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إنكماش إقتصادي

شــهد االقتصــاد العالمــي انكماشــًا ملحوظــًا فــي العــام 2020 مــع تســجيله معــدل 
نمــو ســلبي بلــغ -3,3%. وســّجلت معظــم الــدول الوازنــة مــن متقّدمــة وناشــئة نمــوًا 
ــة اعتمادهــا  ــرى بحســب درج ــة وأخ ــن دول ــه بي ــًا، اختلفــت وتيرت ــودًا واضح ســلبيًا ورك
نمــا  التــي  الصيــن  وحتــى  أخــرى،  وأمــور  األّوليــة  الســلع  وتصديــر  الســياحة  علــى 
اقتصادهــا بحوالــي 2,3%، أي بأدنــى معــدل تعرفــه منــذ مطلــع ثمانينّيــات القــرن 
الماضــي. ومثــااًل علــى ذلــك، بلــغ معــدل االنكمــاش االقتصــادي -3,5% فــي الواليــات 
المتحــدة األميركيــة و-6,6% فــي منطقــة اليــورو و-9,9% فــي بريطانيــا و-5,4% فــي كنــدا 
و-4,8% فــي اليابــان و-8,0% فــي الهنــد و-3,1 فــي روســيا و-4,1% فــي كّل مــن البرازيــل 
ــة الســعودية. ويعــود الســبب األساســي لهــذا االنكمــاش العالمــي  والمملكــة العربي
ــي ارتبطــت  ــة الفادحــة الت ــد 19 والخســائر البشــرية والمادي ــل جائحــة كوفي ــى مفاعي ال
ــًا لــوال الدعــم االســتثنائي  بهــا، علمــًا أن هــذا االنكمــاش كاد أن يكــون أعمــق وتاريخي
الــذي قــام بــه العديــد مــن الــدول مــن خــالل سياســات وقوانيــن وإجــراءات هادفــة 
الــى دعــم دخــل األفــراد واأُلَســر والرعايــة الصحيــة واســتمرار الحــّد األدنــى مــن عمــل 

الشــركات والحركــة االقتصاديــة.

توّقعات صندوق النقد الدولي
وتشــير التوّقعــات األّوليــة الصــادرة عــن صنــدوق النقــد الدولــي إلــى تعــاٍف ســريع 
لالقتصــاد العالمــي فــي العــام 2021 واحتمــال تســجيل معــدل نمــو إيجابــي يقــارب الـــ 
ــات  ــاع معــدل النمــو فــي الوالي ــام 1973(، بدفــع مــن ارتف ــذ الع ــى من 6% )وهــو األعل
المتحــدة إلــى 6,4% وفــي منطقــة اليــورو إلــى 4,4% وبريطانيــا إلــى 5,3% والصيــن 
إلــى 8,4% وغيرهــا مــن الــدول.  فتخفيــف إجــراءات اإلغــالق العــام والتكّيــف مــع 
أســاليب العمــل المســتحدثة وتوافــر اللقاحــات واســتمرار الدعــم مــن الخزائــن العامــة 
والمحافظــة علــى سياســة نقديــة تيســيرية وعــودة الحركــة الســياحية والتجاريــة تدريجيــًا 
إلــى ســابق عهدهــا هــي كّلهــا عوامــل مســاعدة للخــروج مــن حالــة االنكمــاش إلــى النمو 
اإليجابــي القــوي. كذلــك يتوّقــع صنــدوق النقــد تســارع وتيــرة النمــو لمنطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا إلــى 4,0% فــي العــام 2021، )باســتثناء لبنــان، الوحيــد الــذي 
ســّجل معــداًل ســلبيًا بيــن دول المنطقــة( مقابــل نمــو ســلبي بواقــع -3,4% فــي العــام 
2020 ودائمــًا لألســباب المذكــورة أعــاله، فضــاًل عــن تحّســن أســعار النفــط. وتختلــف 
ــق بالــدول المصــّدرة للنفــط فــي هــذه المنطقــة )%4,8  توّقعــات النمــو فــي مــا يتعّل
لعــام 2021 مقابــل -4,5% لعــام 2020( وتلــك المســتوردة للنفــط )2,3% مقابــل -%0,8(.

الناتج المحّلي اإلجمالي، ومعدالت النمو والتضخم
عانــى االقتصــاد اللبنانــي فــي العــام 2020 مــن انكمــاش حــاّد غير مســبوق نتيجــة األزمة 
االقتصاديــة والماليــة والسياســية التــي بــدأت تتوّضــح طالئعها في الفصــل األخير من 
العــام 2019 والتــي تفاقمــت ومــا تــزال حتــى إعــداد هــذا التقريــر. كذلــك عانــى كمــا ســائر 
الــدول األخــرى مــن مضاعفــات جائحــة كورونــا، إضافــًة إلــى مفاعيــل تخّلــف الدولــة عــن 
دفــع مســتحّقات اليوروبنــدز وانفجــار مرفــأ بيــروت. وبحســب تقديــرات صنــدوق النقــد 
الدولــي، فقــد بلــغ معــدل النمــو الحقيقــي الســلبي لالقتصــاد اللبنانــي -25% فــي 
العــام 2020 بالمقارنــة مــع -6,7% فــي العــام 2019، فيمــا بلــغ معــدل التضّخــم الضمنــي 
فــي أســعار الناتــج المحّلــي اإلجمالــي )GDP Deflator( 60,9% لعــام 2020 و2,5% لعــام 
2019. وعليــه، انخفــض الناتــج المحّلــي اإلجمالــي إلــى حوالــي 95629 مليــار ليــرة )19,1 
مليــار دوالر علــى أســاس ســعر صــرف 5000 ليــرة للــدوالر الواحــد( مــن حوالــي 79252 
مليــار ليــرة )52,6 مليــار دوالر علــى أســاس ســعر الصــرف الرســمي 1507,5 ليــرة للــدوالر 
الواحــد( مــع انخفــاض الطلــب اإلجمالــي فــي غيــاب عامَلــْي الثقــة واالســتقرار فــي 
البلــد وارتفــاع األســعار وتدهــور ســعر الصــرف واالنعكاســات الســلبية لهــذه العوامــل 
علــى االســتهالك واالســتثمار العــام والخــاص. علمــًا أن البنــك الدولــي قــّدر الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي لعــام 2020 بـــ 33,4 مليــار دوالر فيمــا قــّدره المعهــد المالــي الدولــي 
)IIF ( بـــ 25,2 مليــار دوالر. وتشــير توّقعــات صنــدوق النقــد الدولــي إلــى إمكانية حصول 
نمــو ســلبي بواقــع -9,5% فــي العــام 2021. والجديــر ذكــره أنــه بحســب إدارة اإلحصــاء 
المركــزي، بلــغ معــدل النمــو الحقيقــي -7,2% لعــام 2019 ومعــدل التضّخــم الضمنــي 
فــي أســعار الناتــج المحّلــي اإلجمالــي 4,7% ليبلــغ الناتــج المحّلــي اإلســمي 80736 مليــار 
ليــرة فــي العــام المذكــور، فيمــا لــم تتوافــر بعــُد لــدى اإلحصــاء المركــزي هــذه األرقــام 
العائــدة لعــام 2020. غيــر أّن متوســط معــدل التضّخــم الُمقــاس بتغّيــر متوســط أســعار 
االســتهالك بلــغ - ودائمــًا بحســب إدارة اإلحصــاء المركــزي - حوالــي 85% )88% حســب 
صنــدوق النقــد الدولــي( مقابــل 2,9% فــي العــام 2019، بالتــوازي مــع تدهــور ســعر 
الصــرف فــي الســوق الموازيــة، بحيــث قــارب ســعر الــدوالر األميركــي الثمانيــة آالف 

ليــرة لبنانيــة مــع نهايــة الســنة.

2020  2019  2018  2019  2018   

-25.0  -6.7  -1.9  -7,2  -1,7 معدل النمو الحقيقي )%( 

88,2  2,9  4,6  2,9  6,1 تغّير أسعار االستهالك )متوسط الفترة( % 

 مخّفض التضخم الضمني في أسعار الناتج 

60.9  2.5  5.5  4,7  5,7  % GDP Deflator المحّلي اإلجمالي

95629  79252  82854  80736  83329 الناتج المحّلي اإلجمالي )مليار ليرة( 

19.1  52.6  55.0  53,6  55,3 الناتج المحّلي اإلجمالي )مليار د.أ.( 

2,7  13,9  15,5 رصيد الحساب الجاري )مليار د.أ.(   

-14.3  -26.5  -28.2 رصيد الحساب الجاري/الناتج المحّلي اإلجمالي %     

                     المصدر: إدارة اإلحصاء المركزي                        المصدر: صندوق النقد الدولي
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العجز وميزان المدفوعات
وبعكــس مــا كان متوّقعــًا، تفاقــم تــرّدي األداء السياســي والمشــاحنات السياســية 
فــي البلــد واســتمّر هــدر الوقــت بــداًل مــن اإلســراع فــي تشــكيل حكومــة فاعلــة وقــادرة 
بمســاعدة المجتمــع الدولــي علــى إجــراء اإلصالحــات الهيكليــة والقطاعيــة المطلوبــة 
وعلــى معالجــة مكامــن الهــدر والفســاد وإطــالق برنامــج االســتثمارات العامــة الــذي 
مــت بــه الحكومــة فــي وقــت ســابق إلــى مؤتمــر »ســيدر« وغيــره مــن المســاعدات،  تقدَّ
ال ســّيما تلــك المرتبطــة بصنــدوق النقــد الدولــي. وبانتظــار أرقــام كامــل العــام، مــن 
ــة العامــة حوالــي 6,2% مــن الناتــج ونســبة  ــح أن تبلــغ نســبة العجــز فــي الموازن المرجَّ
ــزان المدفوعــات  ــي 151%. كمــا تفاقــم النزيــف فــي مي ــج حوال ــى النات ــن العــام إل الدي
الخارجيــة، رغــم التراجــع الملحــوظ لعجــز الميــزان التجــاري إلــى النصــف تقريبــًا، إذ ســّجل 
ميــزان المدفوعــات عجــزًا بقيمــة 10,6 ملبــارات دوالر، وقــارب العجــز فــي الميــزان 
الجــاري 14,3% مــن الناتــج. وحصــل أيضــًا فــي العــام 2020 تــدنٍّ إضافــي فــي حجــم ودائع 
المصــارف وموجوداتهــا إلــى مســتويات غيــر مســبوقة مــع اســتمرار اســتعماٍل كثيــف 
مــن ِقَبــل أصحــاب الودائــع لمّدخراتهــم المصرفيــة بقصــد شــراء العقــارات المبنّيــة 
لــدى المصــارف واالّدخــار النقــدي المنزلــي بالليــرة  وغيــر المبنّيــة، وإطفــاء ديــون 
ــل والقــدرة الشــرائية  ــي المداخي ــدوالر، والســحوبات لحاجــات االســتهالك مــع تدّن وال
ــة إلــى  ــان بالعمــالت األجنبي ــات مصــرف لبن ــة. كمــا تقّلصــت احتياطّي وارتفــاع البطال
مســتويات متدّنيــة جــدًا يصعــب معهــا االســتمرار فــي تمويــل االســتيراد حتــى لحاجــات 

البــالد األساســّية.

تخّلف الدولة عن سداد ديونها
اليوروبونــدز  دفــع جميــع ســندات  تعليــق  اللبنانيــة  الدولــة  أعلنــت  آذار 2020،  فــي 
المســتحّقة بالــدوالر دون أن ُتجــري محادثــات بحســن نّيــة مــع دائنيهــا. ووضعــت 
الحكومــة اللبنانيــة خّطتهــا للتعافــي االقتصــادي والمالــي بنســختها األولــى أمــام الــرأي 
ــت  ــا تعرضَّ ــة فــي 30 نيســان 2020، وفيه ــام فــي 7 نيســان 2020، ونســختها الثاني الع
بســلبّية للقطــاع المصرفــي بشــّقيه المصــارف التجاريــة والمصــرف المركــزي، مــا دفــع 
ــان  ــى إعــداد ونشــر مســاهمتها ومقاربتهــا مــن أجــل تعافــي لبن ــة المصــارف إل جمعي

المالــي واالقتصــادي. 

ترتكــز خطــة الحكومــة علــى تخفيــض نســبة الديــن العــام إلــى الناتــج المحّلــي اإلجمالــي 
الــى مــا دون 100% دفعــًة واحــدة، أي فــي أقــّل مــن ســنة عبــر إلغــاء حوالــي 69 مليــار 
دوالر مــن الديــن العــام بالليــرة وبالــدوالر، والــذي تحملــه بشــكل أساســي المصــارف 
والمصــرف المركــزي. وهــذه المقاربــة تعنــي ضمنــًا اقتطاعــًا بالقيمــة نفســها مــن 
ســُتعتمد  التــي  الشــريحة  حســب  المصــارف  زبائــن  وودائــع  المصــارف  رســاميل 
ليــرة  مليــار  ألــف   241 بقيمــة  »خســائر«  عــن  تحديــدًا  الخطــة  وتتحــّدث  لالقتطــاع. 
لبنانيــة، أي مــا يعــادل 69 مليــار دوالر مــع اعتمــاد الحكومــة ســعر صــرف قــدره 3500 

ل.ل. للــدوالر الواحــد. وتــوّزع الخّطــة هــذا الحجــم المضّخــم مــن »الخســائر«، وبغــّض 2 - 02
النظــر عــن الخطــأ المحاســبي والمنهجــي فــي تقديرهــا، علــى ميزانيــة مصــرف لبنــان 
بقيمــة 177 ألــف مليــار ليــرة، أي بنســبة 73% وعلــى ميزانّيــة المصــارف بقيمــة 64 
ألــف مليــار ليــرة، أي بنســبة 27%. وعليــه، يقضــي حــّل الحكومــة بإلغــاء كّل ديــون 
الدولــة وتصفيرهــا اعتباطيــًا وفــي يــوم واحــد مقابــل تحميلهــا للمصــارف ولمصــرف 
لبنــان عبــر إظهارهــا خســائر فــي ميزانّيــات المصــارف ومصــرف لبنــان، مــا قــد يمّهــد 
لوضــع اليــد علــى القطــاع المصرفــي القائــم واســتبداله بحســب الخطــة بخمســة 
السياســية.  القــوى  يبــدو بعــض  مصــارف ســتتحّكم بملكّيتهــا وإداراتهــا علــى مــا 
ل علــى خطــة الحكومــة أيضــًا أنهــا ال ُتعالــج جــذور األزمــة المتمّثلــة بالضعــف  وُيســجَّ
المزمــن إلنتاجيــة االقتصــاد اللبنانــي وغيــاب النمــو وفــرص العمــل واستشــراء الفســاد 
ونهــب مقــّدرات البلــد وإهــدار إمكاناتــه وإضعــاف الدولــة وتغييبهــا عــن أداء وظائفهــا 
األساســّية لمصلحــة قــوًى سياســية طائفيــة تنازعــت مواردهــا وتقاســمت ســلطاتها 
ــى إنهــاك  ــًا إل ــة. وقــد أّدى هــذا النهــج عملي وإدارة مؤّسســاتها العامــة بكفــاءة متدّني
البلــد ماليــًا كمــا ُتظهــره العجــوزات المتراكمــة فــي الماليــة العامــة والتبــادل التجــاري 

الخارجــي.

مساهمة جمعّية مصارف لبنان في برنامج الحكومة للتعافي المالي
 دعــت جميــع األطــراف إلــى التعــاون وتحّمــل المســؤولية وتبعاتهــا وتتضّمــن توّجهــات 

أو محــاور متكاملــة عــّدة: 

ــى  ــا أمكــن مــن االنعكاســات الســلبّية عل ــف م ــام تخّف ــن الع ــة للدي ــادة هيكل أّواًل، إع
المودعيــن وعلــى االقتصــاد ككّل، وتتجّنــب التوّقــف عــن الدفــع الداخلــي علــى ســندات 
الخزينــة بالليــرة والتوظيفــات بالليــرة لــدى مصــرف لبنــان نظــرًا ألضــراره المدّمــرة علــى 
عــودة الثقــة واالســتثمار بمســتقبل البلــد. وتقــّدر ورقــة الجمعيــة الحاجــة إلــى التمويــل 
الخارجــي بحــدود 8 مليــارات دوالر خــالل خمــس ســنوات بــداًل مــن 28 مليــارًا فــي خّطــة 

الحكومــة. 

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

الديــون وعلــى الودائــع. 

