صعيــد الوضــع السياســي بعــد اإلنتخابــات، وعــدم البــدء 
ســريعًا بمعالجــة األوضــاع اإلقتصاديــة والماليــة والنقديــة 
المترّديــة إلــى درجــة كبيــرة، مــا ســينعكس تدهــورًا إضافيــًا 
فــي  الــدوالر  مقابــل  الليــرة  الصــرف  ســعر  فــي  وكبيــرًا 
الســوق الموازيــة، وبالتالــي ارتفاعــًا كبيــرًا فــي األســعار. كمــا 
أّن تراجــع موجــودات مصــرف لبنــان بالعمــالت األجنبيــة 
ــى مســتويات منخفضــة جــّدًا قــد تدفعــه عاجــاًل أم آجــاًل  إل
ــى منّصــة صيرفــة  ــدوالرات عل ــن ال ــف عــن تأمي ــى التوّق إل
للمودعيــن والتجــار بموجــب التعميــم رقــم 161، وأيضــًا 
لمســتوردي مــاّدة البنزيــن، مــا قــد يضغــط بشــكل إضافــي 
ــى األســعار. كمــا أّن اتجــاه أســعار  علــى ســعر الصــرف وعل
الســلع العالميــة مــن مــواد غذائيــة ونفطيــة ومعــادن ال 
يشــّكل عامــاًل مســاعدًا، مــع ارتفاعهــا فــي األشــهر األولــى 
مــن العــام الجــاري بســبب الحــرب فــي أوكرانيــا، وتوّقــع 
ارتفاعهــا أكثــر فــي األشــهر المقبلــة ألســباب عــّدة منهــا 

صعوبــة تصريــف المنتجــات األوكرانيــة بحــرًا وبــّرًا.

عــن  الصــادر  االســتهالك  أســعار  أّن مؤشــر  إلــى  ونشــير 
إدارة اإلحصــاء المركــزي ســّجل ارتفاعــًا بنســبة 216,3% 
ــرة  ــع الفت ــة م ــام 2022 بالمقارن ــث األول مــن الع ــي الثل ف
المماثلــة مــن العــام 2021، كمــا ازداد بنســبة %96,7 فــي 
بالمقارنــة مــع متوّســط   2022 العــام  الثلــث األول مــن 

.2021 العــام 

التضّخم

)13(  منذ العام 1992، أي منذ زهاء 30 عامًا.
)14(  غير المدعومة.
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المدفوعات الخارجية 04

ــات المتوافــرة الصــادرة عــن مصــرف  بحســب آخــر المعطي
لبنــان، ازداد العجــز المقــّدر فــي ميــزان الحســاب الجــاري 
Current account فــي لبنــان قليــاًل إلــى حوالــي 1,9 
مليــار دوالر فــي النصــف األول مــن العــام 2021 )أي بحدود 
3,5 مليــار دوالر علــى أســاس ســنوي( مقابــل عجــز بقيمــة 
1,8 مليــار دوالر فــي الفتــرة ذاتهــا مــن العــام 2020 )3,0 
مليــارات فــي كامــل العــام 2020(، باعتبــار أّن العجــز فــي 
الميــزان التجــاري للســلع ) FOB فــوب( )15( ازداد إلــى حوالــي 
4,3 مليارات دوالر من حوالي 3,0 مليار دوالر في الفترَتْين 
المذكوَرتْيــن علــى التوالــي، فيمــا ســّجلت تقديــرات الفائض 
فــي موازيــن الخدمــات وحســاب التحويــالت الجاريــة والدخــل 
مجتمعــًة تحّســنًا كبيــرًا إلــى حوالــي 2,4 مليــار دوالر مــن 
ــام 2021،  ــار دوالر. وبخصــوص كامــل الع ــي 1,2 ملي حوال
مــن المقــّدر أن يحّقــق العجــز فــي الميــزان الجــاري مســتوًى 
قريبــًا ال بــل أدنــى مّمــا كان عليــه فــي العــام 2020، مــع 
احتمــال حصــول تحّســن كبيــر فــي ميــزان التحويــالت الجاريــة 
العالمــي،  اإلقتصــادي  النشــاط  تحّســن  مــع  والخدمــات 

ُمعّوضــًا ارتفــاع العجــز فــي الميــزان التجــاري )16(. 

وبنــاء علــى ذلــك وعلــى تقديــرات الناتــج المحّلــي اإلجمالــي 
للعــام 2021 مقّيمــًا بالــدوالر، مــن المقــّدر أن تكــون نســبة 
العجــز فــي الحســاب الجــاري إلــى الناتــج المحّلــي اإلجمالــي 
Current account deficit/GDP قــد تراوحــت بيــن 15 
إلــى %17 فــي العــام 2021 مقابــل %12,0 فــي العــام 
2020، وهــي أدنــى مــن المســتويات التــي كانــت ُتســّجل 
فــي الســنوات الســابقة، بحيــث بلغــت %21,1 فــي العــام 
2019 و%24,3 فــي العــام 2018، و%21,3 كمتوّســط 
فتــرة الســنوات العشــر الممتــّدة مــن العــام 2010 حتــى 
العــام 2019. وعلــى الرغــم مــن تراجعهــا، تبقى هذه النســبة 
مرتفعــة جــدًا بــكل المقاييــس العالميــة، حيــث بلــغ الفائــض 
ــي، علــى  ــي اإلجمال ــج المحّل ــى النات ــزان الجــاري إل فــي المي
ســبيل المثــال، %3,6 فــي دول الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا، و%4,4 فــي العالــم العربي، و%0,9 في األســواق 

الناشــئة واإلقتصــادات الناميــة.

ميزان الحساب الجاري وميزان المدفوعات

)15( يختلــف العجــز فــي الميــزان التجــاري المســّجل فــي ميــزان المدفوعــات عــن العجــز المنشــور مــن قبــل الجمــارك اللبنانيــة، إذ ُتضــاف إلــى الصــادرات المعلنــة مــن 
ــًا، وإصــالح  ــر( أو الُمعــاد تصديرهــا بعــد تجهيزهــا محّلي قبــل هــذه األخيــرة مــا يلــي: الســلع الُمعــاد تصديرهــا، الســلع المصــّدرة بشــكل موّقــت لتحويلهــا )إعــادة تدوي

الســلع.
)16( ازداد بحوالي الملياَرْي دوالر في العام 2021.

علــى صعيــد تحويــالت العامليــن فــي الخــارج إلــى لبنــان، 
فقــد ارتفعــت بحوالــي %6,5 فــي العــام 2021 لتصــل إلــى 
حــدود 6,6 مليــارات دوالر بحســب تقديــرات البنــك الدولــي 
 ،2020 العــام  فــي  دوالر  مليــارات   6,2 مقابــل  األخيــرة، 
ليحتــّل لبنــان المركــز الثالــث إقليميــًا بعــد مصــر والمغــرب. 
ــرات صنــدوق  ــًا عــن تقدي ــم أّنهــا قــد تختلــف أحيان مــع العل

ــان.  النقــد الدولــي ومصــرف لبن

ويعكــس انتظــام ومســتوى هــذه التحويــالت حجــم اإلنتشــار 
اللبنانــي فــي جميــع أقطــار العالــم، والكفــاءة العاليــة التــي 
ــع بهــا هــذا اإلنتشــار فــي شــّتى المجــاالت واســتمرار  يتمّت
ــد، ولعبــت  ــر والبل ارتباطــه االجتماعــي واإلقتصــادي باأُلَس
اللبنانييــن  صمــود  فــي  أساســيًا  دورًا  التحويــالت  هــذه 
المقيميــن فــي وجــه األزمــات المتتاليــة التــي يعرفهــا البلــد 

منــذ العــام 2019.

