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  الوضع االقتصادي والمالي والمصرفي

  2018 نيسان    

   

، سّجلت غالبية مؤشرات القطاع الحقيقي المتوافرة تراجعاً قياساً على الشهر الذي سبق في حين 2018 في نيسان

ً منها شهد عدد قليل بعض االرتفاع. وحقّق النشاط  ،الركاب في مطار بيروتوحركة  السياحة، خصوصا

في الشهر الرابع  %0,8 تهنسببلغت  نه بإجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية نمواً المصرفي المعبَّر ع

ً أن ،من العام الجاري ً ( ودائعلا نمو علما ً  التسليفات للقطاع الخاصنمو و )%0,1كان بطيئا . )%0,1- ( سلبيا

السائلة بالعمالت  مليون دوالر. أّما موجودات مصرف لبنان 557 بقيمةميزان المدفوعات عجزاً  وسّجل

 مليار دوالر. 34,7إلى  نيسان الفائتقليالً في نهاية  فارتفعت ، والتي تشّكل دعامة لالستقرار النقدي،األجنبية

وبقيت معدالت الفائدة على سندات . 2018مليار دوالر في نهاية نيسان  81,7وتراجع قليالً الدين العام ليبلغ 

 ة في الشهر المذكور.الخزينة والفوائد المصرفية مستقرّ 

  

   الوضع االقتصادي العام -أوالً 

  الشيكات المتقاصة

ادل  القيمة اإلجمالية للشيكات المتقاّصة بلغت، 2018 نيسانفي  ين 5304ما يع ل  مالي ون 5742دوالر مقاب ي  ملي دوالر ف

ي %1,4سبة بنقيمة الشيكات المتقاصة  تراجعتو. 2017 نيساندوالر في  مليون 5337و الشهر الذي سبق ث ف األول  الثل

رى،2017من العام  الفترة ذاتهابالمقارنة مع  2018العام  من ة أخ ةتراجع  . من جه ة الشيكات المتقاّص رة قيم دّل دول  مع

ام في %68,7مقابل  2018 نيسان -كانون الثانيفترة  في %67,4 إلى ن الع دول  ،2017 الفترة ذاتها م يّن من الج ا يتب كم

  .أدناه
  

  2018-2015السنوات  ول مناأل الثلث فيتطّور الشيكات المتقاّصة  - 1 جدول رقم

نسبة التغيّر، %   2018  2017  2016  2015  

2018/2017  

  الشيكات بالليرة

  العدد (آالف) -

  القيمة (مليار ليرة) -

  متوّسط قيمة الشيك (آالف الليرات)  -

  

1311  

9004  

6868  

  

1375  

9878  

7184  

  

1437  

10603  

7379  

  

1512  

10893  

7204  

  

+5,2  

+2,7  

-2,4  

  الشيكات بالعمالت األجنبية

  العدد (آالف) -

  القيمة (مليون دوالر) -

  متوّسط قيمة الشيك (دوالر) -

  

2714  

16689  

6149  

  

2682  

15995  

5964  

  

2527  

15411  

6099  

  

2420  

14906  

6160  

  

-4,2  

-3,3  

+1,0  

  مجموع قيمة الشيكات (مليار ليرة)

  آالف الليرات)متوّسط قيمة الشيك (

34163  

8488  

33990  

8378  

33835  

8536  

33364  

8485  

-1,4  

-0,6 

  دولرة الشيكات، %

  العدد - 

  القيمة - 

  

67,4  

73,6  

  

66,1  

70,9  

  

63,7  

68,7  

  

61,5  

67,4  

  

  المصدر: مصرف لبنان       
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  حركة االستيراد

ي  انف ت ،2018 نيس لعية بلغ واردات الس ة ال ون 1564 قيم ل دوالر ملي ون 1669 مقاب ي  ملي بقدوالر ف ذي س هر ال  الش

ة وبذلك، تكون .2017 نيساندوالر في  مليون 1467و واردات قيم لعية ال د  الس ي %3,6 بنسبة انخفضتق ث ف األول  الثل

عبال 2018العام  من ا مقارنة م رة ذاته ام  من الفت ي حين، 2017الع بة تراجعت ف توردة بنس ات المس  ملحوظة بلغت الكّمي

20,1%.  

 

لعية توّزعتو واردات الس ي ال ث ف ام  الثل ن الع ب 2018األول م ز  بحس ة المرك ات المعدني ت المنتج اآلتي: احتلّ ا ك نوعه

ادة كاألول  تها الع ّكلت حّص ا %17,3وش وع، تلته ن المجم ة ( م ناعة الكيميائي ات الص زة ، ف)%11,6منتج اآلالت واألجه

ل (ثّم  ،)%11,5ائية (بوالمعدّات الكهر ة، ف)%8,1معدّات النق ادن الثمين ة والمع به الكريم ة وش  .)%7,1( األحجار الكريم

ام  األول من الثلث في السلع التي استورد منها لبنان البلدانأبرز  على صعيدو ي الصين تحّلــ ،2018الع ى  ف ة األول المرتب

ت حّصإذ ب واردات %10,9تها لغ وع ال دهاتل ،من مجم ا أتي بع ّم %8,6( ايطالي ان )، ث ا ()%7,7(اليون  )،%6,1، فألماني

  . )%5,5( الواليات المتّحدة األميركيةف

  

