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  الوضع االقتصادي والمالي والمصرفي

  2018 أيار    
   

ً على الشهر الذي سبق، إذ تحّسن بعض 2017 في أيار ، تباينت نتائج مؤشرات القطاع الحقيقي المتوافرة قياسا

اب في مساحات البناء المرخَّص بها وحركة الركّ كحركة مقاصة الشيكات، فيما تراجع بعضها اآلخر كمنها 

وكذلك  %0,7قدُرها  جيدةارتفعت التسليفات للقطاع الخاص المقيم بنسبة النشاط المصرفي،  من ناحيةالمطار. 

ً . %0,6ودائع القطاع الخاص بنسبة  ، وبقيت موجودات مليار دوالر 1,2 بمقدار وسّجل ميزان المدفوعات فائضا

يار دوالر في نهاية الشهر مل 34,6 بلغت إذ مستوى مرتفع ومالئم على مصرف لبنان السائلة بالعمالت األجنبية

أما  في الشهر الخامس من السنة الحالية. تقلّبات بسيطةالمدينة في سوق بيروت  وعرفت معدالت الفائدة المذكور.

بحيث ، تغيّر بنيته الالفت وكان، 2018مليار دوالر في نهاية أيار  82,5 وصل إلىفقد  ،الدين العام اإلجمالي

نتيجة عملية مقابل انخفاض نسبة الدين بالليرة  من إجمالي الدين العام األجنبيةنسبة الدين بالعمالت  ارتفعت

  سندات بالعمالت األجنبية.ببالليرة من محفظة مصرف لبنان  خزينة استبدال سندات

  

   الوضع االقتصادي العام -أوالً 

  الشيكات المتقاصة

ة بلغت، 2018 أيارفي  ة للشيكات المتقاّص ة اإلجمالي ا يع القيم ون 5566ادل م ل  ملي ين 5304دوالر مقاب ي  مالي دوالر ف

بق ذي س هر ال ون 5673و الش ي  ملي اردوالر ف تو. 2017 أي ة  تراجع يكات المتقاص ة الش بة قيم ي %1,5بنس هر  ف األش

ةتراجع  . من جهة أخرى،2017من العام  الفترة ذاتهابالمقارنة مع  2018العام  األول من الخمسة األولى رة قيم  معدّل دول

ار -كانون الثانيفترة  في %67,7 إلى الشيكات المتقاّصة ل  2018 أي ي %68,7مقاب ام ف ن الع ا م رة ذاته ا  ،2017 الفت كم

  .يتبيّن من الجدول أدناه
  

  2018-2015السنوات  من ىولاأل األشهر الخمسة فيتطّور الشيكات المتقاّصة  - 1جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2018  2017  2016  2015  

2018/2017  

  الشيكات بالليرة

  العدد (آالف) -

  القيمة (مليار ليرة) -

  متوّسط قيمة الشيك (آالف الليرات)  -

  

1660  

11362  

6845  

  

1738  

12276  

7063  

  

1851  

13270  

7169  

  

1910  

13494  

7065  

  

+3,2  

+1,7  

-1,5  

  الشيكات بالعمالت األجنبية

  العدد (آالف) -

  القيمة (مليون دوالر) -

  ة الشيك (دوالر)متوّسط قيم -

  

3428  

21113  

6159  

  

3368  

20013  

5942  

  

3199  

19315  

6038  

  

3042  

18747  

6163  

  

-4,9  

-2,9  

+2,1  

  مجموع قيمة الشيكات (مليار ليرة)

  متوّسط قيمة الشيك (آالف الليرات)

43190  

8489  

42446  

8313  

42387  

8394  

41755  

8432  

-1,5  

+0,5 

  دولرة الشيكات، %

  العدد - 

  القيمة - 

  

67,4  

73,7  

  

66,0  

71,1  

  

63,3  

68,7  

  

61,4  

67,7  

  

  المصدر: مصرف لبنان       



  انـــارف لبنـــة مصــــجمعي   
2

  حركة االستيراد

ي  ارف ت ،2018 أي لعية بلغ واردات الس ة ال ون 1591 قيم ل دوالر ملي ون 1564 مقاب ي  ملي بقدوالر ف ذي س هر ال  الش

بة انخفضتقد  السلعية الواردات قيمة وبذلك، تكون .2017 أياردوالر في  مليون 1593و ي %2,9 بنس هر الخمسة  ف األش

ا مقارنة معبال 2018العام  من األولى ام  من الفترة ذاته ي حين، 2017الع توردة بنسبة تراجعت ف ات المس ملحوظة  الكّمي

  .%27,5 بلغت

 

ى في الواردات السلعية تتوّزعو ام  األشهر الخمسة األول ن الع ات ا بحسب 2018م ت المنتج اآلتي: احتلّ ا ك ة نوعه لمعدني

ز األول  ادة كالمرك تها الع ّكلت حّص ا %17,2وش وع، تلته ن المجم ة ( م ناعة الكيميائي ات الص اآلالت ، ف)%11,8منتج

ّم  ،)%11,4ائية (بواألجهزة والمعدّات الكهر ل (ث دّات النق ةتمن، ف)%8,5مع ناعة األغذي ات ص عيدو .)%7,1( ج ى ص  عل

ام  من األشهر الخمسة األولى في السلع التي استورد منها لبنان البلدانأبرز  ي الصين تحّلــ ،2018الع ى  ف ة األول إذ المرتب

ت حّصب واردات %10,9تها لغ وع ال ن مجم دهاتل ،م ا أتي بع ّم %8,7( ايطالي ان )، ث ا ()%7,9(اليون  )،%6,2، فألماني