وبحســب تقديــرات مصــرف لبنــان، ارتفعــت التحويــالت 
الصافيــة بشــكل الفــت إلــى مــا يزيــد عــن 2,4 مليــار دوالر 
المعطيــات  )آخــر   2021 العــام  مــن  األول  النصــف  فــي 
المتوافــرة(، مقابــل حوالــي 1,9 مليــار دوالر فــي الفترة ذاتها 
مــن العــام 2020، أي بنســبة %24,2، ذلــك أّن التحويــالت 
ملحــوظ   بشــكل  بدورهــا  تراجعــت  لبنــان  مــن  الصــادرة 
)%20-( فــي ظــّل ارتفــاع األكالف المرتبطــة بهــا وانخفــاض 
عــدد العّمــال األجانــب فــي لبنــان، وحّســنت بدورهــا رصيــد 

ــة. ــالت الصافي التحوي

ل العجــز المرتفع في ميزان الحســاب الجاري  وبالعــادة، ُيمــوَّ
فــي لبنــان، والــذي يتحّكــم بــه إلــى درجة كبيــرة العجز الضخم 
فــي الميــزان التجــاري- وهــو أحد اإلختــالالت البنيوية الكبيرة 
فــي اإلقتصــاد اللبنانــي- مــن خــالل الحســاب الرأســمالي 
والمالــي Capital and financial account، أي مــن خــالل 
تدّفــق رســاميل صافيــة بأشــكال متعــّددة مــن اســتثمارات 
وودائــع  الماليــة،  المحافــظ  فــي  واســتثمارات  مباشــرة، 
لــدى المصــارف، وقــروض صافيــة مــن الخــارج للقطاَعْيــن 
العــام والخــاص وغيرهــا، ومــن خــالل اســتعمال احتياطّيــات 
ــزم األمــر كمــا  ــة إذا ل ــان مــن العمــالت األجنبّي مصــرف لبن
هــي الحــال بالنســبة الــى األعــوام الممتــّدة مــن العــام 2018 

إلــى العــام 2021. 

وتبّيــن أرقــام مصــرف لبنــان العائــدة للنصــف األول مــن 
إيجابــي فــي كّل مــن  العــام 2021 وجــود رصيــد صــاف 
حســاب الرأســمال واالســتثمارات األجنبّية المباشــرة بقيمة 
لــم تتجــاوز الـــ 600 مليــون دوالر فقــط، قابلــه رصيــٌد صــاٍف 
واســتثمارات  الحافظــة  اســتثمارات  حســاب  فــي  ســلبي 
األرصــدة  هــذه  أن  أي  دوالر،  مليــار   2,4 بواقــع  أخــرى 
، كمــا درجــت عليــه العــادة ســابقًا، أي جــزء  مجتمعــًة لــم تغــطِّ
مــن العجــز فــي الحســاب الجــاري البالــغ 1,9 مليــار دوالر، 
بــل أضافــت عليــه رصيــد صافــي ســلبي قيمتــه 1,8 مليــار 
دوالر، مــا اســتدعى اســتعمال االحتياطــي لــدى مصــرف 
لبنــان لتغطيــة هــذه العجــوزات، أي حوالــي 3,7 مليــارات 
أرقــام ميــزان المدفوعــات الصــادرة عــن  دوالر. وأشــارت 
مصــرف لبنــان إلــى اســتعمال مــا يزيــد عــن 3,5 مليــار دوالر 
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مــن احتياطّيــات العمــالت األجنبّيــة لتســجيل رصيــد صــاف 
ايجابــي بحــدود 300 مليــون دوالر فــي بنــد »معامــالت غيــر 
مســّجلة« Unrecorded transactions. مــع اإلشــارة إلــى 
أّن العجــز فــي ميــزان المدفوعــات الُمقــاس بطريقــة تقريبيــة 
مــن خــالل التغّيــر فــي الموجــودات الخارجيــة الصافية للجهاز 
ــار  ــغ 1,8 ملي ــان، بل المصرفــي، أي مصــارف ومصــرف لبن

دوالر فــي النصــف األول مــن العــام 2021.

وبالعــودة إلــى العــام 2020، تبّيــن المعطيــات التــي ينشــرها 
ــي فــي كّل مــن  ــٍد صــاٍف إيجاب ــَر رصي ــان توافــ مصــرف لبن
المباشــرة  األجنبّيــة  واالســتثمارات  الرأســمال  حســاب 
واســتثمارات الحافظــة بلــغ مجموعــه 4,1 مليــارات دوالر 
قابلــه رصيــٌد صــاٍف ســلبي فــي حســاب اســتثمارات أخــرى 
بواقــع 6,1 مليــارات دوالر، أي أن هــذه األرصــدة مجتمعــًة 

ــغ  ــاري البال ــز فــي الحســاب الج ــزء مــن العج ــم تغــطِّ أي ج ل
3,0 مليــارات دوالر، بــل أضافــت عليــه رصيــد صافي ســلبي 
ــاَرْي دوالر، مــا اســتدعى اســتعمال االحتياطــي  ــه ملي قيمت
لــدى مصــرف لبنــان لتغطية العجز، أي 5 مليــارات دوالر. إاّل 
أن أرقــام ميــزان المدفوعــات نفســها الصــادرة عــن مصــرف 
لبنــان أشــارت إلــى اســتعمال مــا يقــارب 13,2 مليــار دوالر 
ــارات  ــة 8,2 ملي ــة لتغطي ــات العمــالت األجنبّي مــن احتياطّي
 Unrecorded مســّجلة  غيــر  لعملّيــات  إضافيــة  دوالر 
transactions فــي أّي مــن الحســابات المذكــورة أعــاله. 
مــع اإلشــارة إلــى أّن العجــز فــي ميــزان المدفوعــات الُمقاس 
بطريقــة تقريبيــة مــن خــالل التغّير فــي الموجــودات الخارجية 
الصافيــة للجهــاز المصرفــي، أي مصــارف ومصــرف لبنــان، 

ــارات دوالر فــي العــام المذكــور. ــغ 10,6 ملي بل

فــي المقابــل، ســّجلت الكمّيــات المســتوردة تراجعــًا بنســبة 
 ،2021 العــام  فــي  طــن  ألــف   1351 وبحوالــي   10,0%
بحيــث بلــغ حجمهــا 12124 ألــف طــن فــي العــام 2021، 
مقابــل 13475 ألــف طــن فــي العــام الــذي ســبق. وقــد 
تأّثــرت بشــكل خــاص بتراجــع الكّميــات المســتوردة مــن 
المنتجــات المعدنيــة التــي تــزن كثيــرًا، وذلــك بحوالــي 1484 
ــر  ألــف طــن وبنســبة %17,1، فــي حيــن ســّجل قســم كبي
المســتوردة  الكّميــات  فــي  ارتفاعــًا  األخــرى  الســلع  مــن 
تفــاوت بيــن بنــد وآخــر. وعنــد عــزل بنــد المنتجــات المعدنيــة، 
تكــون الكّميــات المســتوردة مــن باقــي البنــود الجمركيــة قــد 

ازدادت بالمتوّســط بنســبة معتدلــة بلغــت 2,8%.