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

2018/2017  
  3,6-  6374  6614  6333  5781  الواردات السلعية (مليون دوالر)

  الجمركيالمصدر: المركز اآللي      

  

  حركة التصدير

بقه و 283مقابل  ،مليون دوالر 256 الصادرات السلعية قيمة بلغت، 2018 نيسانفي   235مليون دوالر في الشهر الذي س

ي  ون دوالر ف انملي ة. و2017 نيس بة ازدادت قيم لعية بنس ادرات الس ي %11,0 الص ث ف ن الثل ام  األول م  2018الع

   .2017 عامالمن  اذاته الفترةبالمقارنة مع 

انيفترة  توّزعت الصادرات السلعية فيو ت 2018 نيسان -كانون الث اآلتي: احتلّ ا ك به  بحسب نوعه ة وش األحجار الكريم

ة ادن الثمين ة والمع تها  الكريم ت حّص ز األول وبلغ اد %27,4المرك وع الص ن مجم ارات، م ة  تلته ادن العادي المع

نوعاتها ةف ،)%14,1( ومص ناعة األغذي ات ص ّم  ،)%13,6( منتج ةث ناعة الكيميائي ات الص اآلالت ف ،)%11,3( منتج

ي السلع التي صدّر إليها لبنان البلدانأبرز  ومن. )%9,1( واألجهزة والمعدّات الكهربائية ث ف ام األول من  الثل ، 2018الع

اليإمن  %12,0 تهاالمرتبة األولى وبلغت حصّ  التي احتلّتاإلمارات العربية المتّحدة  :نذكر لعية صادراتال جم ا، الس  تلته

  .)%5,3( تركياف)، %6,3( المملكة العربية السعوديةثّم  )،%8,7( سويسراثّم  )،%10,4( جنوب افريقيا

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

نسبة التغيّر، %   2018  2017  2016  2015  
2018/2017  

  11,0+  1071  965  870  978  دوالر)الصادرات السلعية (مليون 
  المصدر: المركز اآللي الجمركي     
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  الحسابات الخارجية

ي - ان ف غ ،2018 نيس اري بل زان التج ز المي ين 1308 عج لدوالر  مالي ز مقاب دُره  عج ون 1386ق ي  دوالر ملي  آذارف

ي  1232و 2018 زان الت2017 نيسانمليون دوالر ف ي المي يالً العجز ف ى . وتراجع قل ين 5303جاري إل ي  مالي دوالر ف

  .2017مليون دوالر في الفترة ذاتها من العام  5649مقابل عجز بقيمة  2018من العام  األول الثلث

  

از المصرفي  الموجودات الخارجية الصافية سّجلت، 2018 نيسانفي  - ةلدى الجه ً  والمؤسسات المالي ا ة تراجع  556 بقيم

ة  355مة تراجعها بقي مقابل ،دوالر مليون ذي سبق وبقيم ي  321مليون دوالر في الشهر ال ون دوالر ف . 2017 نيسانملي

ة  تراجعتو ذه الموجودات بقيم ون 755ه ي  ملي ثدوالر ف ام  الثل ة  2018األول من الع ا بقيم ل ارتفاعه ون 234مقاب  ملي

  .2017من العام  األول الثلثدوالر في 

  

  قطاع البناء

روت والشمال يْ البناء المرّخص بـها لدى نقابتَ  مساحات بلغت ،2018 نيسانفي  - ي بي ف 879 المهندسين ف ر أل ع مت  مرب

ذلك، تكون .2017 نيسانفي  2م آالف 909والشهر الذي سبق  في 2م ألف 902مقابل  )2(م راخيص  وب اءت  مساحات البن

  .2017من العام  اذاته الفترةبالمقارنة مع  2018العام  األول من الثلث في %12,3بنسبة  انخفضتقد 
  

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

 ، %نسبة التغيّر  2018  2017  2016  2015  
2018/2017  

 12,3- 3554 4054 4334 3804 )2مساحات البناء اإلجمالية (ألف م

  المهندسين في بيروت والشمال تاابالمصدر: نق     

  

اري تراجعت، 2018 نيساني ف - جّل العق ات الس ف أمان ر مختل ة المستوفاة عب ى قيمة الرسوم العقاري رة  48,6 إل ار لي ملي

ار 79,0و في الشهر الذي سبق مليار ليرة 71,3 مقابل تو .2017 نيسانفــي  اً ملي ذه الرسوم  تراجع ي  %23,7بنسبة ه ف

  .2017العام  من اهذات الفترة مع بالمقارنة 2018من العام  األول الثلث

ي 458على صعيد كّميات اإلسمنت المسلّمة، فقد بلغت  -  ل   2018 نيسان ألف طن ف ي  442مقاب ف طن ف ّل أل ك

ثفي  %0,1 طفيفة بلغت هذه الكّميات بنسبة ازدادتو. 2017ونيسان  2018من آذار  ام  األول الثل ن الع  2018م

  .2017من العام  اذاته الفترةبالمقارنة مع 
  

  ع النقل الجويقطا

ي  انف دولي 2018 نيس ري ال ق الحري ار رفي ى مط ن وإل ة م رحالت اإلجمالي دد ال غ ع ة 5850، بل اب رحل دد الرك ، وع

ادمين  ً  374942الق ا ادرين  شخص خاص 355310والمغ ابرين  أش ً  487والع ا ر شخص حن عب ة الش عيد حرك ى ص . وعل

ً  4794، بلغ حجم البضائع المفرغة المذكورالشهر المطار في  ً طن 3162مقابل  طنا   للبضائع المشحونة. ا
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ثفي و اماألول من  الثل ع 2018 الع ة م رة، وبالمقارن ا الفت ن  ذاته ام م ّل من  ارتفعت، 2017الع ادمين بنسبة  ك ة الق حرك

بة و 11,6% ادرين بنس ة المغ بة  %8,0حرك ار بنس ر المط ائع عب حن البض ة ش رحالت و، %13,4وحرك دد ال بة ع بنس

2,2%.  

