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  الوضع االقتصادي والمالي والمصرفي

  2018 حزيران    
   

ً  مؤشرات القطاع الحقيقي غالبية تسّجل مقارنة مع الفترة ذاتها من بال 2018في النصف األول من العام  تراجعا

ً  من المؤشرات كحركة الشيكات المتقاصة والقطاع العقاري، فيما سّجل عدد بسيط 2017العام  كحركة تحّسنا

عنه بإجمالي موجودات/مطلوبات المصارف أّما النشاط المصرفي المعبَّر  .والصادرات السلعية المسافرين

في  %1,9 نمو بنسبة مقابل 2018في النصف األول من العام  %6,7فقد تسارعت وتيرة نمّوه إلى التجارية، 

وذلك في الفترتَْين  %3,1مقابل  %2,5إلى نمو الودائع اإلجمالية  تباطأ في حين ،2017النصف األول من العام 

- في فترة كانون الثاني %0,2بنسبة  تفتراجع ،للقطاع الخاصالممنوحة التسليفات  أّما .المذكوَرتْين على التوالي

 عجز بلغ. على صعيد آخر، في الفترة ذاتها من العام الذي سبق %2,2 بنسبة ارتفاعها مقابل 2018حزيران 

 فيمليار دوالر  1,1قيمته مقابل عجز  2018في النصف األول من العام  ماليين دوالر 208ميزان المدفوعات 

منحًى ، عرفت معدّالت الفائدة في المصارف 2018وفي النصف األول من العام . 2017الفترة ذاتها من العام 

 ً ً  تصاعديا السائلة مصرف لبنان  موجودات تبقيو، مع استقرار معدالت الفائدة على سندات الخزينة بسيطا

   .2018مليار دوالر في نهاية حزيران  33 تجاوزمرتفع  مستوى عندبالعمالت األجنبية 

  

   الوضع االقتصادي العام -أوالً 

  الشيكات المتقاصة

ي  مليون 5566دوالر مقابل  مليون 5151ما يعادل  القيمة اإلجمالية للشيكات المتقاّصة بلغت، 2018 حزيرانفي  دوالر ف

ة الشيكات المتقاصة  تراجعتو. 2017 حزيراندوالر في  ليونم 5563و الشهر الذي سبق بة قيم ي %2,5بنس النصف  ف

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

ر في %68,9مقابل  2018 حزيران -كانون الثانيفترة  في %67,6 إلى المتقاّصة امالفت ن الع ا م يّن  ،2017 ة ذاته ا يتب كم

  .من الجدول أدناه
  

  2018- 2015السنوات  من النصف األول فيتطّور الشيكات المتقاّصة  - 1جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2018  2017  2016  2015  
2018/2017  

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

  
2016  

13763  
6827  

  
2104  
14653  
6964  

  
2224  

15804  
7106  

  
2277  
16026  
7038  

 
+2,4  
+1,4  
-1,0  

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

  
4165  

25617  
6151  

  
4062  
24089  
5930  

  
3825  

23197  
6065  

  
3598  
22213  
6174  

  
-5,9  
-4,2  
+1,8  

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

52381  
8474  

50967  
8266  

50773  
8394  

49512  
8428 

-2,5  
+0,4 

  دولرة الشيكات، %
  العدد - 
  القيمة - 

  
67,4  
73,7  

  
65,9  
71,3  

  
63,2  
68,9  

  
61,2  
67,6  

  

  المصدر: مصرف لبنان       
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  حركة االستيراد

ت ،2018 حزيران في واردات السلعية بلغ ة ال ون 1616 قيم ل دوالر ملي ون 1591 مقاب ي  ملي بقدوالر ف ذي س  الشهر ال

ي  مليون 1533و راندوالر ف ذلك، تكون .2017 حزي ة وب واردات قيم لعية ال د  الس تق بة انخفض ي %1,6 بنس النصف  ف

عبال 2018العام  من األول ا مقارنة م رة ذاته ام  من الفت ين، 2017الع ي ح ات المستوردة بنسبة تراجعت ف ملحوظة  الكّمي

  .%26,9 بلغت

 

ي الواردات السلعية تتوّزعو ف األول ف ام  النص ن الع ز  بحسب 2018م ة المرك ت المنتجات المعدني اآلتي: احتلّ ا ك نوعه

ادة كاألول  تها الع ّكلت حّص ا %17,1وش وع، تلته ن المجم ة ( م ناعة الكيميائي ات الص زة ا، ف)%11,9منتج آلالت واألجه

رز  على صعيدو .)%7,2( جات صناعة األغذيةتمن، ف)%8,8معدّات النقل (ثّم  ،)%11,2ائية (بوالمعدّات الكهر دانأب  البل

ان ا لبن تورد منه ي اس لع الت ي الس ف األول ف ن النص ام  م ــ ،2018الع ين تحّل ي الص ى  ف ة األول ت حّصإذ بالمرتب تها لغ

دها أتيتل ،من مجموع الواردات 10,8% ا بع ّم %8,5( ايطالي ان )، ث ا ()%8,1(اليون دة ف )،%6,1، فألماني ات المتّح الوالي

  . )%5,9( األميركية

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

2018/2017  
 1,6-  9581  9740  9529  9052  الواردات السلعية (مليون دوالر)

  المصدر: المركز اآللي الجمركي     

  

  حركة التصدير

ي  رانف ت، 2018 حزي ة بلغ ادرات السلعية قيم ون دوالر 215 الص ل  ،ملي بقه  254مقاب ذي س ي الشهر ال ون دوالر ف ملي

