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 الوضع االقتصادي والمالي والمصرفي

 2018 آذار  

  

، تباينت نتائج مؤشرات القطاع الحقيقي قياساً على ما كانته في الفصل ذاته من 2018 في الفصل األول من العام

الشيكات وحركة الركاب في المطار والصادرات السلعية، فيما مقاصة ، إذ سّجل بعضها تحّسناً كالعام الذي سبق

ل سم آخر كحركة البناء والواردات السلعية.تراجع ق ماليين دوالر في  208ميزان المدفوعات عجزاً بمقدار  وسجَّ

 أّمامليون دوالر في الفترة ذاتها من العام الذي سبق.  555مقابل فائض قدره  2018آذار  -فترة كانون الثاني 

في  %2,1نمواً بنسبة التجارية، فعرف  رفالنشاط المصرفي المعبَّر عنه بإجمالي موجودات/مطلوبات المصا

. وبقيت 2017في الفصل األول من العام  (%0,7نسبة نمو أدنى )+مقابل  2018األشهر الثالثة األولى من العام 

والتي تشّكل دعامة لالستقرار النقدي، عند مستوى مرتفع،  موجودات مصرف لبنان السائلة بالعمالت األجنبية،

 . 2018في نهاية آذار  دوالرمليار  34,3بحيث بلغت 

 

  الوضع االقتصادي العام -أوالا 

 الشيكات المتقاصة

دوالر فةي  مليةون 5166دوالر مقابةل  مليةون 5742مةا يعةادل  القيمةة اججماليةة للشةيكات المتقاّصةة بلغت، 2018 آذارفي 

األول  الفصةل فةي %1,6بنسبة ة قيمة الشيكات المتقاص تراجعتو. 2017 آذاردوالر في  مليون 6179و الشهر الذي سبق

 معةدّل دولةرة قيمةة الشةيكات المتقاّصةةتراجةع  . مةن جهةة أخةرى،2017من العام  الفترة ذاتهابالمقارنة مع  2018العام  من

كمةا يتبةيّن مةن الجةدول  ،2017 الفتةرة ذاتهةا مةن العةام فةي %68,5مقابةل  2018 آذار -كانون الثانيفترة  في %67,1 إلى

 .أدناه
 

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

نسبة التغيّر، %  2018 2017 2016 2015 

2018/2017 

 الشيكات بالليرة

 العدد )آالف( -

 القيمة )مليار ليرة( -

 متوّسط قيمة الشيك )آالف الليرات(  -

 

983 

6667 

6782 

 

1029 

7319 

7113 

 

1086 

8125 

7482 

 

1138 

8334 

7323 

 

+4,8 

+2,6 

-2,1 

 الشيكات بالعمالت األجنبية

 العدد )آالف( -

 القيمة )مليون دوالر( -

 متوّسط قيمة الشيك )دوالر( -

 

2053 

12531 

6104 

 

2009 

12036 

5991 

 

1921 

11718 

6100 

 

1835 

11300 

6158 

 

-4,5 

-3,6 

+1,0 

 مجموع قيمة الشيكات )مليار ليرة(

 آالف الليرات(متوّسط قيمة الشيك )

25557 

8418 

25463 

8382 

25790 

8577 

25369 

8533 

-1,6 

-0,5 

 دولرة الشيكات، %

 العدد - 

 القيمة - 

 

67,6 

73,9 

 

66,1 

71,3 

 

63,9 

68,5 

 

61,7 

67,1 

 

 المصدر: مصرف لبنان       
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 حركة االستيراد

 الشةةهر الةةذي سةةبقدوالر فةةي  مليةةون 1435 لمقابةة دوالر مليةةون 1669 قيمةةة الةةواردات السةةلعية بلغةةت ،2018 آذارفةةي 

األول  الفصةل فةي %2,8 بنسةبة انخفضةتقةد  السةلعية الةواردات قيمةة وبذلك، تكون .2017 آذاردوالر في  مليون 1699و

 ملحوظةة بلغةت الكّميةات المسةتوردة بنسةبة تراجعةت فةي حةين، 2017العةام  مةن الفتةرة ذاتهةا مقارنة معبال 2018العام  من

25,4%.  

 

نوعهةا كةايتي: احتلّةت المنتجةات المعدنيةة المركةز  بحسة  2018األول مةن العةام  الفصةل فةي الواردات السةلعية توّزعتو

ايالت واألجهةةزة ، فةة(%11,7منتجةةات الصةناعة الكيميائيةةة ) مةن المجمةةوع، تلتهةةا %17,8وشةةّكلت حّصةةتها العةادة كاألول 

 .(%7,4) األحجةار الكريمةة وشةبه الكريمةة والمعةادن الثمينةة، ف(%7,8معدّات النقل )ثّم  ،(%11,4ائية )بوالمعدّات الكهر

المرتبةة األولةى  في الصين تحلّ  ،2018العام  األول من الفصل في السلع التي استورد منها لبنان البلدانأبرز  على صعيدو

 (،%6,1، فألمانيةا )(%7,3)اليونةان (، ثةّم %8,6) ايطاليةا أتي بعةدااتةل ،مةن مجمةوع الةواردات %11,5تها لغت حّصةإذ ب

 . (%5,0) الواليات المتّحدة األميركيةف

 

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

نسبة التغيّر، %  2018 2017 2016 2015 

2018/2017 

 2,8- 4810 4951 4688 4269 الواردات السلعية )مليون دوالر(

 الجمركي المصدر: المركز ايلي     

 