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

  2018و 2017العامين األول من  الثلث في

  التغيّر، %  2018  2017  

  حركة الطائرات (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

20740  

36,2  

21195  

35,6  

+2,2  

  حركة القادمين (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

1089218  

37,6  

1215112  

36,8  

+11,6  

  حركة المغادرين (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

1150537  

37,3  

1243089  

36,9  

+8,0  

  11,4+  1354  1215  حركة العابرين (عدد)

  حركة شحن البضائع (طن)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

26441  

28,5  

29996  

28,1  

+13,4 

  لدوليالمصدر: قسم التطوير والتسويق في مطار بيروت ا    

 
  حركة مرفأ بيروت

ي  انف روت 2018 نيس أ بي ت مرف ي دخل واخر الت دد الب غ ع ة 147، بل ائع المفرغ م البض اخرة، وحج ه  ب ً  562238في ا  طنّ

ً  63937والمشحونة  ً مستوعب 23563، وعدد المستوعبات المفرغة طنّا ام األول من  الثلث فيو. ا ة مع 2018الع  وبالمقارن

ام  من اذاته الفترة ن ،2017الع ّل م ع ك بة  ارتف واخر بنس م البضائع و ،%0,2عدد الب بة  المشحونةحج عدد و، %0,5بنس

  .%6,9بنسبة  المفرغةحجم البضائع في حين تراجع ، %1,1 المستوعبات المفرغة بنسبة

  

   بورصة بيروت

ي  انف هم المتداول، 2018 نيس دد األس غ ع عيف إذ بل تواها الض ى مس روت إل ة بي ي بورص ة ف ادت الحرك ة ع

ا  3491466 هماً قيمته داول  19,8س ل ت ي مقاب ون دوالر أميرك ا  34632170ملي هماً قيمته ون   248,8س ملي

بق ( ذي س هر ال ي الش ة  5417218دوالر ف هماً بقيم ان  35,8س ي نيس ون دوالر ف ة ).2017ملي ت قيم  وانخفض

وقية ملة الس ى  الرس ل  11229إل ون دوالر مقاب اً ( 11854ملي ون  11767مليون رات ملي ة الفت ي نهاي دوالر) ف

  الثالث على التوالي. 

ي  انوف تحوذ، 2018 نيس ى  اس رفي عل اع المص ة  %71,1القط ي بورص ة ف هم المتداول ة األس الي قيم ن إجم م

   .%0,5ع الصناعي بنسبة ، والقطا%28,4بنسبة  شركة سوليدير بسهَمْيها "أ" و"ب"بيروت، تلته  

  آلتي:يتبيّن ا 2018و 2017ن العاَمْين لث األول موعند مقارنة حركة بورصة بيروت في الث

 مليوناً. 49,1مليون سهم إلى  15,4ارتفاع عدد األسهم المتداولة من  - 

  مليوناً.  357,9مليون دوالر إلى  133,9ارتفاع قيمة التداول من  - 
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 ً   المالية العامة    - ثانيا

ي  1327ليرة مقابل عجز أعلى بمقدار مليار  573بلغ العجز العام اإلجمالي ، 2017كانون األول  في رة ف ار لي ملي

ة الشهر الذي سبق  ي  814(عجز بقيم رة ف ار لي انون األول ملي ة + ). 2016ك ة (موازن ة العام ام المالي يّن أرق وتب

 المعطيات التالية:  2017و 2016 العاَمْين فيخزينة) عند مقارنتها 

مليار ليرة  2565، أي بمقدار اً مليار 17524ليار ليرة إلى م 14959من  المبالغ اإلجمالية المقبوضةارتفاع  - 

واإليرادات غير الضريبية  مليار ليرة) 1783ارتفعت كّل من اإليرادات الضريبية (+فقد  .%17,2وبنسبة 

مليارات ليرة). وتجدر اإلشارة إلى أن االرتفاع الملحوظ  307مليار ليرة) ومقبوضات الخزينة (+ 475(+

مليار ليرة ومعظم مصدرها الضريبة  1186ريبية يعود بشكل رئيسي إلى الضريبة على الدخل (+إليرادات الضل

  االستثنائية (األرباح) التي دفعتها المصارف للخزينة). 

