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  الوضع االقتصادي والمالي والمصرفي

  2017 الثانيكانون     

   

ه في الشھر مؤشرات قطاع االقتصاد الحقيقي قياساً على ما كانت تراجعت غالبية، 2017في شھر كانون الثاني 

تحّسن  تشير إلى 2016أن مقارنة ھذ المؤشرات مع الشھر األول من العام  ، في حين2016األخير من العام 

ً بقيمة ميزان المدفوعسّجل وفي الشھر األول  من العام الحالي،  .راجع بعضھا اآلخروت ھابعض  167ات فائضا

مليار دوالر في نھاية الشھر  35، كما ارتفعت احتياطيات مصرف لبنان بالعمالت األجنبية إلى مليون دوالر

، متأثراً إلى حّد كبير 2017نون الثاني مليار دوالر في نھاية كا 76,2ارتفع الدين العام اإلجمالي إلى والمذكور. 

اكتتبت بھا  %5 استثنائية قدُرھا سنوات بفائدة الخمسسندات خزينة بالليرة من فئة  بإصدار وزارة المالية

الموجودات/المطلوبات في المصارف التجارية، فارتفع  بإجماليا النشاط المصرفي المعبَّر عنه أمّ  .المصارف

 . المذكوردوالر في نھاية الشھر  اتمليار 204,4 ليصل إلى 2017 الثانيكانون في  على نحو بسيط

  

   الوضع االقتصادي العام -أوالً 

  الشيكات المتقاصة

انون في  انيك ة بلغت، 2017 الث يكات المتقاّص ة للش ة اإلجمالي ادل  القيم ا يع ين 5706م ل  مالي ون 5759دوالر مقاب  ملي

ي  بقدوالر ف ذي س ھر ال ون 5774و الش ي  ملي انون دوالر ف انيك تو. 2016 الث يكات المتقاصة  تراجع ة الش بة قيم بنس

ع  2017العام  الشھر األول من % في1,2 ام  األولالشھر بالمقارنة م ة الشيكات تراجع و 2016من الع رة قيم ّدل دول مع

  .تبيّن من الجدول أدناهكما ي ،2016كانون الثاني  % في70,4مقابل  2017كانون الثاني  في %69,6 إلى قليالً  المتقاّصة
  

  2017-2014السنوات  الشھر األول من 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)  -

  
329  
2231  
6781  

  
335  
2246  
6704  

  
334  
2576  
7713  

  
349  

2613  
7487  

  
+4,5  
+1,4  
-2,9  

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

  
747  
4680  
6265  

  
702  
4331  
6170  

  
678  
4065  
5996  

  
640  

3973  
6208  

  
-5,6  
-2,3  
+3,5  

  مجموع قيمة الشيكات (مليار ليرة)
  توّسط قيمة الشيك (آالف الليرات)م

9286  
8630  

8775  
8462  

8704  
8601  

8602  
8698  

-1,2  
+1,1  

  دولرة الشيكات، %
  العدد - 
  القيمة - 

  
69,4  
76,0  

  
67,7  
74,4  

  
67,0  
70,4  

  
64,7  
69,6  

  

  المصدر: مصرف لبنان        

  حركة االستيراد

لعية ارتفعت ،2017 الثانيكانون في  ى قيمة الواردات الس ين 1604 إل ل دوالر مالي ون 1536 مقاب ي  ملي الشھر دوالر ف

ذلك، تكون .2016 الثانيكانون دوالر في  مليون 1495و الذي سبق ة وب واردات قيم لعية ال د ازدادت الس بة ق  %7,3 بنس
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ت تراجعت في حين، 2016العام  الشھر األول من مقارنة معبال 2017العام  الشھر األول من في ات المس بةالكّمي  وردة بنس

1,3%. 

