
  انـــارف لبنـــة مصــــجمعي   
1

  الوضع االقتصادي والمالي والمصرفي

  2018 تشرين األول    
   

ً على الشهر الذي سبق،  سّجلت غالبية ،2018في تشرين األول  ً قياسا  المؤشرات االقتصادية المتوافرة تحّسنا

تراجعت حركة المسافرين عبر المطار نتيجة عوامل  ، في حينحركة مقاصة الشيكات وحركة القطاع العقاريك

 بلغت مقبولةإجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية بنسبة ازداد  ،النشاط المصرفي ناحيةومن  موسمية.

ماليين دوالر في الشهر العاشر من  1810عجزاً بقيمة  فسّجل ميزان المدفوعاتفي الشهر المذكور. أما  0,6%

(السائلة واألوراق  األجنبيةبالعمالت الخارجية موجودات مصرف لبنان  بلغتلى صعيد آخر، . ع2018العام 

وتابعت معدالت الفائدة  لتدعم االستقرار النقدي. 2018مليار دوالر في نهاية تشرين األول  43,2المالية)  

جميع فئات سندات معدّالت الفائدة على  بقيت في حينإرتفاعها  ،المصرفية الدائنة والمدينة، على الليرة والدوالر

مليار دوالر في نهاية تشرين األول  84وارتفع الدين العام اإلجمالي إلى ما يوازي . مستقّرة الخزينة بالليرة

2018.  
  

   الوضع االقتصادي العام -أوالً 

  الشيكات المتقاصة

ي  رين األولف ت، 2018 تش ة بلغ يكات المتقاّص ة للش ة اإلجمالي ادل  القيم ا يع ون 6081م ل  ملي ون 5540دوالر مقاب  ملي

ي  ذي سدوالر ف هر ال ون 6140و بقالش ي  ملي رين األولدوالر ف تو. 2017 تش ة  تراجع يكات المتقاص ة الش بة قيم بنس

ى العشرةاألشهر  في 1,2% ام  من األول ع  2018الع ة م ابالمقارن رة ذاته ام  الفت رى،2017من الع ة أخ تراجع  . من جه

ى معدّل دولرة قيمة الشيكات المتقاّصة ي %67,3 إل رة  ف انيفت انون الث رين األ -ك ل  2018 ولتش ي %68,7مقاب رة  ف الفت

  .كما يتبيّن من الجدول أدناه ،2017 ذاتها من العام
  

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

نسبة التغيّر، %   2018  2017  2016  2015  
2018/2017  

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

  
3412  

23363  
6847  

  
3544  
24614  
6945  

  
3775  

26631  
7055  

  
3892  
27489  
7063  

 
+3,1  
+3,2  
+0,1  

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

  
6982  

42593  
6100  

  
6722  
40312  
5997  

  
6356  

38764  
6099  

  
6033  
37500  
6216  

  
-5,1  
-3,3  
+1,9  

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

87572  
8425  

85384  
8317  

85068  
8397  

84020  
8466 

-1,2  
+0,8 

  دولرة الشيكات، %
  العدد - 
  القيمة - 

  
67,2  
73,3  

  
65,5  
71,2  

  
62,7  
68,7 

  
60,8  
67,3  

  

  المصدر: مصرف لبنان       
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  حركة االستيراد

ي  رين األولف ت، 2018 تش لعية بلغ واردات الس ة ال ون 1718 قيم ل دوالر  ملي ون 1438مقاب ذي  ملي هر ال ي الش دوالر ف

بق ون 1769و س ي  ملي ذلك، تكون قيمة2017 تشرين األولدوالر ف لعية . وب واردات الس د  ال بة ازدادتق ي %4,0 بنس  ف

ا من بالمقارنة مع 2018العام  األولى من العشرةاألشهر  رة ذاته ام  الفت ين 2017الع ي ح ات المستوردة  تراجعت، ف الكّمي

  .%17,0 كبيرة بلغت بنسبة

 

ام  العشرةاألشهر  وتوّزعت الواردات السلعية في ن الع ى م ة  بحسب 2018األول ت المنتجات المعدني اآلتي: احتلّ ا ك نوعه

ّكلت  ادة وش ز األول كالع تها المرك ا %21,1حّص وع، تلته ن المجم دّات الكهر م زة والمع ة (باآلالت واألجه ، )%11,6ائي

ة (ف ناعة الكيميائي ات الص ل ( ،)%10,9منتج دّات النق ّم مع ة، )%8,3ث ناعات الغذائي رز %6,7( فالص عيد أب ى ص ). وعل

ى إذ بلغت  الصين تحّلــ، 2018العام  األولى من العشرةاألشهر  البلدان التي استورد منها لبنان السلع في ة األول ي المرتب ف

دها من مجموع الواردات،  %10,2حّصتها  انلتأتي بع ّم %8,7( اليون ا ()، ث ة)، ف%7,7ايطالي دة األميركي ات المتّح  الوالي

  ). %5,8(فألمانيا )، 7,1%(

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

2018/2017  
 4,0+      16874  16223  16045  15103  الواردات السلعية (مليون دوالر)

  المصدر: المركز اآللي الجمركي     

  حركة التصدير

ي  رين األولف ت، 2018 تش لعية بلغ ادرات الس ة الص ل  265 قيم ون دوالر، مقاب ذي  214ملي هر ال ي الش ون دوالر ف ملي

بقه و ون م 251س ي لي رين األولدوالر ف ة 2017 تش بة. وازدادت قيم لعية بنس ادرات الس ي %4,2 الص هر  ف رةاألش  العش

   .2017 العامالفترة ذاتها من بالمقارنة مع  2018العام  األولى من

ام  العشرةاألشهر  وتوّزعت الصادرات السلعية في ى من الع ت 2018األول اآلتي: احتلّ ا ك ار ال بحسب نوعه ة األحج كريم

