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 الوضع االقتصادي والمالي والمصرفي

 2018 الثانيكانون   

  

ً على ما كانت غالبية تحّسنت، 2018في شهر كانون الثاني  ه في الشهر مؤشرات قطاع االقتصاد الحقيقي قياسا

ً بقيمة ميزان المدفوعسّجل كما  .2017من العام  األول  وحافظت موجودات، مليون دوالر 237ات فائضا

كانون الثاني مليار دوالر في نهاية  35,2 إذ بلغت جيدعلى مستوى بالعمالت األجنبية  لسائلةا مصرف لبنان

الموجودات/المطلوبات في المصارف  بإجماليالنشاط المصرفي المعبَّر عنه  على صعيد آخر، ازداد. 2018

يار دوالر في نهاية مل 222,6 ليصل إلى 2018في الشهر األول من العام  %1,2بنسبة جيدة بلغت التجارية، 

 . المذكورالشهر 

 

  الوضع االقتصادي العام -أوالا 

 الشيكات المتقاصة

 مليييون 6258دوالر مقابييل  مليييون 5921مييا يعييادل  القيميية امجمالييية للشيييمات المتقاّصيية بلغييت، 2018 الثييانيكييانون فييي 

بنسييبة قيميية الشيييمات المتقاصيية  تفعييتارو. 2017 الثييانيكييانون دوالر فييي  ماليييين 5706و الشييهر الييذق سييب دوالر فييي 

معيدّل دوليرة تراجيع  . من جهة أخيرى،2017من العام  األولالشهر بالمقارنة مع  2018العام  الشهر األول من في 3,8%

كمييا يتبيييّن ميين  ،2017كييانون الثيياني  فييي %69,6مقابييل  2018كييانون الثيياني  فييي %66,8 إلييى قيميية الشيييمات المتقاّصيية

 .الجدول أدناه
 

 2018-2015السنوات  الشهر األول من فيتطّور الشيكات المتقاّصة  -1دول رقم ج

نسبة التغيّر، %  2018 2017 2016 2015 

2018/2017 

 الشيكات بالليرة

 العدد )آالف( -

 القيمة )مليار ليرة( -

 متوّسط قيمة الشيك )آالف الليرات(  -

 

335 

2246 

6704 

 

334 

2576 

7713 

 

349 

2613 

7487 

 

387 

2965 

7661 

 

+10,9 

+13,5 

+2,3 

 الشيكات بالعمالت األجنبية

 العدد )آالف( -

 القيمة )مليون دوالر( -

 متوّسط قيمة الشيك )دوالر( -

 

702 

4331 

6170 

 

678 

4065 

5996 

 

640 

3973 

6208 

 

633 

3954 

6246 

 

-1,1 

-0,5 

+0,6 

 مجموع قيمة الشيكات )مليار ليرة(

 الليرات(متوّسط قيمة الشيك )آالف 

8775 

8462 

8704 

8601 

8602 

8698 

8926 

8751 

+3,8 

+0,6 

 دولرة الشيكات، %

 العدد - 

 القيمة - 

 

67,7 

74,4 

 

67,0 

70,4 

 

64,7 

69,6 

 

62,1 

66,8 

 

 المصدر: مصرف لبنان       
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 حركة االستيراد

الشيهر اليذق دوالر فيي  ملييون 5826 ابيلمق دوالر مالييين 1705 قيمية اليواردات السيلعية بلغيت ،2018 الثيانيكانون في 

 فيي %6,3 بنسيبة قيد ازدادت السيلعية اليواردات قيمية وبيذلك، تميون .2017 الثيانيكيانون دوالر فيي  ماليين 1604و سب 

 المّمييات المسيتوردة بنسيبة تراجعيت فيي حيين، 2017العيام  الشيهر األول مين مقارنية ميعبال 2018العيام  الشيهر األول مين

زييادة ملحوةية تجياوزت تضّمنت  2017التذكير بأّن أرقام الواردات السلعية لشهر كانون األول ويجدر  .13,6%

تييأخير فييي تسييجيل البيانييات الجمركييية المسييدّدة ألذونييات خاّصيية عائييدة مليييارات دوالر، ويعييود ذلييك إلييى ال 4الييـ 

تشيرين  31ولغاية  2011لعام تشرين الثاني من ا 20لشحنات من الفيول لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان تّمت بين 

 . 2017ول من العام األ

 

بحسي  نوعهيا كيا:تي: احتلّيت المنتجيات المعدنيية المركيز   2018الشيهر األول مين العيام  فيي الواردات السيلعية تتوّزعو

نتجيات م، ف (%14,2ائيية )با:الت واألجهيزة والمعيدّات المهر من المجموع، تلتهيا %16,2وشّملت حّصتها العادة كاألول 

ّّ  ،(%11,4الصيناعة الميميائيية )  .(%7,7) معيدّات النقيلف ،(%8,0) األحجيار المريمية وشيبه المريمية والمعيادن الثمينيةثي

المرتبية األوليى  فيي الصين تحل ّ ،2018العام  الشهر األول من في السلع التي استورد منها لبنان البلدانأبرز  على صعيدو

ّّ %9,1) ايطالييا أتي بعيدااتيل ،ليوارداتمين مجميوع ا %14,5تها لغت حّصيإذ ب  (،%6,0، فألمانييا )(%7,8)اليونيان (، ثي

 . (%4,8) الواليات المتّحدة األميركيةف

 