  . )%5,6( الواليات المتّحدة األميركيةف

  

  2018- 2015السنوات  من ة األولىاألشهر الخمس الواردات السلعية في - 2جدول رقم 
نسبة التغيّر، %   2018  2017  2016  2015  

2018/2017  
 2,9-  7965  8207  7981  7300  الواردات السلعية (مليون دوالر)

  المصدر: المركز اآللي الجمركي     

  

  حركة التصدير

ل  ،مليون دوالر 254 الصادرات السلعية قيمة بلغت، 2018 أيارفي  ون 256مقاب بقه و ملي ذي س هر ال ي الش  240دوالر ف

ى في %9,9 الصادرات السلعية بنسبة ازدادت قيمة. و2017 أيارمليون دوالر في  ام  من األشهر الخمسة األول  2018الع

   .2017 العاممن  اذاته الفترةبالمقارنة مع 

يو لعية ف رة  توّزعت الصادرات الس انيفت انون الث ار -ك اآلتي: اح 2018 أي ا ك ب نوعه تبحس به  تلّ ة وش األحجار الكريم

ة ادن الثمين ة والمع تها  الكريم ت حّص ز األول وبلغ اد %26,0المرك وع الص ن مجم ارات، م ة  تلته ادن العادي المع

نوعاتها ةف ،)%13,9( ومص ناعة األغذي ات ص ّم  ،)%13,8( منتج ةث ناعة الكيميائي ات الص اآلالت ف ،)%11,6( منتج

رز  ومن. )%9,7( واألجهزة والمعدّات الكهربائية دانأب ان البل ا لبن ي صدّر إليه لع الت ي الس ى ف من  األشهر الخمسة األول

ت حّص التي احتلّتاإلمارات العربية المتّحدة  :نذكر، 2018العام  الي إمن  %12,5 تهاالمرتبة األولى وبلغ ادراتالجم  ص

  .)%5,3( فسورية)، %6,7( بية السعوديةالمملكة العرثّم  )،%7,4( سويسراثّم  )،%9,8( فريقياجنوب أ تلتها، السلعية

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

نسبة التغيّر، %   2018  2017  2016  2015  
2018/2017  

  9,9+  1324  1205  1107  1272  الصادرات السلعية (مليون دوالر)
  المصدر: المركز اآللي الجمركي     

 



  انـــارف لبنـــة مصــــجمعي   
3

  بات الخارجيةالحسا

ي - ار ف غ ،2018 أي اري بل زان التج ز المي ون 1337 عج لدوالر  ملي ز مقاب دُره  عج ين 1308ق ي  دوالر مالي انف  نيس

ي  1353و 2018 ون دوالر ف ارملي ى 2017 أي اري إل زان التج ي المي ز ف يالً العج ع قل ون 6641. وتراج ي  ملي دوالر ف

  .2017مليون دوالر في الفترة ذاتها من العام  7002ز بقيمة مقابل عج 2018من العام  األشهر الخمسة األولى

  

از المصرفي  الموجودات الخارجية الصافية سّجلت، 2018 أيارفي  - ةلدى الجه ً  والمؤسسات المالي ا ة ارتفاع  1204 بقيم

ة  مقابل ،دوالر ماليين ة  556تراجعها بقيم ذي سبق وبقيم هر ال ي الش ون دوالر ف ي 592ملي ون دوالر ف ار ملي . 2017 أي

ام  األشهر الخمسة األولىدوالر في  مليون 449هذه الموجودات بقيمة  ارتفعتو ل  2018من الع امقاب ة  تراجعه  358بقيم

  .2017من العام  الفترة ذاتهادوالر في  مليون

  

  قطاع البناء

ابتَ  بلغت ،2018 أيارفي  - دى نق ـها ل اء المرّخص ب روت وا يْ مساحات البن ي بي ف 844 لشمالالمهندسين ف ر أل ع مت  مرب

د  مساحات البناءتراخيص  وبذلك، تكون .2017 أيارفي  2م ألف 1220والشهر الذي سبق  في 2م ألف 883مقابل  )2(م ق

  .2017من العام  اذاته الفترةبالمقارنة مع  2018العام  من األشهر الخمسة األولى في %16,4بنسبة  انخفضت
  

  2018- 2015السنوات من  ىاألول األشهر الخمسة في المرخَّص بها البناء مساحاتتطّور  - 4جدول رقم 

 ، %نسبة التغيّر  2018  2017  2016  2015  
2018/2017  

 16,4- 4408 5274 5331 4871 )2مساحات البناء اإلجمالية (ألف م

  المهندسين في بيروت والشمال تاابالمصدر: نق     

  

ل 71,4 المستوفاة عبر مختلف أمانات السجّل العقاري قيمة الرسوم العقارية بلغت، 2018 أيارفي  - رة مقاب  48,6 مليار لي

بة هذه الرسوم  تراجعتو .2017 أيارفي  اً مليار 77,2و في الشهر الذي سبق مليار ليرة ي  %16,4بنس هر الخمسة ف األش

  .2017العام  من اذاته الفترة مع بالمقارنة 2018من العام  األولى

ي  458مقابل   2018 أيار ف طن فيأال 410إلسمنت المسلّمة، فقد بلغت على صعيد كّميات ا -  ف طن ف  نيسانأل

ىفي  %4,2 هذه الكّميات بنسبة تراجعتو. 2017 ألف طن في أيار 495و 2018 ام  األشهر الخمسة األول ن الع م

