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  الوضع االقتصادي والمالي والمصرفي   

  2016  نيسان

   

ً مؤشرات القطاع الحقيقي المتوافرة  غالبية، سّجلت 2016 في نيسان قياساً على الشھر الذي سبق في حين  تراجعا

. أّما النشاط المصرفي المعبَّر عنه بإجمالي موجودات/مطلوبات المصارف االرتفاعبعض  منھا قليلعدد  شھد

ً فحقّق نمواً ة، التجاري %) 0,4(+ ع، في حين ازدادت الودائ%)0,1في الشھر الرابع من العام الجاري (+ ضعيفا

مليون  255بلغت قيمته  اً عجز ، فقد سّجلميزان المدفوعات ناحيةمن و. مقبولة%) بوتيرة 0,3والتسليفات (+

مليار  31,2 إلى 2016نھاية نيسان في  موجودات مصرف لبنان بالعمالت األجنبية في المقابل، ارتفعتدوالر. 

 2016 نيسان% في 0,9بنسبة  ارتفع الدين العام اإلجماليمن جھة أخرى،  مريح.مرتفع ووالر، وھو مستوى د

ونشير في ھذا اإلطار إلى أن وزارة المالية أصدرت في مليار دوالر في نھاية الشھر المذكور.  71,65ليصل إلى 

في  مليون دوالر 600سندات بقيمة  اتاستحقاق لتأمين تمويليمة مليار دوالر سندات يوروبندز بق ذاتهالشھر 

  .2016 في أيار مليون 400 حواليبونيسان 

  

    الوضع االقتصادي العام -أوالً 

  الشيكات المتقاصة

ة بلغت، 2016 نيسانفي  ة للشيكات المتقاّص ة اإلجمالي ادل  القيم ا يع ون 5657م ل  ملي ون 5592دوالر مقاب  ملي

ذي سبقوالر في د ين 5708و الشھر ال ة الشيكات المتقاصة  تراجعتو. 2015 نيساندوالر في  مالي بنسبة قيم

ابالمقارنة مع  2016األول من العام  الثلث % في0,5 ام  الفترة ذاتھ ا  2015من الع ة تراجع فيم رة قيم ّدل دول مع

ل  2016 نيسان -كانون الثانيفترة  في %70,9 إلى الشيكات المتقاّصة ام في %73,6مقاب ة من الع رة المماثل  الفت

  .كما يتبيّن من الجدول أدناه ،2015
  

  2016- 2013السنوات  األول من الثلث فيتطّور الشيكات المتقاّصة  -1جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2016  2015  2014  2013  

2016/2015  

  الشيكات بالليرة

  العدد (آالف) -

  القيمة (مليار ليرة) -

  قيمة الشيك (آالف الليرات)  متوّسط -

  

1225  

7955  

6494  

  

1283  

8805  

6863  

  

1311  

9004  

6868  

  

1375  

9878  

7184  

  

+4,9  

+9,7  

+4,6  

  الشيكات بالعمالت األجنبية

  العدد (آالف) -

  القيمة (مليون دوالر) -

  متوّسط قيمة الشيك (دوالر) -

  

3058  

18316  

5990  

  

2892  

18175  

6285  

  

2714  

16689  

6149  

  

2682  

15995  

5964  

  

-1,2  

-4,2  

-3,0  

  مجموع قيمة الشيكات (مليار ليرة)

  متوّسط قيمة الشيك (آالف الليرات)

35566  

8304  

36204  

8672  

34163  

8488  

33990  

8378  

-0,5  

-1,3  

  دولرة الشيكات، %

  العدد - 

  القيمة - 

  

71,4  

77,6  

  

69,3  

75,7  

  

67,4  

73,6  

  

66,1  

70,9  

  

  نالمصدر: مصرف لبنا        
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  حركة االستيراد

ين 1610 قيمة الواردات السلعية بلغت ،2016 نيسانفي  ل دوالر مالي ون 1750 مقاب ذي الشھدوالر في  ملي ر ال

األول  الثلث % في11,1 بنسبة ازدادتقد  السلعية الواردات ، لتكون2015 نيساندوالر في  مليون 1442و سبق

ا الفترة ذاتھامقارنة مع  2016من العام  ات المستوردة بنسبة ازدادت في حين، 2015م من الع ر الكّمي  بلغت أكب

26,0%. 

ة   2016 نيسان -كانون الثاني فترة في الواردات السلعية تتوّزعو بحسب نوعھا كاآلتي: احتلّت المنتجات المعدني

ز األول  ادة كالمرك تھا الع ّكلت حّص ا25,2وش وع، تلتھ ن المجم ة ( % م ناعة الكيميائي ات الص ، %)10,9منتج

ةف ،%)8,4(معّدات النقل ثّم  ،%)9,3ائية (باآلالت واألجھزة والمعّدات الكھرف  .%)7,1( منتجات صناعة األغذي

ة  في الصين تحلّ  ،2016األول من العام  الثلث في السلع التي استورد منھا لبنان البلدانأبرز  على صعيدو المرتب

ى  واردات %10,6تھا لغت حّصإذ باألول وع ال دھاتل ،من مجم ة أتي بع دة األميركي ات المتّح ّم %)7,8( الوالي  ، ث

    .%)5,6( ألمانياف%)، 7,4فھولندا ( ،%)7,5( يطالياا

  

  2016-2013السنوات  من األول الثلث الواردات السلعية في -2جدول رقم 
نسبة التغيّر، %   2016  2015  2014  2013  

2016/2015  
  11,1+  6232  5611  7036  7362  الواردات السلعية (مليون دوالر)

  المصدر: المركز اآللي الجمركي      

 

