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 اآلفاق حول هتقرير نشري الدولي البنك

 2019 الثاني كانون – ةالعالمي   ةقتصادي  اإل
 

إرتقَب البنك الدولي أن تبقى نسبة النمّو اإلقتصادي 

على الرغم من إرتفاعها من في لبنان خجولةً 

في العام  %1.3إلى  2018في العام  1.0%

 2020في كّلٍّ من العاَمين  %1.5و 2019

 .2021و

 

د.أ. من  200لبنان الوجهة األغلى إلستقبال 

 2018من العام  رابعالألمانيا في الفصل 
 

د.أ. من  200بقي لبنان الوجهة األغلى لتحويل 

ت ، إذ إرتفععلى التوالي لفصل السادسألمانيا ل

 %12.67د.أ. )أي  25.34كلفة هذا التحويل إلى 

 ابعرالفصل ال نهاية في( من قيمة المبلغ المرَسل

 .2018من العام 

 

ً والثا 106لبنان يحتل  المرتبة  ة لثعالمي ا

 2018ة للعام اً في مؤش ر الديمقراطي  ي  عرب
 

َحَجَز لبنان، وهو ضمن خانة "األنظمة 

في مؤّشر  المختلطة"، المركز الثالث لنفسه

الً نتيجة  ،2018الديمقراطيّة للعام   4.63ُمسّجِّ

ً بذلك  106وحاصداً المرتبة  عالميّاً، ُمتراجعا

 ين عن مركزه في العام الذي َسبَق.بمرتبت

 

في العالم في مؤّشر  97لبنان يحتّل المرتبة 

 2019القيود لمنح التأشيرات للعام 
 

ً في مؤّشر  97إحتّل لبنان المرتبة  القيود عالميّا

إذ بلغ عدد الدول التي  2019للعام لمنح التأشيرات 

يُسمح لحاملي جوازات السفر اللبنانيّة زيارتها 

بلداً، متقدّماً ثالث مراكز  41دون تأشيرة دخول 

 .عن ترتيب العام السابق

 

بيروت في المرتبة الثانية في المنطقة في 

  2019مؤش ر كلفة المعيشة للعام 
 

 أغلى مدينة عربيّة عندثاني ك برزت مدينة بيروت

مقارنة مستوى األسعار فيها باألسعار في مدينة 

نيويورك بحيث بلغ مؤّشر كلفة المعيشة فيها 

 عالميّاً. 196ومحتلّةً المركز  60.41

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

 608000/01 ت:  - لبنان – بيروت – العدليّة  -   اإلقتصاديّة األبحاث وحدة



 
 

 س

 2019 الثاني كانون – العالمي ة اإلقتصادي ة اآلفاق حول تقريره ينشر الدولي البنك
 

" َرَسَم من خالله صورةً قاتمة عن 2019كانون الثاني  –العالميّة اآلفاق اإلقتصاديّة " المعنَون أَصدََر البنك الدولي هذا األسبوع تقريره

ً من  ً أن تتراَجع نسبة النمّو اإلقتصادي العالمي تدريجيّا إلى  2018خالل العام  %3.0اإلقتصاد العالمي لألعوام القليلة القادمة، متوقِّّعا

 ،تشديداً لظروف التمويل العالميّةالتقرير، فقد شهد العالم . وبحسب 2021و 2020في كّلٍّ من العاَمين  %2.8و 2019في العام  2.9%

نك لَطََّخ آفاق النمّو العالميّة. في التفاصيل، إرتقَب البوإعتداالً في اإلنتاج الصناعي وحركة اإلستثمار، وتزايداً في التوتّرات التجاريّة، ما 

رة من حوا في العام  %1.6و 2019في العام  %2.0إلى  2018في العام  %2.2لي الدولي أن يتباطأ النمّو اإلقتصادي في الدول المتطّوِّ

( في الدول normalization of monetary policiesفي ظّل تطبيع السياسات النقديّة ) 2021في العام  %1.5، ومن ثّم إلى 2020

في الواليات المتّحدة األميركيّة. في المقابٍّل،  (، وإنحسار سياسة التيسير الكميّ capacity constraintsالمعنيّة، وإشتداد قيود القدرات )

رة أعلى أو أقلّه بحدود إمكاناتها. في المقلب اآلخر ح أن تبقى نَِّسب النمّو في البلدان المتطّوِّ ع البنك الدولي ، توقَّ لَفََت التقرير إلى أنّه من المرجَّ

 2020في العام  %4.5، لتعود وتتسارع إلى 2019في العام  %4.2قّرةً عند أن تبقى نسبة النمّو في البلدان الناشئة والدول قيد التطّور مست

. إاّل أّن هذه األرقام قد تّم تخفيضها مقارنةً بالتقديرات السابقة للبنك الدولي نتيجةً لتفاقم مشاكل المديونيّة والضغوط 2021في العام  %4.6و

( في الدول الناشئة، informal sectorلتقرير إلى الحجم الكبير للقطاع غير الرسمي )الماليّة الكبيرة في العديد من الدول المعنيّة. وأشار ا

ف حوالي  ل نحو ثلث الناتج المحلّي اإلجمالي لتلك الدول، كما ويوّظِّ من إجمالي اليد العاملة  %70علماً أّن الناتج الوسطي لهذا القطاع يشّكِّ

التداعيات المحتَملة لألوضاع المناخيّة القاسية حول العالم على األسعار العالميّة للغذاء وبالتالي على لديها. من منظارٍّ آخر، َحذََّر التقرير من 

يد عمستويات الفقر، مشيراً إلى أّن التدّخالت الفرديّة للحكومات بهدف حماية بلدانها من تقلّبات األسعار قد تأتي بنتائج عكسيّة على الص

عندما تََمثََّل األثر الجماعي للتدّخالت الحكوميّة الفرديّة لمواجهة إرتفاع  2011-2010َر البنك الدولي حقبة العالمي. في هذا السياق، ذَكَ 

 مليون نسمة. 8.3األسعار الغذائيّة حينها بزيادة أعداد الفقراء ب

 

عة لمنطقة الشرق األوسط حيث وشمال أفريقيا لألعوام القليلة القادمة ب على الصعيد اإلقليمي، َكَشَف البنك الدولي عن آفاقٍّ إقتصاديّةٍّ مشّجِّ

رة للنفط في مسارها نحو التعافي، مدعومةً بإنتعاشٍّ في حركة اإلستثمار وتخفيفٍّ من سياسات ضبط  من المرتقَب أن تستمّر الدول المصدِّّ

دة للنفط ثمار إصالحاتها السياسيّة. باألرقام قتصادي ، توقَّع التقرير أن تتحسَّن نسبة النمّو اإلالماليّة العاّمة، في حين ستجني الدول المستورِّ

 2020في كّلٍّ من العاَمين  %2.7و 2019في العام  %1.9إلى  2018في العام  %1.7في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من 

هَ بأّن آفاق النمّو اإلقليميّة ال تزال محاطةً بالمخاطر، خاّصةً . إاّل أّن التقرير قد 2021و أّي تفاقمٍّ في اإلضطرابات الجيوسياسيّة، أو زيادةٍّ  نَوَّ

 ات.حفي التوتّرات في مجال التجارة الخارجيّة، أو تشديدٍّ مفاجئٍّ لظروف التمويل العالميّة، أو فشلٍّ في اإللتزام بالوتيرة الالزمة لإلصال

 

 %1.3إلى  2018في العام  %1.0على الرغم من إرتفاعها من محليّاً، إرتقَب البنك الدولي أن تبقى نسبة النمّو اإلقتصادي في لبنان خجولةً 

. ووفقاً للتقرير، ال يزال لبنان يحتضن أعداداً هائلة من الالجئين السوريّين 2021و 2020في كّلٍّ من العاَمين  %1.5و 2019في العام 

َم حجم القطاع غير الرسمي لديه.  على أراضيه، األمر الذي َضخَّ

لبنان أخبار  

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

 1 اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة ،الدولي البنك :المصدر

توقّعات العام 2021 توقّعات العام 2020 توقّعات العام 2019 تقديرات العام 2018 2017 2016 البلد
2.8% 2.8% 2.9% 3.0% 3.1% 2.4% العالم
1.5% 1.6% 2.0% 2.2% 2.3% 1.7% اإلقتصادات المتقّدمة
4.6% 4.5% 4.2% 4.2% 4.3% 3.7% اإلقتصادات الناشئة وقيد التطّور
2.7% 2.7% 1.9% 1.7% 1.2% 5.1% منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
1.8% 1.8% 2.3% 2.5% 1.4% 3.2% الجزائر

2.8% 2.8% 2.6% 3.2% 3.9% 3.2% البحرين

7.5% 7.5% 7.3% 6.7% 5.7% 8.6% دجيبوتي

6.0% 5.8% 5.6% 5.3% 4.2% 4.3% مصر

1.1% 1.1% -3.6% -1.5% 3.8% 13.4% إيران

2.8% 2.9% 6.2% 1.9% -2.1% 13.0% العراق

2.7% 2.4% 2.3% 2.1% 2.0% 2.0% األردن

3.6% 3.6% 3.6% 1.7% -3.5% 2.9% الكويت
1.5% 1.5% 1.3% 1.0% 1.5% 1.7% لبنان

3.5% 3.5% 2.9% 3.2% 4.1% 1.1% المغرب

2.8% 2.8% 3.4% 1.9% -0.9% 5.0% عمان

3.0% 3.0% 2.7% 2.3% 1.6% 2.1% قطر

2.2% 2.2% 2.1% 2.0% -0.9% 1.7% المملكة العربيّة السعوديّة

3.6% 3.4% 2.9% 2.6% 2.0% 1.1% تونس

3.2% 3.2% 3.0% 2.0% 0.8% 3.0% اإلمارات العربيّة المتّحدة

1.9% 1.9% 1.9% 1.7% 3.1% 4.7% الضفّة الغربيّة وقطاع غّزة
المصدر: البنك الدولي، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني

نِسَب النمّو اإلقتصادي الحقيقي



 
 

  

 2018من العام  رابعالد.أ. من ألمانيا في الفصل  200لبنان الوجهة األغلى إلستقبال 
 

ب تكلفة سِّ تَ حوالتي تَ  ،كلفة تحويالت المغتربين في جميع أنحاء العالمب المتعلِّّقةالجديدة راً إحصاءاتها الدولي مؤخَّ رت مجموعة البنك صدَ أَ 

 ،وسرعة الخدمة ،دوسعر الصرف المعتمَ  ،رسوم المعاملة هذهشمل الكلفة وتَ مختلفة.  اتٍّ وجه 105دولة إلى  48التحويالت الماليّة من  نجازإ

 (د.أ. 21.12) إلى لبنان هي ثاني أغلى تكلفة د.أ. من الواليات المتّحدة األميركيّة 200أّن تكلفة تحويل  حصاءاتاإل تفَ شَ وغيرها. وقد كَ 

ل 2018من العام  رابعفي العالم بعد كوبا في الفصل ال د.أ. )أي  21.18مقارنةً بة، لالمرسَ  قيمة المبالغ من %10.56، أي ما يعادِّ

