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  الوضع االقتصادي والمالي والمصرفي

  2017 حزيران    

   

  

بالمقارنة مع الفترة  2017بعض التحّسن في النصف األول من العام  مؤشرات القطاع الحقيقي عدد من لسجّ 

ً تراجعاً  د آخردعفيما سّجل ، 2016ذاتھا من العام  النشاط المصرفي المعبَّر عنه بإجمالي  أّما .بسيطا

 2017في النصف األول من العام % 1,9فقد تباطأ معّدل نمّوه إلى المصارف التجارية،  موجودات/مطلوبات

 إلىللقطاع الخاص الممنوحة معّدل نمو التسليفات تباطأ  كما، 2016% في النصف األول من العام 2,3 مقابل

ذلك في الفترتَْين % و2,1 % مقابل3,1 إلىنمو الودائع اإلجمالية  ارتفعت وتيرة ، في حين%3,1 % مقابل2,2

مليار دوالر في  1,1المذكوَرتْين على التوالي. على صعيد آخر، حقّق ميزان المدفوعات عجزاً قاربت قيمته 

وفي . الفترة ذاتھا من العام الذي سبق دوالر في مليار 1,8 قدره أعلىمقابل عجز  2017النصف األول من العام 

، 2016الدين العام بالمقارنة مع الفترة ذاتھا من العام  ازدياد وتيرة تباطأت، 2017النصف األول من العام 

مصرف  موجودات تبقيصعوداً ونزوالً، فيما  المحدودة بعض التقلّبات في المصارف وعرفت معّدالت الفائدة

  .2017مليار دوالر في نھاية حزيران  34 قاربمرتفع  مستوى عندلبنان بالعمالت األجنبية 

  

   قتصادي العامالوضع اال -أوالً 

  الشيكات المتقاصة

ة تراجعت، 2017 حزيرانفي  ى  القيمة اإلجمالية للشيكات المتقاّص ادل إل ا يع ون 5563م ل  ملي ون 5673دوالر مقاب  ملي

راندوالر في  ماليين 5653و الشھر الذي سبقدوالر في  ة الشيكات المتقاصة  تراجعتو. 2016 حزي بة قيم % 0,4بنس

ةتراجع و 2016الفترة ذاتھا من العام بالمقارنة مع  2017عام ال من النصف األول في ة الشيكات المتقاّص  معّدل دولرة قيم

انيفي  %68,9 إلى انون الث ران -فترة ك ل  2017 حزي ي71,3مقاب ام  % ف ة من الع رة المماثل يّن من  ،2016الفت ا يتب كم

  .الجدول أدناه
  

  2017-2014السنوات من  ألولالنصف ا فيتطّور الشيكات المتقاّصة  -1جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2017  2016  2015  2014  
2017/2016  

  الشيكات بالليرة
  العدد (آالف) -
  القيمة (مليار ليرة) -
  متوّسط قيمة الشيك (آالف الليرات)  -

  
1967  

13534  
6881  

  
2016  
13763  
6827  

  
2104  

14653  
6964  

  
2224  
15804  
7106  

  
+5,7  
+7,9  
+2,0  

  بالعمالت األجنبيةالشيكات 
  العدد (آالف) -
  القيمة (مليون دوالر) -
  متوّسط قيمة الشيك (دوالر) -

  
4425  

28040  
6337  

  
4165  
25617  
6151  

  
4062  

24089  
5930  

  
3825  
23197  
6065  

  
-5,8  
-3,7  
+2,3  

  مجموع قيمة الشيكات (مليار ليرة)
  متوّسط قيمة الشيك (آالف الليرات)

55804  
8730  

52381  
8474  

50967  
8266  

50773  
8394  

-0,4  
+1,5  

  دولرة الشيكات، %
  العدد - 
  القيمة - 

  
69,2  
75,7  

  
67,4  
73,7  

  
65,9  
71,3  

  
63,2  
68,9  

  

  المصدر: مصرف لبنان        
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  حركة االستيراد

ذي الشھر الدوالر في  نوملي 1559 مقابل دوالر مليون 1454 إلى قيمة الواردات السلعية تراجعت ،2017 حزيرانفي 

ون 1533و سبق ي  ملي راندوالر ف ذلك، تكون .2016 حزي ة وب واردات قيم لعية ال د  الس بة انخفضتق  بسيطة بلغت بنس

ات المستوردة  ازدادت في حين، 2016العام  من الفترة ذاتھا مقارنة معبال 2017العام  من النصف األول في 0,2% الكّمي

 .%0,1 طفيفة بلغت بنسبة

ة المركز   2017من العام  النصف األول في ةالواردات السلعي تتوّزعو ت المنتجات المعدني اآلتي: احتلّ ا ك بحسب نوعھ

تھا العادة كاألول  ا20,2وشّكلت حّص وع، تلتھ ة ( % من المجم زة ، ف%)11,0منتجات الصناعة الكيميائي اآلالت واألجھ

دانأبرز  على صعيدو .%)7,6( األغذيةمنتجات صناعة ف ،%)9,6معّدات النقل (ثّم  ،%)10,2ائية (بوالمعّدات الكھر  البل

 %9,8 تھالغت حّصإذ بالمرتبة األولى  في الصين تحلّ  ،2017العام  من النصف األول في السلع التي استورد منھا لبنان

واردات وع ال ن مجم ا  ،م اتلتھ ّم 8,0( ايطالي ان%)، ث اف%)، 7,5( اليون ّم ، %)6,4( ألماني ةث دة األميركي ات المتّح  الوالي

)6,1(%  .  