وعلــى الرغــم مــن عــودة ارتفــاع قيمــة الــواردات الســلعية، 
يبقــى مســتواها المســّجل فــي العــام 2021، كمــا في العام 

2020، دون المســتويات التــي كانــت ُتســّجل ســابقًا والتــي 
بلــغ متوّســطها الســنوي زهــاء 20 مليــار دوالر فــي فتــرة 
الســنوات 2008-2019. وُيعتبــر هــذا المنحــى الُمســتجّد 
أو الجديــد فــي الــواردات الســلعية إيجابيــًا، علــى الرغــم مــن 
ارتباطــه الوثيــق باألزمــة الماليــة التــي يعيشــها لبنــان، إذ 
مــن المفيــد والمطلــوب أن يضبــط لبنــان فاتــورة اإلســتيراد 
إلــى أقصــى حــّد، بعــد أن شــّكلت فــي الســنوات الماضيــة 
نقطــة ضعــف كبيــرة لإلقتصــاد واســتنزافًا لإلحتياطّيــات أو 
للموجــودات الســائلة بالعمــالت الصعبــة، خصوصــًا وأن 
جــزءًا هامــًا مــن المســتوردات المدعومة، ومنها المشــتقات 
النفطيــة، كمــا تؤّكــده كّل الوقائــع والمشــاهدات، كانــت 
ب إلــى ســوريا نظــرًا لتســّيب الحــدود الخاضعــة لســيطرة  ُتهــرَّ

قــوى خــارج ســلطة الدولــة.

وُتشــير المعطيــات المتوافــرة الصــادرة عــن مصــرف لبنــان 
ــاد )مؤتمــر األمــم المّتحــدة  ــر األونكت ــي يعتمدهــا تقري والت
فــي  اإلســتثمارات  حــول   )UNCTAD والتنميــة  للتجــارة 
العالــم، إلــى أّن اإلســتثمارات األجنبيــة المباشــرة الصافيــة 
الوافــدة إلــى لبنــان تراجعــت بشــكل كبيــر إلــى حوالــي 104 
مالييــن دوالر فــي النصــف األول مــن العــام 2021، مقابــل 
حوالــي 921 مليــون دوالر فــي الفتــرة ذاتهــا مــن العــام 
2020 و1295 مليــون دوالر فــي كامــل العــام 2020. وهــذا 
أمــر طبيعــي مــع غيــاب ثقــة المســتثمرين فــي الخــارج فــي 
السياســي  لبنــان  يلــّف مســتقبل  الــذي  الغمــوض  ظــّل 

واإلقتصــادي. وتراجعــت اإلســتثمارات األجنبيــة اإلجماليــة 
المتدّفقــة إلــى لبنــان بشــكل حــاد بحســب المصــدر ذاتــه 
مــن  األول  النصــف  فــي  137 مليــون دوالر  حــدود  إلــى 
ــرة  ــون دوالر فــي الفت ــل زهــاء 951 ملي العــام 2021، مقاب
ذاتهــا مــن العــام 2020 و1306 مالييــن دوالر فــي كامــل 
العــام 2020. وُنذّكــر بــأّن اإلســتثمارات األجنبيــة المباشــرة 
كانــت تمــّول ســابقًا جــزءًا كبيــرًا مــن عجــز الحســاب الجــاري، 
وقــد ترّكــزت فــي القطــاع العقــاري، مــا يجعلهــا تختلــف عــن 
طبيعــة هــذه اإلســتثمارات فــي كثيــر مــن الــدول الناشــئة، 

ــة عــّدة. حيــث تكــون متنّوعــة وتطــال قطاعــات اقتصادي

ــي  ــز اآلل ــواردات الســلعية بحســب المرك ارتفعــت قيمــة ال
 ،2021 العــام  13641 مليــون دوالر فــي  إلــى  الجمركــي 
مقابــل 11310 مالييــن دوالر فــي العــام 2020، أي بقيمــة 
تراجعهــا  بعــد   ،20,6% وبنســبة  دوالر  مليــون   2331
مليــارات دوالر   7,9 بقيمــة   2020 العــام  فــي  الملحــوظ 
والماليــة  اإلقتصاديــة  األزمــة  نتيجــة   41,2% وبنســبة 
والنقديــة الســائدة. وقــد ســّجلت معظــم البنــود الجمركيــة 
ــواردات منهــا تفــاوت بيــن بنــد وآخــر،  ارتفاعــًا فــي قيمــة ال

وجــاء بشــكل عــام نتيجــة ارتفــاع الكّميــات المســتوردة و/
الــواردات الســلعية فــي  تأّثــرت قيمــة  أو األســعار. وقــد 
العــام 2021 بشــكل خــاص بارتفــاع الــواردات مــن معــّدات 
النقــل )650+ مليــون دوالر(، ومــن المنتجــات المعدنيــة 
التــي تتأّلــف بوجــه خــاص مــن المشــتّقات النفطيــة )633+ 
الكريمــة  وشــبه  الكريمــة  األحجــار  ومــن  دوالر(،  مليــون 
)344+ مليــون دوالر(، ومــن اآلالت واألجهــزة والمعــّدات 

دوالر(.  مليــون   +284( الكهربائيــة 

الواردات السلعية

الواردات السلعّية

2021  2020  2019  2018  
13641  11310  19239  19980 القيمة- مليون دوالر  
+20,6  -41,2  -3,7  +2,0 نسبة التغّير- % 
12124  13475  19351  15855 الكمّيات- ألف طن 
-10,0  -30,4  +22,0  -16,4 نسبة التغّير- % 

المصدر: المركز اآللي الجمركي
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ويختصر الرسمان البيانّيان التاليان توّزع الواردات السلعية بحسب أنواعها وبحسب دول المنشأ في العام 2021.

الســلعية  الصــادرات  قيمــة  ارتفعــت  آخــر،  علــى صعيــد 
ــل 3544  ــون دوالر فــي العــام 2021، مقاب ــى 3887 ملي إل
مليــون دوالر فــي العــام 2020، أي بقيمــة 343 مليــون 
ــر هــذا التحّســن بشــكل رئيســي  دوالر وبنســبة %9,7. وتأّث
بارتفــاع قيمــة الصــادرات مــن »ســلع ومنتجــات مختلفــة«، 
 284 بقيمــة  خشــب«  مــن  »أثــاث  بنــد  مــن  وبالتحديــد 
ــة  ــة النباتي ــات المملك ــون دوالر والصــادرات مــن منتج ملي
لهــا  األفضــل  العــام  عرفــت  التــي  دوالر  مليــون  بـــ265 
ــا عــّوض التراجــع فــي قيمــة الصــادرات  ــى اإلطــالق، م عل
مــن األحجــار الكريمــة وشــبه الكريمــة بحوالــي 392 مليــون 
دوالر.  أّمــا بخصــوص الســلع األخــرى، فقــد تحّســنت قيمــة 
الصــادرات منهــا بشــكل عــام بنســبة %10. وبذلــك، تكــون 
الصــادرات الســلعية قــد ســّجلت أداًء جّيــدًا فــي العــام 2021 
ــا  ــى له ــن ســبقا، والمســتوى األعل ــن الذي كمــا فــي العامي
منــذ العــام 2014، واقتربــت مــن عتبــة األربعــة مليــارات 
دوالر، فــي حيــن لــم تتجــاوز قيمــة الصــادرات الـــ3 مليــارات 

دوالر فــي فتــرة الســنوات 2018-2015. 

ــات المصــّدرة تراجعــًا نســبُته  ــل، ســّجلت الكّمي فــي المقاب
%6,4 فــي العــام 2021 حيــث بلغــت 1768 ألــف طــن 
مقابــل 1889 ألــف طــن فــي العــام الــذي ســبق، مــرده إلــى 
تراجــع الكّميــات المصــّدرة مــن بنــد المنتجــات المعدنيــة 
ــف طــن وبنســبة  ــي 193 أل ــك بحوال ــرًا، وذل ــزن كثي ــي ت الت
تناهــز الـــ %90. وعنــد عــزل هــذا البنــد، تكــون الكّميــات 
المصــّدرة مــن باقــي البنــود الجمركيــة قــد ســّجلت ارتفاعــًا 

معتــداًل نســبته 4,3%.