  حركة التصدير

لعية قيمة ارتفعت، 2016 نيسانفي  ى الصادرات الس ون دوالر 237 إل ل ،ملي ون 220 مقاب الشھر  في دوالر ملي

بق ذي س ون 235و ال ي  ملي اندوالر ف د  ،2015 نيس لعية ق ادرات الس ون الص ذلك تك ّجلت وب ً س ا بة تراجع  بنس

   .2015من العام  ذاتھا الفترةبالمقارنة مع  2016األول من العام  الثلث في 10,9%

ت 2016 نيسان -كانون الثاني فترة توّزعت الصادرات السلعية فيو اآلتي: احتلّ ا ك منتجات صناعة  بحسب نوعھ

ة تھا  األغذي ز األول وبلغت حّص وع الصاد %17,8المرك ن مجم ارات، م ة و تلتھ ار الكريم ة األحج به الكريم ش

ةف، %)17,2( والمعادن الثمينة ّدات الكھربائي مّ  ،%)13,9( اآلالت واألجھزة والمع ة  ث منتجات الصناعة الكيميائي

رز  ومن. %)10,1( المعادن العادية ومصنوعاتھاف ،%)11,7( دانأب ان البل ا لبن  الثلث في السلع التي صّدر إليھ

ّل بلغت حصبحيث المرتبة األولى في  جنوب افريقياو السعوديةة المملكة العربي :نذكر، 2016العام  األول من ة ك

ة المتحدة امتلتھ، السلعية صادراتالجمالي إمن  %11,8 منھما ّم سورية (  %)،9,2( اإلمارات العربي  %)،6,5ث

  .%)6,1( العراقف
  2016-2013السنوات  األول من الثلث السلعية في الصادرات -3جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2016  2015  2014  2013  
2016/2015  

  10,9-  871  978  1072  1601  الصادرات السلعية (مليون دوالر)
 المصدر: المركز اآللي الجمركي     
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  الحسابات الخارجية

غ ،2016 نيسان في - زان التجاري بل ون 1373 عجز المي ل ملي دُره  عجز دوالر مقاب ون 1530ق في  دوالر ملي

ى  .2015 نيساندوالر في  ماليين 1207 يمتهق وعجز الشھر الذي سبق زان التجاري إل  5361وارتفع عجز المي

  .2015مليوناً في الفترة ذاتھا من العام  4633مقابل عجز بقيمة  2016من العام  األول الثلثمليون دوالر في 

  
ي  - ّجلت، 2016 نيسانف ة الصافية س از المصرفي  الموجودات الخارجي دى الجھ ةوالمؤسسات ال ً  لمالي ا  تراجع

ة ون  255 بقيم ل ،دوالرملي ا مقاب ة  تراجعھ ون دوالر 288بقيم ي  ملي ذي سبقف او الشھر ال ة ارتفاعھ  136 بقيم

ي  ون دوالر ف انملي ي  .2015 نيس ثوف ام  األول الثل ن الع افية 2016م ة الص ودات الخارجي ت الموج ، تراجع

  .2015ن دوالر في الفترة ذاتھا من العام مليو 714مليون دوالر، مقابل تراجعھا بقيمة  899بحوالي 

  

  قطاع البناء

ابتَ  بلغت ،2016 نيسانفي  - دى نق روت والشمال يْ مساحات البناء المرّخص بـھا ل  ألف 1070 المھندسين في بي

ر ع مت ل  )2(م مرب ي 2م ألف 1175مقاب ذي سبق  ف ي  2م فأل 1059والشھر ال انف ونو .2015 نيس ذلك، تك  ب

ً قد سّجلت بناء مساحات التراخيص  ا بتُ  ارتفاع ام  الثلث في %14,2 هنس ة مع  2016األول من الع رة بالمقارن الفت

  .2015من العام  ذاتھا
  

  2016-2013السنوات  األول من الثلث في المرخَّص بھا البناء مساحاتتطّور  -4جدول رقم 

 ، %نسبة التغيّر  2016  2015  2014  2013  
2016/2015  

 14,2+ 4345 3804 4688 4183 )2لية (ألف ممساحات البناء اإلجما

  المھندسين في بيروت والشمال تاابالمصدر: نق      

  

اري بلغت،  2016 نيسانفي  - رة  68,3 قيمة الرسوم العقارية المستوفاة عبر مختلف أمانات السجّل العق ار لي ملي

ل رة 73,9 مقاب ار لي بق ملي ذي س ھر ال ي الش ار 62,6و ف انفــي  اً ملي وم  ازدادتو .2015 نيس ذه الرس بة ھ بنس

 .2015من العام  اذاتھ الفترةمع  مقارنةً  2016األول من العام  الثلثفي  13,9%

طن في  ألف 434 مقابل 2016 نيسانطن في  ألف 497 ارتفعت إلىسمنت المسلّمة، فقد إليات اعلى صعيد كمّ  -

لّمة اإلسمنتات كميّ  ارتفعتو .2015 نيسان طن في ألف 414و الشھر الذي سبقه  الثلث في %19,6بنسبة  المس

  .2015من العام  ذاتھا الفترةبالمقارنة مع  2016األول من العام 
   

  قطاع النقل الجوي

ي  انف دولي 2016 نيس ري ال ق الحري ار رفي ى مط ن وإل ة م رحالت اإلجمالي دد ال غ ع ة 5300، بل دد رحل ، وع

ادمين  ً  270582الركاب الق ادرين  شخصا ابرين خصاً وش 286894والمغ ً  287الع ة شخصا ى صعيد حرك . وعل