 2018-2015السنوات  الشهر األول من الواردات السلعية في -2جدول رقم 

نسبة التغيّر، %  2018 2017 2016 2015 

2018/2017 

 6,3+ 1705 1604 1495 1340 الواردات السلعية )مليون دوالر(

 المصدر: المركز ا:لي الجمركي     

 

 حركة التصدير

ملييون دوالر فيي الشيهر  251مقابيل  ،ملييون دوالر 283 إليى الصيادرات السيلعية قيمية ارتفعيت، 2018 الثيانيكيانون في 

الشيهر األول  في %23,6 بنسبة الصادرات السلعية ازدادت قيمة. و2017 الثانيكانون مليون دوالر في  229الذق سبقه و

  .2017 العامالشهر ذاته من بالمقارنة مع  2018العام  من

األحجييار المريميية وشييبه المريميية  بحسيي  نوعهييا كييا:تي: احتلّييت 2018كييانون الثيياني  توّزعييت الصييادرات السييلعية فيييو

 المعييادن العادييية ومصيينوعاتها تلتهييارات، ميين مجمييوع الصيياد %39,0المركييز األول وبلغييت حّصييتها  والمعييادن الثمينيية

ّّ (%9,7) فمنتجات الصيناعة الميميائيية ،(13,6%) ا:الت واألجهيزة والمعيدّات في، (%9,2) منتجيات صيناعة األغذيية، ثي

التيي  سويسيرا :نيذكر، 2018العيام الشهر األول من  في السلع التي صدّر إليها لبنان البلدانأبرز  ومن. (%8,5) المهربائية

ّّ  (،%15,9) جنييوا افريقيييا تلتهييا، السييلعية صييادراتالجمييالي إميين  %17,2 تهابيية األولييى وبلغييت حّصييالمرت احتلّييت ثيي

ّّ تركيا ) (،%9,1)اممارات العربية المتحدة   .(%4,8) المملمة العربية السعوديةف(، %6,0ث
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 2018-2015السنوات الشهر األول من  السلعية في الصادرات -3جدول رقم 

نسبة التغيّر، %  2018 2017 2016 2015 

2018/2017 

 23,6+ 283 229 186 250 الصادرات السلعية )مليون دوالر(

 المصدر: المركز ا:لي الجمركي     

 

 الحسابات الخارجية

ه  عجييز مقابييلدوالر  مليييون 1422 عجززا الميززاان التجززاري بليي  ،2018 الثييانيكييانون  فييي - فييي  دوالر مليييون 5575قييدر 

  .2017 الثانيكانون دوالر في  مليون 1375بقيمة  وعجز الشهر الذق سب 

ً  والمؤسسات الماليةلدى الجهاز المصرفي  الموجودات الخارجية الصافية سّجلت، 2018 الثانيكانون في  -  بقيمية ارتفاعيا

كيانون فيي دوالر  ملييون 167 بقيميةو الشيهر اليذق سيب فيي  دوالر ملييون 854بقيمية  ارتفاعهيا مقابل ،دوالر مليون 237

  .2017 الثاني

 

 قطاع البناء

 814 إليى المهندسيين فيي بييروت والشيمال ي  مساحات البنياء الميرّخب بيـها ليدى نقيابت   تراجعت ،2018 الثانيكانون في  -

 وبييذلك، تمييون .2017 الثييانيكييانون فيي  2م  أليي 849والشييهر الييذق سييب   فيي 2م أليي  901مقابييل  (2)م مربييع متيير ألي 

الشيهر ذاتيه مين العيام بالمقارنية ميع  2018العيام  الشيهر األول مين فيي %4,1بنسبة  انخفضتقد  لبناءمساحات اتراخيب 

2017. 

 

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

 ، %نسبة التغيّر 2018 2017 2016 2015 

2018/2017 

 4,1- 814 849 825 851 (2مساحات البناء امجمالية )أل  م

 المهندسين في بيروت والشمال تاابالمصدر: نق     

 

ملييار لييرة  72,3 قيمية الرسيوم العقاريية المسيتوفاة عبير مختلي  أمانيات السيجّل العقيارق بلغت، 2018 الثانيكانون في  -

بنسييبة اييذه الرسييوم  ازدادتو .2017 الثييانيكييانون فّّ   اً مليييار 63,5و فييي الشييهر الييذق سييب  مليييار ليييرة 101,2 مقابييل

 .2017العام  الشهر ذاته من مع بالمقارنة 2018الشهر األول من العام في  13,9%

 )آخير األرقيام المتيوافرة( 2017 كيانون األولأل  طين فيي  427على صعيد كّميات امسمنت المسلّمة، فقد بلغت  -

، تراجعيت 2017. وفيي العيام 2016 األول كيانونأل  طن في  297و أل  طن في الشهر الذق سبقه 447مقابل 

 .2016بالمقارنة مع العام  %1,9اذه المّميات بنسبة 

 

 قطاع النقل الجوي

، وعيدد الركياا رحلية 5360، بل  عدد الرحالت امجمالية من وإلى مطار رفي  الحرييرق اليدولي 2018 الثانيكانون في 

ً  273128القادمين  ً  324372والمغادرين  شخصا ً  268عابرين وال شخصا . وعلى صعيد حركة الشحن عبر المطيار شخصا

ً  4552، بل  حجّ البضائع المفرغة المذكورالشهر في  ً  2432مقابل  طنا  للبضائع المشحونة. طنّا
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حركية القيادمين بنسيبة  كيّل مين  ارتفعيت، 2017العيام الشهر األول مين ، وبالمقارنة مع 2018 العامالشهر األول من في و

وحركيية شييحن البضييائع عبيير المطييار بنسييبة  %0,7بنسييبة وعييدد الييرحالت  %11,0المغييادرين بنسييبة حركيية و 10,8%

24,2%. 