ة ادن الثمين ة والمع به الكريم تها  وش ت حّص ز األول وبلغ ا %22,4المرك ادرات، تلته وع الص ن مجم ن م ّل م ادن  ك المع

اآلالت ف ،)%12,2( منتجات الصناعة الكيميائيةثّم ) %13,1( منتجات صناعة األغذيةو ،)%13,3( العادية ومصنوعاتها

ي). ومن %10,9( واألجهزة والمعدّات الكهربائية ان السلع ف ا لبن دّر إليه هر  أبرز البلدان التي ص ى من  العشرةاألش األول

ت حّص التي احتلّتاإلمارات العربية المتّحدة  ، نذكر:2018العام  الي الصادرات  %15,3 تهاالمرتبة األولى وبلغ ن إجم م

  .)%5,0، فالعراق ()%6,5( ةثّم سوري)، %6,7(جنوب أفريقيا ف )، %6,9المملكة العربية السعودية ( تلتهاالسلعية، 

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

نسبة التغيّر، %   2018  2017  2016  2015  
2018/2017  

  4,2+  2464  2365  2485  2493  الصادرات السلعية (مليون دوالر)
  المصدر: المركز اآللي الجمركي     
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  ارجيةالحسابات الخ

ي  - رين األولف غ، 2018 تش اري بل زان التج ز المي ون 1453 عج زدوالر  ملي ل عج دُره  مقاب ون 1224ق ي  دوالر ملي ف

ي  1518و 2018 أيلول ون دوالر ف ى 2017 تشرين األولملي زان التجاري إل ع عجز المي ين 14410. وارتف دوالر  مالي

  .2017مليون دوالر في الفترة ذاتها من العام  13859يمة مقابل عجز بق 2018األولى من العام  العشرةفي األشهر 

  

ة  لدى الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية الموجودات الخارجية الصافية سّجلت، 2018 تشرين األولفي  - اً بقيم تراجع

تشرين ر في مليون دوال 888دوالر في الشهر الذي سبق وبقيمة  مليون 146مقابل انخفاضها بقيمة دوالر،  ماليين 1810

ة 2017 األول ودات بقيم ذه الموج ت ه هر  3122. وانخفض ي األش ون دوالر ف رةملي ام  العش ن الع ى م ل  2018األول مقاب

 .2017مليون دوالر في الفترة ذاتها من العام  1078تراجعها بقيمة 

 

  قطاع البناء

روت والشمالا يْ مساحات البناء المرّخص بـها لدى نقابتَ  بلغت ،2018 تشرين األولفي  - ف 773 لمهندسين في بي ر أل  مت

ع ل  )2(م مرب ف 620مقاب ي 2م أل بق  ف ذي س هر ال ف 1022والش ي  2م أل رين األولف تو .2017 تش راخيص  تراجع ت

  .2017من العام  اذاته الفترةبالمقارنة مع  2018العام  من األولى العشرةاألشهر  في %23,1بنسبة  مساحات البناء
    

  2018- 2015السنوات من األولى  العشرةاألشهر  في المرخَّص بها البناء مساحات تطّور - 4جدول رقم 

 ، %نسبة التغيّر  2018  2017  2016  2015  
2018/2017  

 23,1- 7773 10114 10145 10279 )2مساحات البناء اإلجمالية (ألف م

  المهندسين في بيروت والشمال تااب: نقالمصدر     

  

اري لغتب، 2018 تشرين األولفي  - ات السجّل العق ف أمان ر مختل ة المستوفاة عب رة  70,5 قيمة الرسوم العقاري ار لي ملي

بق مليار ليرة 60,3 مقابل ذي س ار 108,2، وفي الشهر ال تو .2017 تشرين األولفــي  تاملي ذه الرسوم  تراجع بنسبة ه

  .2017العام  نم اذاته الفترة مع بالمقارنة 2018من العام  األولى العشرةاألشهر في  24,4%

  

ي  ألف 434مقابل  2018 تشرين األول طن في ألف 457على صعيد كّميات اإلسمنت المسلّمة، فقد بلغت  -  طن ف

ات بنسبة تراجعتو. 2017 تشرين األولألف طن في  488و 2018 أيلول ذه الكّمي ي  %4,4 ه  العشرةاألشهر ف

  .2017عام من ال اذاته الفترةبالمقارنة مع  2018من العام  األولى
  

  قطاع النقل الجوي

ي  رين األولف دولي 2018 تش ري ال ق الحري ار رفي ى مط ن وإل ة م رحالت اإلجمالي دد ال غ ع الت 5908، بل دد رح ، وع

ادمين  اب الق ً  327219الرك ا ادرين  شخص ً  357054والمغ ا ابرين  شخص ً  344والع ا حن شخص ة الش عيد حرك ى ص . وعل

ً  3640مقابل  أطنان 4709البضائع المفرغة  ، بلغ حجمالمذكورالشهر عبر المطار في    للبضائع المشحونة. طنّا
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ّل من  ارتفعت، 2017العام من  ذاتها الفترة، وبالمقارنة مع 2018 العاممن األولى  العشرةاألشهر في و ادمين  ك ة الق حرك

بة و %8,0بنسبة  ر المطار بنسبة  %6,9حركة المغادرين بنس ة شحن البضائع عب رحالت عدو، %1,5وحرك بنسبة د ال

3,9%. 