رة وبنسبة  774اً، أي بقيمة مليار 23186مليار ليرة إلى  22412من  المبالغ اإلجمالية المدفوعة ارتفاع -  ار لي ملي

ة  من ارتفاع كّل من كذلونتج  .3,5% ام بقيم دين الع رة (من  330خدمة ال ار لي ى  7484ملي رة إل ار لي  7814ملي

ة  2017و 2016ملياراً) عند مقارنتها في العاَمْين  رة)  444والنفقات األّولية (خارج خدمة الدين العام بقيم ار لي ملي

ن  ام  14928م ي الع رة ف ار لي ى  2016ملي ام  15372إل ي الع اراً ف ى 2017ملي ة التحويالت إل د ازدادت قيم ، وق

ة  604مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة  ديات بقيم ى البل ي حين تراجعت التحويالت إل رة ف رة  933مليارات لي ار لي ملي

  .2017و 2016بين العاَمْين 

ام  7453يكون العجز العام قد انخفض من وبذلك،  -  ي الع رة ف ار لي ى  2016ملي ام  5662إل ي الع اراً ف  2017ملي

  . في العاَمْين المذكوَرْين على التوالي %24,4من مجموع المدفوعات إلى  %33,3ن موانخفضت نسبتُه 

ي  -  يد األّول ق الرص داروحقّ راً بمق اً كبي رة 2152 فائض ار لي ام   ملي ي الع ة  2017ف يط بقيم ائض بس ل ف  31مقاب

  . 2016مليار ليرة فقط في العام 

اه أن خ دين ويتبيّن من الجدول أدن ة ال يالً دم اً ارتفعت قل ي حين تراجعت بشكل قياس ة ف دفوعات اإلجمالي ى الم عل

 .2017و 2016العاَمْين  عند مقارنتهما في ملحوظ قياساً على المقبوضات اإلجمالية

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

  2016  2017  

  33,7  33,4  إلجماليةخدمة الدين العام/المدفوعات ا

 44,6  50,0  خدمة الدين العام /المقبوضات اإلجمالية

  مصدر المعلومات: وزارة المالية     

 
  سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

ات انخفضت قليالً ، 2018 نيساننهاية في  الليرة (فئ ة ب ندات الخزين أشهر،  3القيمة اإلسمية للمحفظة اإلجمالية لس

هراً،  12هر، أش 6 هراً،  24ش هراً،  36ش هراً  60ش هراً  84 ،ش هراً،  96، ش هراً،  120ش هراً و 144ش  180ش
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ة 72812الشهر الذي سبق و ملياراً في نهاية 75982 مقابلليرة  اتمليار 75805إلى  )شهراً  ي نهاي رة ف ار لي  ملي

   .2018الثلث األول من العام  رة فيمليار لي 2993. وبذلك، تكون هذه المحفظة قد ارتفعت بقيمة 2017العام 

رة) و 300سنوات (بقيمة  7من فئتَْي ، أصدرت وزارة المالية سندات خزينة بالليرة 2018وفي نيسان  ار لي  10ملي

ل سندات سنوات وما دون.  5مليار ليرة) باإلضافة إلى السندات من فئة  1000سنوات (بقيمة  ي المقاب واستحقّت ف

 سنوات إضافة إلى استحقاقات سندات من الفئات األخرى األدنى أجالً. 7ة من فئة مليار لير 2584بقيمة 
  

  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  4,05  21,91  2,41  16,96  23,67  15,46  10,16  3,23  1,12  0,75  2018آذار 

  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 

  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

ة السندات  %14شهراً إلى حوالي  84يتبيّن من الجدول أعاله انخفاض حصة السندات من فئة  من مجموع محفظ

ة نيسان  ي نهاي ة  2017بالليرة ف ة بقيم ذه الفئ ر باستحقاق سندات من ه ى حدّ كبي أثرة إل ي  2584مت رة ف ار لي ملي

ت الف ي حين تقلّب ة نيسان الشهر المذكور، ف ة آذار ونهاي ين نهاي زوالً ب ا صعوداً أو ن ات األخرى بشكل بسيط إّم ئ

2018 .  
  

ةوانخفضت  ة الفعلي الليرة القيم ة ب ة اللبناني ندات الخزين ة لس ى  للمحفظة اإلجمالي ة  76876إل ي نهاي رة ف ار لي ملي

ذي سبق  77012مقابل  2018نيسان  ر 136- (مليار ليرة في نهاية الشهر ال ار لي ين ة)ملي ى المكتتب . وتوّزعت عل

  كاآلتي:

 
  توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين - 6جدول رقم 

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

  المصارف 

  الحصة من المجموع

27522  

37,3%  

25620  

33,3%  

25747  

33,5%  

  مصرف لبنان

  ن المجموعالحصة م

35580  

48,2%  

40547  

52,6%  

40030  

52,1%  

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

517  

0,7%  

513  

0,7%  

507  

0,7%  

  المؤسسات العامة

  الحصة من المجموع

8941  

12,1%  

9038  

11,7%  

9321  

12,1%  

  الجمهور

  الحصة من المجموع

1283  

1,7%  

1294  

1,7%  

1271  

1,6%  

  76876  77012  73843  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان     
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ان  ة نيس ة آذار ونهاي ين نهاي ن 2018ب ارف م ن المص ّل م ة ك يالً حص ت قل ة  %33,3، ارتفع وع محفظ ن مجم م

ى  الليرة إل ة ب ندات الخزين ن  %33,5س ة م ات العام ة المؤسس ى  %11,7وحص يالً %12,1إل ت قل ا انخفض ، فيم

  بياً حصة الجمهور والمؤسسات المالية. ، واستقرت نس%52,1إلى  %52,6حصة مصرف لبنان من 

  

  سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

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

دوالر مقابل ما يوازي  مليون  28254ما يوازي االكتتابات اإلسمية زائد الفوائد المتراكمة حتى تاريخه) 