ام  في الواردات السلعية تتوّزعو ة المركز   2017الشھر األول من الع ت المنتجات المعدني اآلتي: احتلّ ا ك بحسب نوعھ

تھا العادة كاألول  ا22,6وشّكلت حّص وع، تلتھ ة ( % من المجم زة ، ف%)10,9منتجات الصناعة الكيميائي اآلالت واألجھ

ّم  ،%)9,7ائية (بوالمعّدات الكھر ةث ادن الثمين ة والمع ة وشبه الكريم لف ،%)9,3( األحجار الكريم ّدات النق  .%)8,5( مع

ى  في اليونان تحّلــ ،2017العام  الشھر األول من في السلع التي استورد منھا لبنان البلدانأبرز  على صعيدو المرتبة األول

واردات %9,7تھا لغت حصّ إذ ب دھاتل ،من مجموع ال ّم %)8,8( الصين أتي بع ة ، ث دة األميركي ات المتّح ، %)7,2(الوالي

  . %)5,5( اإلتحاد الروسيف %)،5,8فألمانيا (

  

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

2017/2016  
  7,3+  1604  1495  1340  1873  الواردات السلعية (مليون دوالر)

  المصدر: المركز اآللي الجمركي      

  

  حركة التصدير

بقه  244مقابل  ،مليون دوالر 232 الصادرات السلعية قيمة بلغت، 2017 الثانيكانون في  مليون دوالر في الشھر الذي س

ي %24,7 الصادرات السلعية بنسبة ازدادت قيمة. و2016 الثانيكانون مليون دوالر في  186و ام الع الشھر األول من ف

    .2016 العامالشھر ذاته من بالمقارنة مع  2017

يو لعية ف اني  توّزعت الصادرات الس انون الث ت 2017ك اآلتي: احتلّ ا ك ة  بحسب نوعھ به الكريم ة وش ار الكريم األحج

ة ادن الثمين تھا  والمع ت حّص ز األول وبلغ اد %30,9المرك وع الص ن مجم ارات، م ة تلتھ ناعة األغذي ات ص  منتج

ة ومصنوعاتھاالف، %)13,9( ادن العادي مّ  ،%)11,2( مع ة ث ّدات الكھربائي زة والمع ات ف ،%)10,2( اآلالت واألجھ منتج

ة رز  ومن. %)8,4( الصناعة الكيميائي دانأب ان البل ا لبن ي صّدر إليھ لع الت ي الس ام الشھر األول من  ف ذكر، 2017الع  :ن

الي إمن  %18,5 تھاالمرتبة األولى وبلغت حصّ  التي احتلّت جنوب افريقيا لعية صادراتالجم ا، الس ّل من تلتھ  سويسرا ك

  .%)6,3( المملكة العربية السعوديةف %)،7,4(اإلمارات العربية المتحدة ثّم  %)،9,8(سورية و

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

نسبة التغيّر، %   2017  2016  2015  2014  
2017/2016  

  24,7+  232  186  250  244  رات السلعية (مليون دوالر)الصاد
  المصدر: المركز اآللي الجمركي     
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  الحسابات الخارجية

ي - انون  ف انيك غ ،2017 الث اري بل زان التج ون 1372 عجز المي ل ملي دُره  عجز دوالر مقاب ون 1292ق ي  دوالر ملي ف

   .2016 الثانيون كاندوالر في  ماليين 1309بقيمة  وعجز الشھر الذي سبق

ة ارتفاعاً  والمؤسسات الماليةلدى الجھاز المصرفي  الموجودات الخارجية الصافية سّجلت، 2017 الثانيكانون في  -  بقيم

ة ھاتراجعو الشھر الذي سبقفي  دوالر ماليين 910بقيمة  ارتفاعھا مقابل ،دوالر مليون 167 ون 719 بقيم دوالر في  ملي

   .2016 الثانيكانون 

  

  اع البناءقط

روت والشمال يْ مساحات البناء المرّخص بـھا لدى نقابتَ  بلغت ،2017 الثانيكانون في  - ر ألف 832 المھندسين في بي  مت

ذي سبق  في 2م آالف 904مقابل  )2(م مربع انون في  2م فأل 825والشھر ال انيك ذلك، تكون .2016 الث راخيص  وب ت

  .2016الشھر ذاته من العام بالمقارنة مع  2017العام  لشھر األول منا في %0,8بنسبة  ازدادتقد  مساحات البناء
  