ام  الرابعالشحن عبر المطار في الشھر  غ حجم البضائع المفرغة 2016من الع ً  4433، بل ا ل  طن ً  2648مقاب ا  طنّ

  للبضائع المشحونة.
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ة االعام الذي سبقه، من  الفترة ذاتھا، وبالمقارنة مع 2016 من العام األول الثلثفي و ادمين ارتفعت كّل من حرك لق

بة  بة 5,5بنس ادرين بنس ة المغ رحالت 5,3% وحرك دد ال بة % وع ين، %7,4بنس ي ح ت ف ة  تراجع حن حرك ش

  .%1,2 البضائع عبر المطار بنسبة

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

  2016و 2015العامين  األول من الثلث في

  التغيّر، %  2016  2015  

  الطائرات (عدد)حركة 

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

19889  

37,0  

21356  

34,7  

+7,4  

  حركة القادمين (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

954201  

39,1  

1006559  

37,7  

+5,5  

  حركة المغادرين (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

1015021  

39,0  

1069193  

36,8  

+5,3  

  46,7+  5786  3944  حركة العابرين (عدد)

  حركة شحن البضائع (طن)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

26056  

31,4  

25745  

29,8  

-1,2  

  المصدر: قسم التطوير والتسويق في مطار بيروت الدولي    

 
  حركة مرفأ بيروت

اخرة، وحجم البضائع المفرغة 189، بلغ عدد البواخر التي دخلت مرفأ بيروت 2016 نيسانفي  ه  ب  626566في

 ً ً مستوعب 25413، وعدد المستوعبات المفرغة طن 82200لمشحونة وا طنّا يو. ا ام  األول من الثلث ف  2016الع

ع  ة م رةوبالمقارن ن  اذاتھ الفت ام م بقهالع ذي س ع، ال ن ارتف ّل م بة  ك واخر بنس دد الب ائع و %23,7ع م البض حج

  .%17,1 لمفرغة بنسبةعدد المستوعبات او %19,7بنسبة  المشحونةحجم البضائع و %17,2بنسبة  المفرغة

  

   بورصة بيروت

ة، 2016 نيسانفي  غ عدد األسھم المتداول ا، وبل ى رتابتھ روت إل ا عادت حركة بورصة بي سھماً  3131933 فيھ

داول   34,7قيمتھا اإلجمالية  ل ت ون دوالر مقاب ة  24416630ملي ا اإلجمالي ون دوالر في  222,4سھماً قيمتھ ملي

بق ( ذي س ھر ال ھم 1018275الش ة س ان  10,5اً بقيم ي نيس ين دوالر ف ة ).2015مالي ملة  وانخفضت قيم الرس

اً ( 11336مليون دوالر مقابل  11047إلى  السوقية ى  11563مليون ثالث عل رات ال ة الفت ون دوالر) في نھاي ملي

  التوالي. 

في بورصة  ةمن إجمالي قيمة األسھم المتداول %85,3على حوالي القطاع المصرفي  استحوذ، 2016 نيسانوفي 

    % للقطاع الصناعي.0,3و شركة سوليدير بسھَمْيھا "أ" و"ب"% ل14,4، مقابل بيروت

  ، يتبيّن اآلتي:2016و 2015وعند مقارنة حركة بورصة بيروت في الثلث األّول من العاَمْين 

 مليوناً. 37,0مليون سھم إلى  35,8ارتفاع بسيط في عدد األسھم المتداولة من  -

 مليوناً. 338,5مليون دوالر إلى  260,3سھم المتداولة من ارتفاع قيمة األ -
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 ً   المالية العامة    -ثانيا

ة  1075بلغ العجز العام اإلجمالي ، 2016آذار  في ذي سبق  774مليار ليرة مقابل عجز بقيم اراً في الشھر ال ملي

رة في  763(عجز بقيمة  ار لي ة (موا). 2015آذار ملي ة العام ام المالي يّن أرق ا وتب د مقارنتھ ة) عن ة + خزين يزن  ف

 المعطيات التالية:  2016و 2015 الفصل األول من العاَمْين

مليار ليرة وبنسبة  524، أي بمقدار اً مليار 3666مليار ليرة إلى  3142من  المبالغ اإلجمالية المقبوضة ارتفاع -

مليار ليرة)  212غير الضريبية (+ مليارات ليرة) واإليرادات 210فقد ارتفعت اإليرادات الضريبية (+ %.16,7

  مليارات ليرة).  103+ومقبوضات الخزينة (

ة مليار 5838مليار ليرة إلى  4743من أعلى، بوتيرة  المبالغ اإلجمالية المدفوعة ارتفاع - ار  1095اً، أي بقيم ملي

ة  من ارتفاع ذلكونتج  %.23,1ليرة وبنسبة  ام بقيم دين الع ة ال رة (م 175خدم ار لي ى  1393ن ملي رة إل ار لي ملي

رة (من  920بقيمة  النفقات األّولية من خارج خدمة الدين العامملياراً) وارتفاع  1568 ار لي رة  3350ملي ار لي ملي

اً أن  347منھا ، ملياراً) 4271إلى  ابقة، علم ات س ى حساب موازن ات عل ى مليار ليرة زيادة في نفق التحويالت إل

    مليار ليرة نتيجة انخفاض أسعار النفط. 246يمة تراجعت بق مؤسسة كھرباء لبنان

ام  1601يكون العجز العام قد ارتفع من وبذلك،  - رة في الفصل األول من الع ار لي ى  2015ملي اراً  2172إل ملي

ى % 33,8من وارتفعت نسبتُه  2016في الفصل األول من العام  دفوعات إل رتَْين 37,2من مجموع الم % في الفت