  .2017من العام  اذاته الفترةبالمقارنة مع  2018
  

  قطاع النقل الجوي

دولي ، بلغ 2018 أيارفي  ة 5501عدد الرحالت اإلجمالية من وإلى مطار رفيق الحريري ال ادمين رحل اب الق ، وعدد الرك

309211  ً ابرين  أشخاص 289005والمغادرين  شخصا ً  386والع ي شخصا ر المطار ف ة الشحن عب ى صعيد حرك . وعل

ً  4982، بلغ حجم البضائع المفرغة المذكورالشهر  ً طن 4638مقابل  طنا   شحونة.للبضائع الم ا
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ادمين  كّل من  ارتفعت، 2017العام من  ذاتها الفترة، وبالمقارنة مع 2018 العاممن  األشهر الخمسة األولىفي و ة الق حرك

ر المطار بنسبة  %6,2حركة المغادرين بنسبة و %9,0بنسبة  رحالت و، %12,1وحركة شحن البضائع عب بنسبة عدد ال

1,9%.  

 
  ري الدولي وحّصة الميدل ايست منهاحركة مطار رفيق الحري - 5جدول رقم 

  2018و 2017العامين من  األشهر الخمسة األولى في

  التغيّر، %  2018  2017  

  حركة الطائرات (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

26193  

36,2  

26696  

35,7  

+1,9  

  حركة القادمين (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

1397914  

37,6  

1524323  

36,9  

+9,0  

  كة المغادرين (عدد)حر

  منها: حّصة الميدل ايست، %

1442405  

37,4  

1532094  

37,0  

+6,2  

  8,6-  1740  1904  حركة العابرين (عدد)

  حركة شحن البضائع (طن)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

35345  

29,5  

39616  

27,9  

+12,1 

  المصدر: قسم التطوير والتسويق في مطار بيروت الدولي    

 
  يروتحركة مرفأ ب

ي  ارف روت 2018 أي أ بي ت مرف ي دخل واخر الت دد الب غ ع ة 141، بل ائع المفرغ م البض اخرة، وحج ه  ب ً  581251في ا  طنّ

ً  68998والمشحونة  ا ة طنّ توعبات المفرغ دد المس توعب 24834، وع ً مس يو. ا ى ف ة األول هر الخمس ن  األش ام م  2018الع

ع رة وبالمقارنة م ن اذاته الفت ام  م ع ،2017الع بة  ّل منك تراج واخر بنس ة بنسبة  حجم البضائعو ،%3,2عدد الب المفرغ

 .%0,7 عدد المستوعبات المفرغة بنسبةفي حين ارتفع ، %4,5، وحجم البضائع المشحونة بنسبة 7,7%

  

   بورصة بيروت

ا سهماً قيمته 3629854بقيت الحركة في بورصة بيروت متواضعة إذ بلغ عدد األسهم المتداولة  ، 2018 أيارفي 

داول  28,8 ل ت ي مقاب ون دوالر أميرك ا  3491466ملي هماً قيمته بق   19,8س ذي س هر ال ي الش ون دوالر ف ملي

ار  157,3سهماً بقيمة  18564676( ي أي ة ).2017مليون دوالر ف ى  الرسملة السوقية وانخفضت قيم  10972إل

  ت الثالث على التوالي. مليون دوالر) في نهاية الفترا 11725مليوناً ( 11229مليون دوالر مقابل 

روت،  %73,4القطاع المصرفي على  استحوذ، 2018 أياروفي  ي بورصة بي ة ف من إجمالي قيمة األسهم المتداول

   .%1,3 علىالقطاع الصناعي ثّم ،  %25,3 والتي حصلت على شركة سوليدير بسهَمْيها "أ" و"ب"تلته  

  يتبيّن الآلتي: 2018و 2017ألولى من العاَمْين وعند مقارنة حركة بورصة بيروت في األشهر الخمسة ا

 مليوناً. 52,7مليون سهم إلى  34ارتفاع عدد األسهم المتداولة من  - 

  مليوناً.  386,6مليون دوالر إلى  291,2ارتفاع قيمة التداول من  - 
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 ً   المالية العامة    - ثانيا

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

 المعطيات التالية:  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%

 مليار ليرة) والتي تتضّمن إيرادات االتصاالت بشكل أساسي.  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 2017عند مقارنتها في الشهَرْين األّولَْين من العاَمْين  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

ديات (+)، نتجت بشكل أس2018من العام  ى البل اع التحويالت إل ز 506اسي من ارتف م ت ا ل رة) فيم ارات لي دد 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

بتُه  ت نس الي وارتفع ام الح ن الع ا م رة ذاته ي الفت ارات ف وع ال %8,0ن مملي ى من مجم دفوعات إل ي  %30,7م 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 ارتفعويتبيّن من الجدول أدناه أن خدم ي حين تراجعت بشكل قياساً ت قل ة ف ى المقبوضات اإلجمالي عل

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

    
  تطور بعض النسب المئوية المتعلّقة بخدمة الدين العام - 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

ي  ة ف ارنهاي ت ، 2018 أي ندات الانخفض ة لس ة اإلجمالي مية للمحفظ ة اإلس ات القيم الليرة (فئ ة ب هر،  3خزين  6أش

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

ار 75805 مقابلمليار ليرة  69259إلى  ة اتملي ي نهاي ذي سبق و ف ة 72812الشهر ال ي نهاي رة ف ار لي ام  ملي الع