 

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

 2018و 2017العامين الشهر األول من  في

 التغيّر، % 2018 2017 

 حركة الطائرات )عدد(

 ست، %منها: حّصة الميدل اي

5324 

37,3 

5360 

36,7 

+0,7 

 حركة القادمين )عدد(

 منها: حّصة الميدل ايست، %

246492 

38,0 

273128 

38,4 

+10,8 

 حركة المغادرين )عدد(

 منها: حّصة الميدل ايست، %

292136 

38,1 

324372 

37,7 

+11,0 

 41,9- 268 461 حركة العابرين )عدد(

 حركة شحن البضائع )طن(

 لميدل ايست، %منها: حّصة ا

5622 

26,2 

6984 

27,5 

+24,2 

 المصدر: قسّ التطوير والتسوي  في مطار بيروت الدولي    

 
 حركة مرفأ بيروت

 559690فييه  بياخرة، وحجيّ البضيائع المفرغية 153، بل  عدد البيواخر التيي دخليت مرفيأ بييروت 2018 الثانيكانون في 

 ً ً  79323والمشيييحونة  طنّيييا ً مسيييتوعب 21469ات المفرغييية ، وعيييدد المسيييتوعبطنّيييا  2018العيييام الشيييهر األول مييين  فييييو. ا

بنسيبة  المشيحونةحجيّ البضيائع و ،%19,5عيدد البيواخر بنسيبة  ارتفع كيّل مين ،2017العام  الشهر ذاته من وبالمقارنة مع

 .%5,3 عدد المستوعبات المفرغة بنسبة، في حين تراجع %0,5بنسبة  المفرغةحجّ البضائع و، 7,1%

 

  بيروت بورصة

مليون دوالر مقابيل  45,8سهماً قيمتها  5509441سّجلت حركة بورصة بيروت تداول ، 2018 كانون الثانيفي 

سهماً بقيمة  4062920) 2017مليون دوالر في كانون األول  116,2سهماً قيمتها امجمالية  11929343تداول 

 11473مليون دوالر مقابيل  11765 لة السوقيةالرسم وبلغت قيمة (.2017مليون دوالر في كانون الثاني  37,2

 مليون دوالر( في نهاية الفترات الثالث على التوالي.  12211مليوناً )

ي ها "أ" و"ا"ت استحوذ، 2018 كانون الثانيوفي  من إجمالي قيمية األسيهّ  %70,1بنسبة  شركة سوليدير بسهم 

  .%0,9بنسبة  لقطاع الصناعيوا %29,0 المتداولة في بورصة بيروت، تالاا القطاع المصرفي بنسبة
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ا   المالية العامة    -ثانيا

ملييار لييرة فيي  742ملييار لييرة مقابيل عجيز بمقيدار  1326بل  العجيز العيام امجميالي ، 2017تشرين الثاني  في

)موازنية +  وتبيّن أرقام المالية العامية(. 2016تشرين الثاني مليار ليرة في  1625)عجز بقيمة الشهر الذق سب  

ي ن فيخزينة( عند مقارنتها   المعطيات التالية:  2017و 2016 األشهر األحد عشر األولى من العام 

مليار ليرة  1721، أق بمقدار اً مليار 15465مليار ليرة إلى  13744من  المبال  امجمالية المقبوضةارتفاع  -

مليار  205ومقبوضات الخزينة )+ مليار ليرة( 1716ارتفعت كّل من اميرادات الضريبية )+ .%12,5وبنسبة 

مليار ليرة(. وتجدر امشارة إلى أن االرتفاع الملحوة في  200-ليرة(، فيما انخفضت اميرادات غير الضريبية )

مليار ليرة ومعظّ مصدراا الضريبة  1166اميرادات الضريبية يعود بشمل رئيسي إلى الضريبة على الدخل )+

  باح( التي دفعتها المصارف للخزينة(. االستثنائية )األر

مليار ليرة وبنسبة  171اً، أق بقيمة مليار 20554مليار ليرة إلى  20383من  المبال  امجمالية المدفوعة ارتفاع -

مليياراً(  7262ملييار لييرة إليى  6879مليار ليرة )مين  383خدمة الدين العام بقيمة  من ارتفاع ذلكونتج  .0,8%

ي ن  عند مقارنتها مقابيل انخفياا النفقيات األّوليية )خيار   2017و 2016في األشهر األحد عشر األولى مين العيام 

ملياراً في  13291إلى  2016تشرين الثاني  –مليارات ليرة في فترة كانون الثاني  13505خدمة الدين العام( من 

 498ة كهربيياء لبنييان ازدادت بقيميية ، علميياً أن التحيويالت إلييى مؤسسيي2017تشييرين الثيياني  –فتيرة كييانون الثيياني 

 مليار ليرة. 921مليار ليرة في حين تراجعت التحويالت إلى البلديات بقيمة 

إليى  2016مليار ليرة في األشهر األحد عشر األولى مين العيام  6640يمون العجز العام قد انخفض من وبذلك،  -