  .  على التواليالمذكوَرتَْين 

ي  - ق الرصيد األّول هقيمعجزاً وحقّ ار 604 ت رة اتملي ام   لي ي الفصل األول من الع ى  2016ف ل عجز أدن مقاب

  . 2015مليارات ليرة في الفصل األول من العام  208بقيمة 

دين  ة ال ىارتفعت ويتبيّن من الجدول أدناه أن خدم اً عل ة قياس دفوعات اإلجمالي ى في حين انخفضت ق الم اً عل ياس

 .2016و 2015العاَمْين الفصل األول من  عند مقارنتھما في المقبوضات اإلجمالية

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

  2016الفصل األول   2015الفصل األول   

  26,8  24,3  خدمة الدين العام/المدفوعات اإلجمالية

  42,8  44,3  بوضات اإلجماليةخدمة الدين العام /المق

  مصدر المعلومات: وزارة المالية     

 
  سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

 6أشهر،  3للمحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة (فئات  القيمة اإلسمية ارتفعت، 2016نيسان في نهاية 
 )شهراً  180و شهراً  144 ،شهراً  120شهرًا،  96، هراً ش 84 ،شهرًا◌َ  60شهرًا،  36شهرًا،  24شهرًا،  12أشهر، 

العام في نهاية  اً مليار  64112مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و 64940مليار ليرة مقابل  65262إلى 
نشير  في الثلث األّول من العام الحالي.مليار ليرة  1150بقيمة  ارتفعت. وبذلك، تكون هذه المحفظة قد 2015
سنوات  7سندات من فئة  ،السندات العادية إلى إضافةً  ،2016في شهر نيسان  ارة المالية أصدرتوز  إلى أن
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مليارات ليرة في إطار روزنامة اإلصدارات  709سنوات بقيمة  10مليار ليرة وسندات من فئة  148بقيمة 
  المنتظمة.  

  

  بالنسبة المئوية) - لفترةتوّزع سندات الخزينة بالليرة على جميع الفئات (نھاية ا -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  -  5,26  12,49  3,09  18,87  20,39  31,12  6,64  1,28  0,74  0,11  2015 1ك 

  100,00  0,69  5,19  12,97  3,05  19,93  20,77  27,78  6,50  2,24  0,48  0,38  2016آذار 

  100,00  0,69  5,17  13,99  3,04  20,06  20,68  26,81  6,49  2,32  0,52  0,23  2016نيسان 

  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

ة  اع 7يتبيّن من الجدول أعاله أن حصة السندات من فئ ى ارتف وق من مجموع المحفظة عل ا ف د  ،سنوات وم وق

ت  ا43قارب ة نيس ي نھاي ة 2016ن % ف ن فئ ندات م ة الس غ  3، وأن حص دريجياً لتبل اً ت ّجل انخفاض نوات تس س

  % في نھاية الشھر المذكور.   26,8
  

ة آذار  65475للمحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة اللبنانية بالليرة: من  القيمة الفعليةوارتفعت  رة في نھاي مليار لي

  . وتوّزعت على المكتتبين كاآلتي:مليار ليرة) 335(+ 2016مليارات في نھاية نيسان   65810إلى 

  
  توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين -6جدول رقم 

  نھاية الفترة، مليار ليرة لبنانية) -(القيمة الفعلية    
  2016نيسان    2016آذار    2015 ك أول    

  المصارف 

  الحصة من المجموع

29738 

46,0%  

28894 

44,1%  

28733  

43,7%  

  لبنان مصرف

  الحصة من المجموع

23907  

37,0%  

25820  

39,4%  

26359  

40,0%  

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

562  

0,9%  

564  

0,9%  

560  

0,8%  

  المؤسسات العامة

  الحصة من المجموع

8461  

13,1%  

8220  

12,6%  

8205  

12,5%  

  الجمھور

  الحصة من المجموع

1986  

3,1%  

1977  

3,0%  

1953  

3,0%  

  65810  65475  64654  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان      

  

ر المصرفي مجموع محفظة  من يتبيّن من الجدول أعاله انخفاض بسيط في حصة كّل من المصارف والقطاع غي

  مقابل ارتفاع حصة مصرف لبنان.  2016سندات الخزينة بالليرة اللبنانية بين نھاية آذار ونھاية نيسان 
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  بالعمالت األجنبيةسندات الخزينة اللبنانية 

(قيمة  Eurobondsمحفظة سندات الخزينة اللبنانية الُمصَدرة بالعمالت األجنبية  بلغت، 2016نيسان في نـھاية 

مليون  25075مليون دوالر مقابل  25437ما يوازي االكتتابات اإلسمية زائد الفوائد المتراكمة حتى تاريخه) 

  . 2015مليون دوالر في نھاية العام  24916دوالر في نھاية الشھر الذي سبق و 
دز بلغت، 2016 نيسانوفي نھاية  الي محفظة سندات اليوروبون  18821 محفظة المصارف التجارية من إجم

بتُه  ا نس ون دوالر (أي م وازي 74,0ملي ا ي ل م ة) مقاب وع المحفظ ن مجم ا  18521% م ون دوالر (أي م ملي

بتُه مليون دوال 17645% من المجموع) و73,9نسبتُه  ة 70,8ر (أي ما نس % من مجموع المحفظة) في نھاي

  . 2015كانون األول 
  

  الدين العام

اليارتفع ، 2016 نيسان نھايةفي  ام اإلجم ى  الدين الع ادل  108018إل ا يع رة (أي م ار لي ار دوالر)  71,7ملي ملي

ل  وازي  107095مقاب ا ي رة (م ار لي ذي س  71,0ملي ة الشھر ال ار دوالر) في نھاي اراً في  106013بق وملي ملي