ة2017 ذه المحفظ ون ه ذلك، تك د  . وب تق ة  انخفض ي 3553بقيم رة ف ار لي ام  ملي ن الع ى م ة األول هر الخمس األش

2018.   
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ار  ي أي تبدال 2018فف ة اس الزم، عملي ويض ال ة والتف وانين المتاح ار الق ي إط ة، ف ة اللبناني تكملت وزارة المالي ، اس

ة  لسندات خزينة بالليرة اللبنانية يحملها مصرف لبنان بسندات خزينة بالدوالر األميركي ارات دوالر.  5,5بقيم ملي

رة)،  2948شهراً ( 36وتوّزعت السندات المستبدلة على فئات  ار لي رة)،  3591شهراً ( 60ملي ار لي شهراً  84ملي

رة)،  759( ار لي رة) و 96ملي ار لي هراً (ملي هراً ( 120ش ار  713ش ي أي رة). وف ار لي درت وزارة 2018ملي ، أص

الليرة  ة ب ن فئتَالمالية سندات خزين ة  7ْي م رة) و 300سنوات (بقيم ار لي ة  10ملي رة)  201سنوات (بقيم ار لي ملي

 سنوات وما دون.  5باإلضافة إلى السندات من فئة 
  

  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  0,28  4,06  23,28  2,42  13,99  24,17  15,78  10,81  3,32  1,17  0,73  2018نيسان 

  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 

  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

ندات ة الس اض حص اله انخف دول أع ن الج يّن م ات  يتب ن فئ هراً و 36م ندات  60ش ة الس وع محفظ ن مجم هراً م ش

  قياساً على الشهر الذي سبق مقابل ارتفاع حصة الفئات األخرى.  2018بالليرة في نهاية أيار 
  

ةاوانخفضت  ة الفعلي الليرة لقيم ة ب ة اللبناني ندات الخزين ة لس ى  للمحفظة اإلجمالي ة  70279إل ي نهاي رة ف ار لي ملي

ذي سبق  76876مقابل  2018أيار  رة) 6597- (مليار ليرة في نهاية الشهر ال ار لي ين ملي ى المكتتب . وتوّزعت عل

  كاآلتي:

 
  توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين - 6جدول رقم 

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

  المصارف 

  الحصة من المجموع

27522  

37,3%  

25747  

33,5%  

26242  

37,3%  

  مصرف لبنان

  الحصة من المجموع

35580  

48,2%  

40030  

52,1%  

32701  

46,5%  

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

517  

0,7%  

507  

0,7%  

505  

0,7%  

  المؤسسات العامة

  الحصة من المجموع

8941  

12,1%  

9321  

12,1%  

9601  

13,7%  

  الجمهور

  الحصة من المجموع

1283  

1,7%  

1271  

1,6%  

1230  

1,8%  

  70279  76876  73843  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان     

  

النتيجة عملية استبدال سندات الخزينة بالليرة من محفظة مصرف لبنو ا بسندات ب ة ان إلى ما يوازيه عمالت األجنبي

ى 2018في شهر أيار  ة  %46,5، انخفضت حصة مصرف لبنان إل ي نهاي الليرة ف من مجموع محفظة السندات ب
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ل  ار مقاب ى  %52,1أي ارف إل ن المص ّل م ة ك ت حص ا ارتفع بق، فيم ذي س هر ال ة الش ي نهاي ل  %37,3ف مقاب

  في التاريَخْين المذكوَرْين على التوالي.  %14,4مقابل  %16,2وحصة القطاع غير المصرفي إلى  33,5%

  

  سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

(قيمة  Eurobondsمحفظة سندات الخزينة اللبنانية الُمصدَرة بالعمالت األجنبية بلغت ، 2018أيار في نـهاية 

مليون دوالر مقابل ما يوازي   33481ما يوازي االكتتابات اإلسمية زائد الفوائد المتراكمة حتى تاريخه) 

). ويُعزى هذا 2017 مليون دوالر في نهاية العام 28086مليون دوالر في نهاية الشهر الذي سبق ( 28254

  االرتفاع في شهر أيار إلى عملية االستبدال الُمشار إليها أعاله.

مليون  16612 زمن إجمالي محفظة سندات اليوروبوند محفظة المصارف التجارية بلغت، 2018 أياروفي نهاية          

من  %48,8دوالر (أي ما نسبته  مليون 13801 من مجموع المحفظة) مقابل %49,6دوالر (أي ما نسبته 

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

ود ارتفاع محفظة المصارف في سندات اليوروبندز إلى شرائها غالبية السندات ويع. 2017نهاية كانون األول 

  .2018مليارات دوالر في شهر أيار  3التي باعها المركزي بقيمة 

  

  الدين العام

مليار دوالر) مقابل  82,5مليار ليرة (أي ما يعادل  124359 الدين العام اإلجمالي بلغ، 2018 أيار نهايةفي 

. وبذلك، يكون الدين 2017مليار ليرة في نهاية العام  119889مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و 123215

ها قدرُ أدنى  مقابل زيادة 2018العام  األشهر الخمسة األولى من مليار ليرة في 4470 العام اإلجمالي ارتفع بقيمة

  . 2017العام  الفترة ذاتها من مليار ليرة في 2753

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

ة  5288مليار ليرة ( 7972األجنبية بما يوازي  ة بقيم ار  3502مليون دوالر) مقابل تراجع الدين بالليرة اللبناني ملي

ة  ين وزارة المالي التوافق ب دوالر ب ندات بال ى س الليرة إل ندات ب تبدال الس ة اس ى عملي ور إل ذا التط زى ه رة. ويُع لي

  ومصرف لبنان.