 حركة التصدير

 275مليةون دوالر فةي الشةهر الةذي سةبقه و 248مقابل  ،مليون دوالر 283 الصادرات السلعية قيمة بلغت، 2018 آذارفي 

 2018العةةةام  األول مةةةن الفصةةةل فةةةي %11,5 الصةةةادرات السةةةلعية بنسةةةبة ازدادت قيمةةةة. و2017 آذارمليةةةون دوالر فةةةي 

  .2017 امالعمن  اذاته الفترةبالمقارنة مع 

األحجةار الكريمةة وشةبه  بحسة  نوعهةا كةايتي: احتلّةت 2018 آذار -كةانون الثةانيفتةرة  توّزعت الصةادرات السةلعية فةيو

المعةةةادن العاديةةةة  تلتهةةةارات، مةةةن مجمةةةوع الصةةةاد %29,2المركةةةز األول وبلغةةةت حّصةةةتها  الكريمةةةة والمعةةةادن الثمينةةةة

ايالت فةة ،(%10,6) منتجةةات الصةةناعة الكيميائيةةةثةةّم  ،(%13,1) منتجةةات صةةناعة األ ذيةةةف ،(%14,4) ومصةةنوعاتها

، 2018العةام األول من  الفصل في السلع التي صدّر إليها لبنان البلدانأبرز  ومن. (%8,9) واألجهزة والمعدّات الكهربائية

اجمةارات  تلتهةا، يةالسةلع صةادراتالجمةالي إمةن  %11,3 تهاالمرتبة األولى وبلغةت حّصة التي احتلّت جنوب أفريقيا :نذكر

 .(%5,8) تركياف(، %6,0) المملكة العربية السعوديةثّم  (،%10,1) سويسراثّم  (،%10,8) العربية المتحدة

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

نسبة التغيّر، %  2018 2017 2016 2015 

2018/2017 

 11,5+ 814 730 634 744 الر(الصادرات السلعية )مليون دو

 المصدر: المركز ايلي الجمركي     
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 الحسابات الخارجية

 2018 شةباطفةي  دوالر مليةون 1187قدُره  عجز مقابلدوالر  مليون 1386 عجز الميزان التجاري بلغ ،2018 آذار في -

 الفصةل األولدوالر في  مليون 3996لى . وتراجع قليالً العجز في الميزان التجاري إ2017 مليون دوالر في آذار 1424و

 .2017مليون دوالر في الفترة ذاتها من العام  4221مقابل عجز بقيمة  2018من العام 

 

ً  والمؤسسةات الماليةةلةدى الجهةاز المصةرفي  الموجودات الخارجيةة الصةافية سّجلت، 2018 آذارفي  -  365 بقيمةة تراجعةا

مليةةون دوالر فةةي آذار  46يةةون دوالر فةةي الشةةهر الةةذي سةةبق وارتفاعهةةا بقيمةةة مل 80تراجعهةةا بقيمةةة  مقابةةل ،دوالر مليةةون

 555مقابةل ارتفاعهةا بقيمةة  2018األول من العام  الفصلدوالر في  ماليين 208اذه الموجودات بقيمة  تراجعتو. 2017

 .2017من العام  الفصل األولدوالر في  مليون

 

 قطاع البناء

 مربةع متةر ألة  899 المهندسةين فةي بيةروت والشةمال ي  لبناء المةرّخ  بةـها لةدى نقةابت  مساحات ا بلغت ،2018 آذارفي  -

قةد  مساحات البناءتراخي   وبذلك، تكون .2017 آذارفي  2م  أل 1242والشهر الذي سبق  في 2م أل  955مقابل  (2)م

 .2017العام من  اذاته الفترةبالمقارنة مع  2018العام  األول من الفصل في %15,1بنسبة  انخفضت

 

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

 ، %نسبة التغيّر 2018 2017 2016 2015 

2018/2017 

 15,1- 2670 3145 3272 2745 (2مساحات البناء اججمالية )أل  م

 المهندسين في بيروت والشمال تاابالمصدر: نق     

 

 56,6 مليار ليرة مقابةل 71,3 قيمة الرسوم العقارية المستوفاة عبر مختل  أمانات السجّل العقاري بلغت، 2018 ذارآفي  -

مةن  الفصةل األولفي  %18,9بنسبة اذه الرسوم  تراجعتو .2017 آذارفي ّ اً مليار 115و في الشهر الذي سبق مليار ليرة

 .2017العام  من اذاته الفترة مع بالمقارنة 2018العام 

أل  طةن فةي الشةهر  337مقابل   2018 آذار أل  طن في 442على صعيد كّميات اجسمنت المسلّمة، فقد بلغت  -

مةن العةام  الفصةل األولفةي  %1,3وتراجعةت اةذه الكّميةات بنسةبة . 2017 آذارطةن فةي  ألة  418و الةذي سةبقه

 .2017ذاته من العام  الفصلبالمقارنة مع  2018

 

 قطاع النقل الجوي

، وعةةدد الركةةاب رحةةالت 5407، بلةةغ عةةدد الةةرحالت اججماليةةة مةةن وإلةةى مطةةار رفيةةق الحريةةري الةةدولي 2018 آذارفةةي 

ً  313360القادمين  ً  312380والمغادرين  شخصا ً  334والعابرين  شخصا . وعلى صعيد حركة الشحن عبر المطةار شخصا

ً  5750، بلغ حجم البضائع المفر ة المذكورالشهر في   للبضائع المشحونة. طن 2702مقابل  طنا
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حركةة القةادمين بنسةبة  كةّل مةن  ارتفعةت، 2017العةام مةن  ذاتهةا الفتةرة، وبالمقارنة مع 2018 العاماألول من  الفصلفي و

بنسةةبة عةةدد الةةرحالت و، %17,3وحركةةة شةةحن البضةةائع عبةةر المطةةار بنسةةبة  %13,5حركةةة المغةةادرين بنسةةبة و 14,0%

1,9%. 