  ).2017 مليون دوالر في نهاية العام 28086مليون دوالر في نهاية الشهر الذي سبق ( 28275

 13801 زمحفظة المصارف التجارية من إجمالي محفظة سندات اليوروبوند بلغت، 2018 نيسانوفي نهاية          

 %49,2دوالر (أي ما نسبته  مليون 13918 بلمن مجموع المحفظة) مقا %48,8مليون دوالر (أي ما نسبته 

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

  . 2017في نهاية كانون األول 

  

  الدين العام

مليار دوالر) مقابل  81,7مليار ليرة (أي ما يعادل  123231 الدين العام اإلجمالي بلغ، 2018 نيسان نهايةفي 

. وبذلك، يكون 2017مليارات ليرة في نهاية العام  119905مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و 123426

قدُرها أدنى  مقابل زيادة 2018العام  الثلث األول من مليار ليرة في 3326 الدين العام اإلجمالي ارتفع بقيمة

  . 2017العام  الثلث ذاته من مليار ليرة في 3070

ام  ى من الع ة األول ي األشهر األربع الي ف ّل من 2018ونتج ارتفاع الدين العام اإلجم اع ك ن ارتف ر م دين المحرَّ  ال

وازي  3092بالليرة اللبنانية بقيمة (+  ا ي ة بم العمالت األجنبي ر ب رة ( 234مليار ليرة) والدين المحرَّ ار لي  155ملي

  ليون دوالر). م

از المصرفي،  وبلغ دى الجه ام ل ع القطاع الع ـزيل ودائ رة  107643الدين العام الصافي، المحتَسب بعد تن ار لي ملي

  .2017قياساً على نهاية العام  %3,3نسبتُه ارتفاعاً  مسّجالً ، 2018 نيسان في نهاية

ـهاية  ي ن ان وف ة 2018نيس ت قيم الليرة ، بلغ ّرر ب ام المح دين الع ةال والي  77169 اللبناني ّكلةً ح رة، مش ار لي ملي

ام 62,6% دين الع الي ال ن إجم ادل   م ا يع ل م ار 46062مقاب ا  ملي ة، أي م العمالت األجنبي ّرر ب دين المح رة لل لي

  من الدين العام اإلجمالي. %37,4نسبتُه 

صّ  ا يخ ي م دين ا وف ل ال ةتموي الليرة اللبناني ّرر ب ام المح ت، لع ة  بلغ ي نهاي اف ارف   2018 ننيس ة المص حص

  .لقطاع غير المصرفيل %14,4لمصرف لبنان و %51,9مقابل  33,7%

 .  
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  مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية - 7جدول رقم     
  بالنسبة المئوية - نهاية الفترة     

  2018نيسان   2018آذار   2017 1 ك  

  33,7  33,5  37,5  المصارف في لبنان

  51,9  52,5  48,0  مصرف لبنان
  14,4  14,0  14,5  القطاع غير المصرفي

  100,0  100,0  100,0  المجموع
  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
  2018نيسان   2018آذار    2017 1ك   

  2,9  2,9  2,9  الحكومات

  4,4  4,5  4,4  المتعدّدة األطرافمؤسسات ال

  92,5  92,4  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     

  

  

 ً   ي: القطاع المصرفثالثا

ىفي لبنان   الموجودات/المطلوبات اإلجمالية والمجّمعة للمصارف التجارية العاملة وصلت، 2018 نيسان في نهاية ا  إل م

ادل  وازي  341148يع ا ي رة (م ار لي ار دوالر)، 226,3ملي ل ملي ة  338539 مقاب ي نهاي رة ف ار لي  2018 آذارملي

ة  331433و ي نهاي رة ف ار لي ام ملي ة  310739( 2017الع ي نهاي رة ف ار لي انملي ع  .)2017 نيس ة وارتف الي ميزاني إجم

م النشاط المصرفي، ى حج ت  المصارف التجارية، الذي يشير إل دة بلغ بة جيّ ي  %2,9بنس ثف ام  الثل   2018األول من الع

  .2017العام  مناألول  الثلثفي  %0,9 أدنى بلغت مقابل ارتفاعه بنسبة

  

  المطلوبات

  اإلجمالية في المصارف التجاريةالودائع 

ر و ،الودائع اإلجمالية لدى المصارف التجارية وصلت، 2018 نيسانفي نهاية  التي تضّم ودائع القطاع الخاص المقيم وغي

افةً  يم، إض ام،  المق اع الع ع القط ى ودائ ى إل ادل إل ا يع رة 263750م ار لي وازي  ملي ا ي ار دوالر)، 175,0(م ّكلت  ملي وش

لمن إج 77,3% ة  263443 مالي المطلوبات مقاب ي نهاي رة ف ار لي ة  260745و 2018 آذارملي ي نهاي رة ف ار لي ام ملي الع

بة . )2017 نيسانمليار ليرة في نهاية  255765( 2017 ي  %1,2وارتفعت الودائع اإلجمالية بنس ثف ام  الثل ن الع األول م

  .2017العام  األول من الثلث في %1,9بنسبة  مقابل ارتفاعها 2018

ة  %68,32 ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم معّدل دولرة بلغو ه 2018 نيسانفي نهاي توى ذات و المس المسّجل  وه