ثالثــًا، تصحيــح مالــي  يوّلــد فائضــًا أّوليــًا معقــواًل قــدره 2,1% بــداًل مــن 4,8% مــن الناتــج 
بحيــث ال ينعكــس ســلبًا فــي المــدى المتوســط علــى األوضــاع االجتماعيــة لفئــات 
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نهاية آذار نهاية العام     نهاية آذار 
2021  2020  2020  

136,9  139,1  149,6 ودائع القطاع الخاص )مليار د.أ.( 

34,2  36,2  45,0 التسليفات للقطاع الخاص )مليار د.أ( 

16,8  18,6  28,2 موجودات مصرف لبنان السائلة بالعمالت األجنبية )مليار د.أ.( 

12300  8400  2800 سعر صرف الليرة إزاء الدوالر األميركي في السوق الموازية ل.ل./د.أ.  

 5,1  4,8  1,3 المتأّخرات على الدين الخارجي )مليار د.أ.( 

 97,2  95,6  92,6 الدين العام اإلجمالي )مليار د.أ( 

141,1  173,8  199,7 المؤشر االقتصادي العام لمصرف لبنان 

المصدر: مصرف لبنان

الدخــل اللبنانيــة األكثــر انكشــافًا. وتقتــرح الجمعيــة لهــذا الغــرض إنشــاء شــبكة أمــان 
اجتماعــي ال تقــّل عــن 4% مــن الناتــج المحّلــي اإلجمالــي خــالل كامــل فتــرة التصحيــح 

المالــي. 

ــح بتــدّرج  رابعــًا، اعتمــاد سياســة نقديــة قائمــة علــى توحيــد ســعر الصــرف بحيــث ُيصحِّ
مــدروس االختــالالت الخارجيــة ويضبــط الضغــوط التضّخميــة القويــة جدًا. ومــن المهّم 
ــه« حيــث يتدّخــل البنــك المركــزي  أن ُيعتمــد مــا ُيعــرف بــــنظام الصــرف »العائــم الموجَّ
لتجّنــب التقّلبــات الحــاّدة. وال بــّد مــن اإلشــارة هنــا إلــى أن الحفــاظ علــى اســتقرار ســعر 
صــرف العملــة الوطنيــة فــي المرحلــة المقبلــة يحتــاج إلــى معالجــة فعليــة الختالَلْيــن 
اثنيــن: عجــز الحســاب الجــاري وعجــز الماليــة العامــة، وهمــا توأمــان يغــّذي كلٌّ منهمــا 

اآلخــر. 

الســلطات  تديرهــا  للمصــارف، مصرفــًا مصرفــًا،  مــة  إعــادة هيكلــة منظَّ خامســًا، 
ــة  ــر المصرفي ــون النقــد والتســليف مــع اعتمــاد المعايي ــة عمــاًل بقان ــة والرقابي النقدي
ــة  ــازل. وتحــّدد هــذه المقارب ــات ب ــه اتفاقّي ــي كاٍف تســمح ب ــز زمن ــة وضمــن حّي الدولي
بنيــة الســوق، بمــا فيــه عمليــات الدمــج واالســتحواذ. والمطلــوب أيضــًا عــدم تجاهــل 
قيمــة الضمانــات العينّيــة المأخــوذة مقابــل محفظــة القــروض وقيمــة المؤونــات 

نــة المعلنــة والضمنّيــة.  المكوَّ

سادســًا، تنويــع االقتصــاد اللبنانــي وإعــادة هيكلتــه بمــا فيــه اإلصالحــات البنيويــة فــي 
أدائــه كمحاربــة الفســاد المستشــري، وتخفيــض كلفــة األعمــال فــي لبنــان، باإلضافــة 
ــا  ــر المرّخصــة وم ــة وغي ــة الموازي ــض حجــم األنشــطة االقتصادي ــى سياســات تخّف إل

إليهــا. 

تطور بعض المؤّشرات المالية والنقدية واالقتصادية بعد اإلعالن عن التوّقف عن دفع 
سندات اليوروبندز - )االنعكاسات السلبّية المحتملة(

إنقاذيــة إلــى خطــة  وقــت مضــى  أي  مــن  أكثــر  يحتــاج  اللبنانــي  االقتصــاد   وبــات 
المتمّثلــة األزمــة  جــذور  وُتعالــج  للتنفيــذ  قابلــة  تكــون  األطــراف،  جميــع   بتعــاون 
ــي ــة االقتصــاد اللبنان ــة وبالضعــف المزمــن إلنتاجي ــة البنيوي ــالالت االقتصادي  باالخت
 ولمعــدالت نمــوه وارتفــاع كلفــة األعمــال واستشــراء الفســاد ونهــب مقــّدرات البلــد
وقــد األساســّية.  أداء وظائفهــا  عــن  وتغييبهــا  الدولــة  إمكاناتــه وإضعــاف   وإهــدار 
 أّدى هــذا النهــج عمليــًا إلــى إنهــاك البلــد ماليــًا كمــا ُتظهــره العجــوزات المتراكمــة
طويلــة.0 زمنيــة  فتــرة  علــى  الخارجــي  التجــاري  والتبــادل  العامــة  الماليــة  فــي 

2020  2019   

 180.2  292.6  Coincident indicator متوسط المؤّشر اإلقتصادي العام لمصرف لبنان

82,202  50,352 عدد عمليات البيع العقارية 

164,067  141,631 عدد المعامالت )الصفقات( العقارية 

21,688  10,310 القيمة اإلجمالية للمبيعات العقارية )مليار ليرة( 

1,158.9  565.8 الرسوم العقارية )مليار ليرة( 

5,478  6,081 مساحات البناء المرّخص بها )ألف متر مربع( 

1,958  3,203 تسليمات اإلسمنت )ألف طن( 

53,827  56,983 القيمة اإلجمالية للشيكات المتقاّصة )مليون دوالر( 

1,377  1,746 عدد البواخر 

3,727,676  5,696,800 حجم البضائع المفرغة )طن( 

803,257  827,209 حجم البضائع المشحونة )طن( 

136,728  226,531 عدد المستوعبات المفرغة 

110.6  198.9 إيرادات المرفأ )مليون دوالر( 

11,311  19,239 الواردات السلعية )مليون دوالر( 

3,544  3,731 الصادرات السلعية )مليون دوالر( 

10,551-  5,851- ميزان المدفوعات )مليون دوالر( 

1,416  1,773 قيمة الواردات الزراعية )مليون دوالر( 

274  198 قيمة الصادرات الزراعية )مليون دوالر( 

2,073  2,133 كّميات الواردات الزراعية )ألف طن( 

413  294 كّميات الصادرات الزراعية )ألف طن( 

13,475  19,353 كّمية البضائع المفرغة )ألف طن( 

* 199,722  1,936,320 عدد السّياح 

1,172,049  4,280,141 عدد الوافدين 

1,269,393  4,351,380 عدد المغادين 

*لغاية حزيران 2020

أبرز المؤّشرات االقتصادية لعاَمْي 2019 و2020
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اإلصالحات أواًل
ــر األمــور إلحاحــًا فــي التســريع فــي ــًا، يكمــن أكث ــًا وخارجي ــه داخلي ــات مســّلمًا ب  كمــا ب
 تطبيــق لبنــان برنامجــًا إصالحيــًا شــاماًل مــع صنــدوق النقــد الدولــي، يتمحــور حــول
 محــاور عــّدة، منهــا: اإلصــالح المالــي والنقــدي، ومعالجــة هيكليــة وشــاملة للقطاعــات
 االقتصاديــة، وبخاصــة قطــاع الكهربــاء، الــذي شــّكل عبئــًا كبيرًا على االقتصــاد اللبناني،
 واالهتمــام باإلطــار االجتماعــي والمعيشــي فــي ظــّل تراجــع القــدرة الشــرائية وتدهــور
 ســعر صــرف الليــرة اللبنانيــة. ويأتــي فــي مقّدمــة اإلصالحــات المطلوبــة التدقيــق
 الجنائــي علــى المســتويات كافــة لتفعيــل الشــفافّية والمســاءلة وإقــرار قانــون لوضــع
 ضوابــط علــى التحاويــل الــى الخــارج والســحوبات النقديــة )كابيتــال كونتــرول(، وإعــادة
 هيكلــة النظــام المالــي، بمــا فيــه إعــادة رســملة المصــارف وهيكلتهــا، باإلضافــة إلــى
 توحيــد أســعار الصــرف المتعــّددة وإعــادة هيكلــة جذريــة لمؤّسســة كهربــاء لبنــان،
 وتحقيــق فائــض أّولــي مالــي كبيــر ابتــداء مــن العــام 2022 مــن أجــل توجيــه الديــن العــام
 نحــو مســار انخفاضــي مســتدام. وتحتــاج إدارة إعــادة الهيكلــة هــذه إلــى ســلطة صاحبــة
 رؤيــا ومســتقّلة وكفــوءة. فاالســتمرار مــع الســلطة ذاتهــا واألدوات ذاتهــا والسياســات
وانفجارهــا.0 االجتماعيــة  االقتصاديــة  األزمــة  تعميــق  إلــى  إاّل  يــؤّدي  لــن  ذاتهــا 
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العجز العام
اســتنادًا إلــى أرقــام الماليــة العامــة )موازنــة وخزينــة(، فقــد انخفــض العجــز العــام إلــى 
4083 مليــار ليــرة فــي العــام 2020 مقابــل 8797 مليــار ليــرة فــي العــام 2019، وانخفضــت 
نســبته إلــى 4,3% مــن الناتــج المحّلــي المقــّدر للعــام 2020 مقابــل حوالــي 11% فــي 
العــام 2019. فيمــا حّقــق الرصيــد األّولــي عجــزًا بمقــدار 977 مليــار ليــرة  فــي العــام 2020 
)1% مــن الناتــج المحلــي( مقابــل عجــز أدنــى قــدُرە 431 مليــار ليــرة فــي عــام  2019 )%0,5 

مــن الناتــج المحلــي(.

المبالغ المقبوضة
تظهــر التفاصيــل أن المبالــغ اإلجماليــة المقبوضــة بلغــت 15342 مليــار ليــرة فــي العــام 
2020 مقابــل 16680 مليــار ليــرة فــي العــام الــذي ســبق، أي أنهــا انخفضــت بمقــدار 
1338 مليــار ليــرة وبنســبة 8%. وتحديــدًا، تراجعــت كّل مــن اإليــرادات الضريبيــة بقيمــة 
ــة بقيمــة 144 مليــار ليــرة، فــي حيــن ازدادت  2061 مليــار ليــرة واإليــرادات غيــر الضريبّي

مقبوضــات الخزينــة بقيمــة 867 مليــار ليــرة. 

اإليرادات الضريبّية
ُتظهــر تفاصيــل اإليــرادات الضريبّيــة، أن كالًّ مــن اإليــرادات الناتجــة مــن الضريبــة علــى 
القيمــة المضافــة انخفضــت بقيمــة 1394 مليــار ليــرة وإيــرادات الجمــارك بقيمــة 510 
مليــارات ليــرة قابلهــا ارتفــاع الرســوم العقاريــة بقيمــة 575 مليــار ليــرة والدخــل مــن 

الضريبــة علــى الفوائــد بقيمــة 399 مليــار ليــرة. 

المبالغ المدفوعة وخدمة الدين
على صعيد آخر، انخفضت المبالغ اإلجمالية المدفوعة إلى 19425 مليار ليرة في عام 
2020 من 25477 مليار ليرة في العام الذي سبق، أي بقيمة 6052 مليار ليرة وبنسبة 
23,8%. ونتج ذلك من انخفاض خدمة الدين العام بقيمة 5260 مليار ليرة: إلى 3106 

مليارات ليرة في عام 2020 مقابل 8366 مليار ليرة في العام الذي سبق، وذلك نتيجة 
إعالن الحكومة اللبنانية التوّقف عن تسديد سندات اليوروبندز )أساسًا وقسيمة( في 
آذار 2020  ونتيجة انخفاض معدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة. وانخفضت 

النفقات األّولية، أي من خارج خدمة الدين إلى 16319 مليار ليرة في عام 2020 مقابل 
17111 مليار ليرة في العام 2019، وقد تراجعت، من جهة أولى، التحويالت إلى 

مؤّسسة كهرباء لبنان بقيمة 876 مليار ليرة لتبلغ 1393 مليار ليرة في كامل العام 
2020، ومن جهة ثانية، النفقات على حساب موازنات سابقة بقيمة 451 مليار ليرة، 

فيما ارتفعت مدفوعات الخزينة بقيمة 867 مليار ليرة. 
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النفقات اإلجمالية
ُقــّدرت النفقــات اإلجماليــة بقيمــة 19732 مليــار ليــرة فــي قانــون موازنــة العــام 2020 
الصــادر فــي تاريــخ 2020/3/5، بمــا فيهــا ســلفة الخزينــة لمؤّسســة الكهربــاء بقيمــة 
1500 مليــار ليــرة، مقابــل 14176 مليــار ليــرة لإليــرادات اإلجماليــة، منهــا 780 مليــار 
ليــرة مقبوضــات الخزينــة، ليكــون بذلــك العجــز العــام المقــّدر 5556 مليــار ليــرة. وكان 
الجديــد فــي المــادة 20 مــن هــذا القانــون أنــه اقتــرح فــرض ضريبــة مقطوعــة قدرهــا 
2% مــن رقــم أعمــال العــام 2019 علــى المصــارف والمؤّسســات الماليــة ومؤّسســات 
الوســاطة الماليــة تســّدد علــى 3 دفعــات متســاوية، مــع العلــم أن مفهــوم رقــم 
ــل ويشــّكل  ــة المحاســبّية ب ــة يّتســم بالغراب األعمــال للمصــارف والمؤّسســات المالي
بدعــة فــي علــم المحاســبة وال مثيــل لــه فــي أّي دولــة فــي العالــم. وفــي المــادة 38 
مــن القانــون ذاتــه، تــّم تعديــل قيمــة ضمــان الودائــع المصرفيــة المشــمولة بضمانــة 
ــرة.  ــداًل مــن 5 مالييــن لي ــرة ب ــة إلــى 75 مليــون لي ــع المصرفي مؤّسســة ضمــان الودائ

مشروع قانون موازنة العام 2021
وفــي مشــروع قانــون موازنــة العــام 2021 )فــي نســخته الثانيــة( الذي رفعه وزيــر المالية 
ــقيمة  ــة بـ ــوزراء، تقــّدر نفقــات الموازن ــى مجلــس ال فــي حكومــة تصريــف األعمــال إل
ــرة لتســديد عجــز شــراء المحروقــات  ــار لي ــغ 1500 ملي ــرة بمــا فيهــا مبل ــار لي 20278 ملي
وتســديد فوائــد وأقســاط القــروض لصالــح مؤّسســة كهربــاء لبنــان. مــع اإلشــارة إلــى 
أن المبلــغ المخّصــص للكهربــاء هــو مليــار دوالر، أي أنــه تــّم اعتمــاد ســعر 1500 ليــرة 
ــة يفــوق المعــدل الرســمي  ــداول فــي الســوق الموازي ــًا أن الســعر المت ــدوالر، علم لل
بكثيــر، مــا ينبــىء بقصــور فاضــح فــي تأميــن تزويــد اللبنانّييــن بالتيــار الكهربائــي. وينتــج 
عنــه ميــزة تتمّثــل فــي تقّلــص حجــم الفســاد والنهــب المرتبــط بكامــل قضّيــة الكهربــاء 
فــي لبنــان. وتقــّدر إيــرادات الموازنــة بـــقيمة 13426 مليــار ليــرة ُيضــاف إليهــا مبلــغ 568 
مليــار ليــرة إيــرادات خزينــة متوّقعــة، ليصبــح مجمــوع اإليــرادات المتوّقعــة 13994 مليــار 
ــًا أن مجمــل هــذه  ــرة، علم ــار لي ــع 6284 ملي ــام المتوّق ــز الع ــك العج ــون بذل ــرة. فيك لي
األرقــام والفرضيــات المبنّيــة عليهــا ال تتعــّدى كونهــا مجــّرد تمريــن محاســبي بعيــد إلــى 

حــّد مــا عــن المصداقيــة المفروضــة.
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المحّقق في المحّقق في  قانون موازنة  مشروع موازنة   

2019   2020  2020  2021  

23208  18032  18232  18778 إنفاق الموازنة 

2269  1393  1500  1500 سلفة الكهرباء 

25477  19425  19732  20278 إجمالي اإلنفاق 

15890  13686  13396  13426 إيرادات الموازنة 

790  1656  780  568 إيرادات الخزينة 

16680  15342  14176  13994 إجمالي اإليرادات 

-8797  -4083  -5556  -6284 العجز العام 

-431  -977  -836  -3153 الرصيد األولي 

  المصدر: وزارة المالية

 مقارنة أرقام قانون موازنة العام 2020 مع مشروع قانون موازنة العام 2021 
واألرقام المحّققة في عاَمْي 2019 و2020:

مشروع موازنة 2021
ويتضّمــن مشــروع قانــون موازنــة العــام 2021، انخفــاض خدمــة الديــن إلــى 3131 مليــار 
ليــرة مقابــل 4720 مليــارًا فــي قانــون موازنــة العــام 2020 بعــد إعــالن الحكومــة توّقفهــا 
عــن دفــع ســندات اليوروبنــدز والفوائــد المســتحّقة عليهــا، واإلعــالن عــن مجموعــة 
 Start up( ــة والحوافــز، نذكــر منهــا إعفــاء الشــركات الناشــئة مــن اإلعفــاءات الضريبّي
companies( مــن ضريبــة الدخــل علــى األربــاح لمــدة 3 ســنوات، وإعفــاء االســتثمارات 
الجديــدة فــي القطاَعْيــن الســياحي والصناعــي بشــكل جزئــي مــن الضريبــة علــى األربــاح 
لمــدة عشــر ســنوات، ومنــح حوافــز للمؤّسســات الصناعيــة والتجاريــة التــي تنشــأ بعــد 
إقــرار هــذا القانــون فــي مناطــق ترغــب الحكومــة فــي تنميتهــا إضافــة إلــى بعــض 
ــون رفــع قيمــة  ــى الدخــل. كمــا لحــظ مشــروع القان ــة عل اإلعفــاءات مــن دفــع الضريب
ضمانــة الودائــع الجديــدة ) Fresh( مــن 75 مليــون ليــرة إلــى 300 مليــون ليــرة )المــادة 
87 مــن مشــروع موازنــة 2021(، وإعفــاء فوائــد الودائــع الجديــدة بالعمــالت األجنبيــة مــن 
ــزم المصــارف  ــة 2021(. ويل ــة لمــدة 3 ســنوات )المــادة 74 مــن مشــروع موازن الضريب
تســديد الودائــع الجديــدة بالعمــالت األجنبيــة التــي يتــّم إيداعهــا نقــدًا لديهــا أو مــن خالل 
تحويــالت مصرفيــة خارجيــة اعتبــارًا مــن تاريــخ نشــر هــذا القانــون بالطريقــة ذاتهــا التــي 
أودعــت لديهــا بنــاًء علــى طلــب صاحــب العالقــة )المــادة 110 مــن مشــروع القانــون(. 
ويرفــع قيمــة الضمانــة علــى الودائــع الُمشــار إليهــا إلــى 50 ألــف دوالر أميركــي أو 
مــا يعادلهــا بالعمــالت األجنبيــة. ويســتحدث ضريبــة التضامــن الوطنــي، وهــي ضريبــة 
اســتثنائية ولمــرة واحــدة، علــى قيمــة كّل حســاب دائــن مفتــوح لــدى المصــارف 
العاملــة فــي لبنــان كمــا فــي 2020/10/31 )مــع بعــض االســتثناءات( وتــراوح بيــن %1، 
1,5% و2% علــى الودائــع مــن مليــون دوالر أو مــا يعادلهــا بالليــرة ومــا فــوق )المــادة 37 
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مشروع قانون  فعلي  فعلي   
2021  2020  2020  2019  

13,994  14,176  15,342  16,680 اإليرادات العامة 

10,473  9,966  10,474  12,535 اإليرادات الضريبّية 

منها:        

4,899  4,130  4,857  5,447 ضريبة على الدخل واألرباح ورؤوس األموال  

2,003  2,296  3,205  2,806 ضريبة الدخل على الفوائد  

2,933  2,918  2,386  3,892 الضريبة الداخلية على السلع والخدمات 

2,433  2,422  1,864  3,258 الضريبة على القيمة المضافة 

923  837  1,448  858 الضريبة على األمالك  

1,305  1,636  1,290  1,800 الرسوم على التجارة والمبادالت الدولية 

414  445  493  538 إيرادات ضريبّية أخرى 

2,953  3,430  3,212  3,356 اإليرادات غير الضريبّية 

منها:            

2,022  2,246  2,146  2,155 حاصالت إدارات ومؤّسسات عامة/أمالك الدولة   

589  804  716  851 الرسوم والعائدات اإلدارية والمبيعات 

18  48  24  33 الغرامات والمصادرات 

325  332  325  316 إيرادات غير ضريبّية أخرى 

568  780  1,656  790 مقبوضات الخزينة 

         

20,278  19,732  19,425  25,477 النفقات العامة 

منها:        

1,500  1,500  1,393  2,269 التحويالت إلى مؤّسسة كهرباء لبنان 

11,812  11,225  9,885  10,146 المخّصصات والرواتب وملحقاتها 

3,131  4,720  3,106  8,366 خدمة الدين العام 

735  494  418  1,028 النفقات االستثمارية 

2,581  1,793  4,623  3,668 نفقات أخرى 

         

-6,284  -5,556  -4,083  -8,797 العجز العام 

-3,153  -836  -977  -431 الرصيد األولي 

المصدر: وزارة المالية

مــن مشــروع الموازنــة(. كذلــك وضــع المشــروع ضريبــة بمعــدل 30% )بــداًل مــن %10( 
علــى الفوائــد واإليــرادات والعائــدات الخاضعــة ألحــكام قانــون ضريبــة الدخــل ولضريبــة 
البــاب الثالــث منــه عــن الجــزء الــذي تتجــاوز فائدتــه 3% علــى الحســابات بالعمــالت 
األجنبيــة و5% علــى الحســابات بالليــرة اللبنانيــة )المــادة 36 مــن مشــروع القانــون(. يبــدو 
أن اعتمــاد هَذْيــن المعّدَلْيــن قــد جــاء للتعويــض عــن تراجــع ضريبــة الدخــل علــى الفوائــد 
ــوزارات  ــع ال ــب مــن جمي ــون، ُطل ــاح. وفــي ســياق مشــروع القان ــى األرب ــة عل والضريب
والمؤّسســات العامــة تقييــم األصــول فــي مهلــة 6 أشــهر بعــد إقــرار القانــون عــّل ذلــك 
يشــّكل فرصــة إلنشــاء الصنــدوق العقــاري باإلضافــة إلــى صناديــق ســيادية أخــرى جــرى 

التــداول بهــا.

جدول تفصيلي عن المدفوعات والمقبوضات العامة، المبالغ بمليارات الليرات اللبنانية
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المديـونّيــة العـــامة
الدين العام اإلجمالي

ــي  ــار دوالر أميرك ــرة )95,6 ملي ــارات لي ــى 144108 ملي ــي إل ــام اإلجمال ــن الع وصــل الدي
علــى أســاس ســعر الصــرف الرســمي( فــي نهايــة العــام 2020 مقابــل 138150 مليــار ليــرة 
)مــا يــوازي 91,6 مليــار دوالر( فــي نهايــة العــام 2019 مســّجاًل بذلــك زيــادة قدرهــا 5958 
مليــار ليــرة ونســبتها 4,3% فــي العــام 2020 مقابــل زيــادة أعلــى  قيمتهــا 9803 مليــارات 
ليــرة ونســبُتها 7,6% فــي العــام 2019. إاّل أن التراجــع الســريع لســعر الصــرف واالنكمــاش 
االقتصــادي الحــاّد أّديــا إلــى انخفــاض نســبة الديــن العــام اإلجمالــي إلــى الناتــج المحّلــي 
اإلجمالــي إلــى حوالــي 151% فــي العــام 2020 مقابــل حوالــي 171% فــي العــام 2019. نجم 
ارتفــاع الديــن العــام اإلجمالــي فــي العــام 2020 مــن ارتفــاع كّل مــن الديــن العــام بالليــرة 
ــن  ــة العــام المذكــور، والدي ــرة فــي نهاي ــار لي ــغ 89762 ملي ــرة ليبل ــار لي بمقــدار 2483 ملي
ــرة )36,1  ــار لي ــوازي 54346 ملي ــا ي ــغ م ــار دوالر ليبل ــة بقيمــة 2,3 ملي بالعمــالت األجنبّي
مليــار دوالر( فــي نهايــة كانــون األول 2020. وعليــه، شــّكلت حصــة الديــن بالليــرة %62,3 

مــن إجمالــي الديــن العــام مقابــل 37,7% للديــن بالعمــالت األجنبّيــة.

الدين العام الصافي
فــي نهايــة العــام 2020، بلــغ الديــن العــام الصافــي، المحتَســب بعــد تنـــزيل ودائــع 
القطــاع العــام لــدى الجهــاز المصرفــي، 128975 مليــار ليــرة )85,6 مليــار دوالر( مقابــل 
122473 مليــار ليــرة )81,2 مليــار دوالر( فــي نهايــة العــام 2019، ليكــون بذلــك قــد ســّجل 
زيــادة بنســبة 5,3% فــي العــام 2020 مقابــل زيــادة أعلــى نســبُتها 7,3% فــي العــام 2019. 
وقــد انخفضــت ودائــع القطــاع العــام لــدى مصــرف لبنــان إلــى 6838 مليــار ليــرة فــي 
نهايــة العــام 2020 مقابــل 8203 مليــارات ليــرة فــي نهايــة العــام 2019، فــي حيــن ارتفعت 
ــارًا فــي  ــار ليــرة مقابــل 7474 ملي ودائــع القطــاع العــام لــدى المصــارف إلــى 8295 ملي

التاريَخْيــن علــى التوالــي.

معدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية
ــة بالليــرة اللبنانيــة، فقــد عرفــت  ــد معــدالت الفائــدة علــى ســندات الخزين علــى صعي
جميعهــا انخفاضــًا فــي العــام 2020 )بعضهــا فــي آذار وبعضهــا فــي نيســان( وراوح 
االنخفــاض بيــن 180 و300 نقطــة أســاس. مــن جهــة أخــرى، ارتفــع معــدل الفائــدة 
المثّقلــة علــى المحفظــة اإلجماليــة إلــى 6,52% فــي نهايــة العــام 2020 مقابــل %6,44 
ــدة اســتثنائية قدرهــا 1% فــي  ــة العــام 2019، نتيجــة اســتحقاق ســندات بفائ فــي نهاي
كانــون األول 2020. وبلــغ اأَلَجــل المثّقــل لهــذه المحفظــة 4,65 ســنوات فــي نهايــة 

العــام 2020 مقابــل 4,87 ســنوات فــي نهايــة العــام 2019. 

الدين العام بالليرة
وُيعــزى ازديــاد الديــن العــام بالليــرة فــي العــام 2020 إلــى اكتتابــات مصــرف لبنــان 
بســندات الخزينــة بالليــرة، ولــو بوتيــرة أبطــًا منــه فــي العــام الــذي ســبق، بحيــث 
بلغــت قيمــة محفظتــه 55079 مليــار ليــرة فــي نهايــة العــام 2020 مقابــل 50717 مليــارًا 
ــرة(، وبــات المصــرف المركــزي يحمــل %61,4  ــار لي ــة العــام 2019 )+4362 ملي فــي نهاي
مــن الديــن العــام بالليــرة فــي نهايــة العــام 2020 مقابــل 58,1% فــي نهايــة 2019. فــي 
المقابــل، انخفضــت مســاهمة المصــارف فــي تمويــل الديــن العــام بالليــرة إلــى %25,8 
فــي نهايــة العــام 2020 مقابــل 29% فــي نهايــة العــام 2019، فيمــا بقيــت حصــة القطــاع 

ــي(.  ــى التوال ــن عل ــر المصرفــي شــبه مســتقرة )12,8% و12,9% فــي التاريَخْي غي

الدين العام المحّرر بالعمالت األجنبّية
فــي مــا يتعّلــق بالديــن العــام المحــّرر بالعمــالت األجنبّيــة، أعلنــت الحكومــة اللبنانيــة 
التوّقــف عــن دفــع كامــل ســندات اليوروبنــدز والعائــدات الناتجــة عنهــا فــي آذار 2020. 
وكان لهــذا األمــر انعكاســات مؤذيــة علــى مســتويات عــّدة كمــا ســبق وأشــرنا أعــاله، 
ووصلــت قيمــة المتأّخــرات علــى الديــن الخارجــي إلــى 5 مليــارات دوالر حتــى نهايــة 
ــة  ــغ الديــن العــام المحــّرر بالعمــالت األجنبّي ــة العــام 2020، بل شــباط 2021. وفــي نهاي
36,1 مليــار دوالر تــوّزع بيــن 34 مليــار دوالر ســندات يوروبنــدز )منهــا 5,03 مليــارات 
لمصــرف لبنــان و9,4 مليــارات - بعــد أخــذ المؤونــات فــي االعتبــار - للمصــارف التجاريــة 
ومــا تبّقــى مــوّزع علــى جهــات أخــرى محّليــة بيــن 2 و3 مليــار دوالر وخارجيــة(، و2,1 مليــار 

دوالر للجهــات الثنائيــة والمتعــّددة. 
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الدين العام 2018 - 2020 )نهاية الفترة-مليار ليرة(

التغّير  التغّير        
2020/2019  2019/2018  2020  2019  2018   

)%(  )%(     

+4,3  +7,6  144108  138150  128347 الدين العام اإلجمالي 

+1.7  +12,1  88762  87279  77852 الدين العام بالليرة اللبنانية 

+6,8  +0,7  54346  50871  50495 الدين العام بالعمالت األجنبّية 

-3,5  +10,5  15133  15677  14186 ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي 

+5,3  +7,3  128975  122473  114161 الدين العام الصافي 

المصدر: مصرف لبنان

120  84  60  36  24  12  6  3  
شهرًا شهراً  شهراً  شهراً  شهراً  شهراً  أشهر  أشهر   

10,00  7,08  6,74  6,50  5,84  5,35  4,99  4,44 ك 1 2018 
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 
300  250  200  200  200  200  185  180 االنخفاض 2020/2019 )نقطة أساس( 

المصدر: مصرف لبنان

معدالت الفائدة على سندات الخزينة العادية بالليرة اللبنانية )%(
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معّدالت الفائدة لسوق سندات اليوروبندز
لة على المحفظة اإلجماليـــة  وفــي ســوق ســندات اليوروبنــدز، بلغ معــدل الفائدة المثقَّ
ــة شــباط 2020  ــة )Eurobonds( 7,38% فــي نهاي ــمالت األجنبّي ــة بالعـ لســندات الخزين
)آخــر المعطيــات قبــل إعــالن الحكومــة توّقفهــا عــن دفــع جميــع ســندات اليوروبنــدز( 
شــأنها فــي نهايــة العــام 2019، وبلــغ متوســط عمــر المحفظــة 7,84 ســنوات مقابــل 8,0 

ســنوات فــي نهايــة الفترَتْيــن علــى التوالــي.

03 - 13
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اعتمــد لبنــان سياســة تثبيــت ســعر صــرف الليــرة مقابــل الــدوالر األميركــي1 منــذ العــام 
1998، وهــو فــي األســاس قــرار اّتخذتــه الســلطات اللبنانيــة وأّكــدت عليــه الحكومــات 
المتتاليــة فــي بياناتهــا الوزاريــة. ومــن دون الخــوض فــي جــدل حــول صوابيــة هــذا الخيــار 
وكلفتــه علــى النمــو، اســتطاعت هــذه السياســة فــي الشــّق اإليجابــي منهــا، وفــي ظــّل 
األوضــاع السياســية واألمنيــة التــي مــّر بهــا لبنــان، أن تؤّمــن الثقــة واإلســتقرار المالــي 
واإلقتصــادي واإلجتماعــي لســنوات طويلــة، بــذل خاللهــا مصــرف لبنــان جهــودًا كبيــرة 
مــن أجــل المحافظــة علــى مصداقيــة االســتقرار النقــدي. وبعــد أن اســُتخِدمت جميــع 
الوســائل المتاحــة إلســتمرارها، وآخرهــا الهندســات الماليــة مــع المصــارف، وصلــت 
هــذه السياســة النقديــة إلــى حدودهــا القصــوى بحيــث لــم تعــد قابلــة لإلســتمرار 
فــي ظــّل تباطــؤ دخــول الرســاميل إلــى البلــد فــي الســنوات األخيــرة، وصــواًل إلــى 
تســجيل رصيــد ســلبي للرســاميل الصافيــة فــي العــام 2020. وكان مــن الملّح أن ُتســارع 
الســلطات المعنّيــة إلــى تنفيــذ اإلجــراءات اإلصالحيــة الضروريــة التــي وعــدت بهــا، وأن 
تحصــل علــى أمــوال »ســيدر« إلطــالق العجلــة اإلقتصاديــة وتأميــن اســتدامة المديونية 
العامــة، وبخاّصــة تخفيــف العــبء عــن السياســة النقديــة وعــن مصــرف لبنــان. وهــذا 
لــم يحصــل لألســف، فبقيــت الوعــوُد حبــرًا علــى ورق ووقعــت األزمــة النقديــة والماليــة 

التــي يعانــي منهــا لبنــان حاليــًا.