 

 رفيق الحريري الدولي وحّصة الميدل ايست منهاحركة مطار  -5جدول رقم 

 2018و 2017العامين األول من  الفصل في

 التغيّر، % 2018 2017 

 حركة الطائرات )عدد(

 منها: حّصة الميدل ايست، %

15065 

37,0 

15345 

36,5 

+1,9 

 حركة القادمين )عدد(

 منها: حّصة الميدل ايست، %

737070 

39,0 

840170 

38,1 

+14,0 

 كة المغادرين )عدد(حر

 منها: حّصة الميدل ايست، %

782213 

38,7 

887779 

37,8 

+13,5 

 2,7+ 867 844 حركة العابرين )عدد(

 حركة شحن البضائع )طن(

 منها: حّصة الميدل ايست، %

18794 

26,9 

22040 

27,7 

+17,3 

 المصدر: قسم التطوير والتسويق في مطار بيروت الدولي    

 
 تحركة مرفأ بيرو

ً  611478فيةةه  بةةاخرة، وحجةةم البضةةائع المفر ةةة 160، بلةةغ عةةدد البةةواخر التةةي دخلةةت مرفةةأ بيةةروت 2018 آذارفةةي   طنّةةا

ً  88368والمشحونة  ً مسةتوعب 23152، وعدد المسةتوعبات المفر ةة طنّا وبالمقارنةة  2018العةام األول مةن  الفصةل فةيو. ا

عةدد و، %7,3بنسةبة  المشةحونةحجم البضةائع و ،%2,2بواخر بنسبة عدد ال ارتفع كّل من ،2017العام  من اذاته الفترة مع

 .%7,0بنسبة  المفر ةحجم البضائع في حين تراجع ، %1,5 المستوعبات المفر ة بنسبة

 

  بورصة بيروت

سةةهماً  34632170عرفةةت بورصةةة بيةةروت حركةةة نشةةطة إذ ارتفةةع عةةدد األسةةهم المتداولةةة إلةةى ، 2018 آذارفةةي 

مليةون دوالر فةي الشةهر الةذي  43,4سةهماً قيمتهةا  5480337دوالر أميركةي مقابةل تةداول مليون  248,8قيمتها 

 11854إلةى  الرسملة السوقية وارتفعت قيمة (.2017مليون دوالر في آذار  30,8سهماً بقيمة  2874774سبق )

 والي. مليون دوالر( في نهاية الفترات الثالث على الت 12475مليوناً ) 11647مليون دوالر مقابل 

من إجمالي قيمة األسهم المتداولة في بورصة بيروت،  %97,1القطاع المصرفي على  استحوذ، 2018 آذاروفي 

ي ها "أ" و"ب"تلته     .القطاع ي ن الصناعي والتجاري معدومة ، فيما كانت حصة %2,9بنسبة  شركة سوليدير بسهم 

 يتبيّن الآلتي: 2018و 2017ي ن وعند مقارنة حركة بورصة بيروت في الفصل األول من العام  

 مليوناً. 45,6ماليين سهم إلى  10ارتفاع عدد األسهم المتداولة من  -

 مليوناً.  338,1مليون دوالر إلى  98ارتفاع قيمة التداول من  -

 



   
انـــارف لبنـــة مصــــجمعي

 

5 

 

ا   المالية العامة    -ثانيا

مليار ليرة في  1327مقدار مليار ليرة مقابل عجز أعلى ب 573بلغ العجز العام اججمالي ، 2017كانون األول  في

وتبةيّن أرقةام الماليةة العامةة )موازنةة + (. 2016كةانون األول مليار ليةرة فةي  814)عجز بقيمة الشهر الذي سبق 

ي ن فيخزينة( عند مقارنتها   المعطيات التالية:  2017و 2016 العام 

مليار ليرة  2565، أي بمقدار اً ليارم 17524مليار ليرة إلى  14959من  المبالغ اججمالية المقبوضةارتفاع  -

واجيرادات  ير الضريبية  مليار ليرة( 1783ارتفعت كّل من اجيرادات الضريبية )+فقد  .%17,2وبنسبة 

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

مليار ليرة ومعظم مصدراا الضريبة  1186يسي إلى الضريبة على الدخل )+اجيرادات الضريبية يعود بشكل رئ

  االستثنائية )األرباح( التي دفعتها المصارف للخزينة(. 