وُتفّســر فــوارق األســعار نتيجــة انخفاضهــا فــي لبنان بســبب 
تدّنــي كلفــة العمالــة، ولــو جزئيــًا، تحّســن القــدرة التنافســّية 
للســلع اللبنانيــة فــي األســواق الخارجية، ما جعــل الصادرات 

تحافــظ علــى حجمهــا بــل وتــزداد قليــاًل.

الصادرات السلعية

2021  2020  2019  2018  
3887  3544  3731  2952 القيمة- مليون دوالر  
+9,7   -5,0  +26,4  +3,8 نسبة التغّير- % 
1768  1889  1677  1840 الكمّيات- ألف طن 
-6,4  +12,6  -8,9  -5,0 نسبة التغّير- % 

الصادرات السلعية

المصدر: المركز اآللي الجمركي
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 ويضــيء الرســمان البيانيــان التاليــان علــى أبــرز أنــواع الصــادرات الســلعية اللبنانيــة وأبــرز البلــدان التــي صــّدر إليهــا لبنان الســلع 
فــي العــام 2021. 

أبرز أنواع الصادرات السلعية - الحّصة من المجموع في العام 2021

أبرز البلدان التي صّدر إليها لبنان السلع- الحّصة من المجموع في العام 2021

بلدان أخرى

50.0%

أنواع أخرى

20.5%

اإلمارات العربية المتحدة

22.2%

منتجات المملكة النباتية

12.8%

المعادن العادية ومصنوعاتها

11.9%

منتجات الصناعة الكيميائية

8.8%

سلع ومنتجات مختلفة

9.4%

األحجار الكريمة والمعادن الثمينة

26.2%

سويسرا

10.9%

كاميرون

7.3%
قطر

مصر5.1%

4.5%

منتجات صناعة األغذية

10.4%

تجارة لبنان الخارجية )مليون دوالر(

عجز الميزان التجاري
الصادرات السلعية
الواردات السلعية

المصدر: المركز اآللي الجمركي
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النشاط المصرفي في العام 2021  05

فــي نهايــة العــام 2021، بلــغ إجمالــي موجــودات المصــارف 
التجاريــة العاملــة فــي لبنــان مــا يــوازي 263717 مليــار ليــرة 
)مــا يعــادل 174,9 مليــار دوالر علــى أســاس ســعر الصــرف 
الرســمي(، مقابــل 283474 مليــار ليــرة فــي نهايــة العــام 
2020 )188 مليــار دوالر( أي بتراجــع نســبُته %7 بعــد تراجعــه 
بنســبة %13,3 و%13,1 علــى التوالــي فــي العاَمْيــن 2020 

المصرفــي  النشــاط  انكمــاش  اســتمرار  وترافــق  و2019. 
الوطنــي  االقتصــاد  تنميــة  فــي  المصــارف  دور  وتعّطــل 
والماليــة  واإلقتصاديــة  السياســية  األزمــة  اســتمرار  مــع 
ــود  ــرز مــن خــالل تراجــع البن ــالد،)17( وب ــي منهــا الب ــي تعان الت
األساســية فــي الميزانيــة كالتســليفات والودائع التي تخضع 
للتقنيــن فــي الســحوبات بموجــب تعاميــم مصــرف لبنــان. 

ــاه حصــة بنــود مطلوبــات المصــارف  ويعــرض الجــدول أدن
التجارية من حيث القيمـــة المطلقة واألهمية النســبّية من 
ــع  ــة العــام 2021، بلغــت حصــة ودائ المجمــوع. وفــي نهاي
الميزانيــة،  الخــاص المقيــم %60 مــن إجمالــي  القطــاع 

%14، واألمــوال  المقيــم  غيــر  الخــاص  القطــاع  وودائــع 
الخاصــة %10,1، وودائــع القطــاع العــام %2,9 والتزامــات 
ــر المقيــم %2,8 والمطلوبــات األخــرى  القطــاع المالــي غي

)18(.10,2%

2021  2020  2019  
الحصة القيمة  الحصة  القيمة  الحصة   القيمة   

)%(   )%(   )%(   

60,0  158178  59,4  168519  58,3  190566 ودائع القطاع الخاص المقيم 
2,9  7538  2,9  8264  2,3  7379 ودائع القطاع العام 
14,0  36996  14,5  41233  15,0  48920 ودائع القطاع الخاص غير المقيم 
2,8  7343  3,5  9924  4,1  13310 التزامات تجاه القطاع المالي غير المقيم 
10,1  26740  10,6  30045  9,6  31240 األموال الخاصة 
10,2  26922  9,0  25489  10,8  35382 مطلوبات أخرى 
100,0  263717  100,0  283474  100,0  326797 المجموع 

مطلوبات المصارف التجارية كما في نهاية الفترة )مليارات الليرات ونسب مئوية(

المصدر: مصرف لبنان

)17( إبتــداًء مــن كانــون األول 2019، ووفقــًا لمعاييــر التقــاص بموجــب المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 32 "األدوات الماليــة: العــرض" واإلفصــاح عــن تقــاص األصــول 
ــر الماليــة رقــم 7، أجــرت المصــارف تقــاص بيــن القــروض الممنوحــة لهــا مــن مصــرف لبنــان بالليــرة  ــار الدولــي للتقاري الماليــة والمطلوبــات الماليــة بموجــب المعي
ــّد مــن اإلشــارة إلــى أّن كاًل مــن إجمالــي  اللبنانيــة وتوظيفاتهــا المقابلــة بالليــرة اللبنانيــة لــدى مصــرف لبنــان والتــي تحمــل آجــال اإلســتحقاق نفســها. وبالتالــي، ال ب

الموجودات/المطلوبــات وودائــع المصــارف لــدى مصــرف لبنــان والمطلوبــات غيــر المصّنفــة، باتــت ُتنَشــر علــى هــذا األســاس.

)18( تجــدر اإلشــارة إلــى أن "المطلوبــات األخــرى" بــدأت تــزداد منــذ أيــار 2016 بوجــه خــاص واســتمّر ارتفاعهــا فــي الســنوات الثــالث التاليــة نتيجــة العمليــات الماليــة التــي 
نّفذهــا مصــرف لبنــان مــع المصــارف. وكانــت أحجــام هــذه العمليــات كبيــرة الحتــواء الضغــوط علــى الوضــع النقــدي مــع تــرّدي األوضــاع االقتصاديــة والماليــة ومــا رافقهــا 
مــن موجــة إشــاعات طالــت الليــرة اللبنانيــة. ونشــير إلــى أن "المطلوبــات األخــرى" تشــمل عــادًة القــروض التــي يمنحهــا مصــرف لبنــان للمصــارف وعمليــات اإلنتربنــك بيــن 

الفــروع المصرفيــة فــي لبنــان والفــروع المنتشــرة فــي الخــارج وغيرهــا مــن المطلوبــات، وهــي تشــّكل مصــدر تمويــل إضافيــًا إلــى جانــب الودائــع والرســاميل.