 %24,8من مجموع المدفوعات إلى  %32,6ن مه وانخفضت نسبت   2017ملياراً في الفترة ذاتها من العام  5089

ت ي ن على التوالي  . في الفترت ي ن المذكور 

 2017فيي األشيهر األحيد عشير األوليى مين العيام   مليار ليرة 2173 فائضاً كبيراً بمقداروحقّ  الرصيد األّولي  -

ه   . 2016مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام  239مقابل فائض أدنى مقدار 

على المدفوعات امجمالية في حين تراجعت قياساً على قياساً ارتفعت قليالً ويتبيّن من الجدول أدناه أن خدمة الدين 

ي ن األشهر األحد عشر األولى من  عند مقارنتهما في المقبوضات امجمالية  .2017و 2016العام 

  

 عامتطور بعض النسب المئوية المتعلّقة بخدمة الدين ال -6جدول رقم  
 2017 2ت  -2ك  2016 2ت  -2ك  

 35,3 33,7 خدمة الدين العام/المدفوعات امجمالية

 47,0 50,0 خدمة الدين العام /المقبوضات امجمالية

 مصدر المعلومات: وزارة المالية     

 

 سندات الخاينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

 6أشيهر،  3للمحفظة امجمالية لسندات الخزينة بالليرة )فئيات  القيمة امسمية بلغت، 2018 كانون الثانينهاية في 

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



   
انـــارف لبنـــة مصــــجمعي

 

6 

. وبيذلك، تميون ايذه المحفظية قيد ارتفعيت بقيمية 2017العيام مليياراً فيي نهايية  72812 مقابلمليار ليرة  73897

ملييار فيي الشيهر األول مين العيام  1687مقابل زيادتهيا بقيمية  2018الشهر األول من العام  مليار ليرة في 1085

2017.  

ملييار  220سينوات )بقيمية  7مين فئت يي  ، أصيدرت وزارة الماليية سيندات خزينية بيالليرة 2018وفي كانون الثاني 

 سنوات وما دون.  5السندات من فئة مليار ليرة( بامضافة إلى  175سنوات )بقيمة  10ليرة( و
 

 بالنسبة المئوية( -توّزع سندات الخاينة بالليرة على جميع الفئات )نهاية الفترة -7جدول رقم 
 3  

 أشهر

6 

 أشهر 

12 

 شهراا 

24 

 شهراا 

36 

 شهراا  

60 

 شهراا 

84  

 شهراا 

96 

 شهراا 

120  

 شهراا 

144 

 شهراا 

180 

 شهراا 

 المجموع

 100,00 0,31 4,44 16,42 2,64 21,17 22,30 20,74 7,51 3,45 0,64 0,38 2016 1ك 

 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 0,29 4,16 21,57 2,48 18,56 22,80 15,52 10,00 3,11 1,16 0,34 2018 2ك 

 المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

ل تغيّر  حيي  شيملّت حصية  2018ونهايية كيانون الثياني  2017ي ذكر في حصيب الفئيات بيين نهايية العيام لّ ي سجَّ

 3للفئيات مين  %30,1من مجموع محفظة سيندات الخزينية بيالليرة مقابيل  %69,9سنوات وما فوق  5الفئات من 

 شهراً.  36أشهر إلى 

 

ملييار لييرة فيي نهايية  74867إليى  نيية بيالليرةللمحفظية امجماليية لسيندات الخزينية اللبنا القيمزة الفعليزةوارتفعت 

. وتوّزعييت علييى مليييار ليييرة( 1024)+ 2017مليييار ليييرة فييي نهاييية العييام  73843مقابييل  2018كييانون الثيياني 

 الممتتبين كا:تي:

 

 توّزع سندات الخاينة بالليرة على المكتتبين -8جدول رقم 

 انية(نهاية الفترة، مليار ليرة لبن -)القيمة الفعلية  

 2018 2ك  2017 1ك  2016 1ك   

 المصارف 

 الحصة من المجموع

29363 

41,8% 

27522 

37,3% 

26176 

35,0% 

 مصرف لبنان

 الحصة من المجموع

30150 

42,9% 

35580 

48,2% 

37822 

50,5% 

 المؤسسات المالية

 الحصة من المجموع

548 

0,8% 

517 

0,7% 

520 

0,7% 

 المؤسسات العامة

 وعالحصة من المجم

8718 

12,4% 

8941 

12,1% 

9049 

12,1% 

 الجمهور

 الحصة من المجموع

1531 

2,1% 

1283 

1,7% 

1300 

1,7% 

 74867 73843 70310 المجموع

 المصدر: مصرف لبنان     
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 2017من مجموع محفظة سندات الخزينة بالليرة في نهاية كانون األول  %37,3انخفضت حصة المصارف من 

فييي  %50,5إلييى  %48,2مقابييل ارتفياع حصيية مصيرف لبنييان مين  2018انون الثياني فييي نهايية كيي %35,0إليى 

ي ن عليى التيوالي. أميا حصية القطياع غيير المصيرفي والتيي ايي ي ن المذكور  متدنّيية أصيالً، فاسيتقّرت عليى  التاريخ 

14,5%. 