مليار ليرة وبنسبة  774اً، أي بقيمة مليار 23186مليار ليرة إلى  22412من  المبالغ اججمالية المدفوعة ارتفاع -

 7814مليةار ليةرة إلةى  7484مليار ليةرة )مةن  330خدمة الدين العام بقيمة  من ارتفاع كّل من ذلكونتج  .3,5%

ي ن  مليار ليرة(  444والنفقات األّولية )خارج خدمة الدين العام بقيمة  2017و 2016ملياراً( عند مقارنتها في العام 

يمةة التحةويالت إلةى ، وقةد ازدادت ق2017مليةاراً فةي العةام  15372إلةى  2016مليار ليرة في العةام  14928من 

مليةار ليةرة  933مليارات ليرة في حين تراجعت التحةويالت إلةى البلةديات بقيمةة  604مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 

ي ن   .2017و 2016بين العام 

 2017مليةاراً فةي العةام  5662إلةى  2016مليار ليرة في العام  7453يكون العجز العام قد انخفض من وبذلك،  -

ي ن على التوالي %24,4من مجموع المدفوعات إلى  %33,3ن مه وانخفضت نسبتُ  ي ن المذكور   . في العام 

 31مقابةل فةائض بسةيط بقيمةة  2017فةي العةام   مليةار ليةرة 2152 فائضةاً كبيةراً بمقةداروحقّق الرصيد األّولةي  -

 . 2016مليار ليرة فقط في العام 

علةى المةدفوعات اججماليةة فةي حةين تراجعةت بشةكل قياسةاً لةيالً ارتفعةت قويتبيّن من الجدول أدناه أن خدمة الدين 

ي ن  عند مقارنتهما في ملحوظ قياساً على المقبوضات اججمالية  .2017و 2016العام 

  

 تطور بعض النسب المئوية المتعلّقة بخدمة الدين العام -4جدول رقم  
 2016 2017 

 33,7 33,4 خدمة الدين العام/المدفوعات اججمالية

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

 مصدر المعلومات: وزارة المالية     

 

 سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

أشهر،  6أشهر،  3القيمة اجسمية للمحفظة اججمالية لسندات الخزينة بالليرة )فئات ارتفعت ، 2018 آذارنهاية في 

إلةى  (شةهراً  180شةهراً و 144شةهراً،  120شةهراً،  96، شةهراً  84 ،شةهراً  60شهراً،  36شهراً،  24شهراً،  12
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. 2017العةام  مليار ليرة فةي نهايةة 72812الشهر الذي سبق و ملياراً في نهاية 75445 مقابلمليار ليرة  75982

  .2018الفصل األول من العام  مليار ليرة في 3170وبذلك، تكون اذه المحفظة قد ارتفعت بقيمة 

 10مليةار ليةرة( و 702سنوات )بقيمةة  7من فئت ي  ، أصدرت وزارة المالية سندات خزينة بالليرة 2018وفي آذار 

 سنوات وما دون.  5مليار ليرة( باجضافة إلى السندات من فئة  350سنوات )بقيمة 
 

 نسبة المئوية(بال -توّزع سندات الخزينة بالليرة على جميع الفئات )نهاية الفترة -5جدول 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 0,30 4,22 21,65 2,56 18,53 22,87 15,47 10,13 2,85 1,27 0,18 2017 1ك 

شةةةةةةةةةةةةةةةةةةبا  

2018 

0,56 1,11 3,11 10,12 15,24 22,98 18,47 2,43 21,60 4,08 0,29 100,00 

 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 

 المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

من مجموع محفظة السةندات  %17شهراً إلى حوالي  84يتبيّن من الجدول أعاله انخفاض حصة السندات من فئة 

بسةيط إّمةا  بمقةدارمليار ليرة في شهر آذار، فةي حةين تقلّبةت الفئةات األخةرى  1750 بالليرة نتيجة استحقاق حوالي

 . 2018صعوداً أو نزوالً بين نهاية شباط ونهاية آذار 

 

مليار ليرة فةي نهايةة آذار  77012إلى  للمحفظة اججمالية لسندات الخزينة اللبنانية بالليرة القيمة الفعليةوارتفعت 

. وتوّزعةةت علةةى المكتتبةةين مليةةار ليةةرة( 527)+ار ليةةرة فةةي نهايةةة الشةةهر الةةذي سةةبق مليةة 76485مقابةةل  2018

 كايتي:

 

 توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين -6جدول رقم 

 نهاية الفترة، مليار ليرة لبنانية( -)القيمة الفعلية  

 2018آذار  2018شبا   2017 1ك   

 المصارف 

 الحصة من المجموع

27522 

37,3% 

26142 

34,2% 

25620 

33,3% 

 مصرف لبنان

 الحصة من المجموع

35580 

48,2% 

39510 

51,6% 

40547 

52,6% 

 المؤسسات المالية

 الحصة من المجموع

517 

0,7% 

511 

0,7% 

513 

0,7% 

 المؤسسات العامة

 الحصة من المجموع

8941 

12,1% 

9004 

11,8% 

9038 

11,7% 

 الجمهور

 الحصة من المجموع

1283 

1,7% 

1318 

1,7% 

1294 

1,7% 

 77012 76485 73843 المجموع

 المصدر: مصرف لبنان     
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 %33,3من مجموع محفظة سندات الخزينة بالليرة في نهايةة شةباط إلةى  %34,2انخفضت حصة المصارف من 

ي ن %52,6إلى  %51,6قابلها ارتفاع حصة مصرف لبنان من  2018 في نهاية آذار ي ن المذكور  علةى  في التاريخ 

 التوالي، فيما استقّرت حصة القطاع  ير المصرفي. 