شــهدت األوضــاع النقديــة تدهــورًا واضحــًا ومتســارعًا2 منــذ الفصــل األخيــر مــن العــام 
2019، اســتمّر بقــّوة فــي العــام 2020 الــذي ُيعتبــر األســوأ علــى اإلطــالق منــذ حوالــي 30 
عامــًا. فقــد تهــاوت الليــرة اللبنانيــة فــي الســوق الموازيــة إلــى مســتويات قياســية فــي 
العــام 2020 وفــي العــام 2021 لغايــة إعــداد هــذا التقريــر، حيــث يتــّم حاليــًا تــداول الــدوالر 
األميركــي بســعر 12500 ليــرة3 بعــد أن وصــل فــي وقــت ســابق إلــى حــدود 15000 ليــرة. 
كمــا تراجعــت بشــكل خطيــر موجــودات مصــرف لبنــان الســائلة مــن العمــالت األجنبيــة 
إلــى 16,8 مليــار دوالر فــي نهايــة آذار 2021، مقابــل 18,6 مليــار دوالر فــي نهايــة العــام 

2020 و29,6 مليــارًا فــي نهايــة العــام 2019.

وكانــت مهّمــة مصــرف لبنــان عنــد بدايــة األزمــة فــي غايــة الصعوبــة، ولــم تنجــح 
إبطــاء وتيرتــه.  إّنمــا فقــط فــي  الحاصــل  المّتخــذة فــي وقــف اإلنهيــار  اإلجــراءات 
وفــي مــا يتعّلــق بالســيولة بالليــرة، حــاول البنــك المركــزي، مــن جهــة، التخفيــف مــن 
الخســائر فــي قيمــة الودائــع بالعمــالت األجنبيــة بحيــث ســمح بســحبها بالليــرة علــى 
ســعر المنّصــة وعمــد، مــن جهــة أخــرى، إلــى تقنيــن الســيولة التــي يمكــن الحصــول 
عليهــا بهــدف الحــّد مــن تدهــور ســعر صــرف العملــة الوطنيــة بوجــه خــاص. كمــا أّمــن 

04 - 1

04 - 2

1 بسعر وسطي قدره 1507.5 ليرات للدوالر الواحد، وقبلها سياسة ربط الليرة بالدوالر منذ العام 1993.
2 وللعودة إلى مسّببات األزمة، يمكن الرجوع إلى التقرير السنوي لعام 2019.

3 11 أيار 2021.

السياسة النقدية
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مصــرف لبنــان حاجــات لبنــان التمويليــة إلســتيراد عــدد مــن الســلع الحيويــة المدعومــة، 
بمــا فيهــا المحروقــات للكهربــاء )فيــول أويــل(، قســم منهــا بســعر الصــرف الرســمي، 
والقســم اآلخــر بســعر الصــرف المعتمــد فــي المنّصــة، وذلــك بكلفــة ســنوية ناهــزت 
الـــ6 مليــارات دوالر. وقــد ســاهم ذلــك فــي التخفيــف مــن وتيــرة تراجــع ســعر صــرف 
الليــرة. ونشــير فــي هــذا الســياق إلــى أّنــه فــي وقــت أراد مصــرف لبنــان أن يكــون هــذا 
الدعــم مخّصصــًا حصــرًا لإلســتهالك المحّلــي وفقــًا لحاجــات الســوق اللبنانــي، تــّم 
وبطــرٍق شــتى اســتغالله جزئيــًا إن فــي عمليــات تهريــب وإعــادة بيــع الســلع المدعومــة 
فــي الخــارج، أو بتخزينهــا بغيــة بيعهــا الحقــًا بســعر أعلــى، مــا أّدى إلــى اســتنزاف ســريع 

ــة.  وغيــر ضــروري لموجــودات مصــرف لبنــان مــن العمــالت األجنبّي

وال بــّد مــن التذكيــر بــأّن الســيطرة علــى المســار اإلنحــداري لســعر الصــرف ال يمكــن أن 
تنجــح بحلــول موقتــة لــن تجــدي نفعــًا ســوى لفتــرة قصيــرة، بــل باســتعادة عامــل الثقــة 
ــد.  ــى البل ــدة إل ــق أمــوال جدي ــى تدّف مــن الداخــل وأيضــًا مــن الخــارج، نظــرًا للحاجــة إل
ويتطّلــب ذلــك النّيــة واإلرادة لبنــاء دولــة حقيقيــة تضــع مصلحــة الوطــن والمواطنيــن 
ــاء قــدرات اإلقتصــاد علــى أســس ســليمة،  ــار، وتعمــل بدورهــا علــى بن فــوق كّل اعتب
اإلقتصــاد  تقويــة  علــى  وُترّكــز  الحوكمــة،  وتعتمــد  المطلوبــة  باإلصالحــات  تقــوم 

وتنويعــه. فســعر الصــرف هــو مــرآة اإلقتصــاد.

في بعض المعطيات اإلحصائية
ــة  ــة العــام 2020 ولغاي ــة طيل ــرة قوي ــة بوتي ــرة اللبناني ــى اللي • اســتمّرت الضغــوط عل
إعــداد هــذا التقريــر، بحيــث تراجــع ســعر صــرف الليــرة مقابــل الــدوالر بشــكل شــبه 
مســتمر وبوتيــرة ســريعة وغيــر مبــّررة أحيانــًا فــي الســوق الموازيــة، حيــث يتــّم تــداول 
الــدوالر بحوالــي 12500 ليــرة4. فــي حيــن تــّم اعتمــاد ســعر المنّصــة )3900 ليــرة للــدوالر( 
للســحوبات النقديــة مــن الحســابات بالعمــالت األجنبيــة وإلســتيراد بعــض الســلع، 
ــات المصرفيــة )1507,5  واســتمّر تطبيــق ســعر الصــرف الرســمي علــى بعــض العملّي

ليــرة للــدوالر(. 

وســاهمت عوامــل عــّدة فــي تدهــور ســعر صــرف العملــة الوطنيــة مقابــل الــدوالر فــي 
ــن اســتيراد  ــدوالر لتأمي ــى ال ــل عل ــر قلي ــب تجــاري غي ــة. فقــد ظهــر طل الســوق الموازي
الســلع غيــر المدعومــة مــن مصــرف لبنــان والتــي تحتاجها الســوق اللبنانيــة، ألّن تمويله 
لــم يعــد واردًا مــن خــالل المصــارف، ُيضــاف إليــه طلــب مــن قبــل األفــراد، تــزداد وتيرتــه 
بيــن فتــرة وأخــرى، بهــدف المحافظــة علــى قيمــة المّدخــرات أو بهــدف المضاربــة، 
وأيضــًا بغيــة تحويــل النقــد إلــى الخــارج ألســباب عــّدة. أّمــا عــرض الــدوالر فيتغــّذى بوجــه 
خــاص مــن التحويــالت مــن الخــارج، وأيضــًا مــن نفقــات المغتربيــن داخــل لبنــان، ومــن 
ــّم تخزينــه ســابقًا فــي المنــازل والشــركات، ومعظمهــا إن لــم  الــدوالر النقــدي الــذي ت
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يكــن جميعهــا فــي منحــى تراجعــي. وقــد لعــب ارتفــاع منســوب القلــق الناتــج عــن تــأّزم 
الوضــع السياســي وعــدم ايجــاد مخــرج لألزمــة القائمــة دورًا رئيســيًا وســلبيًا للغايــة فــي 

ســوق القطــع، حيــث كان ُيضّخــم الطلــب علــى الــدوالر وُيخّفــض العــرض.

وُســّجلت تحويــالت ضخمــة للودائــع مــن العملــة الوطنيــة إلى الــدوالر األميركي بقيمة 
تقديريــة قاربــت الـــ 10 مليــارات دوالر فــي العــام 2020، ترّكــزت فــي النصــف األول منه، 
مقابــل تحويــالت بلغــت حوالــي 15 مليــار دوالر أميركــي فــي العــام 2019. والجديــر ذكــره 
أن معــّدل دولــرة ودائــع القطــاع الخــاص فــي المصــارف التجاريــة بقــي فــي حــدود %65 
فــي الســنوات 2014-2017 ليســّجل ارتفاعــًا تدريجيــًا خــالل العــام 2018 إلــى 70,4% فــي 
نهايــة العــام المذكــور، واســتمّر فــي هــذا المنحــى التصاعــدي ليصــل إلــى 76,4% فــي 
نهايــة العــام 2019 ثــّم إلــى 80,4% فــي نهايــة العــام 2020. وطبعــًا، انعكــس هــذا األمــر 
علــى التزامــات مصــرف لبنــان تجــاه المصــارف بالــدوالر، والتــي توّســعت بشــكل كبيــر 
جــّراء هــذه التحويــالت، غيــر أّنهــا أخــذت تتراجــع تدريجيــًا فــي النصــف الثانــي مــن العــام 
2020 فــي ظــّل تواصــل الســحوبات بالليــرة مــن الحســابات بالعمــالت األجنبيــة، عمــاًل 
بالتعميــم رقــم 151، وعــدم الســماح بعمليــات تحويــل الودائــع مــن الليــرة إلــى الــدوالر 

إاّل علــى نطــاق ضّيــق جــّدًا.

مســتويات   Interbank Rate بالليــرة  المصــارف  بيــن  الفائــدة  معــّدل  ســّجل   •
ــًا حتــى نهايــة الفصــل  ــر مــن العــام 2019، اســتمّرت تقريب مرتفعــة منــذ الفصــل األخي
األول مــن العــام 2020 حيــث كانــت حركــة تحويــالت الودائــع كبيــرة مــن الليــرة إلــى 
الــدوالر، ووصــل فــي بعــض العمليــات إلــى مســتوى 100% و120% و125%، ليعــود إلــى 
مســتويات منخفضــة بلغــت 3% باإلجمــال فــي الفتــرة المتبّقيــة مــن العــام بعــد تراجــع 
ــات ســوى بشــكل  ــذا عملي ــان هك ــول مصــرف لبن ــدم قب ــع لع ــالت الودائ ــة تحوي حرك
محــدود. وقــد اســتمّر تســجيل خــروٍج للودائــع مــن لبنــان فــي العــام 2020 إّنمــا بأحجــام 
أدنــى مــن تلــك التــي يتــّم تداولهــا إعالميــًا. مــن جهــة أخــرى، ازداد النقــد المتــداول خــارج 
الجهــاز المصرفــي إلــى مســتويات غيــر مســبوقة بحيــث وصــل إلــى 29242 مليــار ليــرة 
فــي نهايــة العــام 2020 مقابــل 9818 مليــارًا فــي نهايــة العــام 2019 )5008 مليــارات فــي 
نهايــة العــام 2018( أي بزيــادة قاربــت قيمتهــا الـــ20 ألــف مليــار ليــرة فــي ســنة واحــدة 
ونســبتها الـــ 200%، مــع مــا يحمــل ذلــك مــن مفاعيــل ســلبية علــى ســعر الصــرف 
والتضّخــم، لُيصبــح اإلقتصــاد اللبنانــي قائمــًا علــى النقــد cash economy فــي ظــّل 
ــد  ــي النق ــل اللبنان ــة أســباب أبرزهــا تفضي ــى جمل ــك إل ــود ذل الظــروف الســائدة. ويع
الورقــي فــي هــذه الفتــرة الحرجــة التــي تّتســم بدرجــة كبيــرة مــن عــدم اليقيــن، وأيضــًا 
خلــق النقــد بالليــرة بموجــب التعميــم رقــم 2020/151 مــن خــالل الســماح بســحوبات 
المعتمــد  الســوق  لســعر  األجنبيــة وفقــًا  بالعمــالت  مــن حســابات  بالليــرة  نقديــة 
ــى  ــل المصــارف عل ــة، وأيضــًا الســقوف الموضوعــة مــن قب فــي المنّصــة اإللكتروني
ــه قــد  ــاه ذات ــى غيرهــا مــن األســباب. وكان الســلوك أو اإلتج ــة، إل الســحوبات النقدي
ُســّجل فــي مــا يخــّص النقــد الورقــي بالــدوالر الــذي تــّم أيضــًا تخزينــه بكثــرة فــي المنــازل  4 11 أيار 2021.
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والمؤّسســات والــذي ُقــّدرت قيمتــه بــــ 7 مليــارات دوالر فــي الفصــل األول مــن العــام 
2020. مــن ناحيــة أخــرى، ســّجلت معــّدالت الفائــدة المصرفيــة الدائنــة تراجعــًا تدريجيــًا 
وملحوظــًا طيلــة العــام 2020 )-490 نقطــة أســاس بالنســبة الــى الودائــع ألَجــل بالليــرة 
ــدوالر(، بعــد أن وضــع مصــرف  ــل بال ــع ألَج و-412 نقطــة أســاس بالنســبة الــى الودائ
لبنــان ســقوفًا علــى معــّدالت الفائــدة الدائنــة إلنتفــاء الحاجــة ألن تبقــى مرتفعــة. كمــا 
تــّم تخفيــض معــّدالت الفائــدة علــى جميــع فئــات ســندات الخزينــة بالليــرة بمــا بيــن 180 

إلــى 300 نقطــة أســاس فــي آذار ونيســان 2020.

• كان المصــرف المركــزي الممــّول الرئيســي إن لــم يكــن الوحيــد لحاجــات الدولــة 
بالليــرة فــي الســنوات األخيــرة إن بفوائــد الســوق القائمــة أو بمعــّدالت مخّفضــة. 
ارتفاعــًا  لبنــان  التــي يملكهــا مصــرف  بالليــرة  الخزينــة  فســّجلت محفظــة ســندات 
متواصــاًل فــي الســنوات الماضيــة إلــى مســتويات تاريخيــة جديــدة، بحيــث وصلــت 
قيمتهــا إلــى 55079 مليــار ليــرة فــي نهايــة العــام 2020، مقابــل 50717 مليــار ليــرة فــي 
نهايــة العــام 2019 )39006 مليــارات ليــرة فــي نهايــة العــام 2018(، كمــا ارتفعــت حّصتــه 
مــن هــذه الســندات إلــى 61,6% فــي نهايــة العــام 2020، مقابــل 58,3% فــي نهايــة العــام 
2019 )50,3% فــي نهايــة العــام 2018(. كمــا اســتمّر المصــرف المركــزي فــي تأميــن 
مدفوعــات ومســتحّقات الدولــة بالعمــالت األجنبيــة، ومنهــا ســندات اليوروبونــدز قبــل 

ــة تســديدها فــي آذار 2020. ــة اللبناني ــق الحكوم أن تعّل

• نتيجــة للتطــّورات المذكــورة، تراجــع إجمالــي احتياطّيــات أو موجــودات مصــرف لبنان 
الســائلة إلــى 18,6 مليــار دوالر فــي نهايــة العــام 2020 مقابــل 29,6 مليــار دوالر فــي 
ــة  ــة والعالمي ــة المحّلي ــه فــي األوراق المالي ــة العــام 2019. كمــا تراجعــت توظيفات نهاي
بالعمــالت األجنبيــة5 إلــى 5,5 مليــارات دوالر فــي نهايــة العــام 2020 مقابــل 7,7 مليارات 
دوالر فــي نهايــة العــام 2019. وقــد تراجــع بالتالــي إجمالــي موجــودات مصــرف لبنــان 
بالعمــالت األجنبيــة إلــى 24,1 مليــار دوالر فــي نهايــة العــام 2020 مقابــل 37,3 مليــارًا 
فــي نهايــة العــام 2019. ونتــج ذلــك بوجــه خــاص عــن اســتخدام هــذه الموجــودات 
ــدوالر بالســعر الرســمي أو ســعر المنّصــة لدعــم اســتيراد عــدد  ــر ال فــي سياســة توفي
كبيــر مــن الســلع الحيويــة مــن مشــتّقات نفطيــة وأدويــة وطحيــن ومــواد أوليــة وغيرهــا 
مــن الســلع كمــا ســبق وأشــرنا إليــه، وأيضــًا كــون البنــك المركــزي قــد منــح قروضــًا 
أحــد صناديــق اإلســتثمار  للمصــارف خــالل األزمــة، وإلــى ســحب وديعــة لصالــح 
األوروبيــة كانــت قــد أودعــت لــدى المركــزي قبــل أشــهر عــّدة. ونشــير فــي هــذا اإلطــار 
إلــى أّن قيمــة مخــزون مصــرف لبنــان مــن الذهــب6 ازدادت إلــى 17,3 مليــار دوالر فــي 
ــة العــام 2019 بســبب ارتفــاع ســعر  ــار دوالر فــي نهاي ــة العــام 2020 مــن 13,9 ملي نهاي

أونصــة الذهــب عالميــًا. 

5 علمًا أّنها تتضّمن سندات الجمهورية اللبنانية الُمصدرة بالعمالت األجنبية منذ تشرين الثاني 2017.
6 وضعه في المرتبة 20 عالميًا وفي المرتبة الثانية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من حيث 

احتياطّيات الدول بحسب الالئحة الصادرة عن »مجلس الذهب العالمي« في آذار 2021.

7 ولمزيد من التفاصيل حول اإلجراءات التنظيمية لمصرف لبنان المّتخذة في األشهر األولى من األزمة، يمكن 
مراجعة  التقرير السنوي لعام 2019.