  

  2017-2014السنوات  من النصف األول الواردات السلعية في -2جدول رقم 
نسبة التغيّر، %   2017  2016  2015  2014  

2017/2016  
  0,2-  9378  9394  8782  10280  الواردات السلعية (مليون دوالر)

  المصدر: المركز اآللي الجمركي      

  

  حركة التصدير

ون دوالر 230 إلى الصادرات السلعية ةقيم تراجعت، 2017 حزيرانفي  ل  ،ملي ذي  240مقاب ون دوالر في الشھر ال ملي

ام  من النصف األول في %3,5 الصادرات السلعية بنسبة ازدادت قيمة. و2016 حزيرانمليون دوالر في  280سبقه و الع

   .2016 العاممن  اذاتھ الفترةبالمقارنة مع  2017

يو لعية ف ام نصف األولال توّزعت الصادرات الس ت 2017 من الع اآلتي: احتلّ ا ك به  بحسب نوعھ ة وش األحجار الكريم

تھا  الكريمة والمعادن الثمينة ارات، من مجموع الصاد %23,5المركز األول وبلغت حّص ة تلتھ  منتجات صناعة األغذي

ة ومصنوعاتھاف ،%)16,7( ادن العادي ّم  ،%)11,1( المع ّدات الكھربث زة والمع ةاآلالت واألجھ ات ف ،%)11,0( ائي منتج

ان البلدانأبرز  ومن. %)10,3(الصناعة الكيميائية  ي السلع التي صّدر إليھا لبن ام من  النصف األول ف ذكر، 2017الع  :ن

ا، السلعية صادراتالجمالي إمن  %12,8 تھاالمرتبة األولى وبلغت حصّ  التي احتلّت جنوب افريقيا  %)،9,3(سورية  تلتھ

  .%)6,3(سويسرا ، ثّم %)8,4( المملكة العربية السعوديةف %)،8,7(ية المتحدة اإلمارات العربثّم 

  
  2017-2014السنوات من  النصف األول السلعية في الصادرات -3جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2017  2016  2015  2014  
2017/2016  

  3,5+  1435  1387  1553  1658  الصادرات السلعية (مليون دوالر)
  المركز اآللي الجمركيالمصدر:      
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  الحسابات الخارجية

ون 1224 عجز الميزان التجاري بلغ ،2017 حزيران في - ل ملي دُره  عجز دوالر مقاب ون 1319ق ي الشھر  دوالر ملي ف

ة  وعجز الذي سبق ون 1253بقيم ي  ملي راندوالر ف غو .2016 حزي زان التجاري  بل ون دوالر في  7943عجز المي ملي

  .2016دوالر في الفترة ذاتھا من العام  ماليين 8007 قيمته منه، بلغت قريب مقابل عجز 2017لعام من ا النصف األول

از المصرفي  الموجودات الخارجية الصافية سّجلت، 2017 حزيرانفي  - ةلدى الجھ اً  والمؤسسات المالي  بحوالي تراجع

ون 592بقيمة  مقابل تراجعھا ،دوالر مليون 758 ي  دوالر ملي ذي سبقالشھر اف ة و ل ي  13بقيم ون دوالر ف رانملي  حزي

ي . 2016 ام  النصف األولوف ن الع ت، 2017م والي  تراجع افية بح ة الص ودات الخارجي ون 1116الموج  ملي

  .2016مليون دوالر في الفترة ذاتھا من العام  1774 أكبر بلغت دوالر، مقابل تراجعھا بقيمة

  

  قطاع البناء

ابتَ مساح تراجعت، 2017 حزيرانفي  - روت والشمال يْ ات البناء المرّخص بـھا لدى نق ي بي ى  المھندسين ف  ألف 931إل

رانفي  2م ألف 1091والشھر الذي سبق في  2م ألف 1297) مقابل 2مربع (م متر ذلك، تكون .2016 حزي راخيص  وب ت

  .2016ذاتھا من العام  بالمقارنة مع الفترة 2017من العام  النصف األولفي  %0,8بنسبة  انخفضتقد  مساحات البناء
  

  2017- 2014السنوات من  النصف األول تطّور مساحات البناء المرخَّص بھا في -4جدول رقم 

 ، %نسبة التغيّر  2017  2016  2015  2014  
2017/2016  

 0,8- 6370 6421 5960 7345 )2مساحات البناء اإلجمالية (ألف م

  لالمصدر: نقابتا المھندسين في بيروت والشما     

  

اري بلغت، 2017 حزيرانفي  - ل 69,6 قيمة الرسوم العقارية المستوفاة عبر مختلف أمانات السجّل العق رة مقاب ار لي  ملي

رة 77,2 ار لي بق ملي ذي س ھر ال ي الش ار 67,5و ف رانفــي  اً ملي وم  ازدادتو .2016 حزي ذه الرس بة ھ ي  %17,3بنس ف

 .2016العام  من ااتھذ الفترة مع بالمقارنة 2017من العام  النصف األول

ل 2017 أيارطن في  ألف 495بلغت على صعيد كّميات اإلسمنت المسلّمة، فقد  - وافرة) مقاب  ألف 442 (آخر األرقام المت

ي ألف 487و الشھر الذي سبقهطن في  ار طن ف بة  لتتراجع، 2016 أي ي 2,7بنس ى% ف ام  األشھر الخمسة األول من الع

  .2016من العام  االفترة ذاتھبالمقارنة مع  2017
  

  قطاع النقل الجوي

رانفي  دولي 2017 حزي ري ال ق الحري ى مطار رفي ة من وإل رحالت اإلجمالي غ عدد ال ة 6126، بل دد الركاب رحل ، وع

. وعلى صعيد حركة الشحن عبر المطار شخصاً  235والعابرين  شخصاً  259049والمغادرين  شخصاً  393568القادمين 