ة 2015نھاية العام  رة في شھر واحد 923. وبذلك، يكون الدين العام اإلجمالي ازداد بقيم ار لي ة  ملي  2005وبقيم

ام  دُرھا  2016مليارات ليرة في األشھر األربعة األولى من الع ادة ق ل زي رة في الثلث األول  4364(مقاب ار لي ملي

ام  ن الع ل 2015م ار دوالر مقاب ة ملي دز بقيم ندات يوروبن ان بإصدار س ھر نيس ي ش ادة ف ير الزي ن تفس ). ويمك

ذلك بإ 600استحقاق سندات بقيمة  ة مليون دوالر، وك الليرة من فئ ة ب ار  148سنوات ( 7صدار سندات خزين ملي

  مليارات).  709سنوات ( 10ليرة) و

انون األول  ة ك ين نھاي الي ب ام اإلجم دين الع اع ال تج ارتف ة نيسان  2015ون دين  2016ونھاي ّل من ال ادة ك من زي

ر ة  المحرَّ ة بقيم الليرة اللبناني العمالت  1158ب دين المحّرر ب رة وال ار لي وازي ملي ا ي ة بم رة  847األجنبي ار لي ملي

   مليون دوالر). 562(

رة في  94248الدين العام الصافي، المحتَسب بعد تنـزيل ودائع القطاع العام لدى الجھاز المصرفي،  وبلغ مليار لي

ً ارتفاع مسّجالً ، 2016نيسان نھاية    .2015قياساً على نھاية العام  %1,6نسبتُه  ا

ـھاية  ي ن ة  ،2016نيسان وف ةبلغت قيم الليرة اللبناني ّرر ب ام المح دين الع والي  66353 ال ّكلةً ح رة، مش ار لي ملي

ام61,4 دين الع الي ال ادل   % من إجم ا يع ل م ار 41665مقاب ا  ملي ة، أي م العمالت األجنبي ّرر ب دين المح رة لل لي

 % من الدين العام اإلجمالي.38,6نسبتُه 

ا ام المحّرر ب ة، على صعيد تمويل الدين الع ة نيسان 43,5بلغت حصة المصارف لليرة اللبناني  2016% في نھاي

  % للقطاع غير المصرفي.16,2% لمصرف لبنان و40,3مقابل 
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  مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية -7جدول رقم 
  بالنسبة المئوية -نھاية الفترة     

  2016نيسان   2016آذار     2015أول  ك  

  43,5  44,0  45,8  لبنان المصارف في
  40,3  39,7  37,3  مصرف لبنان

  16,2  16,3  16,9  القطاع غير المصرفي
  100,0  100,0  100,0  المجموع

  المصدر: مصرف لبنان     
  

  في ما يخّص تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية، جاء توّزع حصص المكتتبين كاآلتي:و

  المحّرر بالعمالت األجنبية العام مصادر تمويل الدين -8جدول رقم 
  بالنسبة المئوية -نھاية الفترة

  2016نيسان    2016 آذار   2015ك أول   

  3,8  3,9  3,8  الحكومات

  0,2  0,2  0,2  2-قروض باريس

  3,8  3,7  3,7  المتعّددة األطرافمؤسسات ال

  92,0  92,0  92,0  سندات يوروبوندز

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

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

  
 

  يثالثاً: القطاع المصرف

ة ي نھاي ت، 2016 نيسان ف ة  ارتفع ات اإلجمالي ةالموجودات/المطلوب ة العامل ة للمصارف التجاري ي   والمجّمع ف

ار دوالر)، 187,9مليار ليرة (ما يوازي  283285ما يعادل  إلىلبنان  ل ملي ة  282896 مقاب رة في نھاي ار لي ملي

ة  280379و الشھر الذي سبقه رة في نھاي ار لي ام ملي ار 270441( 2015الع ة  ملي رة في نھاي  .)2015 نيسانلي

ثفي  %1,0بنسبة إجمالي ميزانية المصارف التجارية، الذي يشير إلى حجم النشاط المصرفي،  وازداد األول  الثل

  .2015الفترة ذاتھا من العام في  %2,1 أعلى بلغت مقابل ارتفاعه بنسبة 2016من العام 

  

  المطلوبات

  الودائع اإلجمالية في المصارف التجارية

ة  ي نھاي انف ت، 2016 نيس ة بلغ دى المصارف التجاري ة ل ع اإلجمالي ع القطاع الخاص و ،الودائ ي تضّم ودائ الت

ا  المقيم وغير المقيم، إضافةً  ام، م ادل إلى ودائع القطاع الع رة وشّكلت  235935يع ار لي الي  %83,3ملي من إجم

ة  235032 المطلوبات مقابل ذي سبقهامليار ليرة في نھاي ة  233589و لشھر ال رة في نھاي ار لي ام ملي  2015الع

ام  الثلث في %1,0الودائع اإلجمالية بنسبة  ارتفعت. و)2015 نيسانفي نھاية  مليار ليرة 227275( األول من الع

  . 2015% في الفترة ذاتھا من العام 2,1 أعلى بلغت بنسبة امقابل ارتفاعھ، 2016

يم معّدل دولرةتراجع و ى ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المق يالً إل ة 64,73 قل ل 2016 نيسان% في نھاي  مقاب

  ).2015 نيسان% في نھاية 65,30( 2015العام % في نھاية 64,88و في نھاية الشھر الذي سبقه  64,81%
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ادل  إلى لدى المصارف التجاريةالودائع اإلجمالية للقطاع الخاص المقيم  ارتفعت، 2016 نيسانة في نھاي - ا يع م