اإلجراءات التي اّتخذها مصرف لبنان
فــي مواكبــة التطــّورات الحاصلــة وال ســّيما األزمــة التــي يعيشــها لبنــان منــذ الفصــل 
األخيــر مــن العــام 2019، ومــع األخــذ فــي اإلعتبــار اإلمكانــات المتبّقيــة وفــي ظــّل 
ــراءات  ــان سلســلة مــن اإلج ــان، اّتخــذ مصــرف لبن ــّف لبن ــذي يل ــم ال المســتقبل القات
التنظيميــة اإلســتثنائية فــي محاولــٍة منــه للحــّد مــن تراجــع احتياطّياتــه بالعمــالت 
األجنبيــة، ولتهدئــة وتيــرة تقّلبــات ســعر صــرف الليــرة فــي الســوق الموازيــة، ولدعــم 

ــراءات7.  ــذه اإلج ــاه ملّخصــًا له ــن. وتجــدون فــي اإلطــار أدن اإلقتصــاد والمواطني

• اّتخــذ مصــرف لبنــان إجــراءات هاّمــة إلعــادة تفعيــل عمــل المصــارف العاملــة فــي 
لبنــان، تتعّلــق بشــكل خــاص بتحســين أوضــاع الســيولة والمــالءة لديهــا، ال ســّيما 
مــن خــالل التعميــم الوســيط رقــم 2019/532 الصــادر فــي 4 تشــرين الثانــي 2019، 
والتعميــم الوســيط رقــم 567 الصــادر فــي 26 آب 2020 والتعميــم األساســي رقــم 
154 تاريــخ 27 آب 2020. إن هــذه اإلجــراءات- التــي قــد ُتســتكمل - ُتعتبــر خطــوة أولــى 
ضروريــة فــي اإلتجــاه الصحيــح لتمكيــن القطــاع المصرفــي مــن النهــوض مجــّددًا. فقــد 
ــة  ــى حقــوق َحَمل ــاح عل ــة أرب ــع أنصب ــدم توزي ــان مــن المصــارف ع ــب مصــرف لبن طل
األســهم العاديــة عــن الســنتين الماليتيــن 2019 و2020، وزيــادة أموالهــا الخاّصــة خــالل 
 Common مــّدة أقصاهــا 2020/12/31 بنســبة 20% مــن حقــوق َحَملــة األســهم العاديــة
ــة  ــدة مقبول ــر أدوات جدي ــخ 2018/12/31، وذلــك عب Equity Tier One كمــا هــي بتاري
بموجــب التعميــم األساســي رقــم 44. كمــا طلــب المركــزي مــن كّل مصــرف أن يقــوم 
بعمليــة تقييــم عــادل لموجوداتــه ومطلوباتــه تســاعده علــى وضــع خطــة شــاملة 
لإلمتثــال، ولــو بشــكل متــدّرج، للنصــوص القانونيــة واألنظمــة المصرفيــة، وبخاصــة 
تلــك المتعّلقــة بالســيولة والمــالءة. كمــا طلــب المركــزي مــن المصــارف، تعزيــزًا 
ــن  ــدى مراســليها فــي الخــارج، أن تقــوم بحــّث العمــالء الذي للســيولة لديهــا، ســّيما ل
قامــوا بتحويــالت إلــى الخــارج يفــوق مجموعهــا الصافــي الـــ 500 ألــف دوالر أميركــي 
ــّدة مــن أول تمــوز 2017  ــرة الممت أو مــا يوازيهــا بالعمــالت األخــرى - وذلــك فــي الفت
ولغايــة أواخــر آب 2020 - علــى أن يودعــوا فــي حســاب خــاص مجّمــد لمــّدة 5 ســنوات 
ــى رؤســاء  ــق نســبة 30% عل ــن تطّب ــة، فــي حي ــوازي 15% مــن القيمــة المحّول ــًا ي مبلغ
وأعضــاء مجالــس اإلدارة وكبــار مســاهمي المصــارف وعلــى اإلدارات العليــا التنفيذيــة 
للمصــارف وعمــالء المصــارف مــن األشــخاص المعّرضيــن سياســيًا PEPs. كمــا طلب 
المركــزي مــن المصــارف خــالل فتــرة انتهــت فــي 2021/2/28، أن تكــّون حســابًا خارجيــًا 
حــّرًا مــن أّي التزامــات لــدى المصــارف المراســلة فــي الخــارج، ال يقــّل، فــي أّي وقــت، 
عــن 3% مــن مجمــوع الودائــع بالعمــالت األجنبّيــة لديهــا كمــا هــي فــي 2020/7/31 

والتــي كانــت 114 مليــار دوالر، مــا يجعــل الـــ 3% بحــدود 3,42 مليــار دوالر.
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ــة  ــة ضمــن أفضــل الشــروط الممكن ــن العمــالت األجنبّي ــان بتأمي • قــام مصــرف لبن
لبعــض الســلع والقطاعــات األساســّية والحيوّيــة، 1- بالســعر الرســمي )1515 ليــرة 
ــاز،  ــن، ومــازوت، وغ ــة مــن بنزي ــواردات مــن المشــتّقات النفطي ــدوالر(،ال ســّيما لل لل
وللقمــح واألدويــة والمســتلزمات الطبّيــة وحليــب الرّضــع لغايــة عمــر الســنة والمــواد 
الطّبيــة التــي تدخــل فــي صناعــة األدويــة، شــرط أن تكــون الســلع التــي يتــّم اســتيرادها 
ُمخّصصــة حصــرًا لإلســتهالك المحّلــي وفقــًا لحاجــات الســوق اللبنانــي، وأيضــًا للمــواد 

ــة تلبيــًة لحاجــات المؤّسســات الصناعيــة، األوليــة المســتوردة بالعمــالت األجنبّي
2- بســعر الصــرف المحــّدد فــي المنّصــة )3900 ليــرة للــدوالر( لتلبيــة حاجــات مســتوردي 
ــة التــي تدخــل فــي الصناعــات  ــة األساســّية والمــواد األولّي ومصّنعــي المــواد الغذائي

الغذائّيــة وفــي الزراعــة المحــّددة فــي الئحــة ُتصدرهــا وزارة اإلقتصــاد والتجــارة.

• محــاوالت المركــزي التدّخــل فــي الســوق الموازيــة، وذلــك مــن خــالل تعاميــم 
ــى  ــة تتوّل ــات النقدي ــة العملي لمؤّسســات الصرافــة، وإنشــاء وحــدة خاّصــة فــي مديري
التــداول بالعمــالت األجنبّيــة النقديــة وفقــًا لســعر الســوق، وإنشــاء منّصــة الكترونيــة 

ــران 2020. ــدأ العمــل بهــا فــي حزي ب

• مســاعدة المواطــن اللبنانــي وتحديــدًا عمــالء المصــارف، حيــث اّتخــذ مصــرف لبنــان 
إجــراءات عــّدة فــي هــذا اإلطــار، مّكنــت المــودع مــن القيــام بســحوبات نقديــة بالليــرة 
مــن حســابات بالعمــالت األجنبّيــة وفقــًا لســعر الســوق المعتمــد في المنّصــة، وأتاحت 
للمتضّرريــن مــن انفجــار مرفــأ بيــروت الحصــول علــى تســليفات بشــروط ميّســرة، 
وأعفــت المصــارف بشــكل اســتثنائي مــن التوظيفــات اإللزاميــة فــي ما يخــّص األموال 
المحّولــة مــن الخــارج و/أو األمــوال التــي تتلّقاهــا نقــدًا بالعمــالت األجنبّيــة بعــد تاريــخ 9 
نيســان 2020 شــرط تقّيــد المصــارف بحّريــة اســتعمال هــذه األمــوال مــن قبــل صاحبهــا 
لإلســتفادة مــن جميــع الخدمــات المصرفيــة المقّدمــة مــن المصــرف، وأبقــى بعــض 
العمليــات التــي تقــوم بهــا المصــارف مــع عمالئهـــــا بالــدوالر األميركــي خاضعة للســعر 
ــدوالر(.  ــرة لل ــه مــع المصــارف )1501-1515 لي ــان في تعامل ــّدده مصــرف لبن ــذي يح ال
وفــي ظــّل جائحــة كوفيــد-19 وتأثيرهــا علــى الــدورة اإلقتصاديــة، طلــب مصــرف لبنــان 
ــة  ــدة صفــر بالمئ ــح قروضــًا اســتثنائية لمــّدة 5 ســنوات وبفائ مــن المصــارف أن تمن
لعمالئهــا الذيــن يســتفيدون مــن قــروض ممنوحــة ســابقًا بكافــة أنواعهــا، والذيــن 
ــران  ــار وحزي ــة أشــهر هــي آذار ونيســان وأي ال يســتطيعون تســديد مســتحّقاتهم ألربع
2020. كمــا طلــب مــن المصــارف فــي آب 2020 عــدم تخفيــض تصنيــف ديــون العمــالء 
المتأّثريــن ســلبًا نتيجــة انتشــار فيــروس كورونــا، وإعــادة جدولــة الســندات المســتحّقة 

غيــر المدفوعــة، وذلــك ضمــن شــروط معّينــة.

الخــاص والعــام، حيــث وضــع  الفائــدة علــى اإلقتصــاد بشــّقيه  تخفيــف كلفــة   •
المصــرف المركــزي ســقوفًا علــى الفوائــد الدائنــة بالليــرة وبالــدوالر، مــا انعكــس تراجعــًا 
فــي معــّدالت الفائــدة المدينــة وفــي معــّدالت الفائــدة المرجعيــة فــي ســوق بيــروت 

ــدة علــى جميــع فئــات ســندات الخزينــة فــي  ــّم تخفيــض معــّدالت الفائ BRR، كمــا ت
آذار ونيســان 2020.

الكتلة النقدية
فــي العــام 2020، تراجعــت الكتلــة النقديــة بمفهومهــا الواســع )M3( للمــّرة الثانيــة 
فــي تاريخهــا، وذلــك بمعــّدل 1,4% بعــد تراجعهــا للمــّرة األولــى فــي العــام 2019 بنســبة 
4,8%. وبالطبــع، لعــب خلــق النقــد بالليــرة مــن خــالل التعميــم رقــم 151 دورًا كبيــرًا فــي 

الحــّد مــن تراجعهــا.

وانخفضــت الكتلــة النقديــة M3 إلــى 200052 مليــار ليــرة فــي نهايــة العــام 2020 مقابــل 
202831 مليــارًا فــي نهايــة العــام 2019 )212993 مليــارًا فــي نهايــة العــام 2018(، وســّجل 
معــّدل دولرتهــا تراجعــًا إلــى 66,25% فــي نهايــة العــام 2020 مقابــل 68,70% فــي نهايــة 
ــرة خــارج الجهــاز  ــداول باللي ــد »النقــد بالت ــرًا باإلرتفــاع الضخــم فــي بن العــام 2019 ُمتأّث
المصرفــي«، فــي حيــن تابــع معــّدل دولــرة الودائــع داخــل الكتلــة النقديــة ارتفاعــه إلــى 
77,53% مــن 72,13% فــي التاريخيــن المذكوَرْيــن علــى التوالــي، بفعــل اســتمرار تحويــالت 

الودائــع المصرفيــة مــن الليــرة إلــى الــدوالر بخاّصــة فــي النصــف األول مــن العــام.

ويلّخــص الجــدول التالــي أبــرز العناصــر التــي ســاهمت فــي تراجــع الكتلــة النقديــة بقيمة 
ــر انكماشــي  ــن كان لهمــا أث ــد عنصَرْي ــام 2020، ونتوقــف عن ــرة فــي الع ــار لي 2779 ملي
واضــح علــى الكتلــة النقديــة. أواًل، التســليفات للقطــاع الخــاص التــي ســّجلت تراجعــًا 
ــر بشــكل كبيــر بإطفــاء  الفتــًا فــي العــام المذكــور بحوالــي 12,5 مليــار دوالر، ُيفسَّ
ديــون مــن قبــل بعــض األفــراد والمؤّسســات مــن خــالل ودائعهــم إضافــًة إلــى نــدرة 
التســليفات الجديــدة، وثانيــًا، الموجــودات الخارجيــة الصافيــة للجهــاز المصرفــي )مــن 
دون الذهــب( التــي تابعــت وبقــّوة المنحــى التراجعــي الــذي تســّجله منــذ العــام 2011 إذ 
انخفضــت بحوالــي 10,5 مليــارات دوالر، متأّثــرًة بتمويــل تجــارة لبنــان الخارجيــة بمــا فيها 
المشــتقات النفطيــة للقطاعيــن العــام والخــاص، فــي وقــت تبلــغ التدّفقــات الماليــة 
الوافــدة حّدهــا األدنــى، بــّل وُيســّجل للمــّرة األولــى خــروٌج صــاف للرســاميل مــن لبنــان. 
فــي المقابــل، جــاء اإلرتفــاع الضخــم فــي »البنــود الصافيــة األخــرى«8 ُليعــّوض إلــى حــّد 
ــن،  ــة، علمــًا أّنهــا تتضّم ــة النقدي ــى الكتل ــر اإلنكماشــي للعناصــر األخــرى عل ــر األث كبي
بيــن أمــور عــّدة، بنــد »موجــودات أخــرى« مــن ميزانيــة مصــرف لبنــان الــذي ازداد علــى 
ــرة  نحــو ملحــوظ فــي العــام 2020، حيــث ُيَســّجل الفــارق بيــن ســعر المنصــة )3900 لي
للــدوالر( والســعر الرســمي للودائــع بالــدوالر والتــي تــّم ســحبها بالليــرة عمــاًل بالتعميــم 

رقــم 151.
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8  تتضّمن بنودًا عّدة من ميزانية كّل من مصرف لبنان والمصارف، نذكر أبرزها: األصول الثابتة المادية وغير 
المادية، والموجودات األخرى، واألموال الخاّصة، واإللتزامات األخرى.
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تطّور الكتلة النقدية وعناصر تغطيتها  
)نهاية الفترة-مليار ليرة(

التغّير  التغّير        
2019/2020  2020  2018/2019  2019  2018  

+19424  29242  +4810  9818  5008 النقد في التداول 

+4112  10914  +149  6802  6653 ودائع تحت الطلب بالليرة 

+23536  40156  +4959  16620  11661 السيولة الجاهزة  بالليرة )م1( 

+4026  67510  -13344  63484  76828 الكتلة النقدية بالليرة )م2( 

 الكتلة النقدية بمفهومها الواسع بالليرة 

-2779  200052  -10162  202831  212993 وبالعمالت األجنبية )م3( 

+9.78%  14.62%  +2.49%  4.84%  2.35% النقد في التداول/الكتلة النقدية م3 

عناصر التغطية     

-10795  27028  -5485  37823  43308 الموجودات الخارجية الصافية 

+5103  26116  +3270  21013  17743 منها:  ذهب 

-15898  912  -8755  16810  25565          موجودات خارجية صافية غير الذهب 

-7860  76290  +1711  84150  82439 التسليفات الصافية للقطاع العام 

-4548  -17383  -3371  -12835  -9464 فروقات القطع 

-18850  51964  -12285  70814  83099 التسليفات للقطاع الخاص 

+39274  62153  +9269  22879  13610 بنود أخرى صافية 

المصدر: مصرف لبنان

التضّخم
ارتفــع معــّدل التضّخــم لمتوســط الفتــرة إلــى مســتوى قياســي9 بلــغ 84,9% فــي العــام 
2020 مــن 2,9% فــي العــام 2019، وذلــك بحســب دراســة مؤّشــر أســعار اإلســتهالك 
التراجــع  عــن  رئيســي  بشــكل  ذلــك  ونتــج  المركــزي.  اإلحصــاء  إدارة  عــن  الصــادرة 
ــة مــا  ــدوالر فــي الســوق الموازي ــل ال ــة مقاب ــرة اللبناني الدراماتيكــي لســعر صــرف اللي
أّثــر بشــكل مباشــر وكامــل علــى أســعار الســلع المســتوردة10، كمــا تأّثــرت أســعار الســلع 
والخدمــات المحّليــة ولــو بدرجــة أقــّل وبقــدر متفــاوت. أّمــا بخصــوص العــام 2021، فمن 
المتوّقــع أن يســّجل معــّدل التضّخــم مســتوًى قياســيًا جديــدًا فــي حــال اســتمرار الـــوضع 
السياســي القائــم status quo، مــع اقتــراب رفــع الدعــم الــذي يوّفــره مصــرف لبنــان 
للــدوالر فــي مــا يخــّص بعــض الســلع األساســّية، ومــع احتمــال تدهــور ســعر صــرف 
الليــرة إلــى حــدود يصعــب معرفتهــا فــي ظــّل صعوبــة استشــراف آفــاق لبنان السياســية 
واإلقتصاديــة. أضــف أّنــه مــن المتوّقــع أن ُتســّجل أســعار معظــم الســلع العالميــة 
مــن نفــط ومــواد غذائيــة ومعــادن ارتفاعــًا فــي العــام 2021، مــا ســيفاقم الضغــوط 
علــى معــّدل التضّخــم فــي لبنــان. كمــا نشــير علــى هــذا الصعيــد إلــى أّن صنــدوق النقــد 
الدولــي لــم ينشــر فــي تقريــره األخيــر حــول آفــاق اإلقتصــاد العالمــي أّي توّقــع فــي مــا 