ً  4857مقابل  طناً  4157م البضائع المفرغة ، بلغ حجالشھر المذكورفي    للبضائع المشحونة. طنّا

بة  كّل من ، ارتفعت2016العام الفترة المماثلة من ، وبالمقارنة مع 2017العام من  النصف األولوفي  ادمين بنس ة الق حرك

رحالت %، في حين ترا2,7وحركة شحن البضائع عبر المطار بنسبة  %6,0 حركة المغادرين بنسبةو 7,9% جع عدد ال

  %.3,1بنسبة 
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  حركة مطار رفيق الحريري الدولي وحّصة الميدل ايست منھا -5جدول رقم 

  2017و 2016العامين من  النصف األولفي 

  التغيّر، %  2017  2016  

  حركة الطائرات (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

32732  

34,5  

32319  

36,3  

-1,3  

  حركة القادمين (عدد)

  ة الميدل ايست، %منھا: حصّ 

1661010  

37,3  

1791482  

37,6  

+7,9  

  حركة المغادرين (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

1605328  

36,7  

1701454  

37,3  

+6,0  

  65,7-  2139  6242  حركة العابرين (عدد)

  حركة شحن البضائع (طن)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

43201  

29,0  

44359  

29,2  

+2,7  

  التطوير والتسويق في مطار بيروت الدولي المصدر: قسم    

 
  حركة مرفأ بيروت

ي  ارف روت 2017 أي أ بي ت مرف ي دخل واخر الت دد الب غ ع ة 167، بل م البضائع المفرغ اخرة، وحج ه  ب اً  651987في  طنّ

ام من  ىاألول األشھر الخمسةفي و. اً مستوعب 24850، وعدد المستوعبات المفرغة أطنان 88603والمشحونة   2017الع

ام  الفترة ذاتھا من وبالمقارنة مع ع  ،2016الع بة  المشحونةحجم البضائع ارتف ي حين تراجع%2,0بنس ّل من ، ف عدد  ك

  .%2,0بنسبة  المفرغةحجم البضائع و %3,1 عدد المستوعبات المفرغة بنسبةو %11,4البواخر بنسبة 

  

   بورصة بيروت

رانفي  اً ، 2017 حزي روت قياس ة بورصة بي ة تراجعت حرك دد األسھم المتداول غ ع ذي سبق وبل ى الشھر ال عل

ا  4057384 ھماً قيمتھ داول  45,4س ل ت ون دوالر مقاب ة  18564676ملي ا اإلجمالي ھماً قيمتھ ون  157,3س ملي

ة ).2016مليون دوالر في حزيران  22,4سھماً بقيمة  2859053دوالر  في أيار الماضي (  وانخفضت كذلك قيم

وقية ملة الس ى  الرس ل  11568إل ون دوالر مقاب اً ( 11725ملي رات  11035مليون ة الفت ي نھاي ون دوالر) ف ملي

  الثالث على التوالي. 

ي  رانوف ى  استحوذ، 2017 حزي ي بورصة 84,8القطاع المصرفي عل ة ف ة األسھم المتداول الي قيم % من إجم

    لقطاع الصناعي.ل %0,3وشركة سوليدير بسھَمْيھا "أ" و"ب" % ل14,9بيروت مقابل 

  ، يتبيّن اآلتي:2017و 2016من العاَمْين  األول وعند مقارنة حركة بورصة بيروت في النصف

 مليوناً. 38,1مليون سھم إلى  44,3انخفاض عدد األسھم المتداولة من  -

  مليوناً. 336,6مليون دوالر إلى  393,5انخفاض قيمة األسھم المتداولة من  -
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 ً   المالية العامة    -ثانيا

ذي  548مليار ليرة مقابل فائض بمقدار  791بلغ العجز العام اإلجمالي ، 2017شباط  في رة في الشھر ال ار لي ملي

ا ). 2016شباط مليار ليرة في  774(عجز بقيمة سبق  د مقارنتھ ة) عن ة + خزين ة (موازن وتبيّن أرقام المالية العام

 ة: المعطيات التالي 2017و 2016 الشھَرْين األّولَْين من العاَمْين في

مليار ليرة وبنسبة  148، أي بمقدار اً مليار 2781مليار ليرة إلى  2633من  المبالغ اإلجمالية المقبوضةارتفاع  -

مليار  71مليار ليرة) واإليرادات غير الضريبية (+ 143اإليرادات الضريبية (+ فقد ارتفعت كّل من %.5,6

  . مليار ليرة) 66-ليرة) مقابل انخفاض مقبوضات الخزينة (

اض - ة انخف ة المدفوع الغ اإلجمالي ن  المب ى  3730م رة إل ار لي ار 3025ملي ة ملي رة  705اً، أي بقيم ارات لي ملي

تج  %.18,9وبنسبة  كون اع ذل ة  من ارتف ام بقيم دين الع ة ال رة (من  14خدم ار لي ى  728ملي رة إل ار لي  742ملي

امالنفقات األّولية من خارج خدمة الديملياراً) مقابل انخفاض  ة  ن الع رة (من  719بقيم ار لي رة  3002ملي ار لي ملي

ديات (، ملياراً) 2283إلى  ى البل ة إل دفوعات الخزين رة) وتراجع  745-نتجت بشكل رئيسي من تراجع م ار لي ملي

ابقة ( ات س اب موازن ى حس ات عل ادة  111-النفق ل زي رة)، مقاب ار لي انملي اء لبن ة كھرب ى مؤسس ويالت إل  التح

    رة).مليار لي 173(+

ى  2016مليار ليرة في كانون الثاني وشباط  1097يكون العجز العام قد انخفض من وبذلك،  - اراً في  244إل ملي