فــي نهايــة العــام 2021، وصلــت قاعــدة الودائــع، والتــي 
تشــمل ودائــع القطــاع الخــاص المقيــم )بمــا فيــه القطــاع 
المالــي( وغيــر المقيــم  وودائــع بعــض مؤّسســات القطــاع 
ــار  ــرة )مــا يعــادل 134,5 ملي ــار لي ــى 202712 ملي العــام، إل
دوالر( مقابــل 218016 مليــار ليــرة )مــا يعــادل 144,6 مليــار 
دوالر( فــي نهايــة العــام 2020. بذلــك، تكــون هــذه الودائــع 
قد انخفضت بنســبة %7 وبمقدار 15304 مليارات ليرة أو 
10152 مليون دوالر )على أســاس ســعر الصرف الرســمي( 
مقابــل انخفاضهــا بنســبة %11,7 وبمقــدار 28849 مليــار 
ــون دوالر فــي العــام 2020 )انخفــاض  ــرة أو 19137 ملي لي

بنســبة %8,3 وبقيمــة 22309 مليــارات ليــرة أو مــا يــوازي 
14799 مليــون دوالر فــي العــام 2019(. وينــدرج ذلــك فــي 
ســياق تســديد القــروض كمــا ُيظهــر جــدول التســليفات 
فــي فقــرة التوظيفــات أدنــاه، مــن جهــة، وعمليــات ســحب 
الودائــع ضمــن الســقوف والشــروط الموضوعــة، مــن جهــة 
أخــرى، باإلضافــة إلــى تقّلــص التدّفقــات والتحويــالت مــن 
الخــارج لتغذيــة الودائــع. وبلــغ مجمــوع انخفــاض الودائــع 
فــي الســنوات الثــالث الماضيــة )2019-2021( مــا يقــارب 

ــار دوالر. 44 ملي

الودائــــع

ــع القطــاع الخــاص حســب الشــرائح  كمــا  ــز ودائ ــن ترّك ويبّي
فــي نهايــة كانــون األول 2021 أن الودائــع التــي تقــّل قيمتها 
عــن مــا يــوازي 5 مالييــن ليــرة )بالســعر الرســمي( تعــود 
ــي عــدد الحســابات وتشــّكل حصتهــا  ــى %56 مــن إجمال إل
%0,7 فقــط مــن مجمــوع قيمــة الودائــع، وتعــود الودائــع 

التــي تفــوق قيمتهــا 300 مليــون ليــرة إلــى حوالــي 5% 
ــا %71 مــن  مــن مجمــوع الحســابات فيمــا تشــّكل حصته
ــا 3000  ــي تفــوق قيمته ــع الت ــا الودائ ــع. أّم مجمــوع الودائ
مليــون ليــرة فتعــود إلــى %0,3 تقريبــًا مــن عــدد الحســابات 

ــع.  ــي %31 مــن مجمــوع قيمــة الودائ ــل حوال وتمث

1

2

3

4
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الحصة % مجموع الودائع  الحصــة %  عدد الحسابات    
0.69%   1,296,085  56.24%   1,324,249 أقّل من 5 ماليين ل.ل. 
3.36%   6,343,872  19.15%   450,983 بين 5 و30 مليون ل.ل. 
5.67%   10,697,049  9.35%   220,155 بين 30 و75 مليون ل.ل. 
8.08%   15,237,426  6.12%   144,051 بين 75 و150 مليون ل.ل. 
11.17%   21,063,436  4.30%   101,264 بين 150 و300 مليون ل.ل. 
28.97%   54,637,868  95.17%   2,240,702 مجموع 1 
18.78%   35,420,859  3.23%   76,166 بين 300 و750 مليون ل.ل. 
12.24%   23,081,687  0.96%   22,692 بين 750 و1500 مليون ل.ل. 
9.35%   17,625,317  0.37%   8,787 بين 1500 و3000 مليون ل.ل. 
4.77%   8,994,655  0.11%   2,512 بين 3000 و4500 مليون ل.ل. 
5.15%   9,717,387  0.07%   1,722 بين 4500 و7500 مليون ل.ل. 
6.12%   11,537,478  0.05%   1,150 بين 7500 و15000 مليون ل.ل. 
4.94%   9,316,286  0.02%   462 بين 15000 و30000 مليون ل.ل. 
4.60%   8,678,303  0.01%   202 بين 30000 و75000 مليون ل.ل. 
2.30%   4,343,290  0.00%  41 بين 75000 و150000 مليون ل.ل. 
2.79%   5,252,893  0.00%   20 أكثر من 150000 مليون ل.ل. 

71.03%   133,968,155  4.83%   113,754 مجموع 2 
100.00%   188,606,023  100.00%   2,354,456 المجموع العام 

ترّكز الودائع كما في نهاية عام 2021 )المبالغ بماليين الليرات(

المصدر: مصرف لبنان

فــي تفصيــل انخفــاض ودائــع القطــاع الخــاص بحســب 
نــوع العملــة، يّتضــح تراجــع الودائــع بالليــرة اللبنانيــة بقيمــة 
 2021 العــام  فــي   2,5% وبنســبة  ليــرة  مليــارات   1010
مقابــل تراجعهــا بقيمــة 16239 مليــار ليــرة وبنســبة 28,3% 
فــي العــام 2020. كمــا تراجعــت الودائــع بالعمــالت األجنبّيــة 
2021 مقابــل  العــام  فــي   8% وبنســبة   13568 بقيمــة 

انخفاضهــا بقيمــة 13494 مليــار ليــرة وبنســبة %7,4 فــي 
ــع  ــه، انخفضــت نســبة دولــرة ودائ ــاًء علي ــام 2020. وبن الع
القطــاع الخــاص إلــى %79,4 فــي نهايــة العــام 2021 بعــد 
أن ارتفعــت بدرجــة كبيــرة إلــى %80,4 فــي نهايــة العــام 
2020 )وهــي األعلــى منــذ 13 ســنة( مقابــل %76 فــي 

نهايــة العــام 2019 و%70,6 فــي نهايــة العــام 2018. 

علــى صعيــد آخــر، شــّكلت حصــة ودائــع القطــاع الخــاص 
المقيــم %78 مــن إجمالــي الودائــع فــي نهايــة العــام 2021 
)%77,3 فــي نهايــة العــام 2020( وحصــة القطــاع الخــاص 
للقطــاع  العائــدة  وتلــك   )18,9%(  18,3% المقيــم  غيــر 

العــام %3,7 )%3,8( تباعــًا. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الودائــع 
تتضّمــن شــهادات اإليــداع التــي ُتصدرهــا المصــارف والتــي 
بلغــت قيمتهــا 300 مليــون دوالر فــي نهايــة العــام 2021. 

الودائــع المصرفيــة فــي مدينــة  مــن جهــة أخــرى، تترّكــز 
ــي  ــا، إذ اســتقطبت هــذه المنطقــة حوال ــروت وضواحيه بي
 2021 عــام  نهايــة  فــي  اإلجماليــة  الودائــع  مــن   66,3%
موّزعــة علــى %49,9 مــن العــدد اإلجمالــي للمودعيــن، 

فــي حيــن تعــود نســبة %33,7 مــن الودائــع إلــى المناطــق 
األخــرى وتتــوّزع علــى %50,1 مــن مجمــوع المودعيــن، مــا 
يــدّل علــى اختــالف متوســط الوديعة بين بيــروت وضواحيها 

والمناطــق األخــرى.