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

  2018و 2017العامين من  األولى العشرةاألشهر  في

  التغيّر، %  2018  2017  

  حركة الطائرات (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

60112  

35,3  

62435  

34,7  

+3,9  

  حركة القادمين (عدد)

  حّصة الميدل ايست، % منها:

3484037  

35,7  

3762585  

34,8  

+8,0  

  حركة المغادرين (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

3527748  

35,6  

3769954  

35,0  

+6,9  

  10,5-  3853  4304  حركة العابرين (عدد)

  حركة شحن البضائع (طن)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

79446  

27,0 

80603  

27,6  

+1,5 

  قسم التطوير والتسويق في مطار بيروت الدولي المصدر:    

 
  حركة مرفأ بيروت

روت 2018 تشرين األولفي  أ بي ت مرف ي دخل ة 167، بلغ عدد البواخر الت ائع المفرغ اخرة، وحجم البض ه  ب  595265في

 ً ً  92456والمشحونة  طنّا ً مستوعب 23248، وعدد المستوعبات المفرغة طنّا ى العشرةاألشهر  فيو. ا ام ن م األول  2018الع

، وحجم البضائع المشحونة %6,0المفرغة بنسبة  حجم البضائع تراجع كّل من ،2017العام  من اذاته الفترة وبالمقارنة مع

 .، في حين لم يُسّجل عدد البواخر أّي تغيّر%3,2 عدد المستوعبات المفرغة بنسبةو، %11,0بنسبة 

  

   بورصة بيروت

ي، 2018 تشرين األولفي  غ عدد األسهم تحّسنت قل ذي سبق، إذ بل ى الشهر ال روت قياساً عل ة بورصة بي الً حرك

داول  34,4سهماً قيمتها  4899249المتداولة  ا  3153549مليون دوالر أميركي مقابل ت ون  25,1سهماً قيمته ملي

بق ( ذي س هر ال ي الش ة  8915465دوالر ف هماً بقيم رين األول  78,7س ي تش ون دوالر ف ت ).2017ملي  وارتفع

ة وقية قيم ملة الس ى  الرس ن  9748إل ون دوالر م اً ( 9685ملي رات  11273مليون ة الفت ي نهاي ون دوالر) ف ملي

  الثالث المذكورة على التوالي. 

ي بورصة  %50,2القطاع المصرفي على  استحوذ، 2018 تشرين األولوفي  ة ف من إجمالي قيمة األسهم المتداول

  ).%0,5ثم القطاع الصناعي ( %49,3بنسبة  "أ" و"ب" شركة سوليدير بسهَمْيهابيروت، تلته  

  :اآلتييتبيّن  2018و 2017وعند مقارنة حركة بورصة بيروت في األشهر العشرة األولى من العاَمْين 

 مليوناً. 70,3مليون سهم إلى  68,5ارتفاع عدد األسهم المتداولة من  - 

  يوناً. مل 520,7مليون دوالر إلى  592,6انخفاض قيمة التداول من  - 



  انـــارف لبنـــة مصــــجمعي   
5

 
 ً   المالية العامة    - ثانيا

دُره  1696بلغ العجز العام اإلجمالي ، 2018أيلول  في ى ق ل عجز أدن رة مقاب ي الشهر  459مليار لي رة ف ار لي ملي

بق  ذي س ة ال ز بقيم ي  928(عج رة ف ار لي ول ملي د ). 2017أيل ة) عن ة + خزين ة (موازن ة العام ام المالي يّن أرق وتب

 المعطيات التالية:  2018و 2017 لتسعة األولى من العاَمْيناألشهر ا فيمقارنتها 

مليار ليرة  401، أي بمقدار اً مليار 13072مليار ليرة إلى  12671من  المبالغ اإلجمالية المقبوضةارتفاع  - 

ة مليار ليرة، واإليرادات غير الضريبية بقيم 191فقد ارتفعت كّل من اإليرادات الضريبية بقيمة  .%3,2وبنسبة 

تجدر اإلشارة إلى أن اإليرادات المحقّقة في فترة مليار ليرة.  114مليار ليرة ومقبوضات الخزينة بقيمة  96

 تشمل اإليرادات الناجمة من األرباح االستثنائية للمصارف. 2017أيلول -كانون الثاني

اع  -  ةارتف ة المدفوع الغ اإلجمالي رادات  المب اع اإلي ن ارتف ى م وتيرة أعل ن ب ى  15691م رة إل ار لي  19867ملي

تج  .%26,6مليار ليرة وبنسبة  4176اً، أي بقيمة مليار كون ة  ذل ام بقيم دين الع ة ال ّل من خدم اع ك  429من ارتف

اَمْين  5905مليار ليرة إلى  5476مليار ليرة (من  ن الع ى م  2017مليارات) عند مقارنتها في األشهر التسعة األول

ة والنفقات األّولية، أي  2018و ام بقيم دين الع ة ال رة (من  3747من خارج خدم ار لي رة من  10215ملي ار لي ملي

ا 2018ملياراً في الفترة ذاتها من العام  13962إلى  2017كانون الثاني حتى أيلول  )، نتجت من عوامل عدّة منه

ديات (+ ى البل ويالت إل اع التح ور كارتف و منش ا ه رة) 573م ار لي ة ك ملي ى مؤسس ويالت إل ان والتح اء لبن هرب

ابقة (+ 511(+ ات س اب موازن ى حس ات عل رة) ، والنفق ار لي ع  363ملي درس. (م د ال رة قي ي الفت رة) ف ار لي ملي

ا بنسبة  ام  %26,3اإلشارة إلى ارتفاع بند الرواتب واألجور وملحقاته ن الع ي النصف األول م ا 2018ف ، آخر م

  ).2017 من رات في النصف األولمليا 3803مليار ليرة مقابل  4802بلغ بحيث هو متوافر، 

ام  3020يكون العجز العام قد ارتفع من وبذلك،  -  ن الع ى م ى  2017مليار ليرة في األشهر التسعة األول  6795إل

بتُه  ت نس الي وارتفع ام الح ن الع ا م رة ذاته ي الفت اراً ف ى  %19,2ن مملي دفوعات إل وع الم ن مجم ي  %34,2م ف