رتَْين 8,1من مجموع المدفوعات إلى % 29,4ن موانخفضت نسبتُه  2016الشھَرْين المماثلَْين من العام  % في الفت

  .  المذكوَرتَْين على التوالي

ام   مليار ليرة 499 تهقيمفائضاً لي وحقّق الرصيد األوّ  - ْين من الع داُره  2017في الشھَرْين األّولَ ل عجز مق مقاب

  . 2016مليار ليرة في الفترة ذاتھا من العام  369

ى قياساً ارتفعت ويتبيّن من الجدول أدناه أن خدمة الدين  على المدفوعات اإلجمالية في حين تراجعت قليالً قياساً عل

 .2017و 2016العاَمْين الشھَرْين األّولَْين من  عند مقارنتھما في جماليةالمقبوضات اإل

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

  2017شباط - 2ك   2016شباط - 2ك   

  24,5  19,5  خدمة الدين العام/المدفوعات اإلجمالية

  26,7  27,6  خدمة الدين العام /المقبوضات اإلجمالية

  مصدر المعلومات: وزارة المالية     

 
  سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

 3للمحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة (فئات  القيمة اإلسمية تراجعت قليالً ، 2017حزيران نهاية في 
 180و شهراً  144 ،شهراً  120، شهراً  96، شهراً  84 ،شهراً  60شهرًا،  36شهرًا،  24شهرًا،  12أشهر،  6أشهر، 

العام في نهاية  اً مليار  69347مليارًا في نهاية الشهر الذي سبق ( 69498مليار ليرة من  69398إلى  )شهراً 
وكانت  .2017في النصف األول من العام  مليار ليرة 51 ارتفعت بقيمةوبذلك، تكون هذه المحفظة قد  ).2016
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سنوات (بقيمة  10مليار ليرة) و 75سنوات (بقيمة  7سندات من فئَتْي  2017حزيران وزارة المالية أصدرت في 
 سنوات وما دون.  5مليار ليرة) باإلضافة إلى السندات من فئة  341

  

  بالنسبة المئوية) - توّزع سندات الخزينة بالليرة على جميع الفئات (نھاية الفترة -5جدول رقم 
  3   

  أشھر

6  

  أشھر 

12 

  شھراً 

24 

  شھراً 

36  

  شھراً  

60  

  شھراً 

84   

  شھراً 

96 

  شھراً 

120   

  شھراً 

144 

  شھراً 

180  

  شھراً 

  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  0,31  4,43  18,00  2,64  22,23  23,40  17,20  8,24  2,38  0,81  0,36  2017أيار 

ران  حزي

2017  

0,36  0,92  2,38  8,29  17,18  22,58  22,37  2,64  18.52  4,43  0,31  100,00  

  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

ذكر، بحيث شّكلت 2017بين نھاية أيار ونھاية حزيران  ر يُ الليرة تغيّ ة ب وزع محفظة سندات الخزين ، لم يسّجل ت

ل % من مجموع المحفظ71سنوات وما فوق حوالي  5حصة سندات الخزينة بالليرة من فئة  % للسندات 29ة مقاب

  سنوات. 3أشھر و 3من الفئات بين 
  

ةوانخفضت  الليرة القيمة الفعلي ة ب ة اللبناني ة لسندات الخزين ى  للمحفظة اإلجمالي ة  70357إل رة في نھاي ار لي ملي

  . وتوّزعت على المكتتبين كاآلتي:مليار ليرة في نھاية الشھر الذي سبق 70722مقابل  2017حزيران 

  
  توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين -6جدول رقم 

  نھاية الفترة، مليار ليرة لبنانية) -(القيمة الفعلية    
  2017حزيران    2017أيار    2016 ك أول    

  المصارف 

  الحصة من المجموع

29363  

41,8%  

32223  

45,6%  

30066  

42,7%  

  مصرف لبنان

  الحصة من المجموع

30150  

42,9%  

27767  

39,3%  

29366  

41,7%  

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

548  

0,8%  

546  

0,8%  

557  

0,8%  

  المؤسسات العامة

  الحصة من المجموع

8718  

12,4%  

8659  

12,2%  

8848  

12,6%  

  الجمھور

  الحصة من المجموع

1531  

2,1%  

1527  

2,2%  

1520  

2,2%  

  70357  70722  70310  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان      

  

ن تراجعت حصة  الليرة م ة ب ندات الخزين ة س ل محفظ ن مجم ار 45,6المصارف م ة أي ي نھاي ى  2017% ف إل

ران 42,7 ة حزي ي نھاي ن  2017% ف ان م رف لبن ة مص اع حص ل ارتف ى 39,3مقاب ة 41,7% إل % وحص

ّل 12,6% إلى 12,2المؤسسات العامة من  والي، في حين استقّرت حصة ك % في التاريَخْين المذكوَرْين على الت

 الجمھور والمؤسسات المالية. من 
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  سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

 Eurobondsمحفظة سندات الخزينة اللبنانية الُمصَدرة بالعمالت األجنبية  بلغت، 2017حزيران في نـھاية 

 27440ابل مليون دوالر مق 27380ما يوازي (قيمة االكتتابات اإلسمية زائد الفوائد المتراكمة حتى تاريخه) 

  . 2016 مليون دوالر في نھاية العام 26030الشھر الذي سبق وفي نھاية مليون دوالر 

 16250ز محفظة المصارف التجارية من إجمالي محفظة سندات اليوروبوند بلغت، 2017 حزيرانوفي نھاية          

% 59,6والر (أي ما نسبتُه د ماليين 16354% من مجموع المحفظة) مقابل 59,3دوالر (أي ما نسبته  مليون