ذي  181889 % من إجمالي المطلوبات، مقابل64,5مليار ليرة وشّكلت  182715 ة الشھر ال رة في نھاي ار لي ملي

ة في ن مليار ليرة 175242( 2015العام في نھاية  مليار ليرة 180489و سبقه ذه . و)2015 نيسانھاي ارتفعت ھ

ام  الثلث% في 1,2الودائع بنسبة  ا بنسبة 2016األول من الع ل ارتفاعھ ى بلغت مقاب افي % 1,9 أعل رة ذاتھ  الفت

   .2015من العام 

  
ام  الثلث % في1,3 وفي التفصيل، ارتفعت ودائع المقيمين بالليرة بنسبة ا ازدادت، 2016األول من الع ع  كم ودائ

يم بلغو .%1,2 بنسبةبالعمالت األجنبية  المقيمين ة 59,20 معّدل دولرة ودائع القطاع الخاص المق ّل % في نھاي ك

   ).2015 نيسان% في نھاية 59,50( 2015% في نھاية العام 59,23 مقابل 2016 آذارمن نيسان و

  

يم بلغت، 2016 نيسانفي نھاية و ر المق ع القطاع الخاص غي ة ودائ دى المصارف التجاري وازي  ل ا ي  31724م

ون ل ملي ون 31786 دوالر مقاب بقه ملي ذي س ھر ال ة الش ي نھاي ة  31858و دوالر ف ي نھاي ون دوالر ف ام ملي الع

ع بنسبة  تراجعتو. )2015 نيسانفي نھاية  دوالر مليون 31250( 2015 األول من  الثلث % في0,4ھذه الودائ

  .2015من العام  ھاالفترة ذاتفي % 3,1 بنسبة ارتفاعھا مقابل 2016العام 

     

    ودائع القطاع المالي غير المقيم 

ان بلغت، 2016 نيسانفي نھاية  ة في لبن ة العامل دى المصارف التجاري يم ل ر المق حوالي  ودائع القطاع المالي غي

بقه مليون 6347 دوالر مقابل مليون 6317 ذي س ون 6543و دوالر في نھاية الشھر ال ة  ملي ام دوالر في نھاي الع

  .)2015 نيساندوالر في نھاية  مليون 6130( 2015

  

    األموال الخاصة للمصارف التجارية

ة ارتفعت، 2016 نيسان في نھاية وال الخاصة للمصارف التجاري ى  األم ادل إل ا يع رة ( 25765م ار لي  17,1ملي

ذي سبقه 25061 مليار دوالر) مقابل ة الشھر ال رة في نھاي رة في ن 25131و مليار لي ار لي ة ملي ام ھاي  2015الع

ة  24301( ي نھاي رة ف ار لي انملي ّكلت )2015 نيس ة9,1، وش ة المجّمع الي الميزاني ن إجم ن 31,0و % م % م

ليفات للقطاع الخاص.  وع التس ة  ارتفعتومجم وال الخاّص بة األم ي %2,5بنس ث ف ام  الثل ن الع ، 2016األول م

  .2015عام ذاتھا من ال في الفترة المسّجلة نفسھاوھي نسبة اإلرتفاع 

 

  الموجودات

    ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان

لمليار ليرة  108276ما يوازي  ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان بلغت، 2016 نيسانفي نھاية   مقاب

رة 97898( 2015العام مليار ليرة في نھاية  106329و مليار ليرة في نھاية الشھر الذي سبقه 108422  مليار لي
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ة  د ازدادت بنسبة )2015 نيسانفي نھاي ع ق ذه الودائ ذلك، تكون ھ ام  الثلث % في1,8. وب ، 2016األول من الع

  .2015% في الفترة ذاتھا من العام 2,3مقابل ارتفاعھا بنسبة 

 
  التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم

يمالتسليفات الممنوحة من المصارف الت ارتفعت، 2016 نيسانفي نھاية  ى جارية للقطاع الخاص المق وازي  إل ا ي م

ادل  73450 ا يع رة أو م ون 48723مليار لي ل ملي بقه 48582 دوالر، مقاب ذي س ة الشھر ال ون دوالر في نھاي  ملي

ة  45988( 2015العام مليون دوالر في نھاية  48045و ذلك، )2015 نيسانمليون دوالر في نھاي ذه  تكون. وب ھ

رة  ،2016األول من العام  الثلثفي % 1,4ة قد ازدادت بنسب التسليفات ّجلة في الفت ا المس اع ذاتھ وھي نسبة اإلرتف

  .2015من العام  ذاتھا

 

  التسليفات المصرفية للقطاع العام

ام بلغت، 2016 نيسانفي نھاية  ة للقطاع الع ليفات الممنوحة من المصارف التجاري ادل  التس ا يع ار  57662م ملي

ذي سبقه مليار 57540 مقابل ،ليرة ة  56984و ليرة في نھاية الشھر ال رة في نھاي ار لي ام ملي  58032( 2015الع

ام  الثلث في %1,2بنسبة  ھذه التسليفات ازدادتو .)2015 نيسانمليار ليرة في نھاية  ل  ،2016األول من الع مقاب

  . 2015من العام  % في الفترة ذاتھا3,1ارتفاعھا بنسبة 

  
دار التس تراجعتوفي التفصيل،   الليرة بمق ام ب رة في 1093ليفات المصرفية للقطاع الع ار لي األول من  الثلث ملي

العمالت  ازدادت في حين ،2016 نيساننھاية مليار ليرة في  29291لتبلغ  2016العام  ام ب ليفات للقطاع الع التس

    .مليار ليرة 28372ما يعادل  لتصل إلىمليار ليرة  1772وازي بقيمة ت األجنبية

  