  . لتواليالفترتَْين المذكوَرتَْين على ا

رة 891 عجزاً بمقداروحقّق الرصيد األّولي  -  ار لي ام   ملي ى من الع ي األشهر التسعة األول ائض  2018ف ل ف مقاب

  . 2017مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام  2456بقيمة 

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

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

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

  2018أيلول - كانون الثاني  2017أيلول - كانون الثاني  

  29,7  34,9  خدمة الدين العام/المدفوعات اإلجمالية

 45,2  43,2  خدمة الدين العام /المقبوضات اإلجمالية

  مصدر المعلومات: وزارة المالية     
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  سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

ات بلغت ، 2018 تشرين األولنهاية في  الليرة (فئ ة ب  6أشهر،  3القيمة اإلسمية للمحفظة اإلجمالية لسندات الخزين

 )شهراً  180شهراً و 144شهراً،  120شهراً،  96، شهراً  84 ،شهراً  60شهراً،  36، شهراً  24شهراً،  12أشهر، 

ار 71762 مقابلمليارليرة  72052 ة ملي ي نهاي ذي سبق و ف ة 72812الشهر ال ي نهاي رة ف ار لي ام  ملي . 2017الع

    .2018لعام األشهر العشرة األولى من ا مليار ليرة في 760بقيمة  انخفضتوبذلك، تكون هذه المحفظة قد 
  

  بالنسبة المئوية) -توّزع سندات الخزينة بالليرة على جميع الفئات (نهاية الفترة - 5جدول رقم 
  3   

  أشهر

6  

  أشهر 

12 

  شهراً 

24 

  شهراً 

36  

  شهراً  

60  

  شهراً 

84   

  شهراً 

96 

  شهراً 

120   

  شهراً 

144 

  شهراً 

180  

  شهراً 

  المجموع

  100,00  0,30  4,22  21,66  2,52  18,53  22,87  15,47  10,13  2,85  1,27  0,18  2017 1ك 

  100,00  0,30  4,29  24,29  2,55  15,19  24,23  14,47  10,21  3,21  0,97  0,28  2018أيلول 

  100,0  0,30  4,27  24,51  2,54  15,44  24,30  14,28  9,97  3,50  0,73  0,15  2018ت أول 

  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

ّص ت ا يخ ي م ذكر ف ر يُ ّجل تغيّ م يُس رين األول ل ة تش ول ونهاي ة أيل ين نهاي ة ب ى المحفظ ات عل ص الفئ وّزع حص

ة 2018 ن فئ ندات م ة الس ت حص ث بلغ نوات ( 10، حي ة %24,5س نوات ( 5)  وفئ ة %24,3س نوات  7) وفئ س

)15,4%.(  
  

ت  ةوارتفع ة الفعلي الليرة القيم ة ب ة اللبناني ندات الخزين ة لس ة اإلجمالي ى  للمحفظ ي 73043إل رة ف ار لي ة  ملي نهاي

رة) 309(+مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق  72734مقابل  2018تشرين األول  ارات لي ى ملي . وتوّزعت عل

  المكتتبين كاآلتي:

   
  توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين - 6جدول رقم 

  نهاية الفترة، مليار ليرة لبنانية) - (القيمة الفعلية    
  2018 1ين تشر  2018أيلول   2017 1ك     

  المصارف 

  الحصة من المجموع

27522  

37,3%  

25349  

34,8%  

25188  

34,5%  

  مصرف لبنان

  الحصة من المجموع

35580  

48,2%  

36590  

50,3%  

36638  

50,1%  

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

517  

0,7%  

487  

0,7%  

484  

0,7%  

  المؤسسات العامة

  الحصة من المجموع

8941  

12,1%  

9166  

12,6%  

9595  

13,1%  

  الجمهور

  الحصة من المجموع

1283  

1,7%  

1142  

1,6%  

1138  

1,6%  

  73043  72734  73843  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان     
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ة من 2018بين نهاية أيلول ونهاية تشرين األول  من مجموع محفظة  %12,6، ارتفعت حصة المؤسسات العام

ى  الليرة إل ة ب ي حين تراج%13,1سندات الخزين ى ، ف ّل من المصارف (إل يالً حصة ك ة  %34,5عت قل ي نهاي ف

ى  ان (إل رف لبن رين األول) ومص ور  %50,1تش ن الجمه ّل م ة ك تقّرت حص ر)، واس هر العاش ة الش ي نهاي ف

  والمؤسسات المالية. 

  

  سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

ة محفظة سندات الخزينة اللبلغت ، 2018تشرين األول في نـهاية  العمالت األجنبي ة الُمصدَرة ب  Eurobondsبناني

ى تاريخه)  ة حت وازي (قيمة االكتتابات اإلسمية زائد الفوائد المتراكم ا ي وازي  33205م ا ي ل م ين دوالر مقاب مالي

بق ( 33191 ذي س هر ال ة الش ي نهاي ون دوالر ف ام 28086ملي ة الع ي نهاي ون دوالر ف ة ). 2017 ملي ي نهاي وف

د بلغت، 2018 تشرين األول ندات اليوروبون الي محفظة س ن إجم ة م ون  16856 زمحفظة المصارف التجاري ملي

بته  ا نس ل %50,8دوالر (أي م ة) مقاب وع المحفظ ن مجم ون 16640 م بته  ملي ا نس ن  %50,1دوالر (أي م م

ذي سبق مجموع المحفظة) ة الشهر ال ي نهاي ون 14178و ف بتُه  ملي ا نس ي من المجموع)  %50,5دوالر (أي م ف

  . 2017نهاية كانون األول 

  

  الدين العام

مليار دوالر)  84,0مليار ليرة (أي ما يعادل  126664 الدين العام اإلجمالي بلغ، 2018 تشرين األول نهايةفي 