 

 سندات الخاينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

 Eurobondsة سندات الخزينة اللبنانية الم صد رة بالعمالت األجنبية محفظبلغت ، 2018كانون الثاني في نـهاية 

مليون دوالر مقابل ما يوازق  28224ما يوازق )قيمة االكتتابات امسمية زائد الفوائد المتراكمة حتى تاريخه( 

 .2017 مليون دوالر في نهاية العام 28086

ز مصارف التجارية من إجمالي محفظة سندات اليوروبوندمحفظة ال بلغت، 2018 كانون الثانيوفي نهاية          

دوالر )أق ما نسبت ه  ماليين 14178من مجموع المحفظة( مقابل  %49,7دوالر )أق ما نسبته  مليون 14034

 . 2017من المجموع( في نهاية كانون األول  50,5%

 

 الدين العام

مليار دوالر(  80,4مليار ليرة )أق ما يعادل  121182 الدين العام امجمالي بل ، 2018 كانون الثاني نهايةفي 

مليار  1284 . وبذلك، يمون الدين العام امجمالي ارتفع بقيمة2017العام  في نهايةمليار ليرة  119898مقابل 

اا  مقابل زيادة 2018العام  الشهر األول من ليرة في  . 2017العام  الشهر ذاته من مليار ليرة في 1936قدر 

ر من ارتفاع كّل من 2018ونتج ارتفاع الدين العام امجمالي في كانون الثاني  بيالليرة اللبنانيية بقيمية  الدين المحيرَّ

ر بالعمالت األجنبية بما يوازق  1027)+   مليون دوالر(.  170مليار ليرة ) 257مليار ليرة( والدين المحرَّ

ملييار لييرة  104902ائع القطاع العام ليدى الجهياز المصيرفي، الدين العام الصافي، المحتس   بعد تنـزيل ود وبل 

 .2017قياساً على نهاية العام  %0,4نسبت ه ارتفاعاً  مسّجالً ، 2018 كانون الثاني في نهاية

لييرة، مشيّملةً  اتملييار 75104 الدين العزام المحزّرر بزالليرة اللبنانيزة، بلغت قيمة 2018كانون الثاني وفي نـهاية 

ليرة للدين المحّرر بيالعمالت األجنبيية، أق  مليار 46078مقابل ما يعادل   من إجمالي الدين العام %62,0حوالي 

  من الدين العام امجمالي. %38,0ما نسبت ه 

فيي نهايية  %35,2، انخفضيت حصية المصيارف إليى لعيام المحيّرر بيالليرة اللبنانييةتموييل اليدين ا وفي ميا يخيبّ 

واستقرار حصة القطاع غير المصرفي على  %50,3رتفاع حصة مصرف لبنان إلى مقابل ا 2018كانون الثاني 

14,5% . 

 

 

 

 

 



   
انـــارف لبنـــة مصــــجمعي

 

8 

 مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية -9جدول رقم   

 بالنسبة المئوية -نهاية الفترة   
 2018 2ك  2017 1ك  2016 1 ك 

 35,2 37,5 41,9 المصارف في لبنان

 50,3 48,0 42,8 مصرف لبنان

 14,5 14,5 15,3 القطاع غير المصرفي

 100,0 100,0 100,0 المجموع

 المصدر: مصرف لبنان     

 

 في ما يخّب تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية، جاء توّزع حصب الممتتبين كا:تي:و

 

 

 مصادر تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية -10جدول رقم 

 نسبة المئويةبال -نهاية الفترة

 2018 2ك  2017  1ك  2016 1ك  

 2,9 2,9 3,2 الحمومات

 0,0 0,0 0,1 2-قروا باريس

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

 92,3 92,4 92,6 سندات يوروبوندز

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

 100,0 100,0 100,0 المجموع

 مصرف لبنان المصدر:     

 

ا: القطاع المصرف  يثالثا

فزي لبنزان   الموجودات/المطلوبات اإلجمالية والمجّمعة للمصارف التجارية العاملزة وصلت، 2018 الثانيكانون  في نهاية

 2017العيام ملييار لييرة فيي نهايية  331433 مقابيل ملييار دوالر(، 222,6مليار لييرة )ميا ييوازق  335548ما يعادل  إلى

إجمالي ميزانية المصارف التجارية، الذق يشيير إليى حجيّ وارتفع  .2017كانون الثاني ليرة في نهاية  اتمليار 308104و

الشيهر  فييلّ يسيّجل أّق تغيّير ي يذكر في حين   2018في الشهر األول من العام  %1,2بنسبة جيّدة بلغت  النشاط المصرفي،

 .2017العام  األول من

 

 المطلوبات

 ية في المصارف التجاريةالودائع اإلجمال

ّّ ودائييع القطياع الخييا  و ،الودائزع اإلجماليززة لزدم المصززارف التجاريزة وصييلت، 2018 الثيانيكييانون فيي نهايية  التييي تضي

 ملييار دوالر(  173,6)ميا ييوازق  ملييار لييرة 261639ميا يعيادل إليى إلى ودائع القطاع العيام،  المقيّ وغير المقيّ، إضافةً 

مليار ليرة فيي نهايية  251033و 2017العام مليار ليرة في نهاية  260745 مالي المطلوبات مقابلمن إج %78,0وشّملت 

أّق تغيّير  لّ تسّجلفي حين  2018في الشهر األول من العام  %0,3وارتفعت الودائع امجمالية بنسبة . 2017كانون الثاني 