 

 سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

)قيمة  Eurobondsمحفظة سندات الخزينة اللبنانية الُمصد رة بالعمالت األجنبية بلغت ، 2018آذار في نـهاية 

مليون دوالر مقابل ما يوازي   28275ي ما يوازاالكتتابات اجسمية زائد الفوائد المتراكمة حتى تاريخه( 

 (.2017 مليون دوالر في نهاية العام 28086مليون دوالر في نهاية الشهر الذي سبق ) 28288

مليون  13918 زمحفظة المصارف التجارية من إجمالي محفظة سندات اليوروبوند بلغت، 2018 آذاروفي نهاية          

من  %49,5دوالر )أي ما نسبته  ماليين 14008 المحفظة( مقابل من مجموع %49,2دوالر )أي ما نسبته 

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

 . 2017نهاية كانون األول 

 

 الدين العام

مليار دوالر( مقابل  81,9مليار ليرة )أي ما يعادل  123426 الدين العام اججمالي بلغ، 2018 آذار نهايةفي 

. وبذلك، يكون 2017مليارات ليرة في نهاية العام  119905مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و 122917

 3449قدُراا  مقابل زيادة 2018العام  الفصل األول من مليار ليرة في 3521 الدين العام اججمالي ارتفع بقيمة

 . 2017العام  الفصل ذاته من ة فيمليار لير

ر مةن ارتفةاع كةّل مةن 2018ونتج ارتفاع الةدين العةام اججمةالي فةي الفصةل األول مةن العةام  بةالليرة  الةدين المحةرَّ

ر بةةالعمالت األجنبيةةة بمةةا يةةوازي  3223 اللبنانيةةة بقيمةةة مليةةون  198مليةةار ليةةرة ) 298مليةةار ليةةرة والةةدين المحةةرَّ

 دوالر(. 

مليةار ليةرة  107131العام الصافي، المحتس   بعد تنـزيل ودائع القطاع العام لةدى الجهةاز المصةرفي، الدين  وبلغ

 .2017قياساً على نهاية العام  %2,5نسبتُه ارتفاعاً  مسّجالً ، 2018 آذار في نهاية

مشةةّكلةً حةةوالي  مليةةار ليةةرة، 77300 الةةدين العةةام المحةةّرر بةةالليرة اللبنانيةةة، بلغةةت قيمةةة 2018آذار وفةةي نةةـهاية 

ليةرة للةدين المحةّرر بةالعمالت األجنبيةة، أي مةا  مليةار 46126مقابةل مةا يعةادل   من إجمالي الةدين العةام 62,6%

  من الدين العام اججمالي. %37,4نسبتُه 

حصةة المصةارف إلةى   2018فةي نهايةة آذار  ، انخفضتلعام المحّرر بالليرة اللبنانيةتمويل الدين ا وفي ما يخ ّ 

 . %52,5، فيما ارتفعت حصة مصرف لبنان إلى %14,0وحصة القطاع  ير المصرفي إلى  33,5%
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 مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية -7جدول رقم   

 بالنسبة المئوية -نهاية الفترة   
 2018آذار  2018شبا   2017 1 ك 

 33,5 34,4 37,5 المصارف في لبنان

 52,5 51,5 48,0 مصرف لبنان

 14,0 14,1 14,5 القطاع  ير المصرفي

 100,0 100,0 100,0 المجموع

 المصدر: مصرف لبنان     

 

 في ما يخّ  تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية، جاء توّزع حص  المكتتبين كايتي:و

 

 مصادر تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية -8جدول رقم 

 لنسبة المئويةبا -نهاية الفترة

 2018آذار  2018شبا    2017 1ك  

 2,9 2,9 2,9 الحكومات

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

 92,4 92,4 92,4 سندات يوروبوندز

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

 100,0 100,0 100,0 المجموع

 المصدر: مصرف لبنان     

 

ا: ال  يقطاع المصرفثالثا

مةا  إلةىفةي لبنةان   الموجودات/المطلوبات اإلجمالية والمجّمعة للمصارف التجاريةة العاملةة وصلت، 2018 آذار في نهاية

 2018مليةةةار ليةةةرة فةةةي نهايةةةة شةةةباط  336272 مقابةةةل مليةةةار دوالر(، 224,6مليةةةار ليةةةرة )مةةةا يةةةوازي  338540يعةةةادل 

إجمةةالي ميزانيةةة وارتفةةع  .(2017 آذارمليةةار ليةةرة فةةي نهايةةة  310176) 2017العةةام مليةةار ليةةرة فةةي نهايةةة  331433و

  2018األول مةن العةام  الفصةلفةي  %2,1بنسةبة جيّةدة بلغةت  المصارف التجارية، الذي يشير إلى حجم النشاط المصةرفي،

 .2017العام  منفي الفصل األول  %0,7 أدنى بلغت مقابل ارتفاعه بنسبة

 

 المطلوبات

 لية في المصارف التجاريةالودائع اإلجما

التي تضّم ودائةع القطةاع الخةال المقةيم و يةر و ،الودائع اإلجمالية لدى المصارف التجارية وصلت، 2018 آذارفي نهاية 

وشةةّكلت  مليةةار دوالر(، 174,8)مةةا يةةوازي  مليةةار ليةةرة 263443مةةا يعةةادل إلةةى إلةةى ودائةةع القطةةاع العةةام،  المقةةيم، إضةةافةً 

العةام مليةار ليةرة فةي نهايةة  260745و 2018مليار ليرة في نهايةة شةباط  262600 مطلوبات مقابلمن إجمالي ال 77,8%

األول مةن العةام  الفصةلفةي  %1,0وارتفعت الودائع اججمالية بنسةبة . (2017 آذارمليار ليرة في نهاية  254172) 2017