. وبذلك، يكون 2017مليار ليرة في نهاية العام  119898مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و 126400مقابل 

 مقابل زيادة 2018العام  األشهر العشرة األولى من مليار ليرة في 6766 ارتفع بقيمة قد جماليالدين العام اإل

  . 2017العام  الفترة ذاتها من مليار ليرة في 5396قدُرها أدنى 

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

ة  4993مليار ليرة ( 7527األجنبية بما يوازي  ة بقيم الليرة اللبناني دين ب ع ال ل تراج ار  761مليون دوالر) مقاب ملي

ي تّمليرة. ( ة المقايضة الت ى عملي ر إل ار يُعزى ذلك إلى حدّ كبي ي شهر أي ان ف ة ومصرف لبن ين وزارة المالي ت ب

ي ، والتي قضت باستبدال مصرف لبنان سندا2018 ة ف العمالت األجنبي ندات ب ى س ت خزينة بالليرة من محفظته إل

  .مليارات دوالر) 5,5محفظته بقيمة 

از المصرفي،  وبلغ دى الجه ام ل ع القطاع الع ـزيل ودائ رة  111770الدين العام الصافي، المحتَسب بعد تن ار لي ملي

  .2017لى نهاية العام قياساً ع %7,2ه نسبتُ ارتفاعاً  مسّجالً ، 2018 تشرين األول في نهاية

ـهاية  ي ن رين األول وف ة 2018تش ت قيم ة، بلغ الليرة اللبناني ّرر ب ام المح دين الع ّكلةً  73316 ال رة، مش ار لي ملي

ار 53348مقابل ما يعادل   من إجمالي الدين العام %57,9حوالي  ة، أي  ملي العمالت األجنبي دين المحّرر ب رة لل لي

  م اإلجمالي.من الدين العا %42,1ما نسبتُه 
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دين ا وفي ما يخصّ  ل ال ةتموي الليرة اللبناني ام المحّرر ب ة تشرين األول  لع ي نهاي ، ارتفعت حصة القطاع 2018ف

ى  رفي إل ر المص ى %15,3غي ارف إل ة المص يالً حص ت قل ا انخفض ى  %34,7، فيم ان إل رف لبن ة مص وحص

50%.  

    
  رة اللبنانيةمصادر تمويل الدين العام المحّرر باللي - 7جدول رقم     

  بالنسبة المئوية - نهاية الفترة     
  2018 1تشرين   2018أيلول   2017 1 ك  

  34,7  35,1  37,5  المصارف في لبنان

  50,0  50,1  48,0  مصرف لبنان
  15,3  14,8  14,5  القطاع غير المصرفي

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

  

  ّرر بالعمالت األجنبية، جاء توّزع حصص المكتتبين كاآلتي:في ما يخّص تمويل الدين المحو

  
  مصادر تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية - 8جدول رقم 

  بالنسبة المئوية - نهاية الفترة    
  2018 1تشرين   2018أيلول    2017 1ك   

  2,2  2,2  2,9  الحكومات

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

  93,8  93,7  92,4  زسندات يوروبوند

  0,2  0,3  0,4  سندات خاصة لالستمالكات + مصادر أخرى خاصة

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

  

  

  يثالثاً: القطاع المصرف

ان   الموجودات/المطلوبات اإلجمالية والمجّمعة للمصارف التجارية العاملة وصلت، 2018 تشرين األول في نهاية ي لبن ف

وازي  365740ما يعادل  لىإ ا ي ار دوالر)، 242,6مليار ليرة (م ل ملي ة  363483 مقاب ي نهاي رة ف ار لي ولملي  2018 أيل

ة  331433و ي نهاي رة ف ار لي ام ملي ار 325303( 2017الع ة  اتملي ي نهاي رة ف رين األوللي ع  .)2017 تش الي وارتف إجم

ى العشرةاألشهر في  %10,4بنسبة جيّدة بلغت  المصرفي، ميزانية المصارف التجارية، الذي يشير إلى حجم النشاط  األول

  .2017العام  من الفترة ذاتهافي  %5,6 بلغت أدنى مقابل ارتفاعه بنسبة 2018من العام 

  

  المطلوبات

  الودائع اإلجمالية في المصارف التجارية

يم و ،الودائع اإلجمالية لدى المصارف التجارية بلغت، 2018تشرين األول في نهاية  ع القطاع الخاص المق التي تضّم ودائ

ادل  وغير المقيم، إضافةً  ا يع ام، م ع القطاع الع ى ودائ رة 267702إل ار لي وازي  ملي ا ي ار دوالر)، 177,6(م وشّكلت  ملي

ة  268637 من إجمالي المطلوبات مقابل 73,2% ي نهاي ول مليار ليرة ف ة  260745و 2018أيل ي نهاي رة ف ار لي ام ملي الع

العشرة األشهر في  %2,7وارتفعت الودائع اإلجمالية بنسبة . )2017 تشرين األولليرة في نهاية  مليار 261572( 2017

  .2017العام  من الفترة ذاتها في %4,2بنسبة  مقابل ارتفاعها 2018من العام  األولى
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عو رة ارتف ّدل دول يم مع ر المق يم وغي اص المق اع الخ ع القط ى ودائ ة  %69,51 إل ي نهاي رين األولف ل 2018 تش ، مقاب

  .)2017 تشرين األولفي نهاية  %67,27( 2017العام في نهاية  %68,72و في نهاية الشهر الذي سبقه 69,14%

ة  - ي نهاي رين األول ف ت، 2018تش يم  بلغ اص المق اع الخ ة للقط ع اإلجمالي ةالودائ ارف التجاري دى المص ادل  ل ا يع م

وازي مليار ليرة  204652 ار دوالر)  135,8 (ما ي ل %56,0وشّكلت ملي ات، مقاب الي المطلوب ار  206388 من إجم ملي