  وجودات الخارجية الم

ة  ي نھاي انف ت، 2016 نيس ة بلغ ة للمصارف التجاري ودات الخارجي والي  الموج ون 23258ح ل ملي  دوالر مقاب

ة  23794و دوالر في نھاية الشھر الذي سبقه مليون 23169 ون دوالر في نھاي ام ملي ون  24389( 2015الع ملي

ام  الثلث % في2,3سبة ھذه الموجودات بن تراجعتو. )2015 نيسان دوالر في نھاية ل ، 2016األول من الع مقاب

  .2015من العام  الفترة ذاتھا% في 0,8بنسبة  ارتفاعھا

  

 ً   الوضع النقدي -رابعا

    الكتلة النقدية

ة النقدي ارتفعت، 2016 نيسان في نھاية ا الواسع (مالكتل الليرة و )3ة بمفھومھ ةبب ى  العمالت األجنبي وازيإل ا ي  م

ر اتمليار 188606 ل ،ةلي ار 187703 مقاب بقه اتملي ذي س ة الشھر ال رة في نھاي رة  186360و لي ار لي في ملي

ذلك، و .)2015 نيسان مليار ليرة في نھاية 180523( 2015العام نھاية  ونب ة (م تك ة االجمالي ة النقدي د ) 3الكتل ق
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ى بلغ ارتفاعھا بنسبةمقابل  ،2016األول من العام  الثلث% في 1,2بنسبة  ارتفعت ا في %1,8 تأعل رة ذاتھ  الفت

% في نھاية نيسان 57,8 )3)/م2م-3((مأي ) 3م( معّدل دولرة الكتلة النقدية بلغ، من جھة أخرى. 2015من العام 

 .)2015 نيسان% في نھاية 58,2( 2015وفي نھاية العام  2016وھو المعّدل ذاته المسّجل في نھاية آذار  2016

  :من 2016األول من العام  الثلث فيمليار ليرة  2245 والبالغ) 3(م ماليةلكتلة النقدية اإلجا ارتفاعوتأتّى 

اع - رفي ارتف از المص دى الجھ افية ل ة الص ودات الخارجي ة للموج ة اإلجمالي ارف وأي ال( القيم مصرف المص

وازي  مركزي)ال ادل  1233بما ي ا يع رة (م ار لي ون 818ملي تجودوالر).  ملي ك ن اع  عن ذل الموجودات من ارتف

ون 1738مليار ليرة ( 2621لذھب بمقدار ا ر  ، في حين تراجعتدوالر) ملي ة الصافية (غي الموجودات الخارجي

 .دوالر) مليون 921مليار ليرة (ما يعادل  1388الذھب) بما يوازي 

  .مليار ليرة 2960 على القطاع العام بقيمة لجھاز المصرفياديون  صافي ارتفاع -

ً "لة المسجّ  فروقات القطع ارتفاع -   .مليار ليرة 2818بقيمة  " سلبا

از المصرفي الممنوحة التسليفات اإلجمالية ارتفاع - يم للقطاع الخاص من الجھ رة،  1074 بحوالي المق ار لي ملي

ادلو، مليار ليرة 582التسليفات بالليرة بما مقداره  كّل من ارتفاع نتيجة ا يع ة بم العمالت األجنبي ليفات ب  492 التس

  .دوالر) مليون 326حوالي مليار ليرة (

  ليرة. اتمليار 203البنود األخرى الصافية بقيمة  تراجع -

ا، %0,2بنسبة  )1الكتلة النقدية بالليرة بمفھومھا الضيّق (م ارتفعت ،2016العام األول من  الثلث فيو  ازدادت كم

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

  

  تحت الطلب بالليرة في الجھاز المصرفي. القطاع الخاص المقيم وودائع بالليرة قد في التداول) تشمل النM1( 1م

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

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

  المصارف في األسواق الخارجية.

  

  معدالت الفوائد

  معّدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

ة دة بلغت ، 2016 نيسان  في نھاي ة ةلقَّ المثالفائ الليرة اللبناني ة ب ة لسندات الخزين ى المحفظة اإلجمالي % 6,96 عل

ام 6,94الشھر الذي سبق ( % في نھاية6,95مقابل  ة الع ع 2015% في نھاي ى  متوسط عمر المحفظة). وارتف إل

اً ( 1222سنوات) و 3,42يوماً ( 1250سنوات) مقابل  3,47يوماً ( 1268 رات  3,35يوم ة الفت سنوات) في نھاي

ْي  ة من فئتَ ندات طويل اع األجل بإصدار س ر ارتف والي. ويُفسَّ ى الت ثالث عل رة) ومل 148سنوات ( 7ال ار لي  10ي

  .2016مليارات ليرة) في شھر نيسان  709سنوات (
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تقّرت   دالتواس ان  مع ھر نيس اً خالل ش َدَرة دوري ة الُمص ندات الخزين ى س ة عل دة الفعلي ي  2016الفائ ّجل ف لتس

ة ة أشھر% 4,44: اإلصدار األخير المستويات التالي ة الثالث ة الستة أشھر، 4,99، لفئ ة السنة5,35% لفئ  ،% لفئ

نتين5,84 ة الس نوات6,50، % لفئ ثالث س ة ال نوات6,74، و% لفئ س س ة الخم ة % لفئ دة الفعلي ت الفائ . وبلغ

  سنوات.  10% على السندات من فئة 7,46سنوات و 7% على السندات من فئة 7,08

  

  )Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األجنبية (

ة  ي نھاي ان ف ت ، 2016نيس دة اارتفع ة  ةلقَّ المثلفائ ـمالت األجنبي ة بالع ندات الخزين ـة لس ة اإلجمالي ى المحفظ عل