اســتمّر انخفــاض معــدالت الفائــدة فــي العــام 2021 والــذي 
بــدأ فــي كانــون األول 2019 تطبيقــًا للتعميــم الوســيط 
لمصــرف لبنــان رقــم 536 تاريــخ 2019/12/4 )اســتتبعه 
بالتعميــم الوســيط رقــم 544 فــي 2020/2/13(، وذلــك 

ــى  ــدة عل ــط الفائ ــغ متوّس ــة. وبل ــود المطّبق فــي ظــّل القي
الودائــع بالليــرة %1,09 فــي كانــون األول 2021 مقابــل 
كانــون  فــي   7,36%(  2020 األول  كانــون  فــي   2,64%
األول 2019(. كمــا انخفــض متوســط الفائــدة علــى الودائــع 

التغّير 1 التغّير   نهاية ك  نهاية ك1  نهاية ك1   مليون د.أ. 
2020/2021  2019/2020  2021  2020   2019  

-6859  -14625  104928  111787  126412  ودائع المقيمين 
-451  -9889  24610  25061  34950 - بالليرة 
-6408  -4735  80318  86726  91462 - بالعمالت األجنبية 
-2810  -5099  24542  27352  32451 ودائع غير المقيمين 
-219  -883  2038  2257  3140 - بالليرة  
-2591  -4216  22504  25095  29311 - بالعمالت األجنبية 
-9670  -25193  129470  139140  158863 مجموع الودائع  
-670  -10772  26648  27318  38090 - بالليرة 
-9000  -8951  102822  111822  120773 - بالعمالت األجنبية 

توّزع ودائع القطاع الخاص في المصارف التجارية

المصدر: مصرف لبنان
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الجديــدة أو المجــّددة بالــدوالر إلــى %0,19 مقابــل 0,94% 
ــي. ــى التوال ــة عل ــخ الثالث و%4,62 فــي التواري

المصــارف  مــن  ُطلــب   ،536 رقــم  التعميــم  فبموجــب 
العاملــة فــي لبنــان التقّيــد بالحــّد األقصــى لمعــدل الفائــدة 
الدائنــة علــى الودائــع بعــد تاريــخ 2019/12/4 وهــو 5% 
علــى الودائــع بالعمــالت األجنبيــة و%8,5 علــى الودائــع 

 ،544 الوســيط  التعميــم  بحســب  أمــا  اللبنانيــة.  بالليــرة 
فباتــت هــذه المعــدالت %2 علــى الودائــع لشــهر و3% 
علــى الودائــع لســتة أشــهر و%4 للودائــع لســنة ومــا فــوق 
بالنســبة إلــى العمــالت األجنبيــة و%5,5 و%6,5 و7,5% 
ــة،  ــرة اللبناني ــى اللي ــي بالنســبة إل ــى التوال لآلجــال ذاتهــا عل
وذلــك للودائــع التــي تتلّقاهــا المصــارف أو تقــوم بتجديدهــا 

.2020/2/13 بعــد 

تعاميم خاصة

نذكــر هنــا أّنــه حفاظــًا علــى المصلحــة العامــة فــي الظــروف 
االســتثنائية الراهنــة التــي تمــّر بهــا البــالد ، وبنــاًء علــى 
الصالحيــات التــي تعــود للحاكــم بغيــة تأميــن عمــل مصــرف 
لبنــان اســتنادًا إلــى مبــدأ اســتمرارية المرفــق العــام، أصــدر 
مصــرف لبنــان تباعــًا تعاميــم عــّدة. التعميــم األساســي رقم 
148 المعــروف بتعميــم الـــ3000 دوالر لصغــار المودعيــن 
)أي الذيــن ال يتعــّدى مجمــوع قيمــة حســاباتهم الدائنــة كافة 
مهمــا كان نوعهــا أو آجالهــا لــدى المصــرف 5 مالييــن ليــرة 
ــرار(  ــخ صــدور هــذا الق ــة أو 3000 دوالر أميركــي بتاري لبناني
ــح  والتعميــم األساســي رقــم 151 فــي نيســان 2020 ليتي
للعميــل الــذي يطلــب إجــراء أّي ســحوبات مــن الحســابات أو 
مــن المســتحّقات العائــدة لــه بالــدوالر األميركــي أو غيرهــا 
الحــدود  ضمــن  المبلــغ  قبــض  األجنبّيــة  العمــالت  مــن 
بالليــرة  ِقَبــل المصــرف بقيمتــه الموازيــة  المحــّددة مــن 
المنّصــة  فــي  المعتمــد  الســوق  لســعر  وفقــًا  اللبنانيــة 
اإللكترونيــة لعمليــات الصرافــة. واعُتمــد ســعر 3900 ليــرة 
للســحوبات مــن المصــارف، وقــد تــّم تمديــد مفعــول هــذا 
التعميــم لغايــة أيلــول 2021 مــن خــالل التعميــم الوســيط 
رقــم 581 الصــادر فــي نهايــة آذار 2021، ثــم إلــى 8000 
ل.ل. ضمــن ســقف 3000 دوالر للحســاب الواحــد شــهريًا 

وتــم تمديــد العمــل بهــذا القــرار مــن خــالل التعميَمْيــن 596 
و601 ليصبــح لغايــة 2022/6/30.

أمــا التعميــم األساســي رقــم 158 الصــادر فــي حزيــران 
العمــالت  لودائــع  تدريجــي  تســديد  إلــى  فرمــى   2021
األجنبيــة إذ أتــاح ســحب مبلــغ 400 دوالر شــهريًا ُيدفــع نقــدًا 
أو عــن طريــق تحويــل إلــى الخــارج أو بواســطة البطاقــات 
المصرفيــة و400 دوالر ُتدفــع بالليــرة اللبنانيــة علــى أســاس 
ســعر 12000 ليــرة للــدوالر الواحــد ُيدفــع منهــا %50 نقــدًا 

و%50 بواســطة البطاقــات المصرفيــة. 

وجــاء التعميــم األساســي 161 فــي كانــون األول 2021 
ليــزّود المصــارف بالــدوالر األميركــي النقــدي علــى أســاس 
اليــوم  فــي  المعلــن  لمنصــة "صيرفــة"  اليومــي  الســعر 
الســابق وضمــن الســقف المحــّدد لــكّل مصــرف للشــهر 
ــه  ــن في ــًا يعل ــك بيان ــان بعــد ذل الواحــد ليصــدر مصــرف لبن
بالليــرة  النقديــة  األوراق  مقابــل  الشــهرية  الكوتــا  زيــادة 

اللبنانيــة.

فــي نهايــة العــام 2021، بلغــت األمــوال الخاّصــة للمصارف 
التجاريــة العاملــة فــي لبنــان 26740 مليــار ليــرة )مــا يعــادل 
17,7 مليــار دوالر علــى أســاس ســعر الصــرف الرســمي(، 
ــون األول 2020  ــة كان ــي نهاي ــرة ف ــار لي ــل 30045 ملي مقاب
)19,9 مليــار دوالر(، أي بتراجــٍع نســبُته %11 مقابــل تراجــع 
أدنــى نســبُته %3,8 فــي العــام 2020 )بعــد أن شــهدت 
ارتفاعــًا بلغــت نســبته %2,8 فــي العــام 2019(. مــرّد تراجــع 
األمــوال الخاصــة إلــى الخســائر التــي تكّبدتهــا المصــارف مــع 

رصدهــا مؤونــات كبيــرة تحّســبًا للمخاطر الســيادية ولمخاطر 
القطــاع الخــاص كمــا إلــى ارتفــاع األعبــاء التشــغيلية. وفــي 
نهاية كانون األول 2021، شّكلت األموال الخاصة 10,1% 
مــن إجمالــي الميزانيــة )%10,6 فــي نهايــة العــام 2020(. 
تبقــى األمــوال الخاصــة المســاندة، التــي تشــمل الســندات 
والقــروض المرؤوســة وبعــض أنــواع األســهم التفضيليــة، 
متدّنيــة، وقــد شــّكلت %5,6 مــن األمــوال الخاصــة فــي 

نهايــة العــام 2021 )%6,7 فــي نهايــة العــام 2020(. 