يخــّص اقتصــاد لبنــان فــي العــام 2021 كمــا درجــت عليــه العــادة.
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بحســب آخــر المعطيــات المتوافــرة الصــادرة عــن مصــرف لبنــان، تراجــع العجــز المقــّدر 
ــار دوالر فــي  ــي 2,2 ملي ــى حوال ــزان الحســاب الجــاري Current account إل فــي مي
األشــهر التســعة األولــى مــن العــام 2020 )أي حوالــي 2,9 مليــار دوالر علــى أســاس 
ســنوي( مقابــل عجــز بقيمــة 8,8 مليــارات دوالر فــي فتــرة األشــهر التســعة ذاتهــا مــن 
العــام 2019 )11,5 مليــار دوالر فــي كامــل العــام 2019(، باعتبــار أّن العجــز فــي الميــزان 
التجــاري للســلع )فــوب FOB(ا11 تراجــع إلــى حوالــي 4,3 مليــارات دوالر مــن حوالــي 10,8 
مليــارات دوالر فــي الفترَتْيــن المذكوَرتْيــن علــى التوالــي، فيمــا ازداد قليــاًل الفائــض فــي 
موازيــن الخدمــات وحســاب التحويــالت الجاريــة والدخــل ككّل إلــى حوالــي 2,2 مليــار 
دوالر مــن حوالــي 2,0 مليــار دوالر. وبنــاًء علــى ذلــك، مــن المقــّدر أن تكــون نســبة 
العجــز فــي الحســاب الجــاري إلــى الناتــج المحّلــي اإلجمالــي قــد تراجعــت علــى نحــٍو 
ملحــوظ إلــى حــدود الـــ 15% فــي العــام 2020 مقابــل 21,5% فــي العــام 2019. مــع العلــم 
أّن تقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي األخيــرة بخصــوص عجــز الحســاب الجــاري أشــارت 
أيضــًا إلــى تراجــع ملحــوظ للعجــز الجــاري إلــى حوالــي 2,7 مليــار دوالر فــي العــام 2020 
وتراجــع نســبة هــذا العجــز إلــى الناتــج المحّلــي اإلجمالــي إلــى 14,3%. وتبقــى هــذه 
النســبة مرتفعــة جــدًا بــكل المقاييــس العالميــة، إذ بلغــت -3,2% فــي دول الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا، و-3,9% فــي العالــم العربــي، فــي حيــن ُســّجل فائض نســبته 

0,6% مــن الناتــج فــي األســواق الناشــئة واإلقتصــادات الناميــة.
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ميزان الحساب الجاري وميزان المدفوعات

9 منذ العام 1992، أي منذ زهاء 30 عامًا.
10 غير المدعومة.

11 يختلف العجز في الميزان التجاري المسّجل في ميزان المدفوعات عن العجز المنشور من قبل الجمارك اللبنانية، 
إذ ُتضاف إلى الصادرات المعلنة من قبل هذه األخيرة ما يلي: السلع الُمعاد تصديرها، السلع المصّدرة بشكل 

موّقت لتحويلها )إعادة تدوير( أو الُمعاد تصديرها بعد تجهيزها محّليًا، وإصالح السلع.

كامل العام   9 أشهر   9 أشهر     
2019  2020  2019  

-11.5  -2.2  -8.8 الحساب الجاري  
-13.4  -4.3  -10.8 منه: الميزان التجاري للسلع 
+0.4  -0.01  +0.7 منه: ميزان حساب الخدمات 
-1.4  -0.7  -1.0 منه: ميزان حساب  الدخل 
+2.9  +2.9  +2.3 منه: ميزان حساب التحويالت الجارية 
53.6  )2(14.3  )1(40.2 الناتج المحلي االجمالي 
21.5  20.2  21.9 الحساب الجاري /الناتج المحلي االجمالي % 

المصدر: مصرف لبنان – إدارة اإلحصاء المركزي
)1( إدارة اإلحصاء المركزي.

)2( حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

الحساب الجاري )مليار دوالر اميركي(
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بشــكل  لبنــان  مصــرف  تقديــرات  بحســب  الصافيــة  الجاريــة  التحويــالت  ارتفعــت 
الفــت إلــى مــا يزيــد علــى 2,9 مليــار دوالر فــي األشــهر التســعة األولــى مــن العــام 
ــرة ذاتهــا مــن العــام 2019، أي بنســبة  ــار دوالر فــي الفت ــي 2,3 ملي ــل حوال 2020، مقاب
25,5%، ذلــك أّن التحويــالت الصــادرة مــن لبنــان تراجعــت بشــكل ملحــوظ )-40%( فــي 
ــان،  ــي لبن ــب ف ــن األجان ــدد العاملي ــا وانخفــاض ع ــاع األكالف المرتبطــة به ظــّل ارتف
وعّوضــت بشــكل كامــل التراجــع فــي التحويــالت الــواردة إلــى لبنــان، التــي بلغــت 5,4 
مليــارات دوالر فــي االشــهر التســعة االولــى مــن العــام 2020 مقابــل 6,5 مليــارات فــي 

ــة.  ــالت الصافي ــد التحوي ــل حّســنت رصي ــرة ذاتهــا مــن العــام 2019، ال ب الفت

ُتشــير أخيــرًا المعطيــات المتوافــرة الصــادرة عــن مصــرف لبنــان والتــي يعتمدهــا تقريــر 
ــاد )مؤتمــر األمــم المّتحــدة للتجــارة والتنميــة UNCTAD( حــول اإلســتثمارات  األونكت
فــي العالــم، وخالفــًا للُمنتظــر، إلــى أّن اإلســتثمارات األجنبّيــة المباشــرة الصافيــة 
الوافــدة إلــى لبنــان ارتفعــت إلــى حوالــي 2,3 مليــار دوالر فــي األشــهر التســعة األولــى 
مــن العــام 2020، مقابــل حوالــي 1,2 مليــار دوالر فــي الفتــرة ذاتهــا من العــام 2019. وقد 
يكــون ذلــك مرتبطــًا علــى األرجــح بعملّيــات شــراء فــي القطــاع العقــاري مــع حصــول 
اإلســتثمارات  وازدادت  النقــدي.  األميركــي  بالــدوالر  األســعار  فــي  ملحــوظ  تراجــع 
األجنبّيــة اإلجماليــة المتدّفقــة إلــى لبنــان بحســب المصــدر ذاتــه إلــى حــدود 2,3 مليــار 
دوالر فــي األشــهر التســعة األولــى مــن العــام 2020، مقابــل زهــاء 1,5 مليــار دوالر فــي 
ل عــادًة  الفتــرة ذاتهــا مــن العــام 2019. وُنذّكــر بــأّن اإلســتثمارات األجنبّيــة المباشــرة تمــوِّ
جــزءًا مــن عجــز الحســاب الجــاري، وقــد ترّكــزت فــي القطــاع العقــاري، مــا يجعلهــا تختلف 
عــن طبيعــة هــذه اإلســتثمارات فــي كثيــر مــن الــدول الناشــئة، حيــث تكــون متنّوعــة 

وتطــال قطاعــات اقتصاديــة عــّدة.

تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي العــام 2019 تّمــت تغطيــة هــذا العجــز فــي حســاب الميــزان 
الجــاري )11,5 مليــار دوالر( مــن خــالل الفوائــض فــي موازيــن الرأســمال واالســتثمارات 
المباشــرة واســتثمارات المحافــظ واســتثمارات أخــرى مجتمعــة والبالغــة حوالــي 5 
مليــارات دوالر، ومــن خــالل فوائــض بقيمــة 4,1 مليــارات دوالر عائــدة لعمليــات غيــر 
مســّجلة، ومــن خــالل اســتعمال 2,4 مليــار دوالر مــن احتياطــي العمــالت األجنبّيــة لــدى 
مصــرف لبنــان. ُيشــار إلــى أن العجــز فــي ميــزان المدفوعــات ُمقاســًا بواســطة التغّيــر 
فــي الموجــودات الخارجيــة الصافيــة للجهــاز المصرفــي، أي مصــارف ومصــرف لبنــان، 

بلــغ 5,8 مليــارات دوالر للفتــرة عينهــا.

ل العجــز المرتفــع فــي ميــزان الحســاب الجــاري فــي لبنــان، والــذي يتحّكــم  بالعــادة، ُيمــوَّ
بــه إلــى درجــة كبيــرة العجــز الضخــم فــي الميــزان التجــاري- وهــو أحــد اإلختــالالت 
ــي  ــي- مــن خــالل الحســاب الرأســمالي والمال ــرة فــي اإلقتصــاد اللبنان ــة الكبي البنيوي
ــة بأشــكال  ــق رســاميل صافي Capital and financial account، أي مــن خــالل تدّف
متعــّددة مــن اســتثمارات مباشــرة، واســتثمارات فــي المحافــظ الماليــة، وودائــع لــدى 
ــن العــام والخــاص وغيرهــا، ومــن  المصــارف، وقــروض صافيــة مــن الخــارج للقطاَعْي
خــالل اســتعمال احتياطّيــات مصــرف لبنــان مــن العمــالت األجنبّيــة إذا لــزم األمــر كمــا 
هــي الحــال بالنســبة الــى األعــوام 2018 و2019 و2020. وتبّيــن أرقــام مصــرف لبنــان 
ــَر رصيــٍد صــاٍف إيجابــي فــي كّل مــن  لألشــهر التســعة األولــى مــن العــام 2020، توافــ
بلــغ  الرأســمال واالســتثمارات األجنبّيــة المباشــرة واســتثمارات المحافــظ  حســاب 
مجموعــه 4,7 مليــارات دوالر قابلــه رصيــٌد صــاٍف ســلبي فــي حســاب اســتثمارات أخــرى 
بواقــع 4,5 مليــارات دوالر، أي أن هــذه األرصــدة مجتمعــًة لــم تغــطِّ ســوى 0,2 مليــار 
ــار دوالر عجــز فــي الحســاب الجــاري، مــا اســتدعى اســتعمال  دوالر مــن مبلــغ 2,2 ملي
االحتياطــي لــدى مصــرف لبنــان لتغطيــة الفــرق، أي 2 مليــار دوالر. إاّل أن أرقــام ميــزان 
ــان أشــارت إلــى اســتعمال مــا يقــارب  المدفوعــات نفســها الصــادرة عــن مصــرف لبن
لتغطيــة 9,4 مليــارات دوالر  العمــالت األجنبّيــة  احتياطّيــات  11,3 مليــار دوالر مــن 
إضافيــة لعملّيــات غيــر مســّجلة Unrecorded transactions فــي أّي مــن الحســابات 
ــًا  ــا كّلي ــًا ولربم ــدة جزئي ــغ الســهو والخطــأ هــذه عائ ــون مبال ــد تك ــاله. وق ــورة أع المذك
لميــزان الحســاب الجــاري، وكذلــك األمــر بالنســبة الــى الحســاب الرأســمالي والمالــي 
مّمــا يضعــف دّقــة كّل مــن الحســاَبْين. إنمــا يبقــى العجــز فــي ميــزان المدفوعــات 
 11,3 بقيمــة  األجنبّيــة  العمــالت  مــن  لبنــان  مصــرف  احتياطّيــات  بتغّيــر  الُمقــاس 
ــزان  ــز فــي مي ــل عج ــام 2020 )مقاب ــى مــن الع ــار دوالر فــي األشــهر التســعة األول ملي
المدفوعــات ُمقــاس مــن خــالل التغّيــر فــي الموجــودات الخارجيــة الصافيــة للجهــاز 
المصرفــي، أي مصــارف ومصــرف لبنــان، بقيمــة 9,6 مليــارات دوالر للفتــرة عينهــا(.
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كامل العام   9 أشهر   9 أشهر     
2019  2020  2019  

+1.0  +1.1  +0.8 الحساب الرأسمالي  
+6.3  +10.5  +8.1 الحساب المالي 
+1.8  +2.3  +1.2 منه: ميزان حساب االستثمارات المباشرة 
-0.9  +1.3  -0.1 منه: ميزان حساب استثمارات الحافظة 
+3.1  -4.5  +5.9 منه: ميزان حساب استثمارات اخرى 
2.4  11.3  1.1 األصول االحتياطية 

المصدر: مصرف لبنان 

كامل العام   9 أشهر   9 أشهر     
2019  2020  2019  
-11.5  -2.2  -8.8 الحساب الجاري  
7.4  11.6  8.9 الحساب الرأسمالي والمالي 
4.1  -9.5  -0.1 معامالت غير مسّجلة ) السهو والخطأ( 

المصدر: مصرف لبنان 

الحساب الرأسمالي والمالي  مليار دوالر

ميزان المدفوعات مليار دوالر
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الواردات السلعية
غيــر  بشــكل  الجمركــي  اآللــي  المركــز  بحســب  الســلعية  الــواردات  قيمــة  تراجعــت 
مســبوق إلــى حوالــي 11,3 مليــار دوالر فــي العــام 2020، مقابــل 19,2 مليــار دوالر 
فــي العــام 2019، أي بقيمــة 7,9 مليــارات دوالر وبنســبة 41,2%، وهــذا أمــر طبيعــي 
ــود  ــع البن ــة الســائدة. وقــد ســّجلت جمي ــة والنقدي ــة والمالي نتيجــة األزمــة اإلقتصادي
الجمركيــة مــن دون اســتثناء تراجعــًا كبيــرًا فــي قيمــة الــواردات، بمــا فيهــا بنــد المنتجــات 
ــًا  ــد ســّجل تراجع ــة. فق ــه خــاص مــن المشــتّقات النفطي ــف بوج ــذي يتأّل ــة ال المعدني
ــارات دوالر وبنســبة 50,9%. كمــا تراجعــت بشــكل  ملحوظــًا بقيمــة قاربــت الـــ 3,4 ملي
الفــت الــواردات مــن اآلالت واألجهــزة والمعــّدات الكهربائيــة )-768 مليــون دوالر(، 

ومعــّدات النقــل )-703 مالييــن دوالر(. 

وفــي مــا يخــّص الكمّيــات المســتوردة، فقــد ســّجلت أيضــًا تراجعــًا موازيــًا بنســبة %30,4 
بحيــث بلــغ حجمهــا 13475 ألــف طــن فــي العــام 2020، مقابــل 19351 ألــف طــن فــي 

العــام الــذي ســبق. 

وُيعتبــر هــذا المنحــى الُمســتجّد أو الجديــد فــي الــواردات الســلعية منحــًى 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 
ــات أو  فــي الســنوات الماضيــة نقطــة ضعــف كبيــرة لإلقتصــاد واســتنزافًا لإلحتياطّي
للموجــودات الســائلة بالعمــالت الصعبــة، خصوصــًا وأن جــزءًا هامــًا مــن المســتوردات 
المدعومــة، ومنهــا المشــتقات النفطيــة، كمــا تؤّكــده كّل الوقائــع والمشــاهدات، 
ب إلــى ســوريا نظــرًا لتســّيب الحــدود الخاضعــة لســيطرة قــوى خــارج ســلطة  كانــت ُتهــرَّ

ــة. الدول

05 - 5

الواردات السلعّية

2020  2019  2018  2017  
11310  19239  19980  19582 القيمة- مليون دوالر  
-41.2  -3.7  +2.0  +2.4 نسبة التغّير- % 
13475  19351  15855  18975 الكمّيات- ألف طن 
-30.4  +22.0  -16.4  +0.2 نسبة التغّير- % 

المصدر: المركز اآللي الجمركي

أيلول 2020  2019  2018  2017   

I- الحساب الجاري   )12,134(  )13,367(  )11,455(  )2,162(

1- السلع   )14,398(  )15,060(  )13,382(  )4,339(

دائن    4,041   3,847   4,839   3,021 

مدين    18,439   18,907   18,221   7,360 

2- الخدمات   1,268   1,440   434   )65(

دائن    15,116   15,770   13,545   3,566 

مدين    13,847   14,331   13,111   3,631 

3- الدخل   )209(  )1,113(  )1,397(  )693(

دائن    3,128   2,816   3,072   1,103 

مدين    3,337   3,929   4,469   1,795 

4- التحويالت الجارية   1,206   1,367   2,890   2,935 

دائن   7,817   7,778   8,279   5,440 

مدين    6,611   6,412   5,389   2,505 

II- الحساب الرأسمالي والمالي  10,572   5,593   7,346   11,608 

5- الحساب الرأسمالي والمالي  1,715   1,449   1,027   1,119 

دائن    2,505   2,153   1,742   1,229 

مدين    790   704   716   111 

٦- الحساب المالي   8,857   4,144   6,319   10,489 

االستثمار المباشر   1,205   2,027   1,752   2,279 

في الخارج    1,317   631   303   )21(

في الداخل    2,522   2,658   2,055   2,300 

استثمارات الحافظة   4,945   )3,607(  )915(  1,336 

األصول   183   401   1,444   861 

الخصوم   4,762   )4,008(  )2,359(  475 

استثمارات أخرى   5,076   3,408   3,092   )4,469(

األصول   2,494   )972(  7,814   1,679 

الخصوم   2,582   4,379   )4,722(  )6,149(

األصول االحتياطية   )2,369(  2,317   2,390   11,342 

III- معامالت غير مسّجلة  1,562   7,774   4,109   )9,445(

المصدر: مصرف لبنان - تقرير الفصل الثالث.