ة  ي نهاي ول ليرة ف ة  201263و 2018أيل ي نهاي رة ف ار لي ام ملي رة 201858( 2017الع ار لي ة  ملي ي نهاي  تشرين األولف

ن األولىالعشرة األشهر  في %1,7ارتفعت هذه الودائع بنسبة . و)2017 ام  م ل ارت 2018الع بة مقاب ا بنس ي  %4,2فاعه ف

   .2017من العام  الفترة ذاتها

  
ن األولى العشرةاألشهر  في %0,4 ودائع المقيمين بالليرة بنسبة تراجعتوفي التفصيل،  ام  م ين ، 2018الع ي ح ازدادت ف

يم ارتفعف .%2,9بنسبة  بالعمالت األجنبية ودائع المقيمين اص المق ى معدّل دولرة ودائع القطاع الخ ة %64,44 إل ي نهاي  ف

رين األول ل  2018 تش ة  %64,26مقاب ي نهاي ولف ة  %63,68و 2018 أيل ي نهاي ام ف ة  %61,77( 2017الع ي نهاي ف

  .)2017 تشرين األول

  

ة و ي نهاي رين األول ف لت، 2018تش يم وص ر المق اص غي اع الخ ع القط ة ودائ ارف التجاري دى المص ى  ل وازي إل ا ي م

ل مليون 37490 ة ملي 37028 دوالر مقاب ي نهاي ول ون دوالر ف ون 35156و 2018أيل ة  ملي ي نهاي ام دوالر ف  2017الع

ىالعشرة األشهر في  %6,6وارتفعت هذه الودائع بنسبة . )2017 تشرين األولدوالر في نهاية  مليون 35498( من  األول

  .2017العام من الفترة ذاتها في  %4,5أقّل بلغت مقابل ارتفاعها بنسبة  2018العام 

    
   دائع القطاع المالي غير المقيمو 

ت، 2018تشرين األول في نهاية  ان بلغ ي لبن ة ف ة العامل دى المصارف التجاري يم ل ر المق الي غي ع القطاع الم حوالي  ودائ

ون 8750 ل ملي ة  8460 دوالر مقاب ي نهاي ون دوالر ف ول ملي ون 7481و 2018أيل ة  ملي ي نهاي ام دوالر ف  2017الع

  .)2017 تشرين األولنهاية  دوالر في مليون 7454(

  
    األموال الخاصة للمصارف التجارية

ة ي نهاي رين األول ف ت، 2018 تش ة بلغ ارف التجاري ة للمص وال الخاص ادل  األم ا يع رة ( 30193م ار لي ار  20,0ملي ملي

ة  28831و 2018أيلول في نهاية  مليار ليرة 30281 مقابلدوالر)  ي نهاي رة ف ام مليار لي رة  28117( 2017الع ار لي ملي

رين األولفي نهاية  ّكلت )2017 تش ة %8,3، وش ة المجّمع الي الميزاني ن إجم ليفات للقطاع  %33,9و م وع التس من مجم

اص.  ةازدادت والخ وال الخاّص بة  األم ي %4,7بنس هر  ف رة األش ىالعش ن األول ام  م بة ، 2018الع ا بنس ل ارتفاعه مقاب

  .2017من العام  الفترة ذاتهافي  2,3%

  
  موجوداتال

   ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان

وازي  إلى ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان ارتفعت، 2018تشرين األول في نهاية  ا ي رة  190342م ار لي ملي

ة  155893و 2018أيلول مليار ليرة في نهاية  186834 مقابل ام مليار ليرة في نهاي ي  151781( 2017الع رة ف ار لي ملي
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ة ن رين األولهاي د )2017 تش ع ق ذه الودائ ون ه ذلك، تك بة  ازدادت. وب ي %22,1بنس هر  ف رة األش ىالعش ن األول ام  م الع

  .2017من العام  الفترة ذاتهافي  %12,8 بلغت أقلّ  بنسبة ارتفاعهامقابل  ،2018

 
  التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم

يمالتسليف بلغت، 2018تشرين األول في نهاية  اص المق وازي  ات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخ ا ي  78855م

ون 52662 دوالر، مقابل ماليين 52308مليار ليرة أو ما يعادل  ة  ملي ي نهاي ول دوالر ف ون دوالر  53615و 2018أيل ملي

ام  ة الع ي نهاي ة  52742( 2017ف ي نهاي ون دوالر ف رين األولملي ذلك،  ).2017 تش ونوب ذه  تك ليفاته د  التس تق  تراجع

ي 2018العام  من األولىالعشرة األشهر  في %2,4بنسبة  ة الت ليفات ال تتضّمن األوراق المالي . مع اإلشارة إلى أّن هذه التس

 .المقيم تملكها المصارف التجارية على القطاع الخاص

 

  التسليفات المصرفية للقطاع العام

ة  ي نهاي رين األول ف ت، 2018تش ليفا بلغ امالتس اع الع ة للقط ن المصارف التجاري ة م ا  ت الممنوح ادل م ار  50281يع ملي

ة  48163و 2018أيلول مليار ليرة في نهاية  50068 مقابل ،ليرة ام مليار ليرة في نهاي ي  50280( 2017الع رة ف ار لي ملي

ة  رين األولنهاي تو .)2017 تش ليفات ارتفع ذه التس بة بن ه ي %4,4س هر  ف رة األش نالعش ام م ل، 2018 الع ا مقاب  تراجعه

  . 2017من العام  الفترة ذاتها في %3,9بنسبة 

دار تراجعت وفي التفصيل،  الليرة بمق ي 1919التسليفات المصرفية للقطاع العام ب رة ف ار لي ى  العشرةاألشهر  ملي من األول