ل، إنكمشتفي من قيمة المبلغ المرَسل( في الفصل الذي سبقه.  10.59% الواليات المتّحدة إلى لبنان  د.أ. من 500 تحويلكلفة  سياقٍّ متّصِّ

أشارت إحصاءات  كذلك. ثالث منه( في الفصل ال%5.62د.أ. ) 28.10، من 2018من العام  رابع( في الفصل ال%5.54د.أ. ) 27.71إلى 

من قيمة المبلغ المرَسل(، من  %11.38د.أ. ) 22.76إلى  تنخفضإد.أ. من كندا إلى لبنان قد  200البنك الدولي إلى أّن كلفة إرسال 

د.أ.  38.64د.أ. من كندا إلى لبنان إلى  500كلفة إرسال  في حين زادت، 2018من العام  ثالث( في الفصل ال%12.36د.أ. ) 24.73

 14.56والمملكة المتّحدة إلى لبنان إلى  رنسافد.أ. من كّلٍّ من  200كلفة تحويل  تراجعت(. أّما فيما يتعلّق بالدول األوروبيّة، فقد 7.73%)

لألموال ( %6.43د.أ. ) 32.13د.أ. إلى لبنان إلى  500كلفة تحويل  إنخفضتبالتتالي، كما و( %12.52د.أ. ) 25.04( و%7.28د.أ. )

د.أ. من ألمانيا قد  500د.أ. و 200إاّل أّن كلفة إرسال . المملكة المتّحدةمن لألموال المرَسلة ( %8.66د.أ. ) 43.32و فرنسامن المرَسلة 

د.أ. من  200يجدُر الذكر أّن لبنان قد بقي الوجهة األغلى لتحويل  ( بالتتالي.%7.89د.أ. ) 39.44( و%12.67د.أ. ) 25.34إرتفعت إلى 

 %4.73د.أ. ) 9.46إلى لبنان إلى د.أ. من المملكة العربيّة السعوديّة  200كلفة إرسال  زادتعلى التوالي. إقليميّاً،  لفصل السادسألمانيا ل

كلفة إرسال  وإرتفعت كما( في الفصل الذي سبقه، %4.48د.أ. ) 8.96، من 2018من العام  رابعمن قيمة المبلغ المرَسل( في الفصل ال

 .من العام الثالثفي الفصل  (%1.97د.أ. ) 9.85(، من %2.22د.أ. ) 11.10د.أ. إلى لبنان إلى  500

لبنان أخبار  

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

 2 اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة ،الدولي البنك :المصدر

% إجمالي التكلفة )د.أ.( % إجمالي التكلفة )د.أ.( % إجمالي التكلفة )د.أ.( % إجمالي التكلفة )د.أ.( من

5.54% 27.71 5.62% 28.10 10.56% 21.12 10.59% 21.18 الواليات المتّحدة األميركيّة

7.73% 38.64 7.39% 36.94 11.38% 22.76 12.36% 24.73 كندا

7.89% 39.44 7.41% 37.06 12.67% 25.34 12.43% 24.86 ألمانيا

6.43% 32.13 7.40% 37.00 7.28% 14.56 8.32% 16.63 فرنسا

6.98% 34.89 6.79% 33.96 9.32% 18.64 9.42% 18.83 السويد

8.66% 43.32 8.77% 43.85 12.52% 25.04 12.83% 25.67 المملكة المتّحدة

6.92% 34.58 6.82% 34.08 11.77% 23.54 11.53% 23.07 أستراليا

2.22% 11.10 1.97% 9.85 4.73% 9.46 4.48% 8.96 المملكة العربيّة السعوديّة

المصدر: البنك الدولي، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني

كلفة إرسال تحويالت المغتربين إلى لبنان
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من الو يات المتّحدة األمير يّة خ ل المرسلة .( أ.د 200ل ّل )لتحوي ت الم تربين أ ل  الو هات 

2018ال صل الراب  من العام 

اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني البنك الدولي، وحدة األبحاث:  المصدر
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المرسلة من ألمانيا .( أ.د 200ل ّل )أ ل  الو هات لتحوي ت الم تربين 

2018خ ل ال صل الراب  من العام 

اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني البنك الدولي، وحدة األبحاث:  المصدر



 
 

 

لبنان أخبار  

 2018ة للعام عالمي اً والثالثة عربي اً في مؤش ر الديمقراطي   106لبنان يحتل  المرتبة 
 

 "مؤّشر الديمقراطيّة"ب النسخة األحد عشر من تقريرها الخاصّ  (Economist Intelligence Unit)ت إكونوميست إنتليجنس يونيت رَ صدَ أَ 

. يُحتَسب هذا المؤّشر 2018ين( خالل العام مستقلّة وإقليمَ دولة  165دولة ) 167ع الديمقراطيّة في ض من خالله وض  في العالم تستعرِّ 

لة في خمسة أبعادٍّ  للديمقراطيّة، وهي العمليّة اإلنتخابيّة والتعدّديّة، وعمل الحكومة، والمشاركة السياسيّة،  أساسيّةٍّ  كمتوّسط للنتائج الُمَسجَّ

رئيسيّة لألنظمة السياسيّة، أال وهي الديمقراطيّة التاّمة  خاناتٍّ الدول ضمن أربع التقرير  نَّفَ والثقافة السياسيّة، والحّريات المدنيّة. كما وصَ 

(. في 4-0(، واألنظمة اإلستبداديّة )النتيجة: 5.9-4طة )النتيجة: (، األنظمة المختلَ 7.9-6(، الديمقراطيّة الشائبة )النتيجة: 10-8)النتيجة: 

دولة  55تاّمة"،  من مجموع سّكان العالم( ك"ديمقراطيّاتٍّ  %4.5مجموع الدول المشمولة و من %12.0دولة )تُمثِّّل  20ت زَ رَ هذا اإلطار، بَ 

من مجموع الدول  %23.4دولة ) 39شائبة"،  من مجموع سّكان العالم( ك"ديمقراطيّاتٍّ  %43.2من مجموع الدول المشمولة؛  32.9%)

من مجموع  %35.6من مجموع الدول المشمولة؛  %31.7دولة ) 53طة"، ومن مجموع سّكان العالم( ك"أنظمة ُمختلَ  %16.7المشمولة؛ 

. في الواقع، لم تتغيّر نتيجة 2018ات حول العالم خالل العام نتائج متباينة للديمقراطيّ  ر التقريرظهَ سّكان العالم( ك"أنظمة إستبداديّة". وقد أَ 

 وذلك للمّرة األولى في غضون ثالث سنوات. وبشكلٍّ  ،بنتيجة العام الذي سبقهمقارنةً  2018ة خالل العام ر الديمقراطيّ المتوّسط العالمي لمؤشّ 

دولة  77ت نتائج لَّ ناً وظَ دولة تحسّ  48ت لَ جَّ ، في حين سَ 2017دولة تدهوراً في نتائجها في المؤّشر مقارنةً مع العام  42، شهدت اً أكثر تحديد

في  %49.3أعلى بلغت  مقارنةً بنسبةٍّ  ،ةمن أشكال الديمقراطيّ  لم يعيشون في شكلٍّ ان العامن سكّ  %47.7أّن  إلى ثابتة. كما وأشار التقرير

كاملة وأّن أكثر من الثلث يعيشون في  ةٍّ ان العالم فقط يعيشون في ديمقراطيّ من سكّ  %4.5التقرير أّن  رَ كَ . وفي السياق نفسه، ذَ 2017العام 

 ة كبيرة تمثّلها الصين وحدها.استبدادّي، مع حصّ  نظامٍّ 
 

(، تلتها 9.87آخر على التوالي الئحة البلدان األكثر ديمقراطيّة في العالم )النتيجة:  ت النرويج لعامٍّ رَ دَّ صَ باألرقام، وعلى صعيدٍّ عالمّيٍّ، تَ 

يّة الديمقراط ر(. بقيت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا األضعف أداًء في العالم في مؤشّ 9.39( والسويد )النتيجة: 9.58أيسلندا )النتيجة: 

 ، شهدت معظم دول المنطقة تغييراتٍّ 2010ة واالجتماعيّة في أوائل العام . كما وأضاف التقرير أنّه بعد اإلضطرابات السياسيّ 2018للعام 

طيّة للعام افة ك"ديمقراطيّة شائبة"، في المرتبة األولى في المنطقة في مؤّشر الديمقرهامشيّة فقط في نتائجها. وقد جاءت تونس، وهي مصنَّ 

مةً بذلك ب ،6.41بنتيجة  2018 عالميّاً. وأتى المغرب، والذي صنّفه التقرير  63محتلّةً المركز و 2017مراكز عن مرتبتها في العام  6ُمتقدِّّ

ماً بذلك مركزاً واحداً عن مركزه في ال100؛ المركز العالمي: 4.99ضمن "األنظمة الُمختلطة"، ثانياً )النتيجة:  وَحَجَز  .2017عام (، ُمتقدِّّ

الً نتيجة  ،لبنان، وهو ضمن خانة "األنظمة المختلطة"، المركز الثالث لنفسه ين عالميّاً، ُمتراجعاً بذلك بمرتبتَ  106وحاصداً المرتبة  4.63ُمسّجِّ

ظارها في ة التي طال انتالبرلمانيّ  عن مركزه في العام الذي َسبَق. أيضاً على الصعيد المحلّي، أشار التقرير إلى أّن لبنان قد أتّم اإلنتخابات

ر اإلنتخابات لمدّة تسع سنوات. أخيراً، أفاد التقرير أّن لبنان على الرغم من تأخ   %50، إاّل أّن نسبة الناخبين لم تتخّط ال2018منتصف العام 

 طائفية حادّة ما زالت تعّوق المشهد السياسي للبالد. ال يزال في إنتظار إحراز تقدّم كبير في عمليّة تشكيل الحكومة وسط إنقساماتٍّ 

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

   اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة ،يونيت إنتلي نس إ ونوميست :المصدر

تغيُّر السنوي في  ال

المراكز
نتيجة ال المركز بلد ال

- 9.87 1 النرويج

- 9.58 2 أيسلندا

- 9.39 3 السويد

+6 6.41 63 تونس

+1 4.99 100 المغرب

-2 4.63 106 لبنان

-1 4.39 109 فلسطين

-2 4.06 114 العراق

+2 3.93 115 األردن

-3 3.85 116 الكويت

+2 3.82 119 موريتانيا

+2 3.71 121 جزر القمر

+2 3.50 126 الجزائر

+3 3.36 127 مصر

- 3.19 133 قطر

+3 3.04 140 سلطنة عمان

-1 2.87 146 جيبوتي

- 2.76 147 ة المتّحدة اإلمارات العربيّ

-2 2.71 148 البحرين

- 2.19 154 ليبيا

- 2.15 155 السودان

-2 1.95 158 اليمن

- 1.93 159 ة السعوديّة المملكة العربيّ

- 1.43 166 سوريا

تصنيف ونتيجة بلدان العالم في مؤشّر الديمقراطيّة للعام 2018

المصدر: إكونوميست إنتليجنس يونيت، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني

ديمقراطيّة كاملة
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2018نتا   لبنان في مؤشر الديمقراطي ة للعام

تماد اللبنانيإكونوميست إنتليجنس يونيت، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلع: المصدر



 
 

لبنان أخبار  

 2019في العالم في مؤش ر القيود لمنح التأشيرات للعام  97لبنان يحتل  المرتبة 
 

 The Henley & Partners Visa) 2019ت مجموعة هينلي وشركاؤه تقريرها األخير حول قيود منح التأشيرات للعام رَ صدَ أَ 

Restrictions Index 2019من دون إليها دخوللحامليها العدد الدول التي يمكن وفقاً لف جميع جوازات السفر في العالم صنِّّ (، والذي ي 

جواز سفر  199يفحص الذي و ،(IATAي )حاد الدولي للنقل الجوّ تّ اإلل بَ قِّ مة من ر إلى البيانات المقدَّ د المؤشّ ستنِّ في التفاصيل، يَ تأشيرة. 