ي  230و ون دوالر ف رانملي ة. و2017 حزي بة ازدادت قيم لعية بنس ادرات الس ي %7,2 الص ف األول ف ن النص ام الع م

   .2017 العاممن  اذاته الفترةبالمقارنة مع  2018

يو لعية ف ت الصادرات الس ام توّزع ن الع ف األول م ت 2018 النص اآلتي: احتلّ ا ك ب نوعه به  بحس ة وش ار الكريم األحج

ة ادن الثمين ة والمع تها  الكريم ت حّص ز األول وبلغ اد %25,7المرك وع الص ن مجم ارات، م ة  تلته ادن العادي المع

نوعا ةف ،)%13,9( تهاومص ناعة األغذي ات ص ّم  ،)%13,5( منتج ةث ناعة الكيميائي ات الص اآلالت ف ،)%11,5( منتج

ة دّات الكهربائي زة والمع ن. )%9,8( واألجه رز  وم دانأب ان البل ا لبن دّر إليه ي ص لع الت ي الس ف األول ف ن  النص ام م الع

ذكر، 2018 دة  :ن ة المتّح ارات العربي تاإلم ي احتلّ ة  الت ت حّصالمرتب ى وبلغ ن  %13,3 تهااألول الي إم ادراتالجم  ص

  .)%5,4( فسورية )،%6,7( سويسراكّل من المملكة العربية السعودية وثّم  )،%9,5( فريقياجنوب أ تلتها، السلعية

  
  2018- 2015السنوات من  النصف األول السلعية في الصادرات - 3جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2018  2017  2016  2015  
2018/2017  

  7,2+  1539  1435  1387  1553  الصادرات السلعية (مليون دوالر)
  المصدر: المركز اآللي الجمركي     
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  الحسابات الخارجية

ي - ران ف غ ،2018 حزي اري بل زان التج ز المي ون 1401 عج لدوالر  ملي ز مقاب دُره  عج ون 1337ق ي  دوالر ملي ارف  أي

ى . 2017 حزيراندوالر في  ماليين 1303و 2018 زان التجاري إل ون 8042وتراجع قليالً العجز في المي ي  ملي دوالر ف

  .2017دوالر في الفترة ذاتها من العام  ماليين 8305مقابل عجز بقيمة  2018من العام  النصف األول

  

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

ة  ارتفاعها مقابل ،دوالر مليون 639 ين 1204بقيم ذي سبق و مالي ي الشهر ال ا دوالر ف ة تراجعه ون دوالر  758بقيم ملي

ي  رانف تو. 2017 حزي ة  انخفض ودات بقيم ذه الموج ين 208ه ي  مالي ف األولدوالر ف ام  النص ن الع ل  2018م مقاب

  .2017م من العا الفترة ذاتهادوالر في  مليون 1116بقيمة  تراجعها

 

  قطاع البناء

ع متر ألف 611 المهندسين في بيروت والشمال يْ مساحات البناء المرّخص بـها لدى نقابتَ  بلغت ،2018 حزيرانفي  -  مرب

اءتراخيص  وبذلك، تكون .2017 حزيرانفي  2م ألف 834والشهر الذي سبق  في 2م ألف 846مقابل  )2(م  مساحات البن

  .2017من العام  اذاته الفترةبالمقارنة مع  2018العام  من نصف األولال في %17,8بنسبة  انخفضتقد 
  

  2018-2015السنوات من  النصف األول في المرخَّص بها البناء مساحاتتطّور  - 4جدول رقم 

 ، %نسبة التغيّر  2018  2017  2016  2015  
2018/2017  

 17,8- 5023 6108 6421 5960 )2مساحات البناء اإلجمالية (ألف م

  المهندسين في بيروت والشمال تاابالمصدر: نق     

  

اري بلغت، 2018 حزيرانفي  - ات السجّل العق ف أمان ل 57,1 قيمة الرسوم العقارية المستوفاة عبر مختل رة مقاب ار لي  ملي

رة 71,4 ار لي بق ملي ذي س هر ال ي الش ار 69,6و ف رانفــي  اً ملي تو .2017 حزي وم  تراجع ذه الرس بة ه ي  %20,2بنس ف

  .2017العام  من اذاته الفترة مع بالمقارنة 2018من العام  صف األولالن

د بلغت  -  ف 384على صعيد كّميات اإلسمنت المسلّمة، فق ي أل ران طن ف ل   2018 حزي ي  آالف 410مقاب طن ف

ام  النصف األولفي  %3,4 هذه الكّميات بنسبة تراجعتو. 2017 حزيرانألف طن في  383و 2018 أيار ن الع م

  .2017من العام  اذاته الفترةبالمقارنة مع  2018

  
  

  قطاع النقل الجوي

ي  رانف دولي 2018 حزي ري ال ق الحري ار رفي ى مط ن وإل ة م رحالت اإلجمالي دد ال غ ع ة 6619، بل اب رحل دد الرك ، وع

ً  441646القادمين  ً  320050والمغادرين  شخصا ً  345والعابرين  شخصا  . وعلى صعيد حركة الشحن عبر المطارشخصا

ً  4643، بلغ حجم البضائع المفرغة المذكورالشهر في  ً طن 4346مقابل  طنا   للبضائع المشحونة. ا
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ا الفترة، وبالمقارنة مع 2018 العاممن  النصف األولفي و ن  ذاته ام م ّل من  ارتفعت، 2017الع ادمين بنسبة  ك ة الق حرك