از المصرفي،  وبلغ دى الجه ام ل ع القطاع الع ـزيل ودائ رة  108841الدين العام الصافي، المحتَسب بعد تن ار لي ملي

  .2017قياساً على نهاية العام  %4,4نسبتُه رتفاعاً ا مسّجالً ، 2018 أيار في نهاية

ـهاية  ي ن ار وف ة 2018أي ت قيم ة، بلغ الليرة اللبناني ّرر ب ام المح دين الع والي  70575 ال ّكلةً ح رة، مش ار لي ملي

ام 56,8% دين الع الي ال ن إجم ادل   م ا يع ل م ار 53784مقاب ا  ملي ة، أي م العمالت األجنبي ّرر ب دين المح رة لل لي

  من الدين العام اإلجمالي. %43,2ه نسبتُ 
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صّ  ا يخ ي م دين ا وف ل ال ةتموي الليرة اللبناني ّرر ب ام المح ار  لع ة أي ي نهاي تبدال،  2018ف ة االس ة عملي ، ونتيج

ى  ان إل اع حصة %46,3انخفضت حصة مصرف لبن ل ارتف ّل من مقاب ى  ك ر  %37,6المصارف إل والقطاع غي

  .%16,1المصرفي إلى 

  ادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانيةمص - 7جدول رقم     
  بالنسبة المئوية - نهاية الفترة     

  2018أيار   2018نيسان   2017 1 ك  

  37,6  33,7  37,5  المصارف في لبنان

  46,3  51,9  48,0  مصرف لبنان
  16,1  14,4  14,5  القطاع غير المصرفي

  100,0  100,0  100,0  المجموع
  انالمصدر: مصرف لبن     

  

  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    
  2018أيار   2018نيسان    2017 1ك   

  2,2  2,9  2,9  الحكومات

  3,7  4,4  4,4  فالمتعدّدة األطرامؤسسات ال

  93,8  92,5  92,4  سندات يوروبوندز

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

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

 

  يثالثاً: القطاع المصرف

ارف التجاري وصلت، 2018 أيار في نهاية ةالموجودات/المطلوبات اإلجمالية والمجّمعة للمص ان   ة العامل ي لبن ىف ا  إل م

ادل  وازي  350172يع ا ي رة (م ار لي ار دوالر)، 232,3ملي ل ملي ة  341148 مقاب ي نهاي رة ف ار لي انملي  2018 نيس

ة  331433و ي نهاي رة ف ار لي ام ملي ة  311883( 2017الع ي نهاي رة ف ار لي ارملي ع  .)2017 أي ة وارتف الي ميزاني إجم

ىفي  %5,7بنسبة جيّدة بلغت  ى حجم النشاط المصرفي،المصارف التجارية، الذي يشير إل ام  األشهر الخمسة األول من الع

  .2017العام  من الفترة ذاتهافي  %1,3 أدنى بلغت مقابل ارتفاعه بنسبة  2018

  

  المطلوبات

  الودائع اإلجمالية في المصارف التجارية

ر و ،جاريةالودائع اإلجمالية لدى المصارف الت وصلت، 2018 أيارفي نهاية  يم وغي ع القطاع الخاص المق التي تضّم ودائ

افةً  يم، إض ام،  المق اع الع ع القط ى ودائ ى إل ادل إل ا يع رة 265844م ار لي وازي  ملي ا ي ار دوالر)، 176,3(م ّكلت  ملي وش

ة  260745و 2018 نيسانمليار ليرة في نهاية  264378 من إجمالي المطلوبات مقابل 75,9% ي نهاي رة ف ار لي ام الملي ع

بة . )2017 أيارمليار ليرة في نهاية  256889( 2017 ي  %2,0وارتفعت الودائع اإلجمالية بنس ى  األشهر الخمسةف األول

  .2017العام  من الفترة ذاتها في %2,4بنسبة  مقابل ارتفاعها 2018من العام 
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يم معّدل دولرة بلغو ر المق يم وغي ع القطاع الخاص المق ة  %68,35 ودائ ي نهاي ارف ل 2018 أي ة  %68,31، مقاب ي نهاي ف

  .)2017 أيارفي نهاية  %66,58( 2017العام في نهاية  %68,72و الشهر الذي سبقه

ادل إلى  لدى المصارف التجاريةالودائع اإلجمالية للقطاع الخاص المقيم  ارتفعت، 2018 أيارفي نهاية  - ا يع  204744م

ل %58,5لت وشكّ مليار دوالر)  135,8(ما يوازي   مليار ليرة  ار 204108 من إجمالي المطلوبات، مقاب ي  اتملي رة ف لي

ة  201263و 2018 نيساننهاية  ام مليار ليرة في نهاي رة 198694( 2017الع ار لي ة  ملي ي نهاي ارف ارتفعت . و)2017 أي

ي %1,7هذه الودائع بنسبة  ى  ف ام  مناألشهر الخمسة األول بة  2018الع ا بنس ل ارتفاعه ي  %2,5مقاب االفف رة ذاته من  ت

   .2017العام 

  
ى في %3,0 وفي التفصيل، ارتفعت ودائع المقيمين بالليرة بنسبة ام  من األشهر الخمسة األول ين ، 2018الع ي ح ازدادت ف

يموبلغ  .%1,0بنسبة  بالعمالت األجنبية ودائع المقيمين ع القطاع الخاص المق رة ودائ دّل دول ة %63,23 مع ي نهاي ار ف  أي