لمنح يود لقحول ار هينلي آند بارتنرز في مؤشّ  الثانية على التوالي ةمرّ لل دروسةرت اليابان قائمة الدول المتصدَّ  وقد وجهة سفر. 227مقابل 

 ،190والبالغ عددها  ،دون تأشيرةيُسمح لحاملي جوازات السفر اليابانيّة بالدخول إلى أكبر عدد دولٍّ حول العالم  بحيث 2019عام لالتأشيرات ل

 من ثّم كّل من ،(189ن زيارتها دون تأشيرة: عدد البلدان التي يمك ؛2ة: )المرتبة العالميّ وكوريا الجنوبيّة من سنغافورة  كلّ  ها عن كثبتلت

 .للذكر ال للحصر ،(188عدد البلدان التي يمكن زيارتها دون تأشيرة: ؛ 3ة: فرنسا )المرتبة العالميّ ألمانيا و
 

ً  22أتت في المركز حيث خالل العقد األخير بسرع في العالم م األالتقدّ حدة ة المتّ اإلمارات العربيّ  على صعيدٍّ إقليمّيٍّ، حقّقت ر مؤشّ في  عالميّا

ل األوّ  هاأخرى على التوالي مركز ت لسنةٍّ زَ زَّ عَ كما و ،2009عام الفي  61المركز  تقدّمةً منم ،2019حول قيود منح التأشيرات للعام هينلي 

 56الثانية بين الدول العربيّة والمرتبة إحتلّت الكويت المرتبة . وقد 164بحيث بلغ عدد البلدان المسموح دخولها دون تأشيرة في المنطقة 

عالميّاً؛ عدد البلدان التي يمكن زيارتها  60)المرتبة ، تبعتها قطر 2019في العام  (91عدد البلدان التي يمكن زيارتها دون تأشيرة: عالميّاً )

عالميّاً؛ عدد البلدان  67)المرتبة وعمان  ،(81أشيرة: عالميّاً؛ عدد البلدان التي يمكن زيارتها دون ت 63والبحرين )المرتبة  ،(85دون تأشيرة: 

، (73عالميّاً؛ عدد البلدان التي يمكن زيارتها دون تأشيرة:  70)المرتبة والمملكة العربيّة السعوديّة  ،(76التي يمكن زيارتها دون تأشيرة: 

إذ بلغ عدد الدول التي يُسمح لحاملي جوازات  2019ر العام عالميّاً في مؤشّ  97، إحتّل لبنان المرتبة محليّ  وعلى صعيدٍّ للذكر ال للحصر. 

 بلداً، متقدّماً ثالث مراكز عن ترتيب العام السابق. 41السفر اللبنانيّة زيارتها دون تأشيرة دخول 

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

   اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة ،وشر اؤه هينلي م موعة :المصدر

الولوج للعام 

2019

المركز في 

العام 2019

الولوج للعام 

2018

المركز في 

العام 2018
البلد

190 1 189 1 اليابان

189 2 188 2 سنغفورة

189 2 187 3 كوريا الجنوبية

188 3 188 3 ألمانيا

187 3 187 3 فرنسا

187 4 187 4 الدنمرك

187 4 187 4 فنلندا

187 4 187 4 إيطاليا

187 4 187 4 السويد

186 5 186 5 لوكسمبورغ

186 5 187 4 إسبانيا

185 6 186 5 النمسا

185 6 186 5 هولندا

164 22 161 21 اإلمارات العربيّة المتّحدة

91 56 93 55 الكويت

85 60 85 60 قطر

81 63 81 64 البحرين

76 67 78 67 عمان

73 70 75 70 المملكة العربيّة السعوديّة

66 74 66 75 تونس

61 79 61 80 المغرب

58 80 58 83 موريتانيا

50 88 50 91 الجزائر

50 88 50 91 األردن

49 89 49 92 مصر

45 93 45 96 دجيبوتي

41 97 41 100 لبنان

41 97 41 100 ليبيا

41 97 41 100 جنوب السودان

39 99 39 102 السودان

39 99 39 102 فلسطين

37 101 37 103 اليمن

32 103 32 105 الصومال

32 103 32 105 سوريا

30 104 30 106 العراق

مؤّشر هينلي وشركاؤه حول قيود منح التأشيرات للعام 2019

المصدر: هينلي وشركاؤه، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني

020406080100120140160180

اإلمارات العربّية المّتحدة

الكويت

قطر

البحرين

عمان

المملكة العربّية السعودّية
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2019م عدد البلدان التي يسم  لحاملي  وا ات الس ر العربّية  يارتها دون ت شيرة دخول في العا

هينلي وشركاؤه، وحدة األبحاث اإلقتصادّية في بنك اإلعتماد اللبناني  المصدر



 
 

  

لبنان أخبار  

  2019بيروت في المرتبة الثانية في المنطقة في مؤش ر كلفة المعيشة للعام 
 

ف من خالله الُمدُن حول العالم بحسب نتيجة المؤّشر المذكور مؤّشر كلفة المعيشة العالمي، والذي يصنِّّ  راً مؤخَّ ر موقع نامبيو لإلحصاءات صدَ أَ 

 ،موّشر أسعار اإليجارفي كّلٍّ منها عند مقارنته بأرقام مدينة نيويورك، إضافةً إلى نشره إلحصاءات عن أربعة مؤّشراتٍّ أخرى أال وهي 

ت اإلحصاءات سيطرة المدن رَ ظهَ في تلك المدن. وقد أَ  مؤّشر القدرة الشرائيّة المحليّةو ،مؤّشر أسعار المطاعمو ،مؤّشر أسعار السلعو

حيث إحتلّت مدينة بازل المرتبة األولى، إذ بلغ مؤّشر أسعار كلفة  2019السويسريّة على المراكز الثالثة األولى في مؤّشر كلفة المعيشة للعام 

من األسعار في مدينة نيويورك، تلتها مدينتا زيوريخ  %31.37هي أغلى بنسبة  بازلأي أّن األسعار في مدينة ، 131.37المعيشة فيها 

(. على صعيدٍّ إقليمّيٍّ، برزت مدينة أبو ظبي، اإلمارات العربيّة المتّحدة كأغلى 123.42)نتيجة المؤّشر: ( ولوزان 126.87)نتيجة المؤّشر: 

)المركز العالمي:  62.64عربيّة عند مقارنة مستوى األسعار فيها باألسعار في مدينة نيويورك بحيث بلغ مؤّشر كلفة المعيشة فيها مدينة 

عالميّاً( ومدينة العين، اإلمارات العربيّة المتّحدة )نتيجة  196والمرتبة  60.41(، تبعتها مدينة بيروت، لبنان )مؤّشر كلفة المعيشة بلغ 185

أدنى من تلك في مدينة نيويورك.  %39.59عالميّاً(. بالتالي، فإنَّ األسعار في العاصمة اللبنانيّة بيروت هي  199والمرتبة  60.03ّشر المؤ

 ،في مؤّشر أسعار المطاعم 58.16و ،في مؤّشر أسعار السلع 45.30و ،في مؤّشر أسعار اإليجار 29.58كذلك سّجلت مدينة بيروت نتيجة 

 ّشر القدرة الشرائيّة.في مؤ 49.12و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي فمن ناحية أُخرى، يُظهر التطّور التاريخي لمؤّشر كلفة المعيشة والمؤّشرات األُخرى في لبنان أنَّ األسعار في مدينة بيروت قد تراجعت 

في مؤّشر العام  60.41و 2017في مؤّشر العام  64.27إلى  2015في مؤّشر كلفة المعيشة للعام  69.86األعوام القليلة الُمنصرمة من 

لَع ،. باإلضافة إلى ذلك، وباإلجمال، يتبيَّن من خالل التقرير أنَّ كالًّ من مؤّشر كلفة اإليجار2019 اعم في ومؤّشر كلفة المط ،ومؤّشر كلفة السِّ

دَ مؤّشر القدرة الشرائيّة المحليّة تقل بات خالل السنوات القليلة الُمنصرمة توازياً مع مدينة بيروت قد إنخفض خالل الفترة  المعنيّة، في حين َشهِّ

م األسعار في البالد.  التغي رات في معداّلت تضخ 

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

   اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة ،نامبيو موق  :المصدر

قدرة  موشّر ال

الشرائيّة المحليّة
مؤشّر أسعار المطاعم مؤشّر أسعار السلع موشّر أسعار اإليجار التصنيف العالمي موشّر كلفة المعيشة المدينة

132.50 128.41 127.40 45.62 1 131.37 بازل، سويسرا

139.94 126.15 128.53 59.72 2 126.87 زيوريخ، سويسرا

127.20 120.11 128.21 48.62 3 123.42 لوزان، سويسرا

100.00 100.00 100.00 100.00 10 100.00 نيويورك، الواليات المتّحدة األميركيّة

106.60 64.52 53.10 51.51 185 62.64 أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة

49.12 58.16 45.30 29.58 196 60.41 بيروت، لبنان

166.96 44.23 55.16 28.10 199 60.03 العين، اإلمارات العربية المتحدة

135.96 61.17 47.71 46.50 203 58.90 الدوحة، قطر

40.96 52.75 46.49 12.51 209 56.76 َعّمان، األردن

70.89 52.98 50.66 28.64 214 55.95 المنامة، البحرين

133.54 59.25 38.41 43.22 217 55.09 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

117.35 35.40 49.48 15.15 220 54.65 الخبر، المملكة العربية السعودية

97.28 42.11 41.84 25.75 226 53.65 الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة

74.31 38.91 43.70 31.41 232 52.52 عجمان، اإلمارات العربية المتحدة

102.74 32.69 38.61 11.13 245 49.58 جّدة، المملكة العربية السعودية

113.49 37.21 39.79 13.25 246 49.42 ة السعوديّة الرياض، المملكة العربيّ

88.69 50.89 41.28 23.16 249 48.92 مسقط، سلطنة ُعمان

124.52 32.62 40.46 12.09 252 48.58 الدمام، المملكة العربية السعودية

38.35 39.32 37.63 13.84 271 45.34 بغداد، العراق

52.29 29.38 35.60 11.08 299 40.92 إربيل، العراق

43.95 26.13 33.35 13.89 324 37.96 الرباط، المغرب

36.55 28.57 30.10 13.88 341 36.23 الدار البيضاء، المغرب

32.92 21.20 34.37 7.94 367 33.10 الجزائر، الجزائر

24.72 25.36 23.95 5.78 398 27.87 القاهرة، مصر

22.89 20.11 23.30 3.92 404 25.49 اإلسكندريّة، مصر

35.40 14.48 23.81 5.77 407 25.19 تونس، تونس

موّشر كلفة المعيشة للعام 2019

المصدر: موقع نامبيو، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني

مؤشّر كلفة المعيشة 

في العام 2019

مؤشّر كلفة المعيشة 

في العام 2018

مؤشّر كلفة المعيشة 

في العام 2017

مؤشّر كلفة المعيشة 

في العام 2016

مؤشّر كلفة المعيشة 

في العام 2015
مدينة بيروت

60.41 65.03 64.27 66.37 69.86 موّشر كلفة المعيشة

29.58 34.98 36.72 42.84 33.89 موّشر أسعار اإليجار

45.30 47.46 47.99 49.10 53.94 مؤّشر أسعار السلع

58.16 66.58 60.93 68.66 73.54 مؤّشر أسعار المطاعم

49.12 52.68 51.84 65.42 46.77 موّشر القدرة الشرائيّة المحليّة

المصدر: موقع نامبيو، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني



 
 

  

لبنان أخبار  

 2019في العالم في مؤش ر نوعي ة الحياة للعام  189بيروت تحتل  المرتبة 
 

مدينة حول العالم إستناداً إلى نتائج المؤّشر  226، والذي َصنََّف من خالله 2019أَصدَر موقع نامبيو لإلحصاءات مؤّشر نوعيّة الحياة للعام 

ز على نتائج ثمانية مؤّشراتٍّ أخرى، أال وهي مؤّشر القدرة الشرائيّة، ومؤّشر األمان، ومؤّشر الرعاية الصّحيّة، ومؤّشر المذكور، والذي  يرتكِّ

كلفة المعيشة، ومعدَّل سعر المنزل على الدخل )والذي يعكس القدرة على تحّمل كلفة السكن(، ومؤّشر حركة المرور )أو الوقت المطلوب 

التلّوث، ومؤّشر المناخ. ومن المستحَسن أن تكون النتيجة مرتفعة في كّلٍّ من مؤّشر القدرة الشرائيّة، والرعاية الصّحيّة،  للتنقّل(، ومؤّشر

ل أن تكون متدنّية في كّلٍّ من مؤّشر التلّوث، ومعدّل سعر المنزل على الدخل، ومؤّشر كلفة المعيشة، ضالمناخ، واألمان، في حين من األفو

رضية في مؤّشر نوعيّة الحياة. بحسب موقع نامبيو، بََرَزت مدينة كانبيرا في أستراليا لمرور، لكي تحُصد مدينةٌ ما نتيجةً مُ ومؤّشر حركة ا

( ومدينة رالي في الواليات المتّحدة 216.39، تلتها مدينة أيندهوفن في هولندا )224.30كاألفضل عالميّاً في مؤّشر نوعيّة الحياة محقِّّقةً نتيجة 

 (، للذكر ال للحصر.216.05ميركيّة )األ

 

؛ المركز 174.04على صعيدٍّ إقليمّيٍّ، حصلت مدينة دبي في اإلمارات العربيّة المتّحدة على أعلى نتيجةٍّ في مؤّشر نوعيّة الحياة )النتيجة: 

؛ المركز العالمي: 172.29تّحدة )النتيجة: بين الدول العربيّة، تبعتها مدينة أبو ظبي في اإلمارات العربيّة الم 2019( عن العام 62العالمي: 

؛ المركز 167.25(، ومدينة الدوحة في قطر )النتيجة: 78؛ المركز العالمي: 168.09مان )النتيجة: عُ  سلطنة (، ومدينة مسقط في67

 (، للذكر ال للحصر.82العالمي: 

 

، 105.60الصادر عن موقع نامبيو بنتيجة  2019الحياة للعام في العالم في مؤّشر نوعيّة  189محليّاً، أتت العاصمة بيروت في المرتبة 

ر الجدول التالي أداء مدينة بيروت في الركائز 214؛ المركز العالمي: 76.45متفّوقةً فقط على مدينة القاهرة في مصر )النتيجة:  (. ويُظهِّ

التفاصيل، لقد تََحسََّن أداء لبنان في المؤّشرات التي تتعلّق . في 2019و 2017الثمانية لمؤّشر جودة الحياة خالل الفترة الممتدّة بين العام 

رائيّة، لجهة القدرة الش راُجعبالسالمة، وكلفة المعيشة، والقدرة على تحّمل تكاليف السكن، والمناخ. في المقابل، فقد شهد لبنان بعض الت

 والرعاية الصّحيّة، والوقت المطلوب للتنقّل، والتلّوث.

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

 6 اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة ،نامبيو موق  :المصدر

نتيجة العام 2017 نتيجة العام 2018 نتيجة العام 2019 حياة لمدينة بيروت مؤشّرات نوعيّة ال

51.84 52.68 49.12 مؤّشر القدرة الشرائيّة

50.82 50.09 54.94 مؤّشر األمان

67.72 69.42 68.81 مؤّشر الرعاية الصّحيّة

64.27 65.03 60.41 مؤّشر كلفة المعيشة

15.05 17.43 15.14 معّدل سعر المنزل على الدخل

35.21 33.33 38.23 مؤّشر حركة المرور

87.37 90.3 90.47 مؤّشر التلّوث

69.39 93.94 94.74 مؤّشر المناخ

104.16 104.39 105.60 مؤشّر نوعيّة الحياة

المصدر: موقع نامبيو، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني
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في دول العالم العربي 2019نتا   مؤّشر نوعّية الحياة للعام 

اإلقتصادّية في بنك اإلعتماد اللبناني موقع نامبيو، وحدة األبحاث  المصدر
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في دول العالم العربي 2019تصني  مؤّشر نوعّية الحياة للعام 

اإلقتصادّية في بنك اإلعتماد اللبناني موقع نامبيو، وحدة األبحاث  المصدر



 
 

لبنان أخبار  

 الُمَعنَون "رؤية لبنان اإلقتصادي ة" ماكنزي أند كومبانيتقرير  وزارة اإلقتصاد والتجارة تقوم بنشر
 

م شركة ماكنزي أ هر ع رؤية لمستقبله خالل شإلقتصاد اللبناني ووض  ند كومباني القيام بدراسة شاملة عن ابعدما كان مجلس الوزراء قد لزَّ

ل  ة الصادر عن الشرك "رؤية لبنان اإلقتصاديّة" تقرير ، قامت وزارة اإلقتصاد والتجارة خالل األسبوع الُمنصرم بنشر2017تشرين األوَّ

اإلقتصاد اللبناني، ُمسلَّطاً الضوء على أبرز المجاالت والقطاعات ذات األولويّة التي يجب . وقد قدَّم التقرير شرحاً ُمفّصالً عن واقع المذكورة

. ويهدف 2035و 2025ي موضوعة لكّلٍّ من عامَ  ممنهجة من أجل تحقيق مجموعة أهدافٍّ  قترحاً خطط عمل ومقارباتٍّ التركيز عليها، ومُ 

ت اإلقتصاديّة )التقل بات العالية، الفساد الُمستشري، الضغوط الماليّة الُمرتفعة، مبادرة إلى مقاربة أهّم التحدّيا 160التقرير عبر مجموع 

ى تحويل لواإلنتاجيّة المنخفضة في القطاعات ذات اإلمكانات الكبيرة...( التي يواجهها لبنان. في هذا اإلطار، تهدف "رؤية لبنان اإلقتصاديّة" إ

ع، وقائم على المعرفة، وُمستدام مع العام  2025مع العام  ، وتنافسّيٍّ ، وناجحٍّ إقتصاد البالد إلى ُمنتجٍّ  ، 2035وإقتصاد ذي دخل ُمرتفع، ومتنّوِّ

وجعلها في موقع ماكرومالي صّحي مع العام  2025ة، ومسؤولة مع العام منضبطة ماليّاً، ذات مصداقيّ  وإلى ترقية الحكومة إلى حكومةٍّ 

مبادرة(،  22) السياحةمبادرة(، و 12) الصناعةمبادرة(، و 15) الزراعةطاعات . وترّكزت هذه المبادرات بشكلٍّ خاّص في ق2035

مبادرة( )معلومات ُمفّصلة في الجدول أدناه(، إلى جانب بعض المجاالت األُخرى  28) إقتصاد المعرفةمبادرة(، و 28) الخدمات الماليّةو

 المهّمة:
 

 يضعونو للبنان ةجتماعيّ واإل ةقتصاديّ اإل التنمية في ةبفاعليّ  نواللبنانيّ  نبحيث يُشارك المنتشرو فاعلة، هجرة سياسةتبنّي : اإلنتشار -

 ؛لبنان مصالح دافع عنت قويّة ضغط ةآليّ 
 

، مشروع تجديد وتوسيع مطار لبيروت السريع الباص مشروعإطالق وإكمال مشاريع البُنى التحتيّة األساسيّة )مثل: : البنية التحتيّة -

 ؛ونهائّيٍّ  كاملٍّ  بيروت، ومشروع شبكة األلياف الضوئيّة(، وزيادة كفاءة مدينة بيروت، وإصالح قطاع الطاقّة بشكلٍّ 
 

)إتّخاذ تدابير لمكافحة الفساد وتحقيق الرقمنة الحكوميّة والسماح للقطاع  جذريّ  تحسين اإلدارة العاّمة بشكلٍّ : ممّكنات حكوميّة -

وتحسين الكفاءة التشريعيّة )تطوير نشاط وإنتاجيّة المجلس النيابي(، ووضع سياسات ماليّة فعّالة  الخاّص بالمشاركة والمراقبة(،

 سنوّياً، ومراقبة اإلنفاق العاّم، وتحفيز نمّو اإليرادات(. %1)صياغة إطار عمل لتخفيض العجز في الموازنة بنسبة 

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

 7 اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة ، ومباني أند ما ن ي :المصدر

2035 2025 2017 المقياس

22،000 د.أ. 16،000 د.أ. 12،000 د.أ. نصي  الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

أقّل من %2.0 أقّل من %3.0 %3.3 بات الناتج المحّلي اإلجمالي )%( تقلُّ

%5-4 %6-5 %3-1 نمّو الناتج المحّلي اإلجمالي الحقيقي )%(

%15 %10- %5 نسبة ميزان المدفوعات من الناتج المحّلي اإلجمالي )%(

%6 %8 %25-15 معّدل البطالة )%(

المصدر: ماكنزي أند كومباني، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني

األهدا  الموضوعة ألبر  المقاييس اإلقتصاديّة

2035 2025 2017 المقياس القطاع

الهدف

3.2 2.2 1.6 الناتج المحلّي اإلجمالي الحقيقي )أسعار 2017(؛ مليار د.أ.

210,000~ 214,000 210,000 إجمالي عدد الو ا ف

الهدف

11.7 8.0 4.6 الناتج المحلّي اإلجمالي الحقيقي )أسعار 2017(؛ مليار د.أ.

250,000 240,000 185,000 إجمالي عدد الو ا ف

الهدف

5.4 3.7 1.6 الناتج المحلّي اإلجمالي الحقيقي )أسعار 2017(؛ مليار د.أ.