)(Eurobonds  ى ل 6,47إل بق (6,41% مقاب ذي س ھر ال ة الش ي نھاي انون األول 6,44% ف ة ك ي نھاي % ف

واريخ  6,09سنوات ( 6,07سنوات من  6,29إلى  متوسط عمر المحفظة)،  وارتفع  2015 ة الت سنوات) في نھاي

واليال ى الت ة عل ة ويفسَّ .ثالث ندات بقيم تحقاق س ور باس ذا التط دة  600ر ھ ون دوالر بفائ دار 4,50ملي % وإص

ى  ار دوالر موّزعة عل ة ملي دة بقيم دة قسيمة  700سندات جدي ون دوالر بفائ  2024% استحقاق نيسان 6,65ملي

  .  2031% استحقاق نيسان 7مليون دوالر بفائدة قسيمة  300و

  

  مصرفية على الليرةالفوائد ال

ي ، 2016 نيسانفي  دة بق ة ةلقَّ المثمتوسط الفائ الليرة اللبناني ّددة ب دة أو المج ع الجدي ى الودائ غ  عل تقّر وبل شبه مس

ل 5,60 بق (5,59% مقاب ذي س ھر ال ي الش ان 5,61% ف ي نيس ا 2015% ف دة ). أم ط الفائ ةمتوس ى  المثقَّل عل

ى  22فانخفض بمقدار  التسليفات الجديدة أو المجّددة بالليرة ل 8,40نقطة أساسية في نيسان إل % في 8,62% مقاب

  آذار الماضي. 

ي 2016وفي نيسان  دة ، بق الليرة ( ةلقَّ المثمتوّسط الفائ ين المصارف ب غ  )Interbank  Rateب تقّر وبل شبه مس

لنسبة في بعض )، علماً أنه تجاوز ھذه ا2015% في نيسان 2,84% في الشھر الذي سبق (3,06% مقابل 3,07

  العمليات.

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

  

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

  2016نيسان   2016 آذار  2015 نيسان   

  5,60  5,59  5,61  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجّددة

  *8,40  *8,62  7,10  لمعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجّددةمتوسط ا

  3,07  3,06  2,84  المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

  المصدر: مصرف لبنان    

  احتسابه قبل أي دعم أو تسھيل أو تنزيل من االحتياطي اإللزامي. ويتمّ  389 رقم بموجب التعميم الوسيط *
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  فية على الدوالرالفوائد المصر

دى المصارف في  المثقَّلالمتوّسط ارتفع قليالً  ،2016 نيسانفي  للفائدة على الودائع الجديدة أو المجّددة بالدوالر ل

ا انخفض  )،2015% في نيسان 3,16% في الشھر الذي سبق (3,27% من 3,29إلى  لبنان ل قَّالمتوّسط المثفيم

  .2016% في نيسان 7,17% في آذار إلى 7,36من  مجّددة بالدوالرللفائدة على التسليفات الجديدة أو ال

% في نيسان 0,28شأنه في الشھر الذي سبق ( %0,63 الليبور لثالثة أشھر معدل متوسط، بلغ 2016وفي نيسان 

2015 .(  

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

  تطّور الفائدة على الدوالر، بالنسبة المئوية (%) -10جدول رقم 
  2016 نيسان   2016 آذار  2015 نيسان   

  3,29  3,27  3,16  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجّددة

  7,17  7,36  7,08  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجّددة

 0,63 0,63  0,28  رمتوّسط معّدل ليبور لثالثة أشھ

  المصدر: مصرف لبنان    

 

  سوق القطع

رات 1507,5أقفل متوسط سعر الدوالر األميركي على  ،2016في نيسان  ّدة لي ذ سنوات ع أنه من وبقي ھامش  ش

غ  1514ليرة للشراء و 1501تسعيره على حاله، أي  ام العمل في سوق القطع بل  19ليرة للمبيع. يُذكر أن عدد أي

ً يوم   .2016من العام  الرابعفي الشھر  ا

ةارتفعت على صعيد آخر،  العمالت األجنبي ان ب ة آذار  30371من  موجودات مصرف لبن ون دوالر في نھاي ملي

ه2016مليوناً في نھاية نيسان  31162إلى  ة  ،، وعلي د ارتفعت بقيم ذه الموجودات ق ون 524 تكون ھ دوالر  ملي

  مليون دوالر في الثلث ذاته من العام الذي سبق. 1362ارتفاع بمقدار ابل مق الثلث األول من العام الجاريفي 

  

  ؤشر أسعار االستھالكم

ي  ان ف ارات، ، وبحسب مؤسَّ 2016نيس ة البحوث واالستش ع س روت وضواحيھامؤّشارتف ة بي عار لمدين  ر األس

انون 0,76% قياساً على الشھر الذي سبق، وارتفع بنسبة 0,84بنسبة  ة 2015األول % قياساً على ك د مقارن . وعن

ة في نيسان  2016متوسط ھذا المؤشر في األشھر اإلثني عشر المنتھية في نيسان  مع األشھر اإلثني عشر المنتھي

  %.  0,58، يكون قد ارتفع بنسبة 2015

انأما  ع بنسبة  مؤشر األسعار في لبن د ارتف ذي تنشره إدارة اإلحصاء المركزي، فق  2016% في نيسان 0,76ال

انون األول 0,41ياساً على الشھر الذي سبق، فيما انخفض بحوالي ق ى ك د 3,6وبحوالي  2015% قياساً عل % عن

ة في نيسان  ة في نيسان  2016مقارنة متوسطه في األشھر اإلثني عشر المنتھي ي عشر المنتھي مع األشھر اإلثن

2015  .  

  
 

         