األموال الخاصة

تجــدر اإلشــارة إلــى أن المصــارف ســتتحّمل قســمًا مــن 
الخســائر فــي القطــاع المالــي. ورســاميلها مهــّددة  بســبب 
ســّيما  وال  الســيادي،  الديــن  علــى  الكبيــر  انكشــافها 
ــدى  ــداع ل ــدز وشــهادات إي ــن يوروبن ــة )بي بالعمــالت األجنبّي
مصــرف لبنــان وودائــع لــدى مصــرف لبنــان(، باإلضافــة إلى 
الخســائر المرتبطــة بتغّيــر ســعر الصــرف وال ســّيما الفــارق 
بيــن الســعر الرســمي والســعر المحــّدد اســتنادًا إلــى تعميــم 
مصــرف لبنــان رقــم 151، وكذلــك بســبب تزايــد مخاطــر 
المصرفيــة  التســليفات  وخصوصــًا  المتعّثــرة  القــروض 
بالعمــالت األجنبيــة للقطــاع الخــاص. فــي األرقــام ارتفعــت 
نســبة الديــون الســيئة مــن %8,7 مــن الديــون للقطــاع 

الخــاص فــي نهايــة عــام 2019 إلــى %15,6 فــي نهايــة عــام 
2020 ثــم إلــى %18,8 فــي نهايــة عــام 2021، وبلغــت 
بتحصيلهــا  المشــكوك  الديــون  إلــى  المؤونــات  نســبة 
ــورة  ــة المذك ــخ الثالث %53,6 و%52,3 و%57 فــي التواري
تباعــًا. وقــد طلــب المصــرف المركــزي مــن المصــارف زيــادة 
رســاميلها الخاصــة بموجــب التعميــم الوســيط رقــم 532. 
ويهــدف التعميــم المذكــور إلــى التعامــل مــع أزمــة الســيولة 
بالعمــالت األجنبّيــة علــى المــدى القصيــر، كمــا إلــى تعزيــز 
المنتجــة  غيــر  الديــون  تزايــد  لمواجهــة  المصــارف  مــالءة 
الـــتخفيض  حــال تطبيــق  فــي  األمــان  وتوســيع هامــش 

الدفتــري.

وللتذكيــر، قــد جــرى تعديــل التعميــم األساســي رقــم 44 من 
خــالل التعميــم الوســيط رقــم 567 الصــادر فــي 2020/8 
لُيطلــب مــن المصــارف زيــادة أموالهــا الخاصــة، خــالل مهلة 
حّدهــا األقصــى 2020/12/31، بنســبة %20 مــن حقــوق 
األســهم العاديــة كمــا هــي بتاريــخ 2018/12/31، وذلــك 
عبــر أدوات جديــدة مــن أّي نــوع مــن األدوات الرأســمالية 
بالعمــالت األجنبّيــة التــي يمكــن قبولهــا ضمــن مختلــف 

فئــات األمــوال الخاصــة المحــّددة. باإلضافــة إلــى ذلــك، بــرز 
التعميــم رقــم 154 المتعّلــق بإجــراءات اســتثنائية إلعــادة 
تفعيــل عمــل المصــارف العاملــة فــي لبنــان، ليطلــب مــن 
ــن  ــة تنتهــي فــي 2021/2/28 تكوي المصــارف وخــالل مهل
ــدى مراســليه فــي  ــّر مــن أّي التزامــات ل حســاب خارجــي حــ
الخــارج ال يقــّل، فــي أّي وقــت، عــن %3 من مجموع الودائع 

ــة لديــه كمــا هــي فــي 2020/7/31. بالعمــالت األجنبّي
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ــون األول 2021، انخفضــت حّصــة كّل مــن  ــة كان فــي نهاي
التســليفات للقطــاع الخــاص إلــى إجمالــي التوظيفــات إلــى 
%14,2 والقطــاع العــام إلــى %9,8 والموجــودات الخارجيــة 

لــدى  المصــارف  توظيفــات  ارتفــاع  مقابــل   6,9% إلــى 
مصــرف لبنــان إلــى %62,3 مــن اإلجمالــي كمــا ُيظهــره 

ــاه. الجــدول أدن

اســتمّرت التســليفات الممنوحــة للقطــاع الخــاص المقيــم 
ــوازي 41776  ــى مــا ي ــر المقيــم فــي التراجــع لتصــل إل وغي
مليــار ليــرة فــي نهايــة العــام 2021 مقابــل 54523 مليــار 
ليــرة فــي نهايــة كانــون األول 2020 و75027 مليــار ليــرة 
فــي نهايــة كانــون األول 2019، لتســّجل بالتالــي تراجعــًا 

بنســبة %23,4 مقابــل تراجــع بنســبة أعلــى بلغــت 27,3% 
فــي العــام 2020 )%16,2- فــي العــام 2019(. ُيعــزى هــذا 
إلــى  إلــى أزمــة الســيولة المصرفيــة إضافــة  االنخفــاض 
وتســديد  جديــدة  تســليفات  المالئــم ألي  المنــاخ  غيــاب 

ــع.  ــل الودائ ــون مقاب الدي

التسليفات للقطاع الخاصتوظيفات القطاع المصرفي

2021  2020  2019  
الحصة من القيمة  الحصة من  القيمة  الحصة من   القيمة   
المجموع المجموع   المجمــوع      

)%(   )%(   )%(   

63,9  168501  59,3  168142  54,5  178208 موفورات 
منها:

62,3  164277  58,7  166477  54,3  177468 ودائع لدى مصرف لبنان 
14,2  37501  17,0  48288  20,4  66627 تسليفات للزبائن والقطاع المالي )مقيم( 
9,8  25713  11,2  31745  13,2  43240 تسليفات للقطاع العام 
6,9  18253  7,5  21141  8,1  26534 موجودات خارجية 

منها:
2,6  6919  2,5  7110  3,1  10202 ودائع لدى القطاع المالي غير المقيم 
1,6  4275  2,2  6235  2,6  8400 تسليفات للقطاع الخاص غير المقيم 
1,1  2954  0,9  2445  0,7  2413 أوراق مالية للقطاع الخاص المقيم 
4,1  10795  4,1  11713  3,0  9775 قيم ثابتة وموجودات غير مصّنفة 

100,0  263717  100,0  283474  100,0  326797 المجموع 

المصدر: مصرف لبنان

موجودات المصارف التجارية كما في نهاية الفترة )مليارات الليرات- ونسب مئوية(

المقيــم،  غيــر  الخــاص  للقطــاع  التســليفات  وشــّكلت 
والتــي تتعّلــق فــي جــزء كبيــر منهــا بتمويــل مشــاريع لرجــال 
أعمــال لبنانّييــن فــي الخــارج، وال ســّيما فــي الــدول العربيــة 

للقطــاع  التســليفات  إجمالــي  مــن   10,2% واإلفريقيــة، 
الخــاص فــي نهايــة كانــون األول 2021 )%11,4 فــي نهايــة 

العــام 2020(.