% من المجموع) في نھاية 59,1مليون دوالر (أي ما نسبتُه  15383من المجموع) في نھاية الشھر الذي سبق و

  . 2016كانون األول 

  

  الدين العام

مليار  76,5مليار ليرة (أي ما يعادل  115263 إلى الدين العام اإلجمالي انخفض، 2017 حزيران نھايةفي 

. )2016العام  مليارات ليرة في نھاية 112910الشھر الذي سبق ( في نھايةمليار ليرة  115652دوالر) مقابل 

مقابل زيادة  2017العام النصف األول من مليار ليرة في  2353 وبذلك، يكون الدين العام اإلجمالي ارتفع بقيمة

  . 2016العام  الفترة ذاتھا من ليار ليرة فيم 3862قدُرھا 

اني انون الث رة ك ي فت الي ف ام اإلجم دين الع اع ال تج ارتف ران  -ون ر  2017حزي رَّ دين المح ن ال ّل م اع ك ن ارتف م

وازي  ا ي ة بم العمالت األجنبي رة ( 2326ب ار لي ندات  1543ملي دار س ر بإص ّد كبي ى ح أثّراً إل ون دوالر) مت ملي

ر ملياراً في آذار الماضي 1,5مليارات دوالر واستحقاق  3يوروبندز بقيمة  ّد  والدين المحرَّ و بح ة ول بالليرة اللبناني

  مليار ليرة).  27أدنى (+ 

از المصرفي،  وبلغ دى الجھ ام ل رة  100511الدين العام الصافي، المحتَسب بعد تنـزيل ودائع القطاع الع ار لي ملي

  .2016قياساً على نھاية العام  %1,9نسبتُه اً ارتفاع مسّجالً ، 2017حزيران في نھاية 

ة، بلغت قيمة 2017حزيران وفي نـھاية  الليرة اللبناني ام المحّرر ب دين الع ّكلةً حوالي  70555 ال رة، مش ار لي ملي

ادل   % من إجمالي الدين العام61,2 ار 44708مقابل ما يع ا ات ملي ة، أي م العمالت األجنبي دين المحّرر ب رة لل لي

   % من الدين العام اإلجمالي.38,8 نسبتُه

ا يخصّ  ي م دين ا وف ل ال ةتموي الليرة اللبناني ّرر ب ام المح اع لع ل ارتف ان مقاب ي لبن ، انخفضت حصة المصارف ف

  . 2017لحصة مصرف لبنان والقطاع غير المصرفي بين نھاية أيار ونھاية حزيران 

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

  2017حزيران          2017أيار   2016أول  ك  

  42,9  45,7  41,9  المصارف في لبنان

  41,6  39,2  42,8  مصرف لبنان
  15,5  15,1  15,3  القطاع غير المصرفي

  100,0  100,0  100,0  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان     
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  المحّرر بالعمالت األجنبية، جاء توّزع حصص المكتتبين كاآلتي: في ما يخّص تمويل الدينو

  
  مصادر تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية -8جدول رقم 

  بالنسبة المئوية -نھاية الفترة
  2017حزيران   2017أيار    2016ك أول   

  3,0  3,0  3,2  الحكومات

  0,1  0,1  0,1  2-قروض باريس

  4,3  4,2  3,7  فالمتعّددة األطرامؤسسات ال

  92,3  92,5  92,6  سندات يوروبوندز

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

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

  

  

  يثالثاً: القطاع المصرف

ان   ارية العاملةالموجودات/المطلوبات اإلجمالية والمجّمعة للمصارف التج وصلت، 2017 حزيران في نھاية ىفي لبن  إل

ذي  311883 مقابل دوالر)، اتمليار 208,2ليرة (ما يوازي  اتمليار 313805ما يعادل  ة الشھر ال رة في نھاي ار لي ملي

بقه ة  307999و س ي نھاي رة ف ار لي ام ملي ة  286961( 2016الع ي نھاي رة ف ار لي رانملي ع .)2016 حزي الي  وارتف إجم

ة ى حجم النشاط المصرفي،ميزانية المصارف التجاري ذي يشير إل بة  ، ال ام  من النصف األول في% 1,9بنس  2017الع

  .2016الفترة ذاتھا من العام في % 2,3 مقابل ارتفاعه بنسبة

  

  المطلوبات

  الودائع اإلجمالية في المصارف التجارية

ة وصلت، 2017 حزيرانفي نھاية  دى المصارف التجاري ي تضو ،الودائع اإلجمالية ل يم الت ع القطاع الخاص المق ّم ودائ

ام،  وغير المقيم، إضافةً  ع القطاع الع ى ودائ ى إل ادل إل ا يع ار 258803م رة اتملي وازي  لي ا ي ار دوالر) 171,7(م  ،ملي

رة في  250918و مليار ليرة في نھاية الشھر الذي سبقه 256889 % من إجمالي المطلوبات مقابل82,5وشّكلت  ار لي ملي

بة الودائع اإلجمالية  ارتفعت. و)2016 حزيرانمليار ليرة في نھاية  238467( 2016العام نھاية  ي % 3,1بنس النصف ف

  .  2016العام  الفترة ذاتھا من % في2,1 بلغت أقلّ  بنسبة ارتفاعھا، مقابل 2017العام  من األول

ع  رةوارتف ّدل دول يم مع ر المق يم وغي اص المق اع الخ ع القط ى  ودائ يالً إل ي66,71قل ة % ف ران نھاي ل  2017 حزي مقاب

  ).2016 حزيران% في نھاية 64,86( 2016% في نھاية العام 65,82% في نھاية الشھر الذي سبقه و66,58