  .%3,1بنسبة عدد الرحالت و، %9,6بنسبة وحركة شحن البضائع عبر المطار  %8,9حركة المغادرين بنسبة و 9,7%

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

  2018و 2017العامين من  النصف األول في

  التغيّر، %  2018  2017  

  حركة الطائرات (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

32319  

36,3  

33315  

35,6  

+3,1  

  حركة القادمين (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

1791482  

37,6  

1965969  

36,6  

+9,7  

  حركة المغادرين (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

1701454  

37,3  

1852144  

37,0  

+8,9  

  2,5-  2085  2139  حركة العابرين (عدد)

  حركة شحن البضائع (طن)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

44359  

29,2  

48606  

27,6  

+9,6 

  مصدر: قسم التطوير والتسويق في مطار بيروت الدوليال    

 
  حركة مرفأ بيروت

روت 2018 حزيرانفي  أ بي ت مرف ي دخل م البضائع المفرغة 161، بلغ عدد البواخر الت اخرة، وحج ه  ب ً  508738في ا  طنّ

ً  70862والمشحونة  توعب 23153، وعدد المستوعبات المفرغة طنّا ً مس يو. ا ن  النصف األول ف ام م ة  2018الع وبالمقارن

ة بنسبة  حجم البضائعو ،%0,5عدد البواخر بنسبة  كّل من تراجع ،2017العام  من اذاته الفترة مع م %8,2المفرغ ، وحج

 .%1,0 عدد المستوعبات المفرغة بنسبةو، %5,3البضائع المشحونة بنسبة 

  

   بورصة بيروت

ي  رانف غ ، 2018 حزي عيفة إذ بل روت ض ة بي ي بورص ة ف ت الحرك ة  بقي هم المتداول دد األس هماً  5778738ع س

ذي سبق  28,8سهماً قيمتها  3629854مليون دوالر أميركي مقابل تداول  39,1قيمتها  ي الشهر ال مليون دوالر ف

ة ).2017مليون دوالر في حزيران  45,4سهماً بقيمة  4057384( ى  الرسملة السوقية وانخفضت قيم  10433إل

ً  10972مليون دوالر من    مليون دوالر) في نهاية الفترات الثالث على التوالي.  11568( مليونا

ي  رانوف تحوذ، 2018 حزي ى  اس رفي عل اع المص ة  %75,7القط ي بورص ة ف هم المتداول ة األس الي قيم ن إجم م

ه   روت، تلت هَمْيها "أ" و"ب"بي وليدير بس ركة س بة  ش بة  %20,9بنس اري بنس اع التج ناعي والقط اع الص م القط ث

   .منهما لكلّ  1,7%

  يتبيّن الآلتي: 2018و 2017وعند مقارنة حركة بورصة بيروت في النصف األول من العاَمْين 

 مليوناً. 58,5مليون سهم إلى  38,1ارتفاع عدد األسهم المتداولة من  - 

  مليوناً.  425,7مليون دوالر إلى  336,6ارتفاع قيمة التداول من  - 

 
  



  انـــارف لبنـــة مصــــجمعي   
5

 
 ً   المالية العامة    - ثانيا

الي ، 2018شباط  في ام اإلجم دُره  733بلغ العجز الع ى ق ل عجز أدن رة مقاب ار لي ي الشهر  571ملي رة ف ار لي ملي

بق  ذي س ة ال ز بقيم ي  791(عج رة ف ار لي باط ملي د ). 2017ش ة) عن ة + خزين ة (موازن ة العام ام المالي يّن أرق وتب

 تالية: المعطيات ال 2018و 2017 الشهَرْين األّولَْين من العاَمْين فيمقارنتها 

مليار ليرة وبنسبة  162، أي بمقدار اً مليار 2944مليار ليرة إلى  2782من  المبالغ اإلجمالية المقبوضةارتفاع  - 

مليار ليرة)  275ومقبوضات الخزينة (+ مليار ليرة) 212فقد ارتفعت كّل من اإليرادات الضريبية (+ .5,8%

 ليرة) والتي تتضّمن إيرادات االتصاالت بشكل أساسي.  مليار 325-مقابل انخفاض اإليرادات غير الضريبية (

ى  3025من  المبالغ اإلجمالية المدفوعة ارتفاع -  رة إل ار 4248مليار لي ة ملي رة وبنسبة  1223اً، أي بقيم ار لي ملي

ة  ذلكونتج  .40,4% ام بقيم دين الع ة ال رة (من  65من ارتفاع خدم ار لي ى  742ملي رة إل ار لي ارات)  807ملي ملي

ام  2018و 2017ند مقارنتها في الشهَرْين األّولَْين من العاَمْين ع دين الع ة ال ة أي خارج خدم ات األّولي ادة النفق وزي

اني وشباط  2283مليار ليرة (من  1158بقيمة  ى  2017مليار ليرة في كانون الث رة ذا 3441إل ي الفت اراً ف ا ملي ته

اع الت)، نتجت بشكل أس2018من العام  ديات (+اسي من ارتف ى البل زدد  506حويالت إل م ت ا ل رة) فيم ارات لي ملي

  مليار ليرة في الفترة قيد الدرس.  11التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان إالّ بقيمة 

ذلك،  -  ن وب ع م د ارتف ام ق ز الع ون العج ام  243يك ن الع ْين م هَرْين األولَ ي الش رة ف ار لي ى  2017ملي  1304إل