  .)2017 أيارفي نهاية  %61,19( 2017العام في نهاية  %63,68و 2018 نيسانفي نهاية  %63,27مقابل  2018

  

ة ودائع القطاع الخاص غير المقيم بلغت، 2018 أيارفي نهاية و وازي  لدى المصارف التجاري ا ي ون 36567م دوالر  ملي

ون 35156و 2018 نيسانمليون دوالر في نهاية  36013 مقابل ي نها ملي ة دوالر ف ام ي ون 34338( 2017الع دوالر  ملي

ارفي نهاية  بة . )2017 أي ع بنس ذه الودائ ي  %4,0وارتفعت ه ىف ام  األشهر الخمسة األول ن الع ا  2018م ل ارتفاعه مقاب

  .2017العام من الفترة ذاتها في  %1,1أقّل بلغت بنسبة 

    
   ودائع القطاع المالي غير المقيم 

ة  ي نهاي ارف ت، 2018 أي ع بلغ ان ودائ ي لبن ة ف ة العامل ارف التجاري دى المص يم ل ر المق الي غي اع الم والي  القط  8492ح

ون ل ملي ة  7793 دوالر مقاب ي نهاي ون دوالر ف انملي ون 7481و 2018 نيس ة  ملي ي نهاي ام دوالر ف  6504( 2017الع

  .)2017 أياردوالر في نهاية  ماليين

  
    األموال الخاصة للمصارف التجارية

ر 31239ما يعادل  األموال الخاصة للمصارف التجارية بلغت، 2018 أيار في نهاية ار دوالر)  20,7ة (مليار لي لملي  مقاب

ة  28159( 2017العام مليار ليرة في نهاية  28831و 2018 نيسانفي نهاية  مليار ليرة 31624 ي نهاي رة ف ار لي ارملي  أي

ّكلت )2017 ة %8,9، وش ة المجّمع الي الميزاني ن إجم اص.  %35,2و م اع الخ ليفات للقط وع التس ن مجم ازدادت وم

ام  من األشهر الخمسة األولى في %8,4 بنسبة األموال الخاّصة ا بنسبة ، 2018الع ل ارتفاعه ي  %2,4مقاب اف رة ذاته  الفت

  .2017من العام 

  
  الموجودات

   ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان

انودائع المصارف  ارتفعت، 2018 أيارفي نهاية  دى مصرف لبن ة ل ى التجاري وازي  إل ا ي رة  173068م ار لي لملي  مقاب

ة  128828( 2017العام مليار ليرة في نهاية  155893و 2018 نيسانمليار ليرة في نهاية  169825 ي نهاي رة ف ار لي ملي
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ار د )2017 أي ع ق ذه الودائ ون ه ذلك، تك بة  ازدادت. وب ي %11,0بنس ى ف ة األول هر الخمس ن األش ام م ل  ،2018 الع مقاب

  .2017من العام  الفترة ذاتهافي  %4,3بنسبة  تراجعها

  
  التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم

ت، 2018 أيارفي نهاية  يم بلغ ة للقطاع الخاص المق ن المصارف التجاري ليفات الممنوحة م وازي  التس ا ي ار  79964م ملي

ادل  ا يع رة أو م ون 53044لي ل ملي ون 52686 دوالر، مقاب ة  ملي ي نهاي ي  53615و 2018 نيساندوالر ف ون دوالر ف ملي

تقد  هذه التسليفات تكونوبذلك،  ).2017 أيارمليون دوالر في نهاية  51657( 2017نهاية العام  بة  تراجع ي %1,1بنس  ف

ارف . مع اإلشارة إلى أّن هذه التسليفات ال تتضّمن األوراق المالية 2018العام  مناألشهر الخمسة األولى  التي تملكها المص

  .المقيم التجارية على القطاع الخاص

 

  التسليفات المصرفية للقطاع العام

ام ازدادت، 2018 أيارفي نهاية  ى  التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الع ا إل ادل م رة 51077يع ار لي  ،ملي

ة  56432( 2017العام ة في نهاية مليار لير 48163و 2018 نيسانمليار ليرة في نهاية  46350 مقابل ي نهاي رة ف ار لي ملي

ار تو .)2017 أي ليفات ارتفع ذه التس بة بن ه ي %6,0س ى ف ة األول هر الخمس ن األش ام  م ل، 2018الع بة  مقاب ا بنس ارتفاعه

  . 2017من العام  الفترة ذاتها في 7,8%

داتراجعت وفي التفصيل،  الليرة بمق ام ب ي 755ر التسليفات المصرفية للقطاع الع رة ف ار لي ى ملي من  األشهر الخمسة األول

ام  غ  2018الع ي  26034لتبل رة ف ار لي ة ملي ارنهاي ين ازدادت  ،2018 أي ي ح ةف العمالت األجنبي ام ب اع الع ليفات للقط  التس

ىمليار ليرة  3669وازي بقيمة ت ادل  لتصل إل ا يع رة 25042م ار لي ار  ملي ي أي ارف ف راء المص أثّرة بش  سندات 2018مت

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

  

  الموجودات الخارجية 

ون 22928 الموجودات الخارجية للمصارف التجارية بلغت، 2018 أيارفي نهاية  ل ملي ون دوالر  22659 دوالر مقاب ملي

ة  ي نهاي انف ون 23601و 2018 نيس ة  ملي ي نهاي امدوالر ف ون 25562( 2017 الع ة  ملي ي نهاي اردوالر ف . )2017 أي