211,000 185,000 89,000 إجمالي عدد الو ا ف

7-6 مليون 4.2 مليون 1.9 مليون إجمالي عدد السيّاح

الهدف

11.4 7.8 4.8 الناتج المحلّي اإلجمالي الحقيقي )أسعار 2017(؛ مليار د.أ.

50,000-40,000 50,000 50,000 إجمالي عدد الو ا ف

%540 %490 %433 إجمالي األصول من الناتج المحلّي اإلجمالي )%(

%50 %30 %14 إجمالي األصول الُمدارة من الناتج المحلّي اإلجمالي )%(

الهدف

5.6 3.8 1.4 الناتج المحلّي اإلجمالي الحقيقي )أسعار 2017(؛ مليار د.أ.

123,000 105,000 44,000 إجمالي عدد الو ا ف

15 30 58 الترتي  العالمي على صعيد القدرة على اإلبتكار

المصدر: ماكنزي أند كومباني، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني

الخدمات الماليّة

إقتصاد المعرفة

ل إلى "وجهة خارجيّة إلدارة اإلستثمارات وتقديم الخدمات" وإنشاء مراكز التميُّز القابلة للتصدير في  دعم النمو االقتصادي من خالل التمويل، والتحوُّ

خدمات متخّصصة عبر اإلستفادة من أُُسس القطاع المتينة والمرنة

ل إلى بلد متطّور على الصعيدين الرقمي والمعرفي، ورا داً في مجال اإلبتكار، ويشّكل مصدراً للمواه  في التكنولوجيا، والخدمات الخارجيّة،  التحوُّ

والصناعات اإلبداعيّة، والتعليم

الزراعة

الصناعة

السياحة

ل إلى قطاع عالي القيمة والجودة يحقّق ثروة ُمستدامة للمزارعين والمجتمعات الريفيّة التحوُّ

ل إلى مركز إقليمي للتصنيع تحقيق الريادة اإلقليميّة المتخّصصة في الصناعات المبتكرة وذات القيمة العالية والتحوُّ

م مزيجاً فريداً من األنشطة الترفيهيّة المميّزة، والثراء الثقافي، والمنا ر البحريّة الخاّلبة، إضافة إلى العروض  ل إلى وجهة ساحليّة حيويّة تقّدِّ التحوُّ

المميّزة إقليميًا في شريحة التسويق واإلبتكار لسياّح األعمال والسياحة اإلستشفا يّة المتخّصصة

رؤية لبنان اإلقتصاديّة لما ن ي أند  ومباني



 
 

لبنان أخبار  

 2018لبنان يحتل  المرتبة العاشرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من حيث المردود على ديونه الخارجي ة خالل العام 
 

 خالل شهر %3.67بلغ  اً ن لبنان الخارجي عائدعن شركة ميريل لينش، حقّق ديوفقاً لتقرير "المردود العالي في األسواق الناشئة" الصادر 

. 2018مع نهاية العام  %5.62-إلى الثاني، ليصل بذلك العائد التراكمي  في شهر تشرين %4.02بلغ  مقابل عائد سلبيّ  ،2018كانون األّول 

 ،وسط وشمال أفريقيا َشَملها التقرير، فيما سّجلت البحرين المردود األعلىدولة في منطقة الشرق األ 13إحتّل لبنان المركز العاشر بين بذلك، 

(، %1.35حدة )(، اإلمارات العربيّة المتّ %1.38(، الكويت )%3.61ل، تبعتها كلٌّ من قطر )األوّ  حتّى شهر كانون %4.67والبالغ 

أّن المردود  ،في هذا السياق ،. يجدر الذكر%7.77بلغ  سلبّيٍّ  فيما تذيّلت تونس الالئحة بمردودٍّ  ،(، للذكر ال للحصر%0.57-والمغرب )

على الديون  ةالسيادي الوارد في هذا التقرير ال يأخذ بَعي ن اإلعتبار المخاطر المترتِّّبة على هذه اإلستثمارات، مّما يفّسر نسبة الهوامش المرتفع

 نة في الجدول التالي.والمبيَّ  ،للدول ذات المردود العالي (Option Adjusted Spread)السياديّة 

 

أعلى مردود على ديونها السيادية الخارجيّة  لةً في المرتبة األولى مسّجِّ  فنزويالت لَّ أّما على صعيد األسواق الناشئة حول العالم، فقد حَ 

. كما وكان المردود اإلضافي %24.67بلغ  سلبّيٍّ  ، فيما أتت زامبيا في المرتبة األخيرة مع تسجيلها لعائدٍّ 2018مع نهاية العام  )29.99%)

(Excess Return على دين لبنان الخارجي سلبيّاً عند مستوى )على صعيد ، ليحتّل بذلك لبنان المرتبة العاشرة 2018في العام  %6.79

الً في الوقت عينه أعلى هامش على الديون السياديّة نقطة أساس، وخامس أعلى هامش على الديون  793والذي وصل إلى  ،المنطقة، ُمسّجِّ

 .السياديّة على صعيد األسواق الناشئة حول العالم

 

ل خالل الشهر الذي  2018باإلضافة، جاء الهامش على الدي ن السيادي الخارجي للبنان في الشهر األخير من العام  أدنى من المستوى الُمَسجَّ

ألسواق اميريل لينش عن ر نقطة أساس. في هذا اإلطار، إرتفعت نسبة التثقيل على ديون لبنان السياديّة في مؤشّ  824والبالغ حينها  ،سبقه

 .في الشهر ما قبل األخير من العام %2.32 من ،2018في شهر كانون األّول  %2.37( إلى EM external debt indexالناشئة )

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

 8 اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة ،لينش يريلم :المصدر

لغاية شهر كانون 

األّول 2018

لغاية شهر تشرين 

الثاني 2018

شهر كانون األّول 

2018

شهر تشرين الثاني 

2018

-5.62 -8.97 3.67 -4.02 المردود )%(

-6.79 -8.23 1.76 -4.88 المردود اإلضافي )%(

- - 793 824 الهامش على سندات اليوروبوند )نقطة أساس(

- - 2.37 2.32 التثقيل في مؤّشر ميريل لينش )%(

المصدر: ميريل لينش، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني

دين لبنان الخارجي

التصنيف ضمن منطقة 

الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا

المردود اإلضافي 
)%(

هامش على سندات  ال

يوروبوند )نقطة  ال

أساس(

التصنيف ضمن منطقة 

الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا

المردود )%( بلد ال

1 3.78 365 1 4.67 البحرين

2 3.04 128 2 3.61 قطر

4 0.54 92 3 1.38 الكويت

3 0.71 120 4 1.35 اإلمارات العربيّة المتّحدة

5 -1.01 173 5 -0.57 المغرب

7 -2.49 579 6 -1.22 العراق

6 -1.74 172 7 -1.45 المملكة العربيّة السعوديّة 

8 -4.20 477 8 -3.76 األردن

9 -5.74 419 9 -5.18 تركيا

10 -6 79 79 10 -  62 لبنان

11 -7.56 547 11 -6.84 مصر

12 -8.09 453 12 -7.55 عمان

13 -8.40 725 13 -7.77 تونس

المردود على الديون السياديّة خالل العام 2018

المصدر: ميريل لينش، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني



 
 

  

 2018في شهر تشرين الثاني  %68.5عند  إشغال الفنادق في بيروتمعدَّل 
 

في  ل إشغال الفنادقمعدَّ  إرتفعاألوسط،  األربعة والخمسة نجوم في منطقة الشرق تَيفئ وفقاً لتقرير أرنست أند يونغ حول أداء الفنادق ذات

ط تعرفة متوسّ  في السياق عينه، زاد .2018خالل شهر تشرين الثاني  %68.5نقطة مئوّية على صعيدٍّ سنوّيٍّ إلى  14.7ببيروت  مدينة

 125إلى  %47.2سبة متوافرة بن قة عن كّل غرفةٍّ اإليرادات المحقَّ  د.أ.، ترافقاً مع إرتفاع مستوى 182سنويّاً إلى  %15.6بنسبة  الغرفة

 د.أ.

 

 

 

 

 

 

ر البيان التالي التطّور الشهري لمعدَّل إشغال الفنادق في العاصمة بيروت خالل الفترة الممتدّة بين تشرين الثاني  وتشرين الثاني  2017يُظهِّ

2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

لت، ّيٍّ إقليم على صعيدٍّ  خالل  بين عواصم المنطقة التي شملها التقرير) %64.6) ندقّيٍّ ف نسبة إشغالٍّ متوّسط  أعلى ثالثمدينة بيروت  َسجَّ

من  ل إشغال الفنادقرت إمارة أبو ظبي الئحة عواصم المنطقة لجهة معدَّ تصدَّ  وقد .2018فترة األحد عشر شهراً الُمنتهية في تشرين الثاني 

ل  %77.5والذي بلغ  فئتَي األربعة والخمسة نجوم، في سياقٍّ  .للذكر ال للحصر(، %72.4القاهرة ) ا، تبعته2018لغاية شهر تشرين األوَّ

والرياض  د.أ.( 186) بيروتها ت، تل.د.أ 189والذي بلغ  في المنطقة، أعلى متوّسط تعرفة للغرفة الواحدةكويت ال مدينة تَحقّق، متّصل

 وغيرها.د.أ.(  172)

لبنان أخبار  

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

 9 اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة ،يونغ أند أرنست :المصدر

التغيّر تشرين الثاني 2018 تشرين الثاني 2017

14.7 نقاط مئويّة 68.5 53.8 معّدل إشغال الفنادق )%(

15.6% 182 157 متوّسط تعرفة الغرفة )د.أ.( 

47.2% 125 85 اإليرادات المحقَّقة عن كّل غرفة متوافرة )د.أ.( 

أداء قطاع الفنادق في بيروت خالل شهر

أرنست أند يونغ، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني المصدر: 

54%54%

49%
61%

64%

69%

51%61%

73%

73%72%70%69%

40%
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80%

التطّور الشهري في نسبة إش ال ال نادق في بيروت

أرنست أند يونغ، وحدة األبحاث اإلقتصادّية في بنك اإلعتماد اللبناني: المصدر

نسبة التغيّر
تشرين الثاني 

2018

تشرين الثاني 

2017
نسبة التغيّر

تشرين الثاني 

2018

تشرين الثاني 

2017

التغيّر )نقطة 

مئويّة(

تشرين الثاني 

2018

تشرين الثاني 

2017
بلد/العاصمة ال

-10.8% 82 92 -9.9% 161 178 -0.5 51.2 51.7 البحرين - المنامة

20.9% 75 62 8.5% 104 95 7.5 72.4 65.0 مصر - القاهرة

2.3% 85 83 -3.2% 142 146 3.2 60.0 56.8 األردن - عّمان

-2.3% 106 108 0.5% 189 188 -1.6 56.0 57.6 الكويت - الكويت

1.2% 120 119 1.3% 186 184 0.0 64.6 64.7 لبنان - بيروت

-31.5% 78 113 -14.1% 138 161 -14.3 56.3 70.5 عمان - مسقط

-16.6% 74 89 -16.3% 123 147 -0.2 60.1 60.3 قطر - الدوحة

-6.4% 95 101 -9.2% 172 189 1.6 55.2 53.5 السعوديّة - الرياض

-7.1% 79 85 -4.8% 102 107 -1.9 77.5 79.4 اإلمارات - أبو ظبي

أداء قطاع الفنادق في منطقة الشرق األوسط لغاية شهر

المصدر: أرنست أند يونغ، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني

اإليرادات المحقّقة عن كّل غرفة متوافرة )د.أ.( متوّسط تعرفة الغرفة )د.أ.( معّدل إشغال الفنادق )%(
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56.3%
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51.2%