ام  غ  2018الع ي  24870لتبل رة ف ار لي ة ملي ي حين ازدادت  ،2018 تشرين األولنهاي ليفف العمالت التس ام ب اع الع ات للقط

ً متأثّرة  مليار ليرة 25411ما يعادل  لتصل إلىمليار ليرة  4037وازي بقيمة ت األجنبية ار  خصوصا ي أي بشراء المصارف ف

   .آنذاك إثر عملية المقايضة التي تّمت أُصدرت في الشهر المذكور سندات يوروبندز من مصرف لبنان 2018

  

  الموجودات الخارجية 

ي نها ة ف رين األول ي ت، 2018تش ة بلغ ارف التجاري ة للمص ودات الخارجي ون 22646 الموج ل ملي  23337 دوالر مقاب

ة  مليون 22099( 2017العام دوالر في نهاية  مليون 23601و 2018أيلول مليون دوالر في نهاية  تشرين دوالر في نهاي

ل ، 2018من العام  األولىشرة العاألشهر  في %4,0هذه الموجودات بنسبة  تراجعتو. )2017 األول امقاب  بنسبة تراجعه

  .2017من العام  الفترة ذاتهافي  4,3%

  

 ً   الوضع النقدي -رابعا

   الكتلة النقدية

ة ي نهاي رين األول ف ت، 2018 تش ة النقدي ارتفع ع (مالكتل ا الواس الليرة و )3ة بمفهومه ةبب ى  العمالت األجنبي وازيإل ا ي  م

ولمليار ليرة في نهاية  213088 مقابل ،ليرة اتمليار 211404 ة  208965و 2018 أيل ي نهاي رة ف ار لي ام ملي  2017الع

 %1,2) قد ارتفعت بنسبة 3اإلجمالية (م الكتلة النقدية تكونبذلك، و .)2017 تشرين األولمليار ليرة في نهاية  209272(

ر ارتفع، من جهة أخرى. 2018من العام  األولى العشرةاألشهر في  ةمعدّل دول ة النقدي ى )3)/م2م-3((مأي ) 3م( ة الكتل  إل

ة  %62,71مقابل  تشرين األولفي نهاية  62,88% ولفي نهاي ام  %62,12و ،2018 أيل ة الع ي نهاي  %60,40( 2017ف



  انـــارف لبنـــة مصــــجمعي   
11

ةا ارتفاعوتأتّى ). 2017 تشرين األولفي نهاية  ة اإلجمالي ة النقدي الغ) 3(م لكتل رة  2440 والب ار لي يملي  العشرةاألشهر  ف

 :من 2018العام من ولى األ

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

ادل  5948يوازي  ا يع ون 3946مليار ليرة (م تجودوالر).  ملي ك ن ّل من تراجع عن ذل دار  ك ذهب بمق ن ال الموجودات م

عنتيجة  والر)د مليون 723مليار ليرة ( 1091 ً  تراج ا ذهب عالمي ر و، سعر أونصة ال ة الصافية (غي الموجودات الخارجي

 .دوالر) مليون 3222مليار ليرة (ما يعادل  4858الذهب) بما يوازي 

  .مليار ليرة 2753 على القطاع العام بقيمة لجهاز المصرفياديون  صافي ارتفاع -

ً "المسّجلة  فروقات القطع تراجع -   .مليار ليرة 1072 بقيمة " سلبا

ع - ة تراج ليفات اإلجمالي ة التس رفي الممنوح از المص ن الجه اص م اع الخ يم للقط والي المق ة 2915 بح رة، نتيج ار لي  ملي

ع ن تراج ّل م ادل  ك ا يع ة بم العمالت األجنبي ليفات ب ار 2303التس رة ( اتملي والي لي ون 1528ح ليفات و، دوالر) ملي التس

  .ر ليرةمليا 612بالليرة بما مقداره 

  ليرة. مليار 7478البنود األخرى الصافية بقيمة  ارتفاع -

ا الضيّق (م ارتفعت ،2018العام من  األولى العشرةاألشهر  فيو الليرة بمفهومه ي حين ، %3,8بنسبة  )1الكتلة النقدية ب ف

  .%0,9بنسبة  )2الكتلة النقدية بالليرة بمفهومها الواسع (م تراجعت

 

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

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

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

  المصارف في األسواق الخارجية.

  

  معدالت الفوائد

  معّدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

شبه  على المحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية ةلقَّ الفائدة المثبقيت ، 2018 تشرين األول في نهاية

وبلغ  ).2017في نهاية العام  %6,65في نهاية الشهر الذي سبق ( %6,12قابل م %6,13مستقّرة وبلغت 

ً ( 1516سنوات) مقابل  4,14أيام ( 1508 متوسط عمر المحفظة ً ( 1420سنوات) و 4,16يوما  3,90يوما

   .سنوات) في نهاية التواريخ المذكورة على التوالي

تشرين األول الُمصدََرة خالل شهر العادية ندات الخزينة الفائدة الفعلية على س معدالتاستقّرت على صعيد آخر، 

لفئة الستة أشهر،  %4,99لفئة الثالثة أشهر،  %4,44: لتسّجل في اإلصدار األخير المستويات التالية، 2018

 %7,08، لفئة الخمس سنوات %6,74، لفئة الثالث سنوات %6,50ن، يْ لفئة السنتَ  %5,84لفئة السنة،  5,35%

 سنوات.  العشرفئة ل %7,46و سنوات السبعفئة ل
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  )Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األجنبية (

ة  ي نهاي رين األول ف تقّرت ، 2018تش دة اس ـمالت  ةلقَّ المثالفائ ة بالع ندات الخزين ـة لس ة اإلجمالي ى المحفظ عل

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

ة)، وانخفض قليالً 2017 ى  متوسط عمر المحفظ ل  7,62إل ة  7,07سنوات ( 7,70سنوات مقاب ي نهاي سنوات) ف