 .2017العام  الشهر األول من فيي ذكر 

 ميين 2018 الثييانيكييانون فييي نهاييية  %68,44 قليييالً إلييى ئييع القطيياع الخييا  المقيييّ وغييير المقيييّودا معززّدل دولززرة تراجييعو

 .2017كانون الثاني في نهاية  %65,84مقابل معدّل أدنى بل   2017العام في نهاية  68,72%
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ميا يعيادل إليى  جارييةليدى المصيارف التالودائع اإلجمالية للقطاع الخاص المقزيم  ارتفعت، 2018 الثانيكانون في نهاية  -

 2017العيييام ملييييار لييييرة فيييي نهايييية  201263 مييين إجميييالي المطلوبيييات، مقابيييل %60,1ملييييار لييييرة وشيييّملت  201657

العيام  الشيهر األول مين فيي %0,2ارتفعيت ايذه الودائيع بنسيبة . و2017كيانون الثياني فيي نهايية  ليرة اتمليار 194107و

  .2017في الشهر األول من العام  واي نسبة امرتفاع ذاتها المسّجلة 2018

 
ودائيع فيي حيين تراجعيت ، 2018العيام  الشيهر األول مين فيي %1,3 وفي التفصيل، ارتفعت ودائيع المقيميين بيالليرة بنسيبة

 فيي نهايية %63,30 إليى معدّل دولرة ودائع القطياع الخيا  المقييّ قليالً  فتراجع ،%0,4بنسبة بالعمالت األجنبية  المقيمين

 .2017كانون الثاني في نهاية  %60,33مقابل معدّل أدنى بل   2017العام في نهاية  %63,68 من 2018 ثانيالكانون 

 

 35371مييا يييوازق  لييدى المصييارف التجارييية ودائززع القطززاع الخزاص ليززر المقززيم بلغييت، 2018 الثييانيكييانون فيي نهاييية و

. 2017كيانون الثياني ملييون دوالر فيي نهايية  33974و 2017العيام دوالر فيي نهايية  ملييون 35156 دوالر مقابيل مليون

الشيهر األول مين  فيي أّق تغيّر ي ذكرفي حين لّ ت سجل  2018في الشهر األول من العام  %0,6وارتفعت اذه الودائع بنسبة 

 .2017العام 

   

  ودائع القطاع المالي لير المقيم 

حيوالي  يير المقييّ ليدى المصيارف التجاريية العاملية فيي لبنيانودائيع القطياع الميالي غ بلغيت، 2018 الثانيكانون في نهاية 

كييانون الثيياني دوالر فييي نهاييية  ماليييين 6403و 2017العييام دوالر فييي نهاييية  مليييون 7481 دوالر مقابييل مليييون 7965

2017. 

 

   األموال الخاصة للمصارف التجارية

مليييار  19,1مليييار ليييرة ) 28724مييا يعييادل  اريييةاألمييوال الخاصيية للمصييارف التج بلغييت، 2018 الثييانيكييانون  فييي نهاييية

، وشييّملت 2017كييانون الثيياني مليييار ليييرة فييي نهاييية  27521و 2017العييام مليييار ليييرة فييي نهاييية  28831مقابييل دوالر( 

بنسيبة األميوال الخاّصية  تراجعيتومن مجموع التسليفات للقطاع الخيا .  %32,0و من إجمالي الميزانية المجّمعة 8,6%

 .2017في الشهر األول من العام  %0,1مقابل ارتفاعها بنسبة ، 2018العام  الشهر األول من يف 0,4%

 

 الموجودات

  ودائع المصارف التجارية لدم مصرف لبنان

ملييار لييرة  161864ميا ييوازق  إليى ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان ارتفعت، 2018 الثانيكانون في نهاية 

. وبيذلك، تميون ايذه 2017كانون الثياني مليار ليرة في نهاية  132655و 2017العام ر ليرة في نهاية مليا 155893 مقابل

الشيهر األول مين العيام في  %1,5بنسبة  تراجعهامقابل  ،2018العام  الشهر األول من في %3,8بنسبة  ازدادتالودائع قد 

2017. 
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 التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم

 81038ميا ييوازق  التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطياع الخيا  المقييّ بلغت، 2018 الثانيانون كفي نهاية 

ملييون دوالر  50836و 2017العيام ملييون دوالر فيي نهايية  54174 دوالر، مقابيل ملييون 53756مليار ليرة أو ما يعادل 

 ،2018العيام  الشيهر األول مين فيي %0,8بنسيبة  تراجعيتقيد  ايذه التسيليفات تميون. وبيذلك، 2017كانون الثياني في نهاية 

 .2017الشهر األول من العام في  %0,4 بنسبة تراجعهامقابل 

 

 التسليفات المصرفية للقطاع العام

 46779ميا يعيادل  إليى التسيليفات الممنوحية مين المصيارف التجاريية للقطياع العيام تراجعيت، 2018 الثانيكانون في نهاية 

تراجعيت و .2017كيانون الثياني مليار ليرة في نهايية  54495و 2017العام مليار ليرة في نهاية  48163 مقابل ،مليار ليرة

الشييهر األول ميين العييام  فييي %4,1ارتفاعهييا بنسييبة  مقابييل، 2018العييام  الشييهر األول ميين فييي %2,9بنسييبة  اييذه التسييليفات

2017 . 