شهرل ايةاألوسطالشرقمنطقةفيال نادقإش النسبةمتوّسط
2018 اني التشرين

أرنست أند يونغ، وحدة األبحاث اإلقتصادّية في بنك اإلعتماد اللبناني :المصدر
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تشرين  في منطقة الشرق األوسط ل اية شهر.( أ.د)متوّسط تعرفة ال رفة 
2018ال اني 

أرنست أند يونغ، وحدة األبحاث اإلقتصادّية في بنك اإلعتماد اللبناني  :المصدر



 
 

 

 

ً  %1 بنسبة ترتفع لبنان في التأمين أقساط   2018 أيلول شهر لغاية سنوي ا
 

تقريرها الفصلي حول  (Association des Compagnies d’Assurances au Liban)ت جمعيّة شركات الضمان في لبنان رَ صدَ أَ 

ر من خالله إرتفاعاً سنويّاً بنسبة  خالل األشُهر التسعة د.أ.  ارملي 1.26ما فوق الفي أقساط التأمين إلى  %1.20أداء قطاع التأمين تُظهِّ

بشكلٍّ رئيسّيٍّ إلى زيادة  . ويُنَسب هذا اإلرتفاعهسبقالذي العام  الفترة ذاتها من د.أ. في ارملي 1.25نحو ، مقارنةً ب2018العام األولى من 

 . في المقلب اآلخر، إنخفضت أقساط%4 السيّارات ووسائل النقل بنسبة أقساط التأمين علىوتحس ن  %5بنسبة  أقساط التأمين الصّحي

 ضدّ الحريقالتأمين  وتدنّي أقساط %3بنسبة  على الحياةعلى أساسٍّ سنوّي، ترافقاً مع تراُجعٍّ أقساط التأمين  %4بنسبة على العُّمال  التأمين

لى إبشكلٍّ خجولٍّ ت إرتفع، أشار التقرير إلى أّن حّصة التأمين على غير الحياة قد توازيبال)لكّلٍّ منهما(.  %1بنسبة  لبضائعوالتأمين على ا

قساط التأمين حّصة أ إنكمشت. من جهةٍّ أخرى، الفترة نفسها من العام الذي سبقهفي  %69.1، مقابل 2018 شهر أيلول مع نهاية 70.5%

 .2017نهاية شهر أيلول في  %30.9من ، %29.5على الحياة إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األشُهر التسعة األولى  ( من إجمالي أقساط التأمين المدفوعة خالل%32.0ن التقرير أيضاً أّن التأمين الصّحي قد حظي بحّصة األسد )يبيِّّ 

(، والتأمين ضدّ الحريق %22.7(، والتأمين على السيّارات ووسائل النقل )%29.5الحياة )على  ، تبعته فئة التأمين2018العام  من

قة بتغطية التقرير أّن المدفوعات المتعلِّّ  َكَشفَ ، بالتوازي (.%1.9(، والتأمين على البضائع )%3.1(، والتأمين على العّمال )6.6%)

. 2018 نهاية شهر أيلولمليون د.أ. في  897لتجاور عتبة السنوّيٍّ  لى صعيدٍّ ع %21.44ت بنسبة نَمَ حوادث التأمين لحاملي البوالص قد 

، تبعتها تغطيات بوالص التأمين الصّحي %45.2وقد بلغت نسبة التعويضات المدفوعة لتغطية حاملي بوالص التأمين على الحياة 

 (.%2.4على العّمال ) (، والتأمين%2.8) (، والتأمين ضدّ الحريق%16.7(، والتأمين على السيّارات ووسائل النقل )30.3%)

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

 10 اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة ،لبنان في الضمان شر ات  معيّة :المصدر

لبنان أخبار  

نسبة الت يّر
ل اية شهر أيلول 

2018

ل اية شهر أيلول 

2017

1.20% 1,263.72 1,248.69  أقساط التأمين )مليون د.أ.(

21.44% 896.73 738.44 التعويضات المدفوعة لحاملي البوالص  )مليون د.أ.(

أداء قطاع الت مين في لبنان

المصدر: جمعيّة شركات الضمان في لبنان، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني
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 2018تو ي  أقساط الت مين في نهاية شهر أيلول 

شركات الضمان في لبنان، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني جمعيّة: المصدر
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2018في نهاية شهر أيلول النمّو السنوي ألقساط الت مين بحس  نوع البوليصة

شركات الضمان في لبنان، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني جمعيّة: المصدر
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2018تو ي  أقساط الت مين بحس  نوع البوليصة في نهاية شهر أيلول 

شركات الضمان في لبنان، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني جمعيّة: المصدر
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2018تو ي  ت طية الت مين لحاملي البوال  في نهاية شهر أيلول 

شركات الضمان في لبنان، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني جمعيّة: المصدر



 
 

  

 2018سنوي اً خالل العام  %11.31تنخفض بنسبة مبيعات السي ارات الجديدة 
 

األول  خالل شهر كانون سيّارة 2،227 إلىإستناداً إلى إحصاءات جمعيّة مستوردي السيّارات، وصلت مبيعات السيّارات الجديدة في لبنان 

. أّما على صعيدٍّ تراكمّيٍّ، سيّارة في الشهر األخير من العام الذي سبقه 3،226في شهر تشرين الثاني و سيّارة 2،195مقارنةً مع ، 2018

ً إلى  %11.31فقد إنخفضت مبيعات السيّارات الجديدة بنسبة  في العام سيّارة  37،222، من 2018سيّارة خالل العام  33،012سنويّا

السيارات مبيع  إنكماشسيّارة، ترافقاً مع  9،357إلى  %25.80تراُجع مبيعات السيّارات الكوريّة بنسبة يعود ذلك باألخّص إلى  .2017

مبيعات  سيّارة، وإنخفاض 2،839إلى  %4.18نسبة األميركيّة بوتدنّي مبيعات السيّارات  سيّارة، 6،425إلى  %13.54بنسبة  األوروبيّة

 962إلى  %92.79بنسبة  لصينيّةازيادة مبيعات السيارات  األمر الذي طغى علىسيّارة،  13،429إلى  %2.11بنسبة  اليابانيّةسيّارات ال

سنويّاً خالل األشُهر  %33.83. يجدر الذكر، في هذا السياق، أّن عدد السيّارات المستوَردة عبر مرفأ بيروت كان قد تقلّص بنحو سيّارة

وتُبيِّّن اإلحصاءات أّن السيّارات اليابانيّة الصنع قد تصدّرت مبيعات السيّارات الجديدة في لبنان بحيث . 2018األولى من العام األحد عشر 

(، ومن ثّم %19.46( واألوروبيّة الصنع )%28.34تلتها السيّارات الكوريّة ) ،2018مع نهاية العام  %40.68بلغت حّصتها من السوق 

 (.%2.91( والصينيّة )%8.60كيّة )السيّارات األمير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل  مبيع ةً أّما بالنسبة لطراز السيّارات المباعة، فقد حافظت ماركة "كيا" الكوريّة على مركزها الريادي لجهة مبيعات السيّارات الجديدة، مسّجِّ

سيّارة  4،319" الكوريّة )هيونداي، تلتها ماركة "%15.18لتصل حّصتها من السوق إلى  2018سيّارة خالل العام  5،012

 للذكر ال للحصر. ،<(%12.59سيّارة > 4،155<( وماركة "تويوتا" اليابانيّة )13.08%>

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

 11 اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة ،السيّارات مستوردي  معيّة :المصدر

لبنان أخبار  

تغيّر % ال  2018   2017

-2.11% 13,429 13,719 اليابانيّة

-13.54% 6,425 7,431 األوروبيّة

-25.80% 9,357 12,610 الكوريّة

-4.18% 2,839 2,963 األميركيّة

92.79% 962 499 الصينيّة

-11.31% 33,012 37,222 المجموع 

مبيعات السيّارات الجديدة خالل العام

المصدر: جمعيّة مستوردي السيّارات، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني
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40.68%
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19.46%
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28.34%
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8.60%

  الصينّية
2.91%

2018تو ي  مبيعات السّيارات ال ديدة خ ل العام 

  تماد اللبنانيجمعّية مستوردي السّيارات، وحدة األبحاث اإلقتصادّية في بنك اإلع: المصدر
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  يجمعّية مستوردي السّيارات، وحدة األبحاث اإلقتصادّية في بنك اإلعتماد اللبنان: المصدر



 
 

 

النقدي الوضع
 

رات النقديّة أسبوعها المنتهي في  واسع، ال الكتلة النقديّة بمفهومها ترتفعإعلى وقعٍّ إيجابّي. في التفاصيل،  2018األّول  كانون 27أنهت كّل المؤّشِّ

مليار ل.ل.، مع العلم أّن محفظة  223،574على صعيدٍّ سنوّيٍّ إلى  %1.86وبنسبة  على صعيدٍّ أسبوعّيٍّ  مليار ل.ل. 1،168.21ب "،4"م

 .في األسبوع المذكور مليار ل.ل. 72بت تراَجعقد  ل القطاع غير المصرفيبَ من قِّ سندات الخزينة المكتتَب بها 
 

 11،609 إلىعلى أساسٍّ أسبوعّيٍّ  مليار ل.ل. 556.77، بالتي تشمل السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانيّةو "،1"م الكتلة النقديّة تزاد، بالتوازي

ر. مليار ل.ل 338بتحت الطلب حجم الودائع  تحس ن بفعلمليار ل.ل.، وذلك  " 1. كذلك نََمت "مل.ل مليار 219بل حجم النقد المتداوَ  وتطو 

 ، فيما إنكمشتنيعخالل األسبوع الم مليار ل.ل. 223.62ب، "2الكتلة النقديّة بالليرة اللبنانيّة، "مت إرتفع وقد. على أساسٍّ سنويّ  %9.85بنسبة 

 مليار ل.ل. 76،395لى لتصل إسنويّاً  %3.39 ةنسبب
 

مليار ل.ل. خالل األسبوع  64،786( إلى %0.51مليار ل.ل. ) 333.15ب (1م-2حجم اإلدّخار بالعملة الوطنيّة )م خفضإنفي هذا اإلطار، 

 135،737( إلى %0.75مليار ل.ل. ) 1،016.39ب (2م-3األجنبيّة )مرصيد الودائع المعنونة بالعمالت  زاد في حين، األّول األخير من كانون

 .مليار ل.ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةالمالي   األسواق
 

 .الثاني كانون 3في قيم في مزاد سندات الخزينة األخير الذي أُ مليون د.أ.(  46.24مليار ل.ل. ) 69.71نحو  عم  ت الحكومة اللبنانيّة من جَ تمّكنَ
 

من فئة سندات الخزينة  تهابعت، %88.94إستقطبت إكتتابات بنسبة إذ  كبرحّصة األالعلى  سبع سنواتال فئةندات الخزينة من س إستحوذتوقد 

 (.%3.88)ستّة أشُهر ال( و%7.17الثالث سنوات )
 

وقد  .الثاني كانون 3 زادفي م %8.66 على سندات الخزينة بالليرة اللبنانيّة  (weighted average yield)متوّسط المردود بلغ في هذا اإلطار،

 .بالتتالي %9.00و ،%6.50و ،%4.99 ثابتاً عند والسبع سنوات ،لثالث سنواتوا ،ة أشُهرستّ البقي المردود على سندات الخزينة من فئة 

المالي األداء  

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

21 اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة رويتر ، لبنان، مصر  المصدر:  

خمسة عشر سنة عشر سنوات سبع سنوات خمس سنوات ثالث سنوات سنتين سنة ستّة أشهر ثالثة أشهر سندات الخزينة اللبنانية

10.92% 10.00% 9.00% 6.74% 6.50% 5.84% 5.35% 4.99% 4.44% المردود

ثالثة أشهر
ستّة أشهر

سنتينسنة
ثالث سنوات

خمس سنوات

سبع سنوات
عشر سنوات

خمسة عشر سنة

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

012345678910

نسبة المردود حس  اإلستحقاق   

الوضع النقدي

مليار ل.ل.