 .2017العام  األول من الفصل في %1,3بنسبة  مقابل ارتفاعها 2018

فةي نهايةة  %68,25مقابةل  2018 آذارفةي نهايةة  %68,31 ودائةع القطةاع الخةال المقةيم و يةر المقةيم معةّدل دولةرة بلغو

 .(2017 آذارفي نهاية  %66,13) 2017العام في نهاية  %68,72الشهر الذي سبقه و

 203049ما يعةادل إلى  ريةلدى المصارف التجاالودائع اإلجمالية للقطاع الخاص المقيم  ارتفعت، 2018 آذارفي نهاية  -

مليةار  201263و 2018مليةار ليةرة فةي نهايةة شةباط  202783 من إجمالي المطلوبات، مقابل %60,0مليار ليرة وشّكلت 
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 الفصةل فةي %0,9ارتفعةت اةذه الودائةع بنسةبة . و(2017 آذارفةي نهايةة  مليار ليةرة 196188) 2017العام ليرة في نهاية 

  .2017األول من العام  الفصلفي  %1,3ارتفاعها بنسبة  مقابل 2018العام  األول من

 
ً فةي حةين ، 2018العةام  األول مةن الفصةل فةي %2,5 وفي التفصيل، ارتفعت ودائع المقيمةين بةالليرة بنسةبة  اسةتقّرت تقريبةا

مقابةل  2018 رآذا فةي نهايةة %63,11 معةدّل دولةرة ودائةع القطةاع الخةال المقةيموبلغ  .بالعمالت األجنبية ودائع المقيمين

 .(2017 آذارفي نهاية  %60,65) 2017العام في نهاية  %63,68أي المستوى ذاته و 2018في نهاية شباط  63,10%

 

 مليةون 36050مةا يةوازي إلةى  لدى المصارف التجارية ودائع القطاع الخاص غير المقيم ارتفعت، 2018 آذارفي نهاية و

 ماليةين 34210) 2017العةام دوالر فةي نهايةة  مليون 35156و 2018شباط مليون دوالر في نهاية  35478 دوالر مقابل

مقابةل ارتفاعهةا بنسةبة  2018األول من العةام  الفصلفي  %2,5وارتفعت اذه الودائع بنسبة . (2017 آذاردوالر في نهاية 

 .2017العام األول من  في الفصل %0,7أقّل بلغت 

   

  ودائع القطاع المالي غير المقيم 

حةةوالي  إلةةى ودائةةع القطةةاع المةةالي  يةةر المقةةيم لةةدى المصةةارف التجاريةةة العاملةةة فةةي لبنةةان ارتفعةةت، 2018 آذارهايةةة فةةي ن

 2017العةةام دوالر فةةي نهايةةة  مليةةون 7481و 2018مليةةون دوالر فةةي نهايةةة شةةباط  7878 دوالر مقابةةل مليةةون 7739

 .(2017 آذاردوالر في نهاية  مليون 6417)

 

   مصارف التجاريةاألموال الخاصة لل

مليةار دوالر(  21,5مليار ليرة ) 32424ما يعادل إلى  األموال الخاصة للمصارف التجارية ارتفعت، 2018 آذار في نهاية

مليار ليةرة فةي نهايةة  27829) 2017العام مليار ليرة في نهاية  28831و 2018في نهاية شباط  مليار ليرة 32338 مقابل

ازدادت ومةن مجمةوع التسةليفات للقطةاع الخةال.  %36,4و من إجمةالي الميزانيةة المجّمعةة %9,6، وشّكلت (2017 آذار

 الفصةلفةي  %1,2مقابةل ارتفاعهةا بنسةبة ، 2018العةام  األول مةن الفصةل في %12,5 كبيرة بلغت بنسبة األموال الخاّصة

 .2017األول من العام 

 

 الموجودات

  ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان

 مقابةلليةرة  اتمليةار 166804ما يوازي  إلى ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان ارتفعت، 2018 آذارهاية في ن

مليةار ليةرة فةي نهايةة  129438) 2017العةام مليار ليرة في نهايةة  155893و 2018مليار ليرة في نهاية شباط  163839

بنسةبة  تراجعهةامقابةل  ،2018العةام  األول مةن الفصل في %7,0بنسبة  ازدادت. وبذلك، تكون اذه الودائع قد (2017 آذار

 .2017األول من العام  الفصلفي  3,8%

 

 التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم

مليةار  79499مةا يةوازي  التسةليفات الممنوحةة مةن المصةارف التجاريةة للقطةاع الخةال المقةيم بلغت، 2018 آذارفي نهاية 

مليةون دوالر فةي  53615و 2018ماليةين دوالر فةي نهايةة شةباط  52809 دوالر، مقابةل مليةون 52735ليرة أو مةا يعةادل 



   
انـــارف لبنـــة مصــــجمعي

 

10 

 فةي %1,6بنسةبة  تراجعةتقد  اذه التسليفات تكونوبذلك،  (.2017 آذارمليون دوالر في نهاية  50788) 2017نهاية العام 

ن األوراق المالية التي تملكها المصةارف التجاريةة . مع اجشارة إلى أّن اذه التسليفات ال تتضمّ 2018العام  األول من الفصل

 .المقيم على القطاع الخال

 

 التسليفات المصرفية للقطاع العام

 ،مليةار ليةرة 46358ما يعةادل  إلى التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع العام تراجعت، 2018 آذارفي نهاية 