العيام الشهر األول من  مليار ليرة في 1167للقطاع العام بالليرة بمقدار التسليفات المصرفية  تراجعت كّل منوفي التفصيل، 

وازق بقيمية تي التسيليفات للقطياع العيام بيالعمالت األجنبييةو ،2018كيانون الثياني نهايية مليار ليرة فيي  25622لتبل   2018

  .مليار ليرة 21157ما يعادل  لتصل إلىمليار ليرة  217

 

 الموجودات الخارجية 

 دوالر مقابييل مليييون 23536حييوالي  الموجييودات الخارجييية للمصييارف التجارييية بلغييت، 2018 الثييانيكييانون اييية فييي نه

اييذه  تراجعييتو. 2017كييانون الثيياني دوالر فييي نهاييية  مليييون 23125و 2017العييام دوالر فييي نهاييية  مليييون 23601

الشييهر األول ميين العييام فييي  %0,1 بنسييبة ارتفاعهييامقابييل ، 2018الشييهر األول ميين العييام  فييي %0,3الموجييودات بنسييبة 

2017. 

 

ا   الوضع النقدي -رابعا

  الكتلة النقدية

 مييا يييوازقإلييى  العمالت األجنبيييةبييبييالليرة و (3ة بمفهومهييا الواسييع )مالمتليية النقدييي وصييلت، 2018 الثييانيكييانون  فييي نهاييية

كيانون الثياني لييرة فيي نهايية  اتملييار 200310و 2017العام مليار ليرة في نهاية  208613 مقابل ،مليار ليرة 208793

وايي نسيبة ، 2018الشيهر األول مين العيام في  %0,1( قد ارتفعت بنسبة 3امجمالية )م المتلة النقدية تمونبذلك، و .2017

أق ( 3م) معييدّل دولييرة المتليية النقدييية تراجييع، مين جهيية أخييرى. 2017امرتفياع ذاتهييا المسييّجلة فييي الشييهر األول ميين العييام 

مقابيل معيدّل أدنيى  2017 العيامفيي نهايية  %62,08 مين 2018 الثانيكانون في نهاية  %61,80 قليالً إلى (3(/م2م-3)م)

الشيهر  فييمليار لييرة  180 والبال ( 3)م لمتلة النقدية امجماليةا ارتفاعوتأتّى  .2017كانون الثاني في نهاية  %58,98بل  

 :من 2018العام األول من 

بميا  مركيزق(المصيرف المصيارف وأق ال) مة امجمالية للموجودات الخارجية الصافية لدى الجهاز المصرفيالقي ارتفاع -

 641الموجيودات مين اليذا  بمقيدار  كّل من ارتفاع عن ذلك نتجودوالر(.  ماليين 609مليار ليرة )ما يعادل  918يوازق 
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ً نتيجة ارتفاع سعر أونصة اليذا   دوالر( مليون 425مليار ليرة ) الموجيودات الخارجيية الصيافية )غيير اليذا ( و، عالمييا

 .دوالر( مليون 184مليار ليرة )ما يعادل  277بما يوازق 

 .مليار ليرة 58 على القطاع العام بقيمة لجهاز المصرفياديون  صافي ارتفاع -

ً "المسّجلة  فروقات القطع ارتفاع -  .مليار ليرة 657بقيمة  " سلبا

تراجيع  ملييار لييرة، نتيجية 566 بحوالي المقيّ للقطاع الخا  من الجهاز المصرفي الممنوحة جماليةالتسليفات ام تراجع -

التسليفات بيالليرة بميا  ارتفاع ، مقابلدوالر( مليون 471حوالي ليرة ) اتمليار 710التسليفات بالعمالت األجنبية بما يعادل 

 .مليار ليرة 144مقداره 

 ليرة. مليار 427ية بقيمة البنود األخرى الصاف ارتفاع -

 فيي حيين ازدادت، %3,3بنسيبة  (1المتلة النقديية بيالليرة بمفهومهيا الضييّ  )م تراجعت ،2018العام الشهر األول من  فيو

 .%0,8بنسبة  (2المتلة النقدية بالليرة بمفهومها الواسع )م

 

 حت الطل  بالليرة في الجهاز المصرفي.ت القطاع الخا  المقيّ وودائع بالليرة ( تشمل النقد في التداولM1) 1م

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

سيندات اليدين التيي ت صيدراا لدى الجهاز المصرفي إضافة إليى بالعمالت األجنبية  القطاع الخا  المقيّوودائع  2تشمل م M3)) 3م

 ق الخارجية.المصارف في األسوا

 

 معدالت الفوائد

 معّدالت الفائدة على سندات الخاينة بالليرة اللبنانية

شبه  على المحفظة امجمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية ةلقَّ الفائدة المث بقيت، 2018 كانون الثاني في نهاية

 1402إلى  وسط عمر المحفظةمتوانخفض  .2017في نهاية كانون األول  %6,65مقابل  %6,64مستقّرة على 

ي ن على التوالي 3,90يوماً ) 1420سنوات( مقابل  3,85يوماً )   .سنوات( في نهاية التاريخ 

ة خالل شهر  معدالتاستقّرت على صعيد آخر،  ، 2018كانون الثاني الفائدة الفعلية على سندات الخزينة الم صد ر 

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

فئة ل %7,08، لفئة الخمس سنوات %6,74، لفئة الثالث سنوات %6,50ن، ي  لفئة السنت   %5,84لفئة السنة، 

 سنوات.  العشرفئة ل %7,46و سنوات السبع

 

 (Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخاينة بالعمالت األجنبية )