  .2017 نيسانفي نهاية  %66,38و 2017العام في نهاية  %68,72)، مقابل %68,31( في نهاية الشهر الذي سبقه
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ة  - ي نهاي انف ت، 2018 نيس ة  ارتفع ع اإلجمالي يم الودائ اص المق اع الخ ةللقط ارف التجاري دى المص ى  ل ادل إل ا يع م

ّكلت  203480 رة وش ار لي ل %59,6ملي ات، مقاب الي المطلوب ن إجم ة  203049 م ي نهاي رة ف ار لي  2018 آذارملي

ة  مليار ليرة 197378( 2017العام مليار ليرة في نهاية  201263و ي نهاي بة . و)2017 نيسانف ع بنس ذه الودائ ارتفعت ه

   .2017األول من العام  الثلثفي  %1,9مقابل ارتفاعها بنسبة  2018العام  األول من الثلث في 1,1%

  
بة الليرة بنس ين ب ع المقيم ت ودائ يل، ارتفع ي التفص ي %2,3 وف ث ف ن الثل ام  األول م ين ، 2018الع ي ح ع ازدادت ف ودائ

رة ووبلغ  .فقط %0,4بنسبة  بالعمالت األجنبية المقيمين دّل دول يممع ع القطاع الخاص المق ة %63,27 دائ ي نهاي  نيسان ف

  .)2017 نيسانفي نهاية  %60,90( 2017العام في نهاية  %63,68و 2018 آذارفي نهاية  %63,11مقابل  2018

  

ة و ي نهاي انف ت، 2018 نيس يم بلغ ر المق اص غي اع الخ ع القط ة ودائ ارف التجاري دى المص وازي  ل ا ي ون 36013م  ملي

ل ة  36050 دوالر مقاب ي نهاي ون دوالر ف ون 35156و 2018 آذارملي ة  ملي ي نهاي ام دوالر ف ون 34554( 2017الع  ملي

ام  الثلثفي  %2,4وارتفعت هذه الودائع بنسبة . )2017 نيساندوالر في نهاية  ا بنسبة  2018األول من الع ل ارتفاعه مقاب

  .2017العام األول من  الثلثفي  %1,7أقّل بلغت 

    
   ع المالي غير المقيمودائع القطا 

ان بلغت، 2018 نيسانفي نهاية  ي لبن ة ف ة العامل دى المصارف التجاري يم ل ر المق الي غي اع الم ع القط  7793حوالي  ودائ

ة  مليون 7481و 2018 آذارمليون دوالر في نهاية  7739 دوالر مقابل مليون ي نهاي ام دوالر ف ون 6374( 2017الع  ملي

  .)2017 نيساندوالر في نهاية 

  
    األموال الخاصة للمصارف التجارية

ة ي نهاي ت، 2018 نيسان ف ة بلغ وال الخاصة للمصارف التجاري ادل  األم ا يع رة ( 31473م ار لي ار دوالر)  20,9ملي ملي

ة  28831و 2018 آذارفي نهاية  مليار ليرة 32424 مقابل ام مليار ليرة في نهاي ة  28255( 2017الع ي نهاي رة ف ار لي ملي

اص.  %35,4و من إجمالي الميزانية المجّمعة %9,2، وشّكلت )2017 نيسان ليفات للقطاع الخ وع التس ازدادت ومن مجم

ا بنسبة ، 2018العام  األول من الثلث في %9,2 كبيرة بلغت بنسبة األموال الخاّصة ي  %2,8مقابل ارتفاعه ثف األول  الثل

  .2017من العام 

  
  الموجودات

   مصرف لبنانودائع المصارف التجارية لدى 

ى ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان ارتفعت، 2018 نيسانفي نهاية  وازي  إل ا ي رة  169797م ار لي لملي  مقاب

ة  128747( 2017العام مليار ليرة في نهاية  155893و 2018 آذارليرة في نهاية  اتمليار 166804 مليار ليرة في نهاي

ام  األول من الثلث في %8,9بنسبة  ازدادتع قد . وبذلك، تكون هذه الودائ)2017 نيسان ل  ،2018الع امقاب بة  تراجعه بنس

  .2017األول من العام  الثلثفي  4,4%

 
  



  انـــارف لبنـــة مصــــجمعي   
10

  التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم

يم بلغت، 2018 نيسانفي نهاية  ة للقطاع الخاص المق وازي  التسليفات الممنوحة من المصارف التجاري ا ي ار  79424م ملي

ة  53615و 2018 آذاردوالر في نهاية  مليون 52734 دوالر، مقابل مليون 52686رة أو ما يعادل لي مليون دوالر في نهاي

ة  51138( 2017العام  ي نهاي ون دوالر ف ذلك،  ).2017 نيسانملي ليفات تكونوب ذه التس د  ه بة  تراجعتق ي %1,7بنس  ف

ة  . مع اإلشارة إلى أّن هذه2018العام  األول من الثلث ا المصارف التجاري ي تملكه ة الت ّمن األوراق المالي التسليفات ال تتض

  .المقيم على القطاع الخاص

 
  التسليفات المصرفية للقطاع العام

رة 46350ما يعادل  التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع العام بلغت، 2018 نيسانفي نهاية  ل ،مليار لي  مقاب

ة  48163و 2018 آذارهاية مليار ليرة في ن 46358 ام مليار ليرة في نهاي ة  56372( 2017الع ي نهاي رة ف ار لي  نيسانملي