ا  رة ذاته ي الفت ارات ف بتُه ملي ت نس الي وارتفع ام الح ن الع ى  %8,0ن مم دفوعات إل وع الم ي  %30,7من مجم ف

  . الفترتَْين المذكوَرتَْين على التوالي

رة 497 عجزاً بمقداروحقّق الرصيد األّولي  -  ام   مليار لي ن الع ْين م ي الشهَرْين األولَ ة  2018ف ائض بقيم ل ف مقاب

  . 2017مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام  499

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

 .2018و 2017العاَمْين الشهرين األولين من  عند مقارنتهما في ملحوظ قياساً على المدفوعات اإلجمالية

    
  ة الدين العامتطور بعض النسب المئوية المتعلّقة بخدم - 4جدول رقم   

  2018شباط - كانون الثاني  2017شباط - كانون الثاني  

  19,0  24,5  خدمة الدين العام/المدفوعات اإلجمالية

 27,4  26,7  خدمة الدين العام /المقبوضات اإلجمالية

  مصدر المعلومات: وزارة المالية     
  
  
  

  سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

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

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

ى  رة  70881إل ار لي لملي ة 69259 مقاب ي نهاي ار ف بق و ملي ذي س هر ال ةمل 72812الش ي نهاي رة ف ار لي ام  ي الع
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د 2017 ة ق ذه المحفظ ون ه ذلك، تك ت. وب ة  انخفض ي 1931بقيم رة ف ار لي ام  ملي ن الع ف األول م   .2018النص

ة  ة  36وكانت وزارة المالية أصدرت في حزيران سندات من فئ دة  2000شهراً بقيم رة وبفائ ار لي اكتتب  %1ملي

ندا ة استبدال س ا بها مصرف لبنان وذلك بعد عملي ة بم العمالت األجنبي ى سندات ب ر إل الليرة من محفظة األخي ت ب

  . 2018مليارات دوالر في أيار  5,5يوازي 
  

  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 

  اً شهر

120   

  شهراً 

144 

  شهراً 

180  

  شهراً 

  المجموع

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

  100,00  0,31  4,44  24,74  2,65  14,65  21,83  13,08  12,20  3,82  1,51  0,77  2018أيار 

ران  حزي

2018  
0,53  1,46  3,64  11,74  15,32  21,46  14,38  2,58  24,24  4,34  0,30  100,00  

  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

ار  %13,1شهراً من  36من فئات  يتبيّن من الجدول أعاله ارتفاع حصة السندات ة أيّ ى  2018في نهاي  %15,3إل

  في نهاية حزيران، في حين تقلّبت حصة الفئات األخرى بشكل بسيط إّما صعوداً أو نزوالً. 
  

ت  ةوارتفع ة الفعلي الليرة القيم ة ب ة اللبناني ندات الخزين ة لس ة اإلجمالي ى  للمحفظ ة  71845إل ي نهاي رة ف ار لي ملي

ران  ل  2018حزي بق  70279مقاب ذي س هر ال ة الش ي نهاي رة ف ار لي رة) 1566(+ملي ار لي ى ملي ت عل . وتوّزع

  المكتتبين كاآلتي:

 
  توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين - 6جدول رقم 

  نهاية الفترة، مليار ليرة لبنانية) - الفعلية(القيمة     
  2018حزيران   2018أيار   2017 1ك     

  المصارف 

  الحصة من المجموع

27522  

37,3%  

26242  

37,3%  

26086  

36,3%  

  مصرف لبنان

  الحصة من المجموع

35580  

48,2%  

32701  

46,5%  

34620  

48,2%  

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

517  

0,7%  

505  

0,7%  

502  

0,7%  

  المؤسسات العامة

  الحصة من المجموع

8941  

12,1%  

9601  

13,7%  

9417  

13,1%  

  الجمهور

  الحصة من المجموع

1283  

1,7%  

1230  

1,8%  

1220  

1,7%  

  71845  70279  73843  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان     

  

اع  ى االرتف الليرة إل ة ب ندات الخزين ة س وع محفظ ن مجم ان م رف لبن ة مص ادت حص ه %48,2(ع د اكتتاب ) بع

ّل  2018في شهر حزيران  %1مليار ليرة وبفائدة  2000شهراً بقيمة  36من فئة  بسندات اض حصة ك مقابل انخف

  .%1,7والجمهور إلى  %13,1والمؤسسات العامة إلى  %36,3من المصارف إلى 
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  سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

ـهاية  ي ن ران ف ت ، 2018حزي ة محبلغ العمالت األجنبي دَرة ب ة الُمص ة اللبناني ندات الخزين ة س  Eurobondsفظ

ى تاريخه)  ة حت د المتراكم د الفوائ وازي (قيمة االكتتابات اإلسمية زائ ا ي وازي   32894م ا ي ل م ون دوالر مقاب ملي

ذي سبق ( 33481 ة الشهر ال ام 28086مليون دوالر في نهاي ة الع ي نهاي ون دوالر ف اإلشارة  ). تجدر2017 ملي

ه دة  %5,15مليون دوالر بفائدة  700سندات يوروبندز بقيمة  2018استحّق في حزيران  إلى أن  6لم

  سنوات.