ة  - ي نھاي رانف ت، 2017 حزي يم  ارتفع اع الخاص المق ة للقط ع اإلجمالي ةالودائ دى المصارف التجاري ى  ل ادل إل ا يع م

ا63,9مليار ليرة وشّكلت  200440 ل% من إجم ات، مقاب بقه 198694 لي المطلوب ذي س ة الشھر ال رة في نھاي ار لي  ملي

ة  193765و ي نھاي رة ف ار لي ام ملي ة  184647( 2016الع ي نھاي رة ف ار لي رانملي ع . و)2016 حزي ذه الودائ ارتفعت ھ

   .2016العام  منالفترة ذاتھا  في% 2,3 بلغت أدنى ارتفاعھا بنسبةمقابل  2017العام  من النصف األول % في3,4بنسبة 
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ام  النصف األول % في0,5 وفي التفصيل، ارتفعت ودائع المقيمين بالليرة بنسبة ين وازدادت، 2017من الع ع المقيم  ودائ

يمارتفع قليالً ف .%5,4بنسبة بالعمالت األجنبية  ى  معّدل دولرة ودائع القطاع الخاص المق ة 61,43إل ي نھاي ران% ف  حزي

ل  2017 ي نھ61,19مقاب بقه و% ف ذي س ھر ال ة الش ام 60,31اي ة الع ي نھاي ة 59,24( 2016% ف ي نھاي ران% ف  حزي

2016.(  

  

يم ارتفعت، 2017 حزيرانفي نھاية و ر المق ة ودائع القطاع الخاص غي دى المصارف التجاري ى  ل وازي إل ا ي  34769م

ون ل ملي بقه 34338 دوالر مقاب ذي س ھر ال ة الش ي نھاي ون دوالر ف ون دو 33961و ملي ة ملي ي نھاي ام الر ف  2016الع

ام من  النصف األولفي  %2,4بنسبة ھذه الودائع ارتفعت و. )2016 حزيراندوالر في نھاية  مليون 32171(  2017الع

  .2016الفترة ذاتھا من العام % في 1,0بنسبة  ارتفاعھامقابل 

    
   ودائع القطاع المالي غير المقيم 

انودائع القط بلغت، 2017 حزيرانفي نھاية  ي لبن ة ف ة العامل  6573حوالي  اع المالي غير المقيم لدى المصارف التجاري

بقه ماليين 6504 دوالر مقابل مليون ة  6280و دوالر في نھاية الشھر الذي س ي نھاي ون دوالر ف ام ملي  6207( 2016الع

  .)2016 حزيراندوالر في نھاية  ماليين

  
    األموال الخاصة للمصارف التجارية

ة بلغت، 2017 زيرانح في نھاية ادل  األموال الخاصة للمصارف التجاري ا يع رة ( 28446م ار لي ار دوالر)  18,9ملي ملي

ة  27497و في نھاية الشھر الذي سبقه مليار ليرة 28159 مقابل ام مليار ليرة في نھاي رة في  26223( 2016الع ار لي ملي

ة الم9,1، وشّكلت )2016 حزيراننھاية  ة% من إجمالي الميزاني ليفات للقطاع الخاص. 32,3و جّمع % من مجموع التس

ا 4,3مقابل ارتفاعھا بنسبة ، 2017العام  من النصف األول % في3,5وارتفعت األموال الخاّصة بنسبة  رة ذاتھ ي الفت % ف

  .2016من العام 

  
  الموجودات

   ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان

ة  ي نھاي رانف ع المصا بلغت، 2017 حزي انودائ دى مصرف لبن ة ل وازي  رف التجاري ا ي رة  135124م ار لي لملي  مقاب

ة  134612و مليار ليرة في نھاية الشھر الذي سبقه 128828 ي نھاي رة ف ار لي ام ملي رة في  113444( 2016الع ار لي ملي

ة  راننھاي د )2016 حزي ع ق ذه الودائ ون ھ ذلك، تك بة  ازدادت. وب ي0,4بنس ن النصف األول % ف ام  م ل  ،2017الع مقاب

   .2016الفترة ذاتھا من العام % في 6,7ارتفاعھا بنسبة 

  
  التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم

ة  ي نھاي رانف يم وصلت، 2017 حزي اع الخاص المق ة للقط ن المصارف التجاري ة م ليفات الممنوح ى التس وازي  إل ا ي م

ون 52058 دوالر، مقابل مليون 52788مليار ليرة أو ما يعادل  79578 بقه دوالر ملي ذي س ة الشھر ال ي نھاي  51040و ف

ة  ي نھاي ون دوالر ف ام ملي ة  49453( 2016الع ي نھاي ون دوالر ف رانملي ليفات ازدادت. و)2016 حزي ذه التس بة  ھ بنس

  .2016الفترة ذاتھا من العام % في 2,9 بلغت أدنى مقابل ارتفاعھا بنسبة ،2017العام  من النصف األول في 3,4%
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  تسليفات المصرفية للقطاع العامال

ادل  التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع العام بلغت، 2017 حزيرانفي نھاية  ار 54203ما يع رة اتملي  ،لي

ة  52344في نھاية الشھر الذي سبقه و مليار ليرة 56432مقابل  ي نھاي رة ف ار لي ام ملي رة في  56463( 2016الع ار لي ملي

رانھاية  ليفات ازدادتو .)2016 نحزي ذه التس بة  ھ ام  من النصف األول في% 3,6بنس ل 2017الع ا، مقاب بة  تراجعھ بنس

  .2016الفترة ذاتھا من العام % في 0,9

ام  النصف األول مليار ليرة في 552التسليفات المصرفية للقطاع العام بالليرة بمقدار  ارتفعتوفي التفصيل،   2017من الع