5.04% 11,609 11,052 م1

0.29% 76,395 76,171 م2

0.59% 212,132 210,892 م3

0.53% 223,574 222,406 م4

-0.51% 64,786 65,119 م2-م1

0.75% 135,737 134,720 م3-م2

المصدر: مصرف لبنان، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني

نسبة التغيّر 
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مصرف  لبنان، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني: المصدر

النسبة من القيمة 

اإلسميّة اإلجماليّة

القيمة اإلسميّة 

)بمليارات ال ل.ل.(

المردود 

)%(

سندات الخزينة 

اللبنانيّة

3.88% 2.707 4.99% ستّة أشُهر

7.17% 5.000 6.50% ثالث سنوات

88.94% 62.004 9.00% سبع سنوات

100 00% 69 711 المجموع

مزاد   كانون الثاني 2019

المصدر: رويترز، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني



 
 

      

  

 المؤش رات أهم   وأداء بيروت بورصة حركة
 

تحس ناً جذريّاً هذا األسبوع بورصة بيروت حركة التداول على  تشهد

 م العاديّة المدرجةاألسهُ  على ضخمة صفقاتٍّ سّت في ظّل تسجيل 

ً  40ال مجموعهاتخّطى  للبنك اللبناني للتجارةالتابعة  بقيمةٍّ  مليون سهما

. وقد نُفِّّذت خمس جمعةمليون د.أ. نهار ال 96.46إجماليّةٍّ ناهزت ال

د.أ. للسهم  2.43سهماً( على سعر  18،857،254صفقاتٍّ منها )

سهماً( على  21،365،000الواحد، في حين نُفِّّذَت الصفقة السادسة )

شريحة كبيرة  داُولذلك، شهد األسبوع ت إلى إضافةً  د.أ. 2.37سعر 

مليون  9من األسُهم العاديّة المدرجة التابعة لبنك عودة تجاوز عددها ال

 ً  َوَصَل عدد األسُهم المتداَولة على البورصة إلى في التفاصيل، .سهما

في األسبوع  سهمٍّ  65،172 لمقابِّ ، هذا األسبوع سهمٍّ  مليون 49.70

 142.91ال فوقلألسهم إلى ما  القيمة التداوليّة تزادكذلك . الفائت

 المنصرم.مليون د.أ. في األسبوع  0.54حوالي بمليون د.أ.، مقارنةً 

من مجموع عدد  %99.83وقد سيطرت أسُهم القطاع المصرفي على 

 األسُهم المتداَولة.
 

 12.42 لىإلة م المتداوَ عدد األسهُ اليومي لمتوّسط ال رتفعبالتوازي، إ

ذي سبقه، في األسبوع ال سهمٍّ  21،724، من هذا األسبوع همٍّ س مليون

 35.73إلى حوالي  متوّسط القيمة التداولّية اليوميّة لألسهم حسَّنكما وت

 الماضي.د.أ. في األسبوع  مليون  0.18ارنةً بنحو د.أ.، مق مليون
 

 Marketالرسملة السوقيّة ) في سياقٍّ متّصل، تراَجعت

Capitalization إلى أسبوعيّاً  %0.32بنسبة ( لبورصة بيروت

وتحس ن سعر  ثالثة أسُهمفي ظّل تدنّي سعر  ، وذلكمليار د.أ. 9.63

مؤّشر بنك اإلعتماد اللبناني للبورصة في هذا السياق، أنهى سهم واحد. 

(“CLASI”)  ٍّليصل إلى  %0.38بنسبة أسبوعه على إنخفاض

925.81. 
 

إقتصرت عمليّات التداول على أسُهم سوليدير "أ"  في القطاع العقاري،

سعر  من مجموع عدد األسُهم المتداَولة(، مع إنكماش %0.17و"ب" )

د.أ.  6.77على صعيدٍّ أسبوعّيٍّ إلى  %3.15بنسبة  سوليدير "أ"سهم 

في د.أ.  6.80إلى  %1.31وتراُجع سعر سهم سوليدير "ب" بنسبة 

مؤّشر بنك اإلعتماد اللبناني ألداء القطاع العقاري هذا اإلطار، إنخفض 

أسبوعّيٍّ إلى  أساسٍّ على  %1.89بنسبة  (”CLCI“)في البورصة 

413.68. 
  

لبنك لالتابعة  األسُهم العاديّةأّما في القطاع المصرفي، فقد إستحوذت 

( من مجموع األسُهم %80.94حّصة األسد )على  اللبناني للتجارة

َل  من جهته، األسبوع.المتداَولة خالل  مؤّشر بنك اإلعتماد اللبناني َسجَّ

ً  (”CLFI“)ألداء القطاع المالي في البورصة  أسبوعيّاً بنسبة  تراُجعا

سعر إنكماش نتيجة  ويأتي ذلك. 1،252.28إلى ليصل  0.05%

د.أ. ما  1.36إلى  %0.73نسبة األسُهم العاديّة التابعة لبنك بيبلوس ب

سعر األسُهم العاديّة التابعة لبنك لبنان والمهجر طغى على الزيادة في 

 د.أ. 9.26إلى  %0.11بنسبة 

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

1  اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة بيروت، بورصة المصدر:  

اللبنانيّة األسهم سوق  

نسبة التغيّر نسبة التغيّر اإلقفال في اإلقفال في مؤّشرات االعتماد

منذ مطلع العام )%( األسبوعي )%( 11 كانون الثاني 2019 4 كانون الثاني 2019 اللبناني للبورصة

-0.55% -0.38% 925.81 929.39
 مؤشّر بنك اإلعتماد اللبناني العاّم 

>.CLASI< للبورصة

0.05% -0.05% 1,252.28 1,252.94
مؤشّر بنك اإلعتماد اللبناني ألداء القطاع 

>.CLFI< المالي في البورصة

-3.24% -1.89% 413.68 421.65
مؤشّر بنك اإلعتماد اللبناني ألداء القطاع 

>.CLCI< العقاري في البورصة
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قبمة المؤّشر
للبورصةالعاماللبنانياإلعتمادبنكمؤّشر

CLASI

CLASI   0  8%

.CLASI

قيمة التغيير اليومي نسبة التغيير اليومي القيمة

-0.96 -0.104% 925.81

تاريخ أدنى مستوى 

خالل العام
أدنى مستوى خالل العام

تاريخ أعلى مستوى 

خالل العام

أعلى مستوى خالل 

العام

2019/01/11 925.81 2019/01/09 931.34

 تاريخ أدنى مستوى
أدنى مستوى منذ 

إنشاء المؤّشر
تاريخ أعلى مستوى 

أعلى مستوى منذ 

إنشاء المؤّشر

2009/03/25 836.11 2008/07/07 1801.01

الجمعة 11 كانون الثاني 2019

مؤّشر االعتماد اللبناني العام للبورصة
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قيمة المؤّشر

CLCI البورصةفيالعقاريالقطاعألداءاللبنانياإلعتمادبنكمؤّشر

CLCI          1 89%
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قيمة الؤّشر

البورصةفيالماليالقطاعألداءاللبنانياإلعتمادبنكموّشر
CLFI

CLFI          0 0 %



 
 

         

 

اللبنانيّة األسهم سوق  

، 0.697ه على إنخفاضٍّ ليستقّر عند أسبوع على بورصة بيروتلألسُهم المدَرجة  (P/BV) لسعر على القيمة الدفتريّةل المثقَّل متوّسطأنهى ال

 بحسب أسعار إقفال نهار الجمعة.

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

1  اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة بيروت، بورصة المصدر:  

نسبة التغيير االقفال األخير االقفال ما قبل األخير

26528.27% $142,914,928 $536,704 قيمة التداول األسبوعي 

76153.94% 49,696,215 65,172 حجم التداول األسبوعي

19871.20% $35,728,732 $178,901 ة اليوميّة لألسهم  متوّسط القيمة التداوليّ

57090.45% 12,424,054 21,724 متوّسط عدد األسهم المتدوالة يوميّاً

-0.32% $9,629,973,283 $9,661,328,434 رسملة السوق )بورصة بيروت( 

-0.25% 0.697 0.699 متوّسط سعر اإلقفال / القيمة الدفترية لألسهم

المصدر: بورصة بيروت، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني

تحليل أداء بورصة بيروت

0.696

0.6965

0.697

0.6975

0.698

0.6985

0.699

2019كانون الثاني  201911كانون الثاني  4

0 699

0 697

تطّور مؤّشرات التقييم النسبيّة لبورصة بيروت 

القيمة الدفتريّة  السعر

، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة لد  بنك اإلعتماد اللبنانيبيروت بورصة  المصدر

سعر 

قيمة  اإلقفال/ال

الدفترية للسهم

سعر اإلقفال/ربحيّة 

السهم

(Price/Book  (Price/

Value) Earnings)

-3.29% 0.59 677,000 100,000,000 0.32% $458,339 0.13% 66,856 -3.15% $6.77 سوليدير أ 

-5.42% 0.59 442,000 65,000,000 0.07% $106,268 0.03% 15,435 -1.31% $6.80 سوليدير ب

0.00% 0.51 5.17 66,061 71,033,333 67.49% $96,458,177 80.94% 40,222,254 0.00% $0.93 البنك اللبناني للتجارة - أسهم مدرجة 

0.00% - - 35,000 350,000 - - - - 0.00% $100.00 C البنك اللبناني للتجارة - أسهم تفضيليّة فئة

0.00% - - 70,500 750,000 - - - - 0.00% $94.00 D البنك اللبناني للتجارة - أسهم تفضيليّة فئة

0.00% - - 24,770 263,510 - - - - 0.00% $94.00 E البنك اللبناني للتجارة - أسهم تفضيليّة فئة

0.00% 0.61 3.86 1,958,771 399,749,204 31.87% $45,542,619 18.70% 9,294,412 0.00% $4.90 بنك عودة - أسهم مدرجة  