مــن ناحيــة أخــرى، انخفضــت نســبة التســليفات بالعمــالت 
األجنبّيــة قياســًا علــى الودائــع بهــذه العمــالت إلــى 15,2% 
فــي نهايــة كانــون األول 2021 مقابــل %19,3 فــي نهايــة 
األول  كانــون  نهايــة  فــي  و28,3%   2020 األول  كانــون 

إلــى  بالليــرة  التســليفات  نســبة  انخفضــت  كمــا   ،2019
الودائــع بالليــرة إلــى %45,3 مقابــل %53,5 )%40,9( فــي 

ــي.  ــى التوال ــة المذكــورة عل ــخ الثالث ــة التواري نهاي

ومــع انخفــاض التســليفات بالليــرة بنســبة %17 فــي العــام 
2021 )%6,2- فــي العــام 2020(، والتســليفات بالعمــالت 
األجنبّيــة بنســبة %27,7 فــي العــام 2021 )%37- فــي 

العــام 2020(، ســّجل معــّدل دولــرة التســليفات مزيــدًا مــن 
التراجــع ليصــل إلــى %56,3 فــي نهايــة كانــون األول 2021 

مقابــل %59,6 فــي نهايــة العــام 2020. 

حافظــت معــّدالت الفائــدة علــى التســليفات الجديــدة أو 
المجــّددة علــى العمــوم علــى المنحــى االنخفاضــي فــي 
ــى  ــة عل ــدة المدين العــام 2021، إذ انخفــض متوّســط الفائ
الــدوالر مــن %10,84 فــي كانــون األول 2019 إلى 6,73% 

فــي كانــون األول 2020 ثــم إلــى %6,01 فــي كانــون األول 
2021. كمــا انخفــض متوســط الفائــدة المدينــة علــى الليــرة 
ــخ  ــي التواري ــى %7,14 ف ــم إل ــى %7,77 ث مــن %9,09 إل

الثالثــة المذكــورة علــى التوالــي.
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التغّير التغّير   نهاية ك  نهاية ك1  نهاية ك1   مليون د.أ. 
2021/2020  2020/2019  2021  2020   2019  

-7156  -12165  24876  32032  44197 التسليفات للمقيمين 
-2138  -802  10913  13051  13853 - بالليرة 
-5018  -11364  13963  18981  30345 - بالعمالت األجنبية 
-1300  -1436  2836  4136  5572 التسليفات لغير المقيمين 
-354  -157  1209  1563  1720 - بالليرة  
-946  -1279  1627  2573  3852 - بالعمالت األجنبية 

-8456  -13601  27712  36168  49769 مجموع التسليفات  
-2492  -959  12122  14614  15573 - بالليرة 
-5964  -12643  15590  21554  34197 - بالعمالت األجنبية 

توّزع تسليفات القطاع الخاص في المصارف التجارية

المصدر: مصرف لبنان

ــة الممنوحــة للقطــاع  بلغــت تســليفات المصــارف التجاري
العــام مــا يــوازي 25713 مليــار ليــرة فــي نهايــة عــام 2021 
ــذي ســبق،  ــة العــام ال ــرة فــي نهاي ــار لي ــل 31745 ملي مقاب

ــك تراجعــًا بنســبة %19 بعــد تراجعهــا بنســبة  مســّجلًة بذل
%26,6 فــي العــام 2020 و%14,6 فــي العــام 2019. 

المصرفيــة  التســليفات  حّصــة  ارتفعــت  لذلــك،  نتيجــًة 
للقطــاع العــام بالليــرة إلــى %72 فــي نهايــة عــام 2021 مــن 
%55,4 فــي نهايــة العــام 2020، لتنخفــض بالتالــي حّصــة 

التســليفات بالعمــالت األجنبّيــة إلــى %28 مــن 44,6% 
ــن علــى التوالــي. ــة التاريَخْي فــي نهاي

ــة مــن  ــل، بلغــت محفظــة المصــارف التجاري وفــي التفصي
ســندات الخزينــة بالليــرة اللبنانيــة 18205 مليــارات ليــرة فــي 
ــام  ــة الع ــارًا فــي نهاي ــل 17266 ملي ــام 2021 مقاب ــة ع نهاي
المصــارف  انخفضــت محفظــة  حيــن  فــي  ســبق،  الــذي 
التجاريــة بســندات اليوروبنــدز الصافيــة مــن المؤونــات، إلــى 

مــا يــوازي 7204 مليــارات ليــرة علــى أســاس ســعر الصــرف 
الرســمي )4779 مليون دوالر( مقابل 14157 مليارًا )9391 
التوالــي،  علــى  المذكوَرْيــن  التاريَخْيــن  فــي  مليــون دوالر( 
وشــّكلت %4,6 مــن مجمــوع الودائــع بالعمــالت األجنبيــة 
ــل %8,4 فــي العــام الــذي ســبق.  ــة 2021 مقاب فــي نهاي

التسليفات للقطاع العام

بلغــت توظيفــات المصــارف التجارّيــة لــدى القطــاع المالــي 
غيــر المقيــم 4,6 مليــارات دوالر فــي نهايــة عــام 2021 
دون تغّيــر ُيذكــر قياســًا علــى نهايــة عــام 2020 حيــث بلغــت 
كانــت  التوظيفــات  هــذه  أن  علمــًا  دوالر،  مليــارات   4,7
تراجعــت بنســبة ملحوظــة بلغــت %30,3 فــي العــام 2020 
ــاًل نســبتها مــن  و%43,6 فــي العــام 2019. وارتفعــت قلي
ودائــع القطــاع الخــاص بالعمــالت األجنبّيــة إلــى %4,5 فــي 
نهايــة عــام 2021 مقابــل %4,3 فــي نهايــة العــام الــذي 
ســبق. وتجــدر المالحظــة أن توظيفــات المصــارف التجاريــة 

لــدى القطــاع المالــي غيــر المقيــم صافيــًة مــن االلتزامــات 
تجــاه القطــاع المالــي غيــر المقيــم بلغــت 0,3- مليــار دوالر 
فــي نهايــة 2021 مقابــل 1,9- مليــار دوالر فــي نهايــة العــام 

 .2020

وقــد تمّكنــت المصــارف مــن تكويــن الســيولة بالعملــة 
األجنبيــة فــي ســياق التزامهــا بالمتطلبــات التــي فرضهــا 
بنــوع  و158   154 التعميَمْيــن  بفضــل  المركــزي  البنــك 

خــاص.

فــي نهايــة العــام 2021، بلغــت ودائــع المصــارف التجارّيــة 
لــدى مصــرف لبنــان بالليــرة وبالعمــالت األجنبيــة 164277 
مليــار ليــرة أو مــا يعادل 109 مليارات دوالر مقابل 166477 
مليــار ليــرة )110,4 مليــارات دوالر( فــي نهايــة العــام الــذي 
ســبق، أي بتراجع نســبُته %1,3 بعد تراجعها بنســبة 6,2% 
االحتياطــي  الودائــع  هــذه  وتتضّمــن   .2020 العــام  فــي 
اإللزامــي المفــروض علــى المصــارف )وقــد خّفضه مصرف 
لبنــان بموجــب التعميــم الوســيط رقــم 586 تاريــخ 8 حزيــران 
2021( والودائــع الحــّرة بالليــرة والــدوالر، باإلضاقــة إلــى 

المركــزي  المصــرف  يصدرهــا  التــي  اإليــداع  شــهادات 
لصالــح المصــارف. وقــد بلغــت الشــهادات بالليــرة 43177 
مليــار ليــرة فــي نهايــة عــام 2021 )45211 مليــار ليــرة فــي 
نهايــة العــام 2020(، فيمــا اســتقّرت الشــهادات بالــدوالر 
علــى 22,5 مليــار دوالر فــي عاَمــْي 2020 و2021. ُيذكــر 
أن الودائــع لــدى المصــرف المركــزي هــي أســاس خســائر 
القطــاع المصرفــي وشــّكلت حوالــي %80 مــن مجمــوع 

ــة عــام 2021. ــع الزبائــن فــي المصــارف فــي نهاي ودائ

الموجودات الخارجّية

الودائع لدى مصرف لبنان
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