ةكما ازدادت  ،2017 حزيراننھاية ليرة في  اتمليار 29706لتبلغ  العمالت األجنبي ة ت التسليفات للقطاع العام ب وازي بقيم

   .مليار ليرة 24497ما يعادل  لتصل إلىليرة  اتمليار 1306

  

  الموجودات الخارجية 

ة بلغت، 2017 حزيرانفي نھاية  ة للمصارف التجاري ون 23481حوالي  الموجودات الخارجي ل دوالر ملي  25562 مقاب

بقه دوالر مليون ة  23100و في نھاية الشھر الذي س ي نھاي ون دوالر ف ام ملي ون 22253( 2016الع ة  ملي دوالر في نھاي

ران بة  وازدادت. )2016 حزي ودات بنس ذه الموج ي 1,6ھ ام  النصف األول% ف ن الع بة 2017م ا بنس ل تراجعھ ، مقاب

  .2016الفترة ذاتھا من العام % في 6,5

  

  الوضع النقدي -رابعاً 

    الكتلة النقدية

ة ي نھاي ران ف لت، 2017 حزي ة النقدي وص ع (مالكتل ا الواس الليرة و )3ة بمفھومھ ةبب ى  العمالت األجنبي وازيإل ا ي  م

ة  200192و ليرة في نھاية الشھر الذي سبقه مليار 205187 مقابل ،مليار ليرة 207291 ام مليار ليرة في نھاي  2016الع

بة 3اإلجمالية (م الكتلة النقدية تكونبذلك، و .)2016 حزيرانليرة في نھاية مليار  190520( % في 3,5) قد ارتفعت بنس

، من جھة أخرى. 2016العام من  الفترة ذاتھا في% 2,2 أدنى بلغت بنسبة ارتفاعھا، مقابل 2017من العام  النصف األول

ة ارتفع ىق )3)/م2م-3((مأي ) 3م( معّدل دولرة الكتلة النقدي يالً إل ة 59,91 ل ران% في نھاي ل 2017 حزي % 59,79 مقاب

رانفي نھاية % 57,87( 2016 العامفي نھاية  %58,83و في نھاية الشھر الذي سبقه أتّى  .)2016 حزي اعوت ة ا ارتف لكتل

  :من 2017العام من  النصف األول فيمليار ليرة  7099 والبالغ) 3(م النقدية اإلجمالية

  

ا  مركزي)المصرف المصارف وأي ال( جمالية للموجودات الخارجية الصافية لدى الجھاز المصرفيالقيمة اإل ارتفاع - بم

دار  ارتفاع عن ذلك نتجودوالر).  مليون 225مليار ليرة (ما يعادل  339يوازي  ذھب بمق ار  1163الموجودات من ال ملي

اً  دوالر) مليون 771ليرة ( ذھب عالمي اع سعر أونصة ال ر ل تراجع مقاب، نتيجة ارتف ة الصافية (غي الموجودات الخارجي

 .دوالر) مليون 547مليار ليرة (ما يعادل  824الذھب) بما يوازي 

  .ليرة مليار 58 على القطاع العام بقيمة لجھاز المصرفياديون  صافي تراجع -

  .مليار ليرة 1531بقيمة  " سلباً "المسّجلة  فروقات القطع ارتفاع -
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اع - ليفات اإل ارتف ةالتس ة جمالي از المصرفي الممنوح ن الجھ يم للقطاع الخاص م والي المق ة 3298 بح رة، نتيج ار لي  ملي

ادل  وارتفاع، مليار ليرة 1999التسليفات بالليرة بما مقداره  ارتفاع ا يع ة بم العمالت األجنبي رة  1299التسليفات ب ار لي ملي

  .دوالر) مليون 862حوالي (

  ليرة. مليار 5051قيمة البنود األخرى الصافية ب ارتفاع -

ّل من ،2017العام من  النصف األول فيو ا الضيّق (م ازدادت ك الليرة بمفھومھ ة ب ة النقدي الليرة و )1الكتل ة ب ة النقدي الكتل

 .%0,8بنسبة  )2بمفھومھا الواسع (م

  

  لجھاز المصرفي.تحت الطلب بالليرة في ا القطاع الخاص المقيم وودائع بالليرة ) تشمل النقد في التداولM1( 1م

  .لدى الجھاز المصرفي األخرى بالليرة اللبنانية القطاع الخاص المقيم وودائع 1) تشمل مM2( 2م

ى بالعمالت األجنبية  القطاع الخاص المقيموودائع  2تشمل م M3)( 3م درھا لدى الجھاز المصرفي إضافة إل ي تُص دين الت سندات ال

  المصارف في األسواق الخارجية.

  

  لفوائدمعدالت ا

  معّدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

شبه  على المحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية ةلقَّ الفائدة المث بقيت، 2017 حزيران في نھاية

ا كم ).2016 كانون األولفي نھاية % 6,92% في نھاية الشھر الذي سبق (6,90% مقابل 6,91مستقّرة وبلغت 

سنوات) في نھاية أيار  3,66يوماً ( 1332سنوات) مقابل  3,66يوماً ( 1333على  متوسط عمر المحفظةاستقّر 

الفائدة الفعلية على سندات  معدالتواستقّرت  .)2016العام نھاية  سنوات في 3,49يوماً أو  1269الماضي (

% لفئة 4,44: ألخير المستويات التاليةلتسّجل في اإلصدار ا، 2017حزيران الخزينة الُمصَدَرة خالل شھر 

، % لفئة الثالث سنوات6,50% لفئة السنتين، 5,84% لفئة السنة، 5,35% لفئة الستة أشھر، 4,99الثالثة أشھر، 

 سنوات.  العشرفئة ل %7,46و سنوات السبعفئة ل %7,08، % لفئة الخمس سنوات6,74

  