مليةار ليةرة فةي نهايةة  56902) 2017العةام مليار ليرة في نهاية  48163و 2018مليار ليرة في نهاية شباط  47018 مقابل

 فةي %8,7ارتفاعهةا بنسةبة  مقابةل، 2018العةام  األول مةن الفصةل فةي %3,7بنسبة  اذه التسليفات تراجعتو .(2017 آذار

 . 2017األول من العام  الفصل

األول مةن  الفصةل مليةار ليةرة فةي 1412بةالليرة بمقةدار  التسةليفات المصةرفية للقطةاع العةام تراجعت كّل مةنوفي التفصيل، 

 393وازي بقيمةة تة التسليفات للقطاع العةام بةالعمالت األجنبيةةو ،2018 آذارنهاية مليار ليرة في  25327لتبلغ  2018العام 

  .مليار ليرة 21031ما يعادل  لتصل إلىمليار ليرة 

 

 الموجودات الخارجية 

مليةون دوالر  22941 دوالر مقابةل مليةون 22922 الموجودات الخارجية للمصارف التجارية بلغت، 2018 آذارفي نهاية 

. (2017 آذاردوالر فةةي نهايةةة  مليةةون 24778) 2017العةةام دوالر فةةي نهايةةة  مليةةون 23601و 2018فةةي نهايةةة شةةباط 

األول  الفصةلفي  %7,3 سبةبن ارتفاعهامقابل ، 2018األول من العام  الفصل في %2,9اذه الموجودات بنسبة  تراجعتو

 .2017من العام 

 

ا   الوضع النقدي -رابعا

  الكتلة النقدية

 210657 مةا يةوازيإلةى  العمالت األجنبيةةبةبةالليرة و (3ة بمفهومهةا الواسةع )مالكتلةة النقدية وصلت، 2018 آذار في نهاية

 203351) 2017العةام رة فةي نهايةة مليةار لية 208965و 2018مليةار ليةرة فةي نهايةة شةباط  210052 مقابةل ،مليار ليرة

األول  الفصةلفةي  %0,8( قةد ارتفعةت بنسةبة 3اججماليةة )م الكتلةة النقديةة تكةونبةذلك، و .(2017 آذارمليار ليرة في نهاية 

 2018 آذارفةي نهايةة  %61,60 (3(/م2م-3))مأي ( 3م) معدّل دولةرة الكتلةة النقديةة بلغ، من جهة أخرى. 2018من العام 

وتةةأتّى (. 2017فةةي نهايةةة آذار  %59,36) 2017فةةي نهايةةة العةةام  %62,12و 2018فةةي نهايةةة شةةباط  %61,64مقابةةل 

 :من 2018العام األول من  الفصل فيمليار ليرة  1692 والبالغ( 3)م لكتلة النقدية اججماليةا ارتفاع

بمةا  مركةزي(المصةرف المصةارف والأي ) القيمة اججمالية للموجودات الخارجية الصافية لدى الجهاز المصرفي تراجع -

مليةار ليةرة  390الموجةودات مةن الةذا  بمقةدار  ارتفاع عن ذلك نتجودوالر(.  مليون 52مليار ليرة )ما يعادل  78يوازي 

ً  دوالر( مليون 259) الموجةودات الخارجيةة الصةافية ) يةر تراجةع  والةذي قابلةه، نتيجة ارتفاع سعر أونصةة الةذا  عالميةا

 .دوالر( ماليين 310مليار ليرة )ما يعادل  468زي الذا ( بما يوا

 .مليار ليرة 2025 على القطاع العام بقيمة لجهاز المصرفياديون  صافي ارتفاع -
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ً "المسّجلة  فروقات القطع ارتفاع -  .مليار ليرة 399بقيمة  " سلبا

 ليةرة، نتيجةة اتمليةار 2309 بحةوالي مالمقةي للقطةاع الخةال من الجهةاز المصةرفي الممنوحة التسليفات اججمالية تراجع -

التسةليفات بةالليرة و، دوالر( مليةون 1475حةوالي مليار ليرة ) 2223التسليفات بالعمالت األجنبية بما يعادل  كّل من تراجع

 .مليار ليرة 86بما مقداره 

 ليرة. مليار 2453البنود األخرى الصافية بقيمة  ارتفاع -

 فةي حةين ازدادت، %3,0بنسةبة  (1الكتلةة النقديةة بةالليرة بمفهومهةا الضةيّق )م ارتفعت ،2018العام األول من  الفصل فيو

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

 

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

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

سةندات الةدين التةي تُصةدراا لدى الجهاز المصرفي إضافة إلةى بالعمالت األجنبية  القطاع الخال المقيموودائع  2تشمل م M3)) 3م

 المصارف في األسواق الخارجية.