   .الفترات الثالث على التوالي

  
  الفوائد المصرفية على الليرة

 35بواقع  المجدّدة بالليرة اللبنانية على الودائع الجديدة أو ةلقَّ المثمتوسط الفائدة ارتفع ، 2018 تشرين األولفي 

 المثقَّلةمتوسط الفائدة )، كما ارتفع 2017في تشرين األول  %5,56( %7,39مقابل  %7,74نقطة أساس إلى 

) في %8,24( %9,31مقابل  %9,60نقطة أساس إلى  29بواقع  على التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالليرة

  لتوالي.األشهر الثالثة  المذكورة على ا

إلى  )Interbank  Rateبين المصارف بالليرة (المثقّلة متوّسط الفائدة ارتفع  ،2018وفي تشرين األول 

). وشهد شهر تشرين األول 2017في تشرين األول  %4,29في الشهر الذي سبق ( %5,04مقابل  14,57%

كحدّ  %5ب، وراوح معدل الفائدة بين حجماً ملحوظاً من العمليات بين المصارف بالليرة نتيجة زيادة الطل 2018

  كحدّ أقصى. %20أدنى و

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

      

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

  2018تشرين األول   2018أيلول   2017 تشرين األول  

  7,74  7,39 5,56  دائع الجديدة أو المجدّدةمتوسط المعدالت الدائنة على الو

  9,60  9,31  8,24  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

  14,57  5,04  4,29  المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

  المصدر: مصرف لبنان    

  

  الفوائد المصرفية على الدوالر

ل المتوّسطارتفع  ،2018 تشرين األولفي  دى المصارف  المثقَّ دوالر ل دة أو المجدّدة بال ع الجدي ى الودائ دة عل للفائ

ان ي لبن ع  ف ى  27بواق اس إل ة أس ل  %4,63نقط بق ( %4,36مقاب ذي س هر ال ي الش رين األول  %3,72ف ي تش ف

ع  )،2017 ا ارتف ط المثكم دوالرقَّالمتوّس دّدة بال دة أو المج ليفات الجدي ى التس دة عل ى  ل للفائ ل  %8,30إل مقاب

  ) في التواريخ المذكورة على التوالي.%7,39في الشهر الذي سبق ( 8,11%

ع 2018وفي تشرين األول  دل متوسط، ارتف ة أشهر مع ور لثالث ى  الليب ي إل دوالر األميرك ى ال ل  %2,46عل مقاب

  ). 2017في تشرين األول  %1,36في الشهر الذي سبق ( 2,35%

  لمصرفية على الدوالر في لبنان في عدد من األشهر:ويعرض الجدول أدناه تطور الفائدة ا
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  تطّور الفائدة على الدوالر، بالنسبة المئوية (%) - 10جدول رقم 
  2018 تشرين األول  2018 أيلول  2017تشرين األول   

  4,63  4,36  3,72  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

 8,30 8,11  7,39  سليفات الجديدة أو المجدّدةمتوسط المعدالت المدينة على الت

 2,46 2,35 1,36  متوّسط معدّل ليبور لثالثة أشهر

  المصدر: مصرف لبنان    

       

  سوق القطع

ى  ،2018في تشرين األول  رات 1507,5أقفل متوسط سعر الدوالر األميركي عل ذ سنوات عدّة لي أنه من ي  ش وبق

ع 1514رة للشراء ولي 1501هامش تسعيره على حاله، أي  رة للمبي ي سوق القطع  .لي ام العمل ف ذكر أن عدد أي يُ

ً يوم 23بلغ    .2018من العام  العاشرفي الشهر  ا

ة تشرين  43157إلى  بالعمالت األجنبية موجودات مصرف لبنانارتفعت على صعيد آخر،  ي نهاي ون دوالر ف ملي

ل  2018األول  هر ا 43531مقاب ة الش ي نهاي ون دوالر ف بق (ملي ذي س ون 41992ل انون  ملي ة ك ي نهاي دوالر ف

د 2017األول  دار  ارتفعت). وعليه، تكون هذه الموجودات ق ى  1165بمق ي األشهر العشرة األول ون دوالر ف ملي

  . 2017دوالر في الفترة ذاتها من العام  ماليين 3305مقابل ارتفاعها بقيمة  2018من العام 

  

  ؤشر أسعار االستهالكم

ي  رين اف ارات، 2018 ألولتش وث واالستش ة البح ب مؤسس ض ، وبحس روت مؤّشانخف ة بي عار لمدين ر األس

اً بنسبة  %0,7بنسبة  وضواحيها ي حين سّجل ارتفاع ذي سبق، ف انون  %3,47قياساً على الشهر ال ى ك اً عل قياس

رين األ2017األول  ي تش ة ف ر المنتهي ي عش هر اإلثن ي األش ر ف ذا المؤش ط ه ة متوس د مقارن ع  2018ول . وعن م

  . %3,71، يكون قد سّجل ارتفاعاً بنسبة 2017متوسطه في األشهر اإلثني عشر المنتهية في تشرين األول 

  

انأما  ي لبن ع بنسبة  مؤشر األسعار ف د ارتف اء المركزي، فق ذي تنشره إدارة اإلحص ي تشرين األول  %1,13ال ف

اً ب 2018 ذلك ارتفاع ّجل ب بق ليس ذي س هر ال ى الش اً عل بةقياس انون األول  %4,8 نس ى ك اً عل د 2017قياس . وعن

ي تشرين األول   مقارنة متوسطه ة ف ي  2018في األشهر اإلثني عشر المنتهي ة ف ي عشر المنتهي ع األشهر اإلثن م

  .%6,1، يكون قد ارتفع بنسبة 2017تشرين األول 

  
 

         