  

 16085 زمحفظة المصارف التجارية من إجمالي محفظة سندات اليوروبوند بلغت، 2018 حزيرانوفي نهاية          

 %49,6دوالر (أي ما نسبته  مليون 16612 بلمن مجموع المحفظة) مقا %48,9مليون دوالر (أي ما نسبته 

من المجموع)  %50,5ماليين دوالر (أي ما نسبتُه  14178و في نهاية الشهر الذي سبق من مجموع المحفظة)

  ويعود هذا االنخفاض إلى استحقاق سندات كانت تحملها المصارف في محفظتها. . 2017في نهاية كانون األول 

  

  الدين العام

مليار دوالر) مقابل  82,9مليار ليرة (أي ما يعادل  125039 الدين العام اإلجمالي بلغ، 2018 حزيران نهايةفي 

. وبذلك، يكون الدين 2017مليار ليرة في نهاية العام  119893مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و 124373

 2368قدُرها أدنى  مقابل زيادة 2018عام ال النصف األول من مليار ليرة في 5146 العام اإلجمالي ارتفع بقيمة

  . 2017العام  الفترة ذاتها من مليار ليرة في

ام  ر 2018ونتج ارتفاع الدين العام اإلجمالي في النصف األول من الع دين المحرَّ اع ال ة  من ارتف العمالت األجنبي ب

اللير 4710مليار ليرة ( 7101بما يوازي  دين ب ل تراجع ال ة ماليين دوالر) مقاب ة بقيم رة.  1955ة اللبناني ار لي ملي

دوالر  ندات بال ى س ان إل رف لبن ة مص ن محفظ الليرة م ة ب ندات خزين تبدال س ة اس ى عملي ور إل ذا التط زى ه ويُع

  .2018بالتوافق بين وزارة المالية والمصرف المركزي في شهر أيار 

غ ام ل وبل ع القطاع الع ـزيل ودائ د تن ب بع ام الصافي، المحتَس دين الع از المصرفي، ال ار 108903دى الجه  اتملي

  .2017قياساً على نهاية العام  %4,5ه نسبتُ ارتفاعاً  مسّجالً ، 2018 حزيران ليرة في نهاية

ة 2018حزيران وفي نـهاية  ة، بلغت قيم الليرة اللبناني ام المحّرر ب دين الع ّكلةً حوالي  72122 ال رة، مش ار لي ملي

ام 57,7% دين الع الي ال ن إجم ادل مقاب  م ا يع ار 52917ل م ا  ملي ة، أي م العمالت األجنبي ّرر ب دين المح رة لل لي

  من الدين العام اإلجمالي. %42,3نسبتُه 

ران  لعام المحّرر بالليرة اللبنانيةتمويل الدين ا وفي ما يخصّ  ة حزي ي نهاي ان 2018ف ، ارتفعت حصة مصرف لبن

  .%15,4اع غير المصرفي إلى والقط %36,6مقابل انخفاض حصة المصارف إلى  %48,0إلى 
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  مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية - 7جدول رقم     
  بالنسبة المئوية - نهاية الفترة     

  2018حزيرن   2018أيار   2017 1 ك  

  36,6  37,6  37,5  المصارف في لبنان

  48,0  46,3  48,0  مصرف لبنان
  15,4  16,1  14,5  القطاع غير المصرفي

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

  

  في ما يخّص تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية، جاء توّزع حصص المكتتبين كاآلتي:و

  
  مصادر تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية - 8جدول رقم 

  بالنسبة المئوية - نهاية الفترة    
  2018حزيران   2018أيار    2017 1ك   

  2,3  2,2  2,9  حكوماتال

  3,8  3,7  4,4  المتعدّدة األطرافمؤسسات ال

  93,7  93,8  92,4  سندات يوروبوندز

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

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

  

  يثالثاً: القطاع المصرف

ةالموجودا وصلت، 2018 حزيران في نهاية ان   ت/المطلوبات اإلجمالية والمجّمعة للمصارف التجارية العامل ي لبن ىف  إل

ادل  ا يع وازي  353665م ا ي رة (م ار لي ار دوالر)، 234,6ملي ل ملي ة  350172 مقاب ي نهاي رة ف ار لي ارملي  2018 أي

رانليرة في نهاية  اتمليار 313805( 2017العام مليار ليرة في نهاية  331433و ع وا .)2017 حزي ة رتف الي ميزاني إجم

دة بلغت  المصارف التجارية، الذي يشير إلى حجم النشاط المصرفي، ي  %6,7بنسبة جيّ ام  النصف األولف   2018من الع

  .2017العام  من الفترة ذاتهافي  %1,9 أدنى بلغت مقابل ارتفاعه بنسبة

  

  المطلوبات

  الودائع اإلجمالية في المصارف التجارية

ة وصلت، 2018 حزيرانفي نهاية  دى المصارف التجاري ة ل ع اإلجمالي يم و ،الودائ ع القطاع الخاص المق ي تضّم ودائ الت

ار دوالر)، 177,4(ما يوازي  مليار ليرة 267361ما يعادل إلى إلى ودائع القطاع العام،  وغير المقيم، إضافةً  وشّكلت  ملي

ل 75,6% ي نهاي 265844 من إجمالي المطلوبات مقاب رة ف ار لي ارة ملي ة  260745و 2018 أي ي نهاي رة ف ار لي ام ملي الع

ة  اتمليار 258803( 2017 رانليرة في نهاي بة . )2017 حزي ة بنس ع اإلجمالي ت الودائ ي  %2,5وارتفع  النصف األولف

  .2017العام  من الفترة ذاتها في %3,1بنسبة  مقابل ارتفاعها 2018من العام 

ة  %68,35، مقابل 2018 حزيرانفي نهاية  %68,42 مقيم وغير المقيمودائع القطاع الخاص ال معّدل دولرة بلغو في نهاي