ى في %2,9هذه الموجودات بنسبة  تراجعتو ام  األشهر الخمسة األول ل ، 2018من الع امقاب ي  %10,7 بنسبة ارتفاعه ف

  .2017من العام  الفترة ذاتها

  

 ً   الوضع النقدي -رابعا

   الكتلة النقدية

ة النقدي وصلت، 2018 أيار في نهاية ا الواسع (مة بمالكتل الليرة و )3فهومه ةبب ى  العمالت األجنبي وازيإل ا ي  211788 م

ة  210953 مقابل ،مليار ليرة ي نهاي رة ف ار لي ة  208965و 2018 نيسانملي ي نهاي رة ف ار لي ام ملي  205887( 2017الع

ي  %1,4بة ) قد ارتفعت بنس3اإلجمالية (م الكتلة النقدية تكونبذلك، و .)2017 أيارمليار ليرة في نهاية  هر الخمسة ف األش

ة بلغ، من جهة أخرى. 2018من العام  األولى ة  %61,73 )3)/م2م-3((م :أي) 3م( معدّل دولرة الكتلة النقدي ي نهاي ار ف أي

ان  ام  % 62,12ل مقاب )،%61,74( 2018وهو المستوى ذاته المسّجل في نهاية نيس ة الع ي نهاي ي  %59,88( 2017ف ف
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اعى وتأتّ ). 2017 أيارنهاية  ةا ارتف ة اإلجمالي ة النقدي الغ) 3(م لكتل رة  2823 والب ار لي يملي ى ف من  األشهر الخمسة األول

 :من 2018العام 

رفي ارتفاع - زي)المصرف المصارف وأي ال( القيمة اإلجمالية للموجودات الخارجية الصافية لدى الجهاز المص ا  مرك بم

تجور). دوال مليون 384مليار ليرة (ما يعادل  579يوازي  ك ن اع عن ذل ن ارتف ّل م دار  ك ذهب بمق ن ال ودات م  99الموج

ً  دوالر) مليون 66مليار ليرة ( ا و، نتيجة ارتفاع سعر أونصة الذهب عالميا ذهب) بم ر ال الموجودات الخارجية الصافية (غي

 .دوالر) مليون 318مليار ليرة (ما يعادل  480يوازي 

  .مليار ليرة 671 لقطاع العام بقيمةعلى ا لجهاز المصرفياديون  صافي تراجع -

ً "المسّجلة  فروقات القطع ارتفاع -   .مليار ليرة 120بقيمة  " سلبا

ع - ة تراج ليفات اإلجمالي ة التس رفي الممنوح از المص ن الجه اص م اع الخ يم للقط والي المق ة 1828 بح رة، نتيج ار لي  ملي

ادل تراجع  ا يع ة بم العمالت األجنبي ار  1994التسليفات ب رة (ملي ون 1323حوالي لي اع ، دوالر) ملي ل ارتف ليفات مقاب التس

  .مليار ليرة 166بالليرة بما مقداره 

  ليرة. مليار 4863البنود األخرى الصافية بقيمة  ارتفاع -

ا الضيّق (م ارتفعت ،2018العام من  األشهر الخمسة األولى فيو ي حين ، %4,0بنسبة  )1الكتلة النقدية بالليرة بمفهومه ف

 .%2,4بنسبة  )2الكتلة النقدية بالليرة بمفهومها الواسع (م ادتازد

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

  المصارف في األسواق الخارجية.

  

  معدالت الفوائد

  معّدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

إلى  على المحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية ةلقَّ الفائدة المثانخفضت قليالً ، 2018 أيار في نهاية

متوسط عمر فيما ارتفع  ،)2017في نهاية العام  %6,65في نهاية الشهر الذي سبق ( %6,57مقابل  6,56%

ً ( 1499إلى  المحفظة ً ( 1475سنوات) مقابل  4,1يوما ً ( 1420سنوات) و 4,05يوما سنوات) في  3,90يوما

   .على التوالي المذكورة اريخنهاية التو

لتسّجل ، 2018أيار الفائدة الفعلية على سندات الخزينة الُمصدََرة خالل شهر  معدالتاستقّرت على صعيد آخر، 

لفئة  %5,35لفئة الستة أشهر،  %4,99لفئة الثالثة أشهر،  %4,44: في اإلصدار األخير المستويات التالية

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

  سنوات.  العشرفئة ل %7,46و سنوات

 

  



  انـــارف لبنـــة مصــــجمعي   
12

  )Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األجنبية (

ة  ي نهاي ار ف ت ، 2018أي دة ارتفع ـمالت األ ةلقَّ المثالفائ ة بالع ندات الخزين ـة لس ة اإلجمالي ى المحفظ ة عل جنبي

)(Eurobonds  انون األول  كّل من في نهاية %6,49مقابل  %6,70إلى ة ك ا 2017الشهر الذي سبق ونهاي ، كم

ع  ةارتف ر المحفظ ط عم ى  متوس وظ إل كل ملح ل  7,87بش نوات مقاب نوات و 6,75س ة  7,07س ي نهاي نوات ف س

  .الفترات على التوالي

  

ة ال دة وآجال محفظ ي معدالت الفائ زى التطور ف ا وزارة يُع تبدال قامت به ة اس ى عملي دوالر إل الليرة وال سندات ب

ار  ي أي ة ف ي  2018المالي دوالر األميرك ة بال ندات خزين ان بس رف لبن ا مص ة يحمله الليرة اللبناني ة ب ندات خزين لس

ة  تبدلة م 5,5بقيم الليرة المس ندات ب وّزع الس يل ت ارات دوالر (تفص روضملي دز  ع ندات اليوروبن ا س اله). أم أع