 

 معدالت الفوائد

 لخزينة بالليرة اللبنانيةمعّدالت الفائدة على سندات ا

إلى  على المحفظة اججمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية ةلقَّ الفائدة المثانخفضت ، 2018 آذار في نهاية

متوسط عمر فيما ارتفع  (.2017في نهاية العام  %6,65في نهاية الشهر الذي سبق ) %6,64مقابل  6,61%

سنوات( في  3,90يوماً ) 1420سنوات( و 3,83يوماً ) 1394مقابل  سنوات( 3,91يوماً ) 1422إلى  المحفظة

ل باستحقاق سندات من  .نهاية التواريخ على التوالي ويفّسر اذا التطور إن على صعيد الفائدة أو على صعيد األج 

 .%7,9شهراً بفائدة  84فئة 

ة خالل شهر الفائدة الفعلية على سندات الخزينة الُمص معدالتاستقّرت على صعيد آخر،  لتسّجل ، 2018آذار د ر 

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

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

 سنوات.  العشرفئة ل %7,46و سنوات

 

 (Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األجنبية )

علةةى المحفظةةة اججماليةةـة لسةةندات الخزينةةة بالعةةـمالت األجنبيةةة  ةلةةقَّ المثالفائةةدة اسةةتقّرت ، 2018آذار فةةي نهايةةة 

((Eurobonds  مةا (، في2017فةي نهايةة كةانون األول  %6,49شأنها في نهاية الشهر الذي سةبق ) %6,49على

 سةنوات فةي نهايةة الفتةرات 7,07سةنوات و 6,91سةنوات مقابةل  6,83إلةى  متوسةط عمةر المحفظةةانخفض قلةيالً 

  .على التوالي المذكورة
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 الفوائد المصرفية على الليرة

 مقابل %6,64إلى  على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالليرة اللبنانية ةلقَّ المثمتوسط الفائدة ارتفع ، 2018 آذارفي 

على التسليفات الجديدة  المثقَّلةمتوسط الفائدة (، كما ارتفع 2017في آذار  %5,57في الشهر الذي سبق ) 6,51%

 ( في األشهر الثالثة على التوالي.%8,43) %8,67مقابل  %8,95نقطة أساس إلى  28بواقع  أو المجدّدة بالليرة

في ظّل  4,30% (Interbank  Rateف بالليرة )بين المصارالمثقّلة متوّسط الفائدة بلغ  ،2018وفي آذار 

 (.2017في آذار  %3,00في الشهر الذي سبق ) %4,20عمليات محدودة العدد مقابل 

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

 

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

 2018ار آذ 2018شبا   2017 آذار 

 6,64 6,51 5,57 متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

 8,95 8,67 8,43 متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

 4,30 4,20 3,00 المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

 المصدر: مصرف لبنان    

 

 رالفوائد المصرفية على الدوال

 للفائدة على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالةدوالر لةدى المصةارف فةي لبنةان المثقَّلالمتوّسط ارتفع  ،2018 آذارفي 

ل للفائةدة قَّةالمتوّسةط المثفيمةا بقةي  (،2017فةي آذار  %3,53في الشةهر الةذي سةبق ) %3,96مقابل  %4,04إلى 

في الشهر الذي سبق  %7,90في آذار مقابل  %7,89ستقّر عند شبه م على التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالدوالر

 ( في التواريخ المذكورة على التوالي.7,32%)

فةي الشةهر الةذي سةبق  %1,88مقابةل  %2,17إلةى  الليبةور لثالثةة أشةهر معةدل متوسةط، ارتفةع 2018وفةي آذار 

 (. 2017في آذار  1,14%)

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

 تطّور الفائدة على الدوالر، بالنسبة المئوية )%( -10جدول رقم  

 2018 آذار 2018 شبا  2017آذار  

 4,04 3,96 3,53 متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

 7,89 7,90 7,32 متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

 2,17 1,88 1,14 متوّسط معدّل ليبور لثالثة أشهر

 المصدر: مصرف لبنان    
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 سوق القطع

وبقةي اةام   شةأنه منةذ سةنوات عةدّة ليةرات 1507,5أقفل متوسط سعر الدوالر األميركةي علةى  ،2018في آذار 

 21أن عدد أيام العمةل فةي سةوق القطةع بلةغ  يُذكر .ليرة للمبيع 1514ليرة للشراء و 1501تسعيره على حاله، أي 

ً يوم  .2018من العام  الثالثفي الشهر  ا

مليةون دوالر فةي نهايةة آذار  34284 بةالعمالت األجنبيةة السائلة موجودات مصرف لبنانبلغت على صعيد آخر، 

. وعليةه، 2017ماليين في نهايةة كةانون األول  35806مليوناً في نهاية الشهر الذي سبق و 34386مقابل  2018

مقابل انخفاضها  2018مليون دوالر في الفصل األول من العام  1522تكون اذه الموجودات قد انخفضت بمقدار 

 . 2017مليون دوالر في الفصل األول من العام  123 اي، بقيمة أدنى

 

 ؤشر أسعار االستهالكم

بنسةبة  عار لمدينة بيةروت وضةواحيهار األسمؤشّ ارتفع ، وبحس  مؤسسة البحوث واالستشارات، 2018 آذارفي 

. وعند مقارنة 2017قياساً على كانون األول  %1,64قياساً على الشهر الذي سبق، لتكون نسبة ارتفاعه  1,45%

مع متوسطه في األشهر اجثني عشر المنتهية  2018متوسط اذا المؤشر في األشهر اجثني عشر المنتهية في آذار 

 . %0,66ل ارتفاعاً بنسبة ، يكون قد سجّ 2017في آذار 

 

قياسةاً  2018فةي آذار  %0,8الذي تنشره إدارة اجحصاء المركزي، فقد ارتفع بنسبة  مؤشر األسعار في لبنانأما 

فةي األشةهر اجثنةي   . وعند مقارنةة متوسةطه2017قياساً على كانون األول  %1,1على الشهر الذي سبق وبنسبة 

 .%4,6، يكون قد ارتفع بنسبة 2017شهر اجثني عشر المنتهية في آذار مع األ 2018عشر المنتهية في آذار 

 
 

 

 
 

         