ميزان المدفوعات ماليين الدوالرات األميركية
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أبرز أنواع الواردات السلعية - الحّصة من المجموع في العام 2020

أبرز بلدان منشأ الواردات السلعّية اللبنانية - الحَصة من  المجموع  في العام 2020

المنتجات المعدنية

٪2٨,٧

اليونان

٪٧,٦

تركيا

٪٧,2
الصين

٪٦,٦
ايطاليا

٪٦,0

الواليات المتحدة األميركية

٪٨,3

بلدان أخرى

٪٦4,3

منتجات الصناعة الكيميائية

٪14,9

اآلالت واألجهزة والمعّدات الكهربائية

األحجار الكريمة والمعادن الثمينة9,٧٪

٪٧,9

منتجات المملكة النباتية

٪٧,0

منتجات صناعة األغذية

٪٦,٨

أنواع أخرى

٪2٦,٨

الصادرات السلعية
علــى صعيــد آخــر، تراجعــت قيمــة الصــادرات الســلعية بمقــدار بســيط إلــى 3544 مليــون 
دوالر فــي العــام 2020، مقابــل 3731 مليــون دوالر فــي العــام 2019، أي بقيمــة 187 
مليــون دوالر وبنســبة 5,0%. وبذلــك، تكــون الصــادرات الســلعية قــد ســّجلت أداًء جّيــدًا 
فــي العــام 2020 كمــا فــي العــام 2019 ُمقتربــًة مــن عتبــة األربعــة مليــارات دوالر فــي 
حيــن لــم تتجــاوز قيمــة الصــادرات الـــ3 مليــارات دوالر فــي فتــرة الســنوات 2018-2015. 
توازيــًا، ســّجلت الكّميــات المصــّدرة ارتفاعــًا نســبُته 12,6% فــي العــام 2020 حيــث بلغــت 

1889 ألــف طــن مقابــل 1677 ألــف طــن فــي العــام الــذي ســبق.

ويضــيء الرســمان البيانّيــان التاليــان علــى أبــرز أنــواع الصــادرات الســلعية اللبنانيــة وأبــرز 
البلــدان التــي صــّدر إليهــا لبنــان الســلع فــي العــام 2020. 

ــة،  ــة العمال ــي كلف ــان بســبب تدّن ــي لبن ــا ف ــة انخفاضه ــوارق األســعار نتيج ــر ف وُتفّس
تحّســن القــدرة التنافســّية للســلع اللبنانيــة فــي األســواق الخارجيــة، مــا جعــل الصادرات 

تحافــظ علــى حجمهــا بــل وتــزداد.
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الصادرات السلعية

2020  2019  2018  2017  
3544  3731  2952  2844 القيمة- مليون دوالر  
 -5.0  +26.4  +3.8  -4.5 نسبة التغّير- % 
1889  1677  1840  1937 الكمّيات- ألف طن 

 +12.6  -8.9  -5.0  +16.8 نسبة التغّير- % 

المصدر: المركز اآللي الجمركي

ويختصــر الرســمان البيانّيــان أدنــاه تــوّزع الــواردات الســلعّية بحســب أنواعهــا وبحســب 
دول المنشــأ فــي العــام 2020.
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أبرز أنواع الصادرات السلعية - الحّصة من المجموع في العام 2020

أبرز البلدان التي صّدر إليها لبنان السلع- الحّصة من المجموع في العام 2020

تجارة لبنان الخارجية )مليون دوالر(

بلدان أخرى

٪43,5

أنواع أخرى

٪1٦,5

سويسرا

٪29,٧

منتجات المملكة النباتية

٪٦,٦

المعادن العادية ومصنوعاتها

٪٨,٦

منتجات الصناعة الكيميائية

٪9,1

اآلالت واألجهزة 
والمعّدات الكهربائية

٪٨,٨

األحجار الكريمة 
والمعادن الثمينة

٪39,٨

اإلمارات العربية المتحدة

٪13,0

المملكة العربية السعودية

٪٦,1
قطر

العراق٪4,0

٪3,٧
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2020

منتجات صناعة األغذية

٪10,٦

عجز الميزان التجاري
الصادرات السلعية
الواردات السلعية

المصدر: المركز اآللي الجمركي
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06
الموجودات والمطلوبات

فــي نهايــة العــام 2020، بلــغ إجمالــي موجــودات المصــارف التجاريــة العاملــة فــي لبنــان 
مــا يــوازي 283474 مليــار ليــرة )مــا يعــادل 188,0 مليــار دوالر علــى أســاس ســعر الصــرف 
ــار دوالر( أي  ــة العــام 2019 )216,8 ملي ــرة فــي نهاي ــار لي ــل 326797 ملي الرســمي(، مقاب
بتراجــع نســبُته 13,3% فــي ظــّل اســتمرار األزمــة السياســية واإلقتصاديــة والماليــة التــي 

تعانــي منهــا البــالد.12 

ويعــرض الجــدول أدنــاه حصــة بنــود مطلوبــات المصــارف التجاريــة مــن حيــث القيمـــة 
المطلقــة واألهميــة النســبّية مــن المجمــوع. وفــي نهايــة العــام 2020، بلغــت حصــة 
ودائــع القطــاع الخــاص المقيــم 59,4% مــن إجمالــي الميزانيــة وودائــع القطــاع الخــاص 
غيــر المقيــم 14,5% واألمــوال الخاصــة 10,6% والتزامــات القطــاع المالــي غيــر المقيــم 

3,5% وودائــع القطــاع العــام 2,9% والمطلوبــات األخــرى 13%9,0.  
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مطلوبات المصارف التجارية كما في نهاية الفترة )مليارات الليرات ونسب مئوية(

2020  2019  2018  
الحصة  القيمة  الحصة   القيمة  الحصة   القيمة    

)%(   )%(   )%(   

59,4  168519  58,3  190566  54,7  205859 ودائع القطاع الخاص المقيم 

2,9  8264  2,3  7379  1,7  6445 ودائع القطاع العام 

14,5  41233  15,0  48920  15,1  56870 ودائع القطاع الخاص غير المقيم 

3,5  9924  4,1  13310  3,7  13961 التزامات تجاه القطاع المالي غير المقيم 

10,6  30045  9,6  31240  8,1  30383 األموال الخاصة 

9,0  25489  10,8  35382  16,6  62579 مطلوبات أخرى 

100,0  283474  100,0  326797  100,0  376097 المجموع 
 

المصدر: مصرف لبنان

رقــم  الدولــي  المحاســبي  المعيــار  بموجــب  التقــاص  لمعاييــر  ووفقــًا   ،2019 األول  كانــون  مــن  إبتــداًء   12
بموجــب  الماليــة  والمطلوبــات  الماليــة  األصــول  تقــاص  عــن  واإلفصــاح  العــرض«  الماليــة:  »األدوات   32
مــن  لهــا  الممنوحــة  القــروض  بيــن  تقــاص  المصــارف  أجــرت   ،7 رقــم  الماليــة  للتقاريــر  الدولــي  المعيــار 
تحمــل  والتــي  لبنــان  مصــرف  لــدى  اللبنانيــة  بالليــرة  المقابلــة  وتوظيفاتهــا  اللبنانيــة  بالليــرة  لبنــان  مصــرف 
الموجودات/المطلوبــات  إجمالــي  مــن  كاًل  أّن  إلــى  اإلشــارة  مــن  بــّد  ال  وبالتالــي،  نفســها.  اإلســتحقاق  آجــال 
األســاس. هــذا  علــى  ُتنَشــر  باتــت  المصّنفــة،  غيــر  والمطلوبــات  لبنــان  مصــرف  لــدى  المصــارف  وودائــع 

13 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 
ــادًة القــروض  ــرى« تشــمل ع ــات األخ ــى أن »المطلوب ــة. ونشــير إل ــرة اللبناني ــت اللي ــة إشــاعات طال ــا مــن موج رافقه
التــي يمنحهــا مصــرف لبنــان للمصــارف وعمليــات اإلنتربنــك بيــن الفــروع المصرفيــة فــي لبنــان والفــروع المنتشــرة 
والرســاميل. الودائــع  جانــب  إلــى  إضافيــًا  تمويــل  مصــدر  تشــّكل  وهــي  المطلوبــات،  مــن  وغيرهــا  الخــارج  فــي 

الودائــــع
فــي نهايــة العــام 2020، وصلــت قاعــدة الودائــع، والتــي تشــمل ودائــع القطــاع الخــاص 
المقيــم )بمــا فيــه القطــاع المالــي( وغيــر المقيــم  وودائــع بعــض مؤّسســات القطــاع 
ــار  ــل 246865 ملي ــار دوالر( مقاب ــرة )مــا يعــادل 144,6 ملي ــار لي ــى 218016 ملي العــام، إل
ليــرة )مــا يعــادل 163,8 مليــار دوالر( فــي نهايــة العــام 2019. بذلــك، تكــون هــذه الودائــع 
ــرة أو 19137 مليــون دوالر فــي  ــار لي قــد انخفضــت بنســبة 11,7% وبمقــدار 28849 ملي
العــام 2020 بعــد انخفاضهــا بنســبة 8,3% وبقيمــة 22309 مليــارات ليــرة )مــا يــوازي 14,8 
ــن 2020/2019  ــع للعاَمْي ــغ مجمــوع انخفــاض الودائ ــام 2019. وبل ــار دوالر( فــي الع ملي
مــا يقــارب 34 مليــار دوالر. ويعــود ذلــك إلــى ســبَبْين رئيســَيْين يتمّثــل أولهمــا بكثافــة 
الســحوبات النقديــة بالليــرة والعمــالت األجنبّيــة مــن المصــارف، علــى الرغــم مــن 
الســقوف الموضوعــة، وتخزينهــا فــي المنــازل، ويقّدرهــا مصــرف لبنــان حاليــًا بمــا 
ــة. ويعــود الجــزء  ال يقــّل عــن عشــرة مليــارات دوالر بيــن عملــة وطنيــة وعمــالت أجنبّي
األهــم مــن انخفــاض الودائــع إلــى إطفــاء ديــون القطــاع الخــاص حيــث ُيظهــر جــدول 
التســليفات فــي فقــرة التوظيفــات أدنــاه تراجعهــا بمقــدار 23,2 مليــار دوالر. وُيســتنتج 
، ومــن المحتمــل  مــن هــذه األرقــام أن الودائــع التــي خرجــت مــن لبنــان ذات حجــم متــدنٍّ

أن تكــون قــد نتجــت عــن تســييل محافــظ اســتثمارية واســتثمارات مباشــرة. 

ــة، يّتضــح تراجــع  ــوع العمل ــع القطــاع الخــاص بحســب ن ــل انخفــاض ودائ فــي تفصي
الودائــع بالليــرة اللبنانيــة بقيمــة 16239 مليــار ليــرة وبنســبة 28,3% فــي العــام 2020 
والــذي يعــود فــي جــزء منــه إلــى عمليــات تحويــل مــن الليــرة إلــى الــدوالر علــى غــرار مــا 
شــهده أيضــًا العــام 2019، وذلــك تحّوطــًا لهبــوط قيمــة النقــد الوطنــي، كمــا إلــى اقتنــاء 
األمــوال فــي المنــازل، وكذلــك تراجــع الودائــع بالعمــالت األجنبّيــة بقيمــة 13494 مليــار 
ليــرة وبنســبة 7,4%، إلخراجهــا مــن القطــاع علــى شــكل شــيكات مصرفيــة بغيــة شــراء 
عقــارات أو إطفــاء ديــون أو تخزينهــا حّتــى بغيــة تحويلهــا إلــى دوالر ورقــي. وبنــاًء عليــه، 
ارتفعــت نســبة دولــرة ودائــع القطــاع الخــاص بدرجــة كبيــرة إلــى 80,4% فــي نهايــة العــام 
ــة العــام 2019 و70,6% فــي  ــل 76% فــي نهاي ــذ 13 ســنة( مقاب ــى من 2020 )وهــي األعل

نهايــة العــام 2018. 
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توّزع ودائع القطاع الخاص في المصارف التجارية 

التغّير  التغّير   نهاية ك1   نهاية ك1  نهاية ك1   مليون د.أ. 
2019/2020  2018/2019  2020  2019  2018  

-14625  -10144  111787  126412  136556 ودائع المقيمين 

-9889  -11946  25061  34950  46896 - بالليرة 

-4735  +1802  86726  91462  89660 - بالعمالت األجنبية 

-5099  -5273  27352  32451  37724 ودائع غير المقيمين 

-883  -1172  2257  3140  4312 - بالليرة  

-4216  -4101  25095  29311  33412 - بالعمالت األجنبية 

-25193  -15417  139140  158863  174280 مجموع الودائع  

-10772  -13118  27318  38090  51208 - بالليرة 

-8951  -2299  111822  120773  123072 - بالعمالت األجنبية 

المصدر: مصرف لبنان

علــى صعيــد آخــر، شــّكلت حصــة ودائــع القطــاع الخــاص المقيــم 77,3% مــن إجمالــي 
الودائــع فــي نهايــة العــام 2020 )77,2% فــي نهايــة العــام 2019( وحصــة القطــاع الخــاص 
غيــر المقيــم 18,9% )19,8%( تباعــًا وتلــك العائــدة للقطــاع العــام 3,8% )3,0%( تباعــًا. 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الودائــع تتضّمــن شــهادات اإليــداع التــي ُتصدرهــا المصــارف 

والتــي بلغــت قيمتهــا 300 مليــون دوالر فــي نهايــة العــام 2020. 

إذ  وضواحيهــا،  بيــروت  مدينــة  فــي  المصرفيــة  الودائــع  تترّكــز  أخــرى،  جهــة  مــن 
اســتقطبت هــذه المنطقــة حوالــي 66,0% مــن الودائــع اإلجماليــة فــي نهايــة أيلــول 
2020 موّزعــة علــى 48,4% مــن العــدد اإلجمالــي للمودعيــن، فــي حيــن تعــود نســبة 
34,0% مــن الودائــع إلــى المناطــق األخــرى وتتــوّزع علــى 51,6% مــن مجمــوع المودعيــن، 
مــا يــدّل علــى اختــالف متوســط الوديعــة بيــن بيــروت وضواحيهــا والمناطــق األخــرى.

ويبّيــن ترّكــز الودائــع حســب الشــرائح أن الودائــع التــي تقــّل قيمتهــا  عــن مــا يــوازي 5 
مالييــن ليــرة تعــود إلــى 60% مــن إجمالــي عــدد الحســابات وتشــّكل حصتهــا 0,6% فقــط 
مــن مجمــوع قيمــة الودائــع، وتعــود الودائــع التــي تفــوق قيمتهــا 300 مليــون ليــرة إلــى 
حوالــي 5% مــن مجمــوع الحســابات فيمــا تشــّكل حصتهــا 72% مــن مجمــوع الودائــع. 
أّمــا الودائــع التــي تفــوق قيمتهــا 3000 مليــون ليــرة فتعــود إلــى 0,3% تقريبــًا مــن عــدد 

الحســابات وتمثــل حوالــي 31% مــن مجمــوع قيمــة الودائــع.