  .)2017 حزيرانفي نهاية  %66,71( 2017العام في نهاية  %68,72و الشهر الذي سبقه

ة  - ي نهاي رانف ت، 2018 حزي يم  ارتفع اص المق اع الخ ة للقط ع اإلجمالي ةالودائ ارف التجاري دى المص ى  ل ادل إل ا يع م

ل %58,2وشّكلت مليار دوالر)  136,6(ما يوازي   ار ليرة ملي 205882 ات، مقاب الي المطلوب ار  204744 من إجم ملي
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رة 200440( 2017العام مليار ليرة في نهاية  201263و 2018 أيارليرة في نهاية  ار لي ة  ملي ي نهاي رانف . )2017 حزي

ف األول في %2,3ارتفعت هذه الودائع بنسبة و ام  من النص بة  2018الع ا بنس ل ارتفاعه ي  %3,4مقاب اف رة ذاته من  الفت

   .2017العام 

  
بة الليرة بنس ين ب ع المقيم ي %3,3 وفي التفصيل، ارتفعت ودائ نالنصف األول  ف ام  م ين ، 2018الع ي ح ع ازدادت ف ودائ

ين ة المقيم العمالت األجنبي بة  ب غ  .%1,7بنس يموبل اع الخاص المق ع القط رة ودائ دّل دول ي  %63,32 مع ةف ران نهاي  حزي

  .)2017 حزيرانفي نهاية  %61,43( 2017العام في نهاية  %63,68و 2018 أيارفي نهاية  %63,23مقابل  2018

  

يم بلغت، 2018 حزيرانفي نهاية و ر المق ة ودائع القطاع الخاص غي دى المصارف التجاري وازي  ل ا ي ون 36747م  ملي

ة  36567 دوالر مقابل ي نهاي ون دوالر ف ارملي ون 35156و 2018 أي ة  ملي ي نهاي ام دوالر ف ون 34769( 2017الع  ملي

بة . )2017 حزيراندوالر في نهاية  ع بنس ي  %4,5وارتفعت هذه الودائ ام  النصف األولف ن الع ا  2018م ل ارتفاعه مقاب

  .2017العام من الفترة ذاتها في  %2,4أقّل بلغت بنسبة 

    
   ودائع القطاع المالي غير المقيم 

ان بلغت، 2018 حزيرانفي نهاية  ي لبن ة ف ة العامل دى المصارف التجاري  8230حوالي  ودائع القطاع المالي غير المقيم ل

ون 7481و 2018 أيارمليون دوالر في نهاية  8492 دوالر مقابل مليون ة  ملي ي نهاي ام دوالر ف ون 6573( 2017الع  ملي

  .)2017 حزيراندوالر في نهاية 

  
    لتجاريةاألموال الخاصة للمصارف ا

ة بلغت، 2018 حزيران في نهاية ادل  األموال الخاصة للمصارف التجاري ا يع رة ( 30694م ار لي ار دوالر)  20,4ملي ملي

ة  28831و 2018 أيارفي نهاية  مليار ليرة 31239 مقابل ام مليار ليرة في نهاي ة  28446( 2017الع ي نهاي رة ف ار لي ملي

ران ّكلت )2017 حزي الي %8,7، وش ن إجم ة م ة المجّمع اص.  %34,2و الميزاني اع الخ ليفات للقط وع التس ن مجم م

بة ، 2018العام  من النصف األول في %6,5بنسبة  األموال الخاّصةازدادت و ا بنس ي  %3,5مقابل ارتفاعه اف رة ذاته  الفت

  .2017من العام 

  
  الموجودات

   ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان

لمليار ليرة  176526ما يوازي  إلى ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان تفعتار، 2018 حزيرانفي نهاية   مقاب

ة  155893و 2018 أيارمليار ليرة في نهاية  173068 ي نهاي رة ف ار لي ام ملي ة  135124( 2017الع ي نهاي رة ف ار لي ملي

ام  من ولالنصف األ في %13,2بنسبة  ازدادت. وبذلك، تكون هذه الودائع قد )2017 حزيران ل  ،2018الع امقاب  ارتفاعه

  .2017من العام  الفترة ذاتهافي  %0,4 بسيطة بلغت بنسبة
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  التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم

ار  80074ما يوازي  التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم بلغت، 2018 حزيرانفي نهاية  ملي

ة  53615و 2018 أياردوالر في نهاية  مليون 53044 دوالر، مقابل مليون 53117ليرة أو ما يعادل  ي نهاي مليون دوالر ف

ليفات تكونوبذلك،  ).2017 حزيرانمليون دوالر في نهاية  52394( 2017العام  ذه التس د  ه بة  تراجعتق ي %0,9بنس  ف

ف األول ن النص ام  م ّمن2018الع ليفات ال تتض ذه التس ى أّن ه ارة إل ع اإلش ارف  . م ا المص ي تملكه ة الت األوراق المالي

  .المقيم التجارية على القطاع الخاص

 

  التسليفات المصرفية للقطاع العام

ام بلغت، 2018 حزيرانفي نهاية  ة للقطاع الع ن المصارف التجاري ليفات الممنوحة م ا  التس ادل م رة 50053يع ار لي  ،ملي

ة  اتمليار 54203( 2017العام مليار ليرة في نهاية  48163و 2018 أيارمليار ليرة في نهاية  51077 مقابل ي نهاي ليرة ف