ي %3,8بنسبة  هذه التسليفات تراجعتو .)2017 ث ف ن الثل ام  األول م ل، 2018الع بة  مقاب ا بنس ي %7,7ارتفاعه ث ف  الثل

  . 2017األول من العام 

ث مليار ليرة في 1245ية للقطاع العام بالليرة بمقدار التسليفات المصرف تراجعت كّل منوفي التفصيل،  ن  الثل ام األول م الع

غ  2018 ي  25544لتبل رة ف ار لي ة ملي اننهاي ةو ،2018 نيس العمالت األجنبي ام ب اع الع ليفات للقط ة ت التس  568وازي بقيم

   .ليرة اتمليار 20805ما يعادل  لتصل إلىمليار ليرة 

  
  الموجودات الخارجية 

ي نهاي انة ف ت، 2018 نيس ة بلغ ارف التجاري ة للمص ودات الخارجي ون 22677 الموج ل ملي ون  22922 دوالر مقاب ملي

. )2017 نيساندوالر في نهاية  مليون 25592( 2017العام دوالر في نهاية  مليون 23601و 2018 آذاردوالر في نهاية 

ل ، 2018األول من العام  الثلث في %3,9هذه الموجودات بنسبة  تراجعتو امقاب بة ارتفاعه ي  %10,8 بنس ثف األول  الثل

  .2017من العام 

  

 ً   الوضع النقدي -رابعا

   الكتلة النقدية

الليرة و )3ة بمفهومها الواسع (مالكتلة النقدي وصلت، 2018 نيسان في نهاية ةبب ى  العمالت األجنبي وازيإل ا ي  211104 م

ة  210657 مقابل ،ليرة اتمليار ة  208965و 2018 ارآذمليار ليرة في نهاي ي نهاي رة ف ار لي ام ملي  204634( 2017الع

ة تكونبذلك، و .)2017 نيسانمليار ليرة في نهاية  ة النقدي ة (م الكتل بة 3اإلجمالي د ارتفعت بنس ي  %1,0) ق ثف األول  الثل

 2018 نيساننهاية في  %61,77 )3)/م2م-3((مأي ) 3م( معدّل دولرة الكتلة النقدية بلغ، من جهة أخرى. 2018من العام 

ل  ة  %61,60مقاب ي نهاي ام  %62,12و 2018 آذارف ة الع ي نهاي ة  %59,58( 2017ف ي نهاي انف أتّى ). 2017 نيس وت

 :من 2018العام األول من  الثلث فيمليار ليرة  2139 والبالغ) 3(م لكتلة النقدية اإلجماليةا ارتفاع

رفيالقيمة اإلجمالية للموجودات الخارجية الصا تراجع - ا  مركزي)المصرف المصارف وأي ال( فية لدى الجهاز المص بم

اع عن ذلك نتجودوالر).  مليون 697مليار ليرة (ما يعادل  1051يوازي  دار  ارتف ذهب بمق ن ال ار  265الموجودات م ملي
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رة ( ون 176لي ً  دوالر) ملي ا ذهب عالمي ة ال عر أونص اع س ة ارتف ه، نتيج ذي قابل ع  وال ودات الخارجتراج افية الموج ة الص ي

 .دوالر) مليون 873مليار ليرة (ما يعادل  1316(غير الذهب) بما يوازي 

  .مليار ليرة 2022 على القطاع العام بقيمة لجهاز المصرفياديون  صافي ارتفاع -

ً "المسّجلة  فروقات القطع ارتفاع -   .مليار ليرة 281بقيمة  " سلبا

ع - ة تراج ليفات اإلجمالي ة التس ن الج الممنوح رفيم از المص اص ه اع الخ يم للقط والي المق ة 2373 بح رة، نتيج ار لي  ملي

ادل تراجع  ا يع ة بم العمالت األجنبي رة ( 2389التسليفات ب ار لي ون 1585حوالي ملي اع ، دوالر) ملي ل ارتف ليفات مقاب التس

  .مليار ليرة 16بالليرة بما مقداره 

  ة.لير مليار 3822البنود األخرى الصافية بقيمة  ارتفاع -

ن  الثلث فيو ام األول م ا الضيّق (م ارتفعت ،2018الع الليرة بمفهومه ة ب ة النقدي بة  )1الكتل ين ازدادت، %3,5بنس ي ح  ف

 .%1,9بنسبة  )2الكتلة النقدية بالليرة بمفهومها الواسع (م

  
  جهاز المصرفي.تحت الطلب بالليرة في ال 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.

  

  فوائدمعدالت ال

  معّدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

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

متوسط عمر فيما ارتفع  ).2017في نهاية العام  %6,65في نهاية الشهر الذي سبق ( %6,61مقابل  6,57%

سنوات) في  3,90يوماً ( 1420سنوات) و 3,91يوماً ( 1422سنوات) مقابل  4,05يوماً ( 1475إلى  لمحفظةا

ويفّسر هذا التطور إن على صعيد الفائدة أو على صعيد األَجل باستحقاق سندات  .التواريخ على التواليهذه نهاية 

  .%7,9 مليار ليرة وبفائدة فعلية نسبتُها 2584شهراً بقيمة  84من فئة 

لتسّجل ، 2018نيسان 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، تلفئة الثالث سنوا %6,50ن، يْ لفئة السنتَ  %5,84السنة، 