  )Eurobondsنبية (معدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األج

ة  ي نھاي ران ف ت ، 2017حزي دة بقي ة  ةلقَّ المثالفائ ـمالت األجنبي ة بالع ندات الخزين ـة لس ة اإلجمالي ى المحفظ عل

)(Eurobonds  ت تقّرة وبلغ به مس ل 6,39ش بق (6,38% مقاب ذي س ھر ال ة الش ي نھاي ة  6,46% ف ي نھاي % ف

ل  6,97ى إل متوسط عمر المحفظة)، وانخفض قليالً  2016العام  سنوات) في  6,19سنوات ( 7,02سنوات مقاب

    .نھاية الفترات على التوالي
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  الفوائد المصرفية على الليرة

ة ةلقَّ المثمتوسط الفائدة انخفض ، 2017 حزيرانفي  الليرة اللبناني ّددة ب دة أو المج ع الجدي ى الودائ ى  عل % 5,51إل

ل  بق (5,57مقاب ذي س ي الشھر ال را5,56% ف ي حزي ا انخفض 2016ن % ف دة )، كم ةمتوسط الفائ ى  المثقَّل عل

الليرة ّددة ب دة أو المج ليفات الجدي ع  التس ى  9بواق اس إل اط أس ل 8,39نق ھر 8,31% (8,48% مقاب ي األش %) ف

  الثالثة على التوالي. 

ران  ع  ،2017وفي حزي دة ارتف الليرة ( ةلقَّ المثمتوّسط الفائ ين المصارف ب ى  )Interbank  Rateب % 4,26إل

  ).2016% في حزيران 3,80%  في الشھر الذي سبق (3,00مقابل 

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

    

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

  2017حزيران   2017 أيار  2016 حزيران   

  5,51  5,57  5,56  ديدة أو المجّددةمتوسط المعدالت الدائنة على الودائع الج

  8,39  8,48  8,31  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجّددة

  4,26  3,00  3,80  المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

  المصدر: مصرف لبنان    

  

  الفوائد المصرفية على الدوالر

دى المصارف في للفا المثقَّلالمتوّسط انخفض  ،2017 حزيرانفي  دوالر ل ئدة على الودائع الجديدة أو المجّددة بال

ى  لبنان ل 3,58إل ذي سبق (3,62% مقاب ران 3,31% في الشھر ال ا انخفض  )،2016% في حزي المتوّسط كم

دوالرقَّ المث ّددة بال دة أو المج ليفات الجدي ع  ل للفائدة على التس ى  9بواق اط أساس إل ران 7,27نق  2017% في حزي

  ).2016% في حزيران 7,20% في الشھر الذي سبق (7,36ل مقاب

ى  الليبور لثالثة أشھر معدل متوسط، تابع 2017وفي حزيران  ذي 1,19% من 1,26ارتفاعه إل % في الشھر ال

  . 2016% في حزيران 0,65سبق و

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

  

  تطّور الفائدة على الدوالر، بالنسبة المئوية (%) -10ل رقم جدو
  2017 حزيران   2017 أيار  2016 حزيران   

  3,58  3,62  3,31  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجّددة

  7,27  7,36  7,20  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجّددة

 1,26 1,19  0,65  ر لثالثة أشھرمتوّسط معّدل ليبو

  المصدر: مصرف لبنان    
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  سوق القطع

وبقي ھامش  شأنه منذ سنوات عّدة ليرات 1507,5أقفل متوسط سعر الدوالر األميركي على  ،2017في حزيران 

غ 1514ليرة للشراء و 1501تسعيره على حاله، أي  ام العمل في سوق القطع بل  20 ليرة للمبيع. يُذكر أن عدد أي

ً يوم   .2017من العام  السادسفي الشھر  ا

ةارتفعت على صعيد آخر،  العمالت األجنبي ان ب ون دوالر  32750من  موجودات مصرف لبن ار في ملي ة أي نھاي

ة 2017مليوناً في نھاية حزيران  33887إلى  ون 141. وعليه تكون ھذه الموجودات قد انخفضت بقيم دوالر  ملي

  مليون دوالر في الفترة ذاتھا من العام الذي سبق. 2559ارتفاعھا بمقدار مقابل  لحاليالنصف األول من العام افي 

  

  ؤشر أسعار االستھالكم

تقّر ، وبحسب مؤسسة البحوث واالستشارات، 2017حزيران في  روت وضواحيھامؤّشاس ة بي   ر األسعار لمدين

بة  اً بنس ّجل ارتفاع ا س بق، فيم ذي س ھر ال ى الش اً عل ً 1,5قياس ا انون األول  % قياس ى ك ة 2016عل د مقارن . وعن

ران  ة في حزي ي عشر  2017متوسط ھذا المؤشر في األشھر االثني عشر المنتھي مع متوسطه في األشھر االثن

  %).  0,03-، يكون قد انخفض بنسبة طفيفة (2016المنتھية في حزيران 

  

ا  انأم ي لبن عار ف د  مؤشر األس زي، فق ره إدارة اإلحصاء المرك ذي تنش بة ال ران 0,11انخفض بنس ي حزي % ف

انون األول 0,7قياساً على الشھر الذي سبق، فيما ارتفع قليالً بنسبة  2017 ى ك اً عل ة 2016% قياس د مقارن . وعن

ران  ة في حزي ْي عشر شھراً المنتھي رة اإلثنَ رة اإلثني عشر  2017متوسطه في فت ة مع متوسطه في فت بالمقارن

  %.2,7، يكون ھذا المؤشر قد ارتفع بنسبة 2016شھراً المنتھية في حزيران 

  

  

  

  

  
 

         