ي %3,9سبة بن هذه التسليفات ارتفعتو .)2017 حزيران ف األول ف ام  من النص ل، 2018الع ا بنسبة  مقاب  %3,6ارتفاعه

  . 2017من العام  الفترة ذاتها في

ام من  النصف األول مليار ليرة في 984ة بمقدار التسليفات المصرفية للقطاع العام بالليرتراجعت وفي التفصيل،   2018الع

ار 25805لتبلغ  ي  اتملي رة ف ة لي راننهاي ي حين ازدادت  ،2018 حزي ةف العمالت األجنبي ام ب ليفات للقطاع الع ة  التس بقيم

رة  2874وازي ت ار لي ىملي ل إل ادل  لتص ا يع رة 24248م ار لي ار  ملي ي أي ارف ف راء المص أثّرة بش ند 2018مت ات س

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

  

  الموجودات الخارجية 

رانفي نهاية  ت، 2018 حزي ة بلغ ة للمصارف التجاري ون 23321 الموجودات الخارجي ل ملي ون  22928 دوالر مقاب ملي

ة  ي نهاي اردوالر ف ون 23601و 2018 أي ي نه ملي ة دوالر ف ام اي ون 23481( 2017الع ة  ملي ي نهاي راندوالر ف  حزي

بة  تراجعتو. )2017 ي %1,2هذه الموجودات بنس ف األول ف ام  النص ل ، 2018من الع امقاب بة ارتفاعه ي  %1,6 بنس ف

  .2017من العام  الفترة ذاتها

  

 ً   الوضع النقدي -رابعا

   الكتلة النقدية

ة ي نهاي ران ف لت، 2018 حزي ة النقدي وص ع (م ةالكتل ا الواس الليرة و )3بمفهومه ةبب ى  العمالت األجنبي وازيإل ا ي  م

رة 213000 ار لي ل ،ملي ة  211788 مقاب ي نهاي رة ف ار لي ارملي ة  208965و 2018 أي ي نهاي رة ف ار لي ام ملي  2017الع

ة (م الكتلة النقدية تكونبذلك، و .)2017 حزيرانمليار ليرة في نهاية  207869( ت3اإلجمالي د ارتفع بة  ) ق ي  %1,9بنس ف

ف األول ام  النص ن الع رى. 2018م ة أخ ن جه غ، م ة بل ة النقدي رة الكتل دّل دول ي  %61,80 )3)/م2م-3((مأي ) 3م( مع ف

راننهاية  ل  حزي ة  %61,73مقاب ي نهاي ار ف ام  %62,12و ،2018أي ة الع ي نهاي ة  %60,02( 2017ف ي نهاي رانف  حزي

 :من 2018العام من  النصف األول فيمليار ليرة  4035 والبالغ) 3(م اليةلكتلة النقدية اإلجما ارتفاعوتأتّى ). 2017



  انـــارف لبنـــة مصــــجمعي   
11

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

دار الموجودات  كّل من تراجع عن ذلك نتجودوالر).  مليون 752مليار ليرة (ما يعادل  1134يوازي  ذهب بمق  642من ال

ً  تراجعنتيجة  دوالر) مليون 426مليار ليرة ( ا ذهب عالمي ذهب) و، سعر أونصة ال ر ال ة الصافية (غي الموجودات الخارجي

 .دوالر) مليون 326مليار ليرة (ما يعادل  492بما يوازي 

  .مليار ليرة 438 على القطاع العام بقيمة لجهاز المصرفياديون  صافي تراجع -

ً "المسّجلة  فروقات القطع جعترا -   .مليار ليرة 636بقيمة  " سلبا

ع - ة تراج ليفات اإلجمالي ة التس رفي الممنوح از المص ن الجه اص م اع الخ يم للقط والي المق ة 1691 بح رة، نتيج ار لي  ملي

ادل تراجع  ا يع ة بم العمالت األجنبي رة ( 1956التسليفات ب ار لي ون 1298حوالي ملي ل ارت، دوالر) ملي اع مقاب ليفات ف التس

  .مليار ليرة 265بالليرة بما مقداره 

  ليرة. مليار 6663البنود األخرى الصافية بقيمة  ارتفاع -

يّق (م ارتفعت ،2018العام من  النصف األول فيو ا الض الليرة بمفهومه بة  )1الكتلة النقدية ب ين ازدادت، %8,1بنس ي ح  ف

  .%2,8نسبة ب )2الكتلة النقدية بالليرة بمفهومها الواسع (م

 

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

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

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

  المصارف في األسواق الخارجية.

  

  معدالت الفوائد

  معّدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

إلى  نيةعلى المحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنا ةلقَّ الفائدة المثانخفضت ، 2018 حزيران في نهاية

ويعود هذا االنخفاض إلى  ).2017في نهاية العام  %6,65في نهاية الشهر الذي سبق ( %6,56مقابل  6,41%

(استثنائياً). وانخفض  %1مليار ليرة بنسبة  2000شهراً بقيمة  36اكتتاب مصرف لبنان  بسندات خزينة من فئة 

ً ( 1475قليالً إلى  متوسط عمر المحفظة ً ( 1499قابل سنوات) م 4,05يوما يوماً  1420سنوات) و 4,1يوما

   .سنوات) في نهاية التواريخ على التوالي 3,90(

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

لفئة الستة أشهر،  %4,99، لفئة 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

  