 سنوات.  العشرفئة ل %7,46و سنوات

  
  )Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األجنبية (

ة  ي نهاي ان ف تقّرت ، 2018نيس دة اس ة  ةلقَّ المثالفائ ـمالت األجنبي ة بالع ندات الخزين ـة لس ة اإلجمالي ى المحفظ عل

)(Eurobonds  6,49على% ) ذي سبق ة الشهر ال ي نهاي انون األول  %6,49شأنها ف ة ك ي نهاي ا 2017ف )، فيم
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ى  7,07سنوات و 6,83سنوات مقابل  6,75إلى  متوسط عمر المحفظةانخفض قليالً  رات عل ة الفت سنوات في نهاي

   .التوالي

  

  الفوائد المصرفية على الليرة

شأنه  %6,64على  على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالليرة اللبنانية ةلقَّ المثمتوسط الفائدة استقّر ، 2018 نيسانفي 

على التسليفات الجديدة  المثقَّلةمتوسط الفائدة )، فيما ارتفع قليالً 2017في نيسان  %5,54في الشهر الذي سبق (

  ثالثة على التوالي.) في األشهر ال%8,33( %8,95مقابل  %8,99نقاط أساس إلى  4بواقع  أو المجدّدة بالليرة

 %4,30من  )Interbank  Rateبين المصارف بالليرة (المثقّلة متوّسط الفائدة ارتفع قليالً  ،2018وفي نيسان 

كحدّ أقصى ضمن عمليات محدودة  %5كحدّ أدنى و %4,3في نيسان بحيث راوح بين  %4,35في آذار إلى 

  ).2017في نيسان  3,13%(

  فائدة على الليرة في عدد من األشهر:ويعرض الجدول أدناه تطور ال

  

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

  2018نيسان   2018آذار   2017 نيسان  

  6,64  6,64 5,54  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

  8,99  8,95  8,33  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

  4,35  4,30  3,13  المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

  المصدر: مصرف لبنان    

  

  الفوائد المصرفية على الدوالر

ان المثقَّلالمتوّسط ارتفع  ،2018 نيسانفي  ي لبن دى المصارف ف  للفائدة على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالدوالر ل

ى  ل  %4,10إل ي  %4,04مقاب بق (ف ذي س هر ال ان  %3,62الش ي نيس ض  )،2017ف ا انخف ط المثفيم ل قَّالمتوّس

دوالر دّدة بال دة أو المج ليفات الجدي ى التس دة عل ى  للفائ ل  %7,82إل ي  %7,89مقاب ي  %7,22( 2018آذار ف ف

  ).2017نيسان 

ع 2018وفي نيسان  دل متوسط، ارتف ة أشهر مع ور لثالث ى  الليب ل  %2,35إل ي ال %2,17مقاب ذي سبق ف شهر ال

  ). 2017في نيسان  1,16%(

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

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

  4,10  4,04  3,62  و المجدّدةمتوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أ

 7,82  7,89  7,22  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

 2,35 2,17 1,16  متوّسط معدّل ليبور لثالثة أشهر

  المصدر: مصرف لبنان    
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  سوق القطع

ى  ،2018في نيسان  رات 1507,5أقفل متوسط سعر الدوالر األميركي عل ذ سنوات عدّةشأنه  لي ي هامش  من وبق

ع 1514ليرة للشراء و 1501تسعيره على حاله، أي  غ  .ليرة للمبي ي سوق القطع بل ام العمل ف ذكر أن عدد أي  18يُ

ً يوم   .2018من العام  الرابعفي الشهر  ا

ة نيس 34737 بالعمالت األجنبية السائلة موجودات مصرف لبنانبلغت على صعيد آخر،  ي نهاي ون دوالر ف ان ملي

ذي سبق و 34284مقابل  2018 انون األول  35806مليوناً في نهاية الشهر ال ة ك ي نهاي ين ف ه، 2017مالي . وعلي

ام  1069تكون هذه الموجودات قد انخفضت بمقدار  ن الع ث األول م ي الثل ون دوالر ف ل انخفاضها  2018ملي مقاب

  . 2017ماليين دوالر في الثلث األول من العام  503 هي بقيمة أدنى

  

  ؤشر أسعار االستهالكم

ي  انف ارات، 2018 نيس وث واالستش ة البح ب مؤسس ع ، وبحس واحيهامؤّشارتف روت وض ة بي عار لمدين  ر األس

انون األول  %2,33قياساً على الشهر الذي سبق، لتكون نسبة ارتفاعه  %0,68بنسبة  ى ك اً عل د 2017قياس . وعن

ي عشر ي األشهر اإلثن ذا المؤشر ف ي نيسان  مقارنة متوسط ه ة ف ي  2018المنتهي ي األشهر اإلثن ع متوسطه ف م

  . %0,71، يكون قد سّجل ارتفاعاً بنسبة 2017عشر المنتهية في نيسان 

  

انأما  ي لبن ع بنسبة  مؤشر األسعار ف د ارتف ذي تنشره إدارة اإلحصاء المركزي، فق ي نيسان  %0,54ال  2018ف

ً  %1,61قياساً على الشهر الذي سبق وبنسبة  انون األول  قياسا ى ك ة متوسطه2017عل د مقارن ي األشهر   . وعن ف

ي نيسان  2018اإلثني عشر المنتهية في نيسان  ة ف ي عشر المنتهي ع بنسبة 2017مع األشهر اإلثن د ارتف ، يكون ق

4,71%.  
 

  

  
 

         