اســتمّر انخفــاض معــدالت الفائــدة فــي العــام 2020 والــذي بــدأ فــي كانــون األول 
2019 إنفــاذًا للتعميــم الوســيط لمصــرف لبنــان رقــم 536 تاريــخ 2019/12/4 )اســتتبعه 
بالتعميــم الوســيط رقــم 544 فــي 2020/2/13(، وذلــك فــي ظــّل القيــود المطّبقــة. 
وتراجــع متوّســط الفائــدة المثّقلــة علــى الودائــع بالليــرة مــن 7,36% فــي كانــون األول 
ــى  ــة عل ــدة المثّقل ــة العــام 2020. وانخفــض متوســط الفائ ــى 2,64% فــي نهاي 2019 إل
الودائــع الجديــدة أو المجــّددة بالــدوالر مــن 4,62% فــي كانــون األول 2019 إلــى %0,94 

فــي كانــون األول 2020.
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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 مصرف لبنــان تباعًا 
ْين رقــم 148 المعــروف بتعميــم الـــ3000 دوالر لصغــار المودعيــن  التعميَمْيــن األساســيَّ
)أي الذيــن ال يتعــّدى مجمــوع قيمــة حســاباتهم الدائنــة كافــة مهمــا كان نوعهــا أو آجالها 
لــدى المصــرف 5 مالييــن ليــرة لبنانيــة أو 3000 دوالر أميركــي بتاريــخ صــدور هــذا القــرار( 
والتعميــم  رقــم 151 فــي نيســان 2020 ليتيــح للعميــل الــذي يطلــب إجــراء أّي ســحوبات 
مــن الحســابات أو مــن المســتحّقات العائــدة لــه بالــدوالر األميركــي أو غيرهــا مــن 
العمــالت األجنبّيــة قبــض المبلــغ ضمــن الحــدود المحــّددة مــن ِقَبــل المصــرف بقيمتــه 
الموازيــة بالليــرة اللبنانيــة وفقــًا لســعر الســوق المعتمــد فــي المنّصــة اإللكترونيــة 

ترّكز الودائع في القطاع المصرفي اللبناني حسب الشرائح )كما في 18 تموز 2020(

الحصة % قيمة مجموع   الحصة %  عدد الحسابات    
الودائع )مليون د.أ.(    

0.6%  845  60.0%  1,605,603 أقّل من 5 ماليين ل.ل. 
3.0%  4,185  16.9%  451,419 بين 5 و30 مليون ل.ل. 
5.1%  7,073  8.3%  221,645 بين 30 و75 مليون ل.ل. 
7.7%  10,770  5.8%  154,175 بين 75 و150 مليون ل.ل. 
11.0%  15,325  4.2%  113,620 بين 150 و300 مليون ل.ل. 
19.0%  26,403  3.3%  87,185 بين 300 و750 مليون ل.ل. 
12.5%  17,334  1.0%  26,203 بين 750 و1500 مليون ل.ل. 
9.9%  13,727  0.4%  10,584 بين 1500 و3000 مليون ل.ل. 
5.1%  7,137  0.1%  3,085 بين 3000 و4500 مليون ل.ل. 
5.4%  7,560  0.1%  2,074 بين 4500 و7500 مليون ل.ل. 
6.3%  8,810  0.1%  1,351 بين 7500 و15000 مليون ل.ل. 
4.9%  6,785  0.0%  521 بين 15000 و30000 مليون ل.ل. 
4.5%  6,263  0.0%  218 بين 30000 و75000 مليون ل.ل. 
2.0%  2,713  0.0%  40 بين 75000 و150000 مليون ل.ل. 
3.0%  4,180  0.0%  19 أكثر من 150000 مليون ل.ل. 

100.0%  139,110  100.0%  2,677,742 المجموع العام 
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فــي نهايــة كانــون األول 2020، انخفضــت حّصــة كّل مــن التســليفات للقطــاع الخــاص 
إلــى إجمالــي التوظيفــات  إلــى 17,0% والقطــاع العام إلــى 11,2% والموجودات الخارجية 
ــى 58,7% مــن  ــان إل ــدى مصــرف لبن ــل ارتفــاع توظيفــات المصــارف ل ــى 7,5% مقاب إل

اإلجمالــي كمــا ُيظهــره الجــدول أدنــاه.

يــوازي  بلغــت التســليفات الممنوحــة للقطــاع الخــاص المقيــم وغيــر المقيــم مــا 
54523 مليــار ليــرة فــي نهايــة كانــون األول 2020 مقابــل 75027 مليــار ليــرة فــي نهايــة 
كانــون األول 2019، لتســّجل بالتالــي تراجعــًا بنســبة ملحوظــة بلغــت 27,3% مقابــل 
تراجــع قاربــت نســبُته 16,2% فــي العــام 2019، عاكســًة اإلنكمــاش الحــاّد فــي الحركــة 

اإلقتصاديــة  والنشــاط المصرفــي وتســديد الديــون مقابــل الودائــع.

وقــد شــّكلت التســليفات للقطــاع الخــاص غيــر المقيــم، والتــي تتعّلــق فــي جــزء كبيــر 
منهــا بتمويــل مشــاريع لرجــال أعمــال لبنانّييــن فــي الخــارج، وال ســّيما فــي الــدول 
العربيــة واإلفريقيــة، 11,4% مــن إجمالــي التســليفات للقطــاع الخــاص فــي نهايــة 

كانــون األول 2020 )11,2% فــي نهايــة العــام 2019 و12% فــي نهايــة العــام 2018(.
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توظيفات القطاع المصرفي

التسليفات للقطاع الخاص

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

2020  2019  2018  
الحصة من  القيمة  الحصة  من  القيمة  الحصة  من   القيمة   
المجموع المجموع   المجموع      

)%(   )%(   )%(    

59,3  168142  54,5  178208  52,4  197138 موفورات 

58,7  166477  54,3  177468  52,2  196288 منها: ودائع لدى مصرف لبنان 

17,0  48288  20,4  66627  21,0  78796 تسليفات للزبائن والقطاع المالي )مقيم( 

11,2  31745  13,2  43240  13,5  50651 تسليفات للقطاع العام 

7,5  21141  8,1  26534  10,1  37990 موجودات خارجية 

2,5  7110  3,1  10202  4,8  18074 منها: ودائع لدى القطاع المالي غير المقيم 

2,2  6235  2,6  8400  2,9  10728 تسليفات للقطاع الخاص غير المقيم 

0,9  2445  0,7  2413  0,7  2671 أوراق مالية للقطاع الخاص المقيم 

4,1  11713  3,0  9775  2,4  8851 قيم ثابتة وموجودات غير مصّنفة 

100,0  283474  100,0  326797  100,0  376097 المجموع 
 

المصدر: مصرف لبنان

ــة فــي  ــة العامل ــة العــام 2020، بلغــت األمــوال الخاّصــة للمصــارف التجاري 8 فــي نهاي
لبنــان 30045 مليــار ليــرة )مــا يعــادل 19,9 مليــار دوالر(، مقابــل 31240 مليــار ليــرة فــي 
نهايــة كانــون األول 2019 )20,7 مليــار دوالر(، أي بتراجــٍع نســبُته 3,8% قياســًا علــى 
العــام 2019 بعــد أن شــهدت ارتفاعــًا بلغــت نســبته 2,8% فــي العــام 2019. وفــي نهايــة 
كانــون األول 2020، شــّكلت األمــوال الخاصــة 10,6% مــن إجمالــي الميزانيــة )%9,6 
فــي نهايــة العــام 2019(، و55,1% مــن إجمالــي التســليفات للقطــاع الخــاص )%41,6 
ــة العــام 2019(. تبقــى األمــوال الخاصــة المســاندة، التــي تشــمل الســندات  فــي نهاي
والقــروض المرؤوســة وبعــض أنــواع األســهم التفضيليــة، متدّنيــة، وقــد شــّكلت %6,7 

ــة العــام 2019(.  ــة العــام 2020 )6,3% فــي نهاي مــن األمــوال الخاصــة فــي نهاي

مــن شــأن انكشــاف المصــارف المتزايــد علــى الديــن الســيادي، وال ســّيما بالعمــالت 
ــة )بيــن يوروبنــدز وشــهادات إيــداع لــدى مصــرف لبنــان وودائــع لــدى مصــرف  األجنبّي
ــرة وخصوصــًا التســليفات المصرفيــة  لبنــان(، وكذلــك تزايــد مخاطــر القــروض المتعّث
بالعمــالت األجنبيــة للقطــاع الخــاص، أن ُيهــّددا رســاميل المصــارف، مــا يفّســر طلــب 
المصــرف المركــزي مــن هــذه األخيــرة زيــادة رســاميلها الخاصــة بموجــب التعميــم 
إلــى التعامــل مــع أزمــة الســيولة  الوســيط رقــم 532. ويهــدف التعميــم المذكــور 
بالعمــالت األجنبّيــة علــى المــدى القصيــر، كمــا إلــى تعزيــز مــالءة المصــارف لمواجهــة 
تزايــد الديــون غيــر المنتجــة وتوســيع هامــش األمــان فــي حــال تطبيــق الـــتخفيض 

ــري.  الدفت

وكمــا تــّم ذكــره داخــل اإلطــار فــي فقــرة السياســة النقديــة، فقــد جــرى تعديــل التعميــم 
األساســي رقــم 44 مــن خــالل التعميــم الوســيط رقــم 567 الصــادر فــي 2020/8 لُيطلــب 
مــن المصــارف زيــادة أموالهــا الخاصــة، خــالل مهلــة حّدهــا األقصــى 2020/12/31، 
ــر  ــك عب ــخ 2018/12/31، وذل ــة كمــا هــي بتاري بنســبة 20% مــن حقــوق األســهم العادي
ــة التــي يمكــن  أدوات جديــدة مــن أّي نــوع مــن األدوات الرأســمالية بالعمــالت األجنبّي
قبولهــا ضمــن مختلــف فئــات األمــوال الخاصــة المحــّددة. باإلضافــة إلــى ذلــك، بــرز 
التعميــم رقــم 154 المتعّلــق بإجــراءات اســتثنائية إعــادة تفعيــل عمل المصــارف العاملة 
فــي لبنــان، ليطلــب مــن المصــارف وخــالل مهلــة تنتهي فــي 2021/2/28 تكوين حســاب 
خارجــي حــــّر مــن أّي التزامــات لــدى مراســليه فــي الخــارج ال يقــّل، فــي أّي وقــت، عن %3 

مــن مجمــوع الودائــع بالعمــالت األجنبّيــة لديــه كمــا هــي فــي 2020/7/31. 
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ــّم  ــرة للســحوبات مــن المصــارف، وقــد ت ــات الصرافــة. واعُتمــد ســعر 3900 لي لعملي
تمديــد مفعــول هــذا التعميــم لغايــة أيلــول 2021 مــن خــالل التعميــم الوســيط رقــم 581 

الصــادر فــي نهايــة آذار 2021.
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بلغــت تســليفات المصــارف التجاريــة الممنوحــة للقطــاع العــام مــا يــوازي 31745 مليــار 
ليــرة مقابــل 43241 مليــار ليــرة فــي نهايــة العــام 2019، مســّجلًة بذلــك تراجعــًا بنســبة 

26,6% فــي العــام 2020 و14,6% فــي العــام 2019. 

فــي نهايــة العــام 2020، بلغــت ودائــع المصــارف التجارّيــة لــدى مصــرف لبنــان 166477 
ــة  مليــار ليــرة ومــا يعــادل 110,4 مليــارات دوالر موّزعــة بنســبة 75% بالعمــالت األجنبّي
ليــرة )117,7 مليــار دوالر( فــي نهايــة  اللبنانيــة مقابــل 177468 مليــار  بالليــرة  و%25 
العــام 2019، أي بتراجــع نســبُته 6,2%. وتتضّمــن هــذه الودائــع االحتياطــي اإللزامــي 
المفــروض علــى المصــارف والودائــع الحــرة بالليــرة والــدوالر، باإلضاقــة إلــى شــهادات 
اإليــداع التــي يصدرهــا المصــرف المركــزي لصالــح المصــارف. وقــد بلغــت الشــهادات 
بالليــرة 45211 مليــار ليــرة فــي نهايــة العــام 2020 مقابــل 48043 مليــارًا فــي نهايــة العــام 

2019 فيمــا بلغــت الشــهادات بالــدوالر 22,5 مليــار دوالر و22,7 مليــارًا علــى التوالــي.

ــارات دوالر فــي  ــة لــدى المصــارف المراســلة 4,7 ملي ــع المصــارف التجارّي بلغــت ودائ
نهايــة العــام 2020 مقابــل 6,8 مليــارات دوالر فــي نهايــة العــام 2019، لتكــون بذلــك 
قــد تراجعــت بنســبة ملحوظــة بلغــت 30,3% فــي العــام 2020 و43,6% فــي العــام 2019. 

بالعمــالت  الخــاص  القطــاع  إلــى 4,3% مــن ودائــع  الودائــع  وتراجعــت نســبة هــذه 
ــة العــام 2019. وتجــدر المالحظــة أن  ــل 5,6% فــي نهاي ــدى المصــارف مقاب ــة ل األجنبّي
ودائــع المصــارف التجاريــة لــدى المصــارف المراســلة قــد انخفضــت بحيــث باتــت 
قيمتهــا، صافيــًة مــن االلتزامــات تجــاه المصــارف غيــر المقيمــة، -1,9 مليــار دوالر فــي 
نهايــة العــام 2020 و-2,1 مليــار دوالر فــي نهايــة العــام 2019 مقابــل +2,7 مليــار دوالر 

ــة العــام 2018. فــي نهاي

وفــي التفصيــل، انخفضــت محفظــة المصــارف التجاريــة مــن ســندات الخزينــة بالليــرة 
ــرة فــي نهايــة  ــار لي ــة العــام 2019 إلــى 17266 ملي ــارًا فــي نهاي اللبنانيــة مــن 22071 ملي
العــام 2020. وفــي مــا يخــّص محفظــة المصــارف التجاريــة بســندات اليوروبنــدز، فقــد 
انخفضــت مــن 13816 مليــون دوالر فــي نهايــة العــام 2019 إلــى 9391 مليــون دوالر فــي 

نهايــة العــام 2020.

نتيجــًة لذلــك، ارتفعــت حّصــة التســليفات المصرفيــة للقطــاع العــام بالليــرة مــن %51,8 
ــة  ــى 55,4% فــي نهاي ــة العــام 2019 إل ــي تســليفاتها لهــذا القطــاع فــي نهاي مــن إجمال
العــام 2020. فــي المقابــل، انخفضــت حّصــة التســليفات بالعمــالت األجنبّيــة مــن 

ــن علــى التوالــي. ــة التاريَخْي 48,2% إلــى 44,6% فــي نهاي
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التسليفات للقطاع العام

الودائع لدى مصرف لبنان

الموجودات الخارجّية

توّزع تسليفات القطاع الخاص في المصارف التجارية

التغّير  التغّير   نهاية ك1   نهاية ك1  نهاية ك1   مليون د.أ. 
2019/2020  2018/2019  2020  2019  2018  

-12165  -8072  32032  44197  52269 التسليفات للمقيمين 

-802  -2631  13051  13853  16484 - بالليرة 

-11364  -5440  18981  30345  35785 - بالعمالت األجنبية 

-1436  -1545  4136  5572  7117 التسليفات لغير المقيمين 

-157  -78  1563  1720  1798 - بالليرة  

-1279  -1466  2573  3852  5318 - بالعمالت األجنبية 

-13601  -9617  36168  49769  59386 مجموع التسليفات  

-959  -2710  14614  15573  18283 - بالليرة 

-12643  -6906  21554  34197  41103 - بالعمالت األجنبية 

المصدر: مصرف لبنان

مــن ناحيــة أخــرى، انخفضــت نســبة التســليفات بالعمــالت األجنبّيــة قياســًا علــى 
الودائــع بهــذه العمــالت إلــى 19,3% فــي نهايــة كانــون األول 2020 مقابــل 28,3% فــي 
نهايــة كانــون األول 2019 و33,4% فــي نهايــة كانــون األول 2018، فيمــا ارتفعــت نســبة 
التســليفات بالليــرة إلــى الودائــع بالليــرة إلــى 53,5% فــي نهايــة كانــون األول 2020 مــن 

ــة العــام 2018. ــة العــام 2019 و35,7% فــي نهاي حوالــي 40,9% فــي نهاي

ومــع انخفــاض التســليفات بالليــرة بنســبة 6,2% فــي العــام 2020 )14,8% فــي العــام 
2019(، وتراجــع التســليفات بالعمــالت األجنبّيــة بنســبة 37,0% فــي العــام 2020 )%16,8 
فــي العــام 2019(، تراجــع  معــّدل دولــرة التســليفات ليصــل إلــى 59,6% فــي نهايــة 

ــة العــام 2019. ــل 68,7% فــي نهاي ــون األول 2020 )وهــي أدنــى نســبة لهــا( مقاب كان

عرفــت معــّدالت الفائــدة علــى التســليفات الجديــدة أو المجــّددة منحــًى انخفاضيــًا فــي 
العــام 2020 بعكــس العــام الــذي ســبق. فقــد انخفــض متوّســط الفائــدة المدينــة علــى 
الــدوالر مــن 10,84% فــي كانــون األول 2019 إلــى 6,73% فــي كانــون األول 2020. وفــي 
مــا يتعّلــق بمتوســط الفائــدة المدينــة علــى الليــرة، فقــد تراجــع مــن 9,09% إلــى %7,77 

فــي التاريَخْيــن المذكوَرْيــن علــى التوالــي.