  )Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األجنبية (
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ة  ي نهاي ران ف ت ، 2018حزي يالً ارتفع دة قل ـمالت  ةلقَّ المثالفائ ة بالع ندات الخزين ـة لس ة اإلجمالي ى المحفظ عل

ة ( ى  Eurobonds)األجنبي ل  %6,73إل بق ( %6,70مقاب ذي س هر ال ة الش ي نهاي انون  %6,49ف ة ك ي نهاي ف

ع 2017األول  ة)، وارتف ر المحفظ ط عم ى  متوس ل  7,95إل نوات مقاب نوات و 7,87س ة  7,07س ي نهاي نوات ف س

واليالف ى الت رات عل ة  .ت ندات بقيم تحقاق س ى اس ور إل ذا التط ود ه بياً  700ويع ة نس دة منخفض ون دوالر بفائ ملي

)5,15%.(  

  
  الفوائد المصرفية على الليرة

شبه مستقّر عند  على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالليرة اللبنانية ةلقَّ المثمتوسط الفائدة بقي ، 2018 حزيرانفي 

 المثقَّلةمتوسط الفائدة )، فيما ارتفع 2017في حزيران  %5,51في الشهر الذي سبق ( %6,71مقابل  6,72%

) في %8,39( %8,65مقابل  %8,82نقطة أساس إلى  17بواقع  على التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالليرة

  األشهر الثالثة على التوالي.

 %5,00على  )Interbank  Rateالمصارف بالليرة (بين المثقّلة متوّسط الفائدة استقّر  ،2018وفي حزيران 

  ).2017في حزيران  %4,26شأنه في الشهر الذي سبق (

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

      

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

  2018حزيران   2018أيار   2017 حزيران  

  6,72  6,71 5,51  المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة متوسط

  8,82  8,65  8,39  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

  5,00  5,00  4,26  المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

  المصدر: مصرف لبنان    

  

  الفوائد المصرفية على الدوالر

دى المصارف  المثقَّلالمتوّسط انخفض قليالً  ،2018 حزيرانفي  دوالر ل للفائدة على الودائع الجديدة أو المجدّدة بال

ان ي لبن ى  ف ل  %4,09إل بق ( %4,11مقاب ذي س هر ال ي الش ران  %3,58ف ي حزي يالً  )،2017ف ع قل ا ارتف فيم

دوالرقَّ المتوّسط المث دّدة بال دة أو المج ى التسليفات الجدي دة عل ى  ل للفائ ل  %7,93إل ذي  %7,87مقاب ي الشهر ال ف

  ) في التواريخ المذكورة على التوالي.%7,27سبق (

ى  الليبور لثالثة أشهر معدل متوسط، بقي 2018وفي حزيران  ل  %2,33شبه مستقّر عل ي الشهر  %2,34مقاب ف

  ). 2017في حزيران  %1,26الذي سبق (

  الدوالر في لبنان في عدد من األشهر:ويعرض الجدول أدناه تطور الفائدة المصرفية على 
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  تطّور الفائدة على الدوالر، بالنسبة المئوية (%) - 10جدول رقم   
  2018 حزيران  2018 أيار  2017حزيران   

  4,09  4,11  3,58  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

 7,93  7,87  7,27  دّدةمتوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المج

 2,33 2,34 1,26  متوّسط معدّل ليبور لثالثة أشهر

  المصدر: مصرف لبنان    

       

  سوق القطع

ي هامش  شأنه منذ سنوات عدّة ليرات 1507,5أقفل متوسط سعر الدوالر األميركي على  ،2018في حزيران  وبق

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

ً يوم   .2018من العام  السادسفي الشهر  ا

انبلغت على صعيد آخر،  ة السائلة موجودات مصرف لبن العمالت األجنبي ل  33142 ب ون دوالر مقاب  34646ملي

بق و ذي س هر ال ة الش ي نهاي ون دوالر ف انون األول  35806ملي ة ك ي نهاي ين ف ذه . وع2017مالي ون ه ه، تك لي

دار  د انخفضت بمق ام  2664الموجودات ق ن الع ي النصف األول م ون دوالر ف ة  2018ملي ل انخفاضها بقيم مقاب

  . 2017مليون دوالر في الفترة ذاتها من العام  142

  

  ؤشر أسعار االستهالكم

ي  رانف ع ، وبحسب مؤسسة البحوث واالستشارات، 2018 حزي رمؤّشارتف ة بي  وت وضواحيهار األسعار لمدين

انون األول  %6,20قياساً على الشهر الذي سبق، لتكون نسبة ارتفاعه  %2,26بنسبة  ى ك اً عل د 2017قياس . وعن

ران  ي حزي ة ف ي  2018مقارنة متوسط هذا المؤشر في األشهر اإلثني عشر المنتهي ي األشهر اإلثن ع متوسطه ف م

ً 2017عشر المنتهية في حزيران    . %1,66بنسبة  ، يكون قد سّجل ارتفاعا

  

انأما  ع بنسبة  مؤشر األسعار في لبن د ارتف ذي تنشره إدارة اإلحصاء المركزي، فق ران  %0,9ال ي حزي  2018ف

ذي سبق وبنسبة انون األول  %3,2 قياساً على الشهر ال ى ك ة متوسطه2017قياساً عل د مقارن ي األشهر   . وعن ف

ران  ي حزي ة ف ع األشهر اإل 2018اإلثني عشر المنتهي ران م ي حزي ة ف ي عشر المنتهي ع 2017ثن د ارتف ون ق ، يك

  .%5,2بنسبة 

  
 

         