0.00% 0.61 3.83 584,034 119,924,761 - - - - 0.00% $4.87 بنك عودة - شهادات ايداع 

0.00% - - 65,250 750,000 - - - - 0.00% $87.00 H بنك عودة أسهم تفضيليّة فئة

0.00% - - 224,750 2,500,000 - - - - 0.00% $89.90 I بنك عودة أسهم تفضيليّة فئة

0.00% - - 247,500 2,750,000 - - - - 0.00% $90.00 J بنك عودة أسهم تفضيليّة فئة

0.00% 1.06 8.83 390,973 20,796,417 - - - - 0.00% $18.80 بنك بيروت - أسهم مدرجة  

0.00% 1.18 9.86 100,002 4,762,000 - - - - 0.00% $21.00 بنك بيروت أسهم ذات أولويّة 2014

0.00% - - 135,000 5,400,000 - - - - 0.00% $25.00  H بنك بيروت أسهم تفضيليّة فئة

0.00% - - 124,750 5,000,000 - - - - 0.00% $24.95  I بنك بيروت أسهم تفضيليّة فئة

0.00% - - 75,000 3,000,000 - - - - 0.00% $25.00 J بنك بيروت أسهم تفضيليّة فئة

0.00% - - 100,000 4,000,000 - - - - 0.00% $25.00 K بنك بيروت أسهم تفضيليّة فئة

-0.73% 0.53 5.67 769,100 565,515,040 0.05% $72,601 0.11% 53,334 -0.73% $1.36 بنك بيبلوس - أسهم مدرجة  

0.00% - - 140,000 2,000,000 - - - - 0.00% $70.00 بنك بيبلوس أسهم تفضيليّة فئة 2008 

0.00% - - 140,000 2,000,000 0.01% $14,560 0.00% 208 0.00% $70.00 بنك بيبلوس أسهم تفضيليّة فئة 2009

0.00% 0.58 6.25 98,181 1,309,078 - - - - 0.00% $75.00 بنك بيبلوس - شهادات ايداع 

0.00% 0.70 6.04 80,698 51,400,000 0.02% $29,290 0.04% 18,656 0.00% $1.57 بنك بيمو - أسهم مدرجة 

0.00% - - 33,845 350,000 - - - - 0.00% $96.70 بنك بيمو - أسهم تفضيليّة فئة 2013

0.97% 0.68 4.31 694,622 73,896,010 0.04% $55,084 0.01% 5,860 0.00% $9.40 بنك لبنان والمهجر - شهادات إيداع 

0.11% 0.67 4.25 1,990,900 215,000,000 0.12% $178,000 0.04% 19,200 0.11% $9.26 بنك لبنان والمهجر - أسهم مدرجة 

0.00% 1.57 18.22 35,818 10,920,000 - - - - 0.00% $3.28 رسامني يونس للسيارات "ب"

0.00% 1.72 6.98 302,499 19,516,040 - - - - 0.00% $15.50 هولسيم لبنان 

0.00% 1.21 5.20 22,950 9,000,000 - - - - 0.00% $2.55 شركة االسمنت االبيض - أسهم إسميّة
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المصدر: بورصة بيروت، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني
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والماليّة اإلقتصاديّة لبنان مؤّشرات  

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

1  اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة المصدر:  

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

مؤّشرات إقتصاديّة

59.73* 56.71* 54.18* 51.484 49.91 48.525 46.47 44.05 الناتج المحلي ) مليون د.أ.(

1.40%* 1.00%* 1.50%* 1.74% 0.24% 1.97% 2.65% 2.80% نمّو  الناتج المحلي الحقيقي

12,993* 12,454* 12,013* 11,524* 11,279* 10,966* 10,502* 9,954 الناتج المحلي للفرد

2.63 2.61 2.35 2.91 2.66 3.11 اإلستثمارات األجنبيّة المباشرة الوافدة ) مليار د.أ.(

4.85% 5.07% 4.71% 6.00% 5.72% 7.06% اإلستثمارات الخارجيّة المباشرة / الناتج المحلي اإلجمالي

صناعة

1,883 (2) 2,474 2,527 2,956 3,150 3,384 3,567 الصادرات الصناعية ) مليون د.أ.(

210 (2) 257 236 234 269 300 288 الماكينات الصناعيّة المستوردة

سياحة

1,801,411 (4) 1,856,795 1,688,357 1,517,927 1,354,647 1,274,362 1,365,845 إجمالي السيّاح

5% (2) 5% -9% 2% 8%  4% -6% الزيادة في المبيعات الخالية من الضريبة

العقارات

7,312 (4) 9,954 8,482 8,006 8,952 8,708 9,175 قيمة معامالت بيع و شراء العقارات

54,687 (4) 73,541 64,248 63,386 70,721 69,198 74,569 عدد معامالت بيع و شراء العقارات

6,640 (4) 9,271 9,935 10,294 11,159 10,527 12,362 رخص البناء )بآالف األمتار المربّعة(

4,088 (3) 5,149 5,265 5,043 5,517 5,831 5,309 تسليمات اإلسمنت )بآالف األطنان (

المواصالت

7,303 (4) 8,629            8,737 7,240 8,281 8,268 7,225 مرفأ بيروت: حركة الشحن العام )000 طن(

8.16 (4) 8.24 7.61 8.22 6.57 6.26 5.96 مطار بيروت: عدد الرّكاب )مليون(

التجارة الخارجيّة

16,874 (3) 23,130 18,705 18,069 20,494 21,228 21,280 اإلستيرادات )مليون د.أ.(

2,464 (3) 2,844 2,977 2,952 3,313 3,936 4,483 الصادرات )مليون د.أ.(

(14,411) (3) -20,287 (15,729) (15,117) الميزان التجاري )مليون د.أ.(        (16,797)         (17,292)        (17,181)
0

ميزان المدفوعات

(4,076) (4) -157 1,238 (3,354) صافي الموجودات األجنبيّة لدى القطاع المالي )مليون د.أ.(         (1,537)           (1,127)          (1,407)

39.67 41.99 40.71 37.09 37.86 35.29 35.74 الموجودات الخارجيّة لدى مصرف لبنان )مليار د.أ.(

11.77 11.96 10.71 9.85 10.95 11.10 15.31 إحتياطّي الذهب لدى مصرف لبنان )مليار د.أ.(

المالية العاّمة

13,179 (2) 15,381           14,867 13,528 13,952         13,640          13,321 النفقات العامة )مليون د.أ.(

8,671 (2) 11,625           9,923 9,576 10,879         9,420            9,396 اإليرادات العامة )مليون د.أ.(

(591) (2) 1,428            21 724 ي )مليون د.أ.(            (110)              (240)           1,307 الفائض األّول

(4,509) (2) (3,756)           (4,944) (3,952) العجز اإلجمالي )مليون د.أ.(         (3,925)           (4,220)          (3,073)

6.93% 9.60% 7.92% 6.33% 9.08% 8.91% العجز اإلجمالي / الناتج المحلي اإلجمالي

9.57% 9.64% 9.38% 9.03% 8.16% 8.22% خدمة الدين /  الناتج المحلي اإلجمالي

74.14 (3) 69.32 65.42 61.54 57.3 53.18 49.12 صافي الدين اإلجمالي )مليار د.أ.(

152.92%* 149.99%* 146.79%* 145.45% 140.89% 137.18% 136.59% 130.96% الدين اإلجمالي / لناتج المحلي اإلجمالي

الوضع النقدي و التضخم

148.31 (5) 145.16 139.20 131.17 124.53 117.41 110.0 م 4  )مليار د.أ.(

42.98 (5) 45.45 47.95 46.25 43.27 40.56 39.32 م2-م1 )مليار د.أ.(

96.63% 105.75% 104.31% 100.18% 98.00% 99.56% الكتلة النقديّة م 2 / الناتج المحلي

5.83% (4) 5.01% 3.14% -3.40% -1.66% 2.05% 4.68% التغيير في مؤّشر غالء المعيشة

الهيكل المصرفي

65 (1) 49 50 53 55 56 54 عدد المصارف التجاريّة

1,067 (1) 1,065 1,056 1,039 1,020 985 962 عدد الفروع

246,510 (4) 219,856 204,311 185,989 175,697 164,821 151,883 إجمالي الموجودات  )مليون د.أ.(

177,481 (4) 172,965 166,446 154,951 147,637 139,166 127,657 إجمالي الودائع )مليون د.أ.(

59,175 (4)** 60,318 57,180 54,224 50,899 47,381 43,452 التسليفات للقطاع الخاص )مليون د.أ.(

33.34% (4)** 34.87% 34.35% 34.99% 34.48% 34.05% 34.04% التسليفات للقطاع الخاص / الودائع  

69.89% (4) 68.72% 65.82% 64.88% 65.71% 66.14% 64.82% نسبة الدولرة

1,507.50 1,507.50 1,507.50 1,507.50 1,507.50 1,507.50 1,507.50 1,507.50 سعر الصرف )د.أ. إلى ل.ل.(

ماليّة مؤشّرات لبنان اإلقتصاديّة وال

 )1( في نهاية شهر حزيران 2018 - )2( في نهاية شهر أيلول 2018 - )3( في نهاية شهر تشرين األّول 2018 - )4( في نهاية شهر تشرين الثاني 2018 - )5( في 27 كانون األّول 2018

** أرقام التسليفات للعام 2018 تعكس إعادة تصنيف بنود الميزانيّة المجمَّعة للمصارف من قِّبَل مصرف لبنان، وذلك بهدف اإللتزام بمتطّلبات المعيار الدولي للتقارير الماليّة رقم 9.

* األرقام ت هر تقديرات الصندوق النقد الدولي



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصرفي والقطاع لبنان تصني   

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

61 اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة فيتش، مودي ، ،بور  أند ردستاند المصدر:  

المصارف المصنّفة

النظرة 

المستقبليّة

التصنيف 

اإلئتماني 

القصير األمد

التصنيف 

اإلئتماني 

الطويل األمد

النظرة 

المستقبليّة

التصنيف 

اإلئتماني 

الطويل األمد

النظرة 

المستقبليّة

العملة األجنبيّة 

لألمد البعيد

مستقّرة C B- مستقّرة B- سلبيّة B3 بنك عودة

مستقّرة - B- - - سلبيّة B3 بنك لبنان والمهجر

- - - مستقّرة B- سلبيّة B3 بنك بيبلوس

مستقّرة C B- - - - - بنك البحر المتوّسط

ستاندرد أند بورز

تصنيفات المصارف اللبنانيّة

 المصدر: موديز، فيتش، ستاندرد أند بورز، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني

فيتش موديز

نظرة المستقبليّة ال التصنيف األمد

مستقّرة B- طويلة األمد

B قصيرة األمد

سلبيّة B3 طويلة األمد

سلبيّة B- طويلة األمد

B قصيرة األمد
 المصدر: ستاندرد أند بورز، موديز، فيتش، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني

التصنيف اإلئتماني للجمهوريّة اللبنانيّة

فيتش

ستاندرد أند بورز

شركة التصنيف

موديز
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purchase any security, and neither this document nor anything contained herein shall form the basis of any 
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Reasonable care has been taken to ensure that the facts stated herein are accurate and the estimates, 
opinions and expectations contained herein are fair and reliable. 
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