على المحفظة امجماليـة لسندات الخزينة بالعـمالت األجنبية  ةلقَّ المثالفائدة استقّرت ، 2018كانون الثاني ة في نهاي

((Eurobonds  إلى  متوسط عمر المحفظة، فيما انخفض قليالً 2017شأنها في نهاية كانون األول  %6,49على

  .ليسنوات في نهاية الفترت ي ن على التوا 7,07سنوات مقابل  6,98
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 الفوائد المصرفية على الليرة

 12بواقع  على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالليرة اللبنانية ةلقَّ المثمتوسط الفائدة ارتفع ، 2018 كانون الثانيفي 

(، وارتفع 2017في كانون الثاني  %5,55) 2017في كانون األول  %6,41مقابل  %6,53نقطة أساس إلى 

مقابل  %8,56نقطة أساس إلى  47بواقع  على التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالليرة ةالمثقَّلمتوسط الفائدة 

 ( في األشهر الثالثة على التوالي.8,47%) 8,09%

إلى مستواه  (Interbank  Rateبين المصارف بالليرة )المثقّلة متوّسط الفائدة عاد  ،2018وفي كانون الثاني 

 2017في كانون األول  %35,93ليات. ي ذكر أن اذا المعدل بل  مع حجّ محدود للعم %4الطبيعي، أق 

 .2017في كانون الثاني  %3,03و

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

 

 تطّور الفائدة على الليرة، بالنسبة المئوية )%( -11جدول رقم 

 2018 2ك  2017 1ك  2017  2ك  

 6,53 6,41 5,55 ائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدةمتوسط المعدالت الد

 8,56 8,09 8,47 متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

 4,00 35,93 3,03 المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

 المصدر: مصرف لبنان    

 

 الفوائد المصرفية على الدوالر

للفائييدة علييى الودائييع الجديييدة أو المجييدّدة بالييدوالر لييدى  المثقَّييلالمتوّسييط رتفييع قليييالً ا ،2018 كييانون الثييانيفييي 

 (،2017فيي كيانون الثياني  %3,52) 2017فيي كيانون األول  %3,89مقابيل  %3,91إليى  المصارف في لبنيان

مقابل  %7,74نقاط أساس إلى  7بواقع  ل للفائدة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالدوالرقَّ المتوّسط المثوارتفع 

 ( في التواريخ المذكورة على التوالي.%7,26في الشهر الذق سب  ) 7,67%

فيي كيانون األول  %1,60مقابل  %1,73إلى  الليبور لثالثة أشهر معدل متوسط، ارتفع 2018وفي كانون الثاني 

 (. 2017في كانون الثاني  1,03%) 2017

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

 

 تطّور الفائدة على الدوالر، بالنسبة المئوية )%( -12جدول رقم  

 2018 2ك  2017 1ك  2017 2ك  

 3,91 3,89 3,52 متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

 7,74 7,67 7,26 أو المجدّدةمتوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة 

 1,73 1,60 1,03 متوّسط معدّل ليبور لثالثة أشهر

 المصدر: مصرف لبنان    
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 سوق القطع

وبقيي  شيأنه منيذ سينوات عيدّة ليرات 1507,5أقفل متوسط سعر الدوالر األميركي على  ،2018في كانون الثاني 

ي يذكر أن عيدد أييام العميل فيي سيوق القطيع  .ليرة للمبيع 1514ليرة للشراء و 1501اامش تسعيره على حاله، أق 

ً يوم 22بل    .2018من العام  األولفي الشهر  ا

نهاية كيانون الثياني في مليون دوالر  35249 موجودات مصرف لبنان بالعمالت األجنبيةبلغت على صعيد آخر، 

ه الموجيودات قيد انخفضيت بمقيدار . وعليه، تميون ايذ2017ماليين في نهاية كانون األول  35806مقابل  2018

مليون دوالر في الشهر األول من  995مقابل ارتفاعها بقيمة  2018مليون دوالر في الشهر األول من العام  557

 . 2017العام 

 

 ؤشر أسعار االستهالكم

ر األسزززعار لمدينزززة بيزززروت مؤّشزززسيييّجل ، وبحسييي  مؤسسييية البحيييوث واالستشيييارات، 2018كيييانون الثييياني فيييي 

قياسيياً علييى كييانون الثيياني  %1,56، وبنسييبة 2017قياسيياً علييى كيانون األول  %1,34ارتفاعيياً بنسييبة  يهاوضزواح

إالّ  2018. فيما لّ تظهر مقارنة متوسط ايذا المؤشير فيي األشيهر امثنيي عشير المنتهيية فيي كيانون الثياني 2017

 . 2017ر المنتهية في كانون الثاني ( عند مقارنته مع متوسطه في األشهر امثني عش%0,12ارتفاعاً بسيطاً )+

 

فيي كيانون الثياني  %0,05الذق تنشيره إدارة امحصياء المركيزق، فقيد ارتفيع بنسيبة  مؤشر األسعار في لبنانأما 

  . وعنيد مقارنية متوسيطه2017قياساً على كيانون الثياني  %5,55وبنسبة  2017قياساً على كانون األول  2018

مييع األشييهر امثنييي عشيير المنتهييية فييي كييانون الثيياني  2018ييية فييي كييانون الثيياني فييي األشييهر امثنييي عشيير المنته

 .%4,55، يمون قد ارتفع بنسبة 2017

 

 

 
 

         