اني ا ان كنتيجة إلصدار تشرين الث ا مصرف لبن ا يحملهم ْين منهم ع شرائح، اثنتَ ى أرب  2017لجديدة فتوّزعت عل

  ). توّزعت الشرائح على النحو اآلتي:2034و 2033) وشريحتَْين جديدتَْين (2031و 2028(

  ،%8,00بعائد  2028مليار دوالر إضافي على استحقاق آذار  - 

  ،%8,10بعائد  2031استحقاق تشرين الثاني مليار دوالر إضافي على  1,5 - 

  ،%8,20بعائد  2033أيار  استحقاقمليار دوالر  1,5 - 

 . %8,25بعائد  2034ار استحقاق أيمليار دوالر  1,5 - 

  

  الفوائد المصرفية على الليرة

مقابل  %6,71إلى  على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالليرة اللبنانية ةلقَّ المثمتوسط الفائدة ارتفع ، 2018 أيارفي 

على التسليفات  المثقَّلةمتوسط الفائدة )، فيما انخفض 2017في أيار  %5,57في الشهر الذي سبق ( 6,64%

) في األشهر الثالثة على %8,48( %8,99مقابل  %8,65نقطة أساس إلى  34بواقع  الجديدة أو المجدّدة بالليرة

  التوالي.

 %5,00إلى  )Interbank  Rateبين المصارف بالليرة (المثقّلة لفائدة متوّسط اارتفع قليالً  ،2018وفي أيار 

  ).2017في أيار  %3,00في الشهر الذي سبق ( %4,35مقابل 

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

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

  2018أيار   2018نيسان   2017 أيار  

  6,71  6,64 5,57  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

  8,65  8,99  8,48  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

  5,00  4,35  3,00  المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

  المصدر: مصرف لبنان    

  

  لدوالرالفوائد المصرفية على ا

ارفي  ي  ،2018 أي ط بق لالمتوّس ان المثقَّ ي لبن دى المصارف ف دوالر ل دة أو المجدّدة بال ع الجدي ى الودائ دة عل  للفائ

ى  تقّر عل به مس ل  %4,11ش بق ( %4,10مقاب ذي س هر ال ي الش ار  %3,62ف ي أي يالً  )،2017ف ع قل ا ارتف فيم
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دة أو اقَّ المتوّسط المث ى التسليفات الجدي دة عل دوالرل للفائ ى  لمجدّدة بال ل  %7,87إل ذي  %7,82مقاب ي الشهر ال ف

  ) في التواريخ المذكورة على التوالي.%7,36سبق (

ذي  %2,35مقابل  %2,34شبه مستقّر على  الليبور لثالثة أشهر معدل متوسط، بقي 2018وفي أيار  ي الشهر ال ف

  ). 2017في أيار  %1,19سبق (

 لمصرفية على الدوالر في لبنان في عدد من األشهر:ويعرض الجدول أدناه تطور الفائدة ا

  

  تطّور الفائدة على الدوالر، بالنسبة المئوية (%) - 10جدول رقم   
  2018 أيار  2018 نيسان  2017أيار   

  4,11  4,10  3,62  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

 7,87  7,82  7,36  ة أو المجدّدةمتوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديد

 2,34 2,35 1,19  متوّسط معدّل ليبور لثالثة أشهر

  المصدر: مصرف لبنان    

       

  سوق القطع

وبقي هامش  شأنه منذ سنوات عدّة ليرات 1507,5أقفل متوسط سعر الدوالر األميركي على  ،2018في أيار 

 19يُذكر أن عدد أيام العمل في سوق القطع بلغ  .للمبيع ليرة 1514ليرة للشراء و 1501تسعيره على حاله، أي 

ً يوم   .2018من العام  الخامسفي الشهر  ا

 34737مليون دوالر مقابل  34646 بالعمالت األجنبية السائلة موجودات مصرف لبنانبلغت على صعيد آخر، 

. وعليه، تكون هذه 2017ماليين في نهاية كانون األول  35806مليون دوالر في نهاية الشهر الذي سبق و

مقابل انخفاضها  2018مليون دوالر في األشهر الخمسة األولى من العام  1160الموجودات قد انخفضت بمقدار 

  . 2017مليون دوالر في الفترة ذاتها من العام  1278بقيمة 

  

  ؤشر أسعار االستهالكم

بنسبة  سعار لمدينة بيروت وضواحيهار األمؤشّ ارتفع ، وبحسب مؤسسة البحوث واالستشارات، 2018 أيارفي 

. وعند مقارنة 2017قياساً على كانون األول  %3,85قياساً على الشهر الذي سبق، لتكون نسبة ارتفاعه  1,49%

مع متوسطه في األشهر اإلثني عشر المنتهية  2018متوسط هذا المؤشر في األشهر اإلثني عشر المنتهية في أيار 

  . %1,07ل ارتفاعاً بنسبة ، يكون قد سجّ 2017في أيار 

  

 2018في أيار  %0,63الذي تنشره إدارة اإلحصاء المركزي، فقد ارتفع بنسبة  مؤشر األسعار في لبنانأما 

في األشهر   . وعند مقارنة متوسطه2017قياساً على كانون األول  %2,24قياساً على الشهر الذي سبق وبنسبة 

، يكون قد ارتفع بنسبة 2017األشهر اإلثني عشر المنتهية في أيار مع  2018اإلثني عشر المنتهية في أيار 

4,9%. 

  
 

         