  2017-2014السنوات الشھر األول من  في المرخَّص بھا البناء مساحاتتطّور  -4جدول رقم 

 ، %نسبة التغيّر  2017  2016  2015  2014  
2017/2016  

 0,8+ 832 825 851 1053 )2مساحات البناء اإلجمالية (ألف م

  المھندسين في بيروت والشمال تاابلمصدر: نقا      

  

اري بلغت، 2017 الثانيكانون في  - ات السجّل العق ر مختلف أمان توفاة عب ة المس رة  63,5 قيمة الرسوم العقاري ار لي ملي

ذي سبق ليرة اتمليار 107,4 مقابل ار 63,6و في الشھر ال انون فــي  اً ملي انيك ذه الرسوم  تراجعتو .2016 الث بة ھ بنس

 .2016العام  الشھر ذاته من مع بالمقارنة 2017الشھر األول من العام في  0,2%

ي  ألف 297 بلغتسمنت المسلّمة، فقد إليات اعلى صعيد كمّ  - انون األولطن ف وافرة)  2016 ك ام المت ل(آخر األرق  مقاب

ي ألف 448و الشھر الذي سبقهطن في  ألف 527 انون األول طن ف لّمة إلسمنتات اكميّ ارتفعتو .2015 ك بة  المس بنس

  .2015بالمقارنة مع العام  2016العام  في 4,1%
  

  قطاع النقل الجوي

ة 5324، بلغ عدد الرحالت اإلجمالية من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي 2017 الثانيكانون في  دد الركاب رحل ، وع

على صعيد حركة الشحن عبر المطار . وشخصاً  461والعابرين  شخصاً  292136والمغادرين  شخصاً  246492القادمين 

ً  1675مقابل  طناً  3946، بلغ حجم البضائع المفرغة المذكورالشھر في    للبضائع المشحونة. طنّا

ام الشھر األول من ، وبالمقارنة مع 2017 العامالشھر األول من في و ّل من  ارتفعت، 2016الع بة  ك ادمين بنس ة الق حرك

ر المط 1,4% ائع عب حن البض ة ش بة وحرك ت  %،0,2ار بنس ين تراجع ي ح بة ف ادرين بنس ة المغ دد 2,1حرك % وع

  .%7,1بنسبة الرحالت 

 
 
 
 



  انـــارف لبنـــة مصــــجمعي   
4

  حركة مطار رفيق الحريري الدولي وحّصة الميدل ايست منھا -5جدول رقم 
  2017و 2016العامين الشھر األول من  في

  التغيّر، %  2017  2016  

  حركة الطائرات (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

5729  

34,0  

5324  

37,3  

-7,1  

  حركة القادمين (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

243144  

37,1  

246492  

38,0  

+1,4  

  حركة المغادرين (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

298369  

36,2  

292136  

38,1  

-2,1  

  91,0-  461  5096  حركة العابرين (عدد)

  حركة شحن البضائع (طن)

  ست، %منھا: حّصة الميدل اي

5612  

29,9  

5622  

26,2  

+0,2  

  المصدر: قسم التطوير والتسويق في مطار بيروت الدولي    

 
  حركة مرفأ بيروت

روت 2017 الثانيكانون في  أ بي اخرة، وحجم البضائع المفرغة 128، بلغ عدد البواخر التي دخلت مرف ه  ب  557024في

اً  حونة  طنّ اً  74056والمش توعبات المفرغطنّ دد المس توعب 22670ة ، وع يو. اً مس ن  ف ھر األول م ام الش  2017الع

ع ة م ن وبالمقارن ه م ھر ذات ام  الش ن  ،2016الع ّل م ع ك بةارتف ة بنس توعبات المفرغ دد المس م البضائع و %10,1 ع حج

  .%9,4بنسبة  المفرغةحجم البضائع و %16,3كّل من عدد البواخر بنسبة  تراجع ، في حين%8,3بنسبة  المشحونة

  

   روتبورصة بي

انون األول ، 2017 كانون الثانيفي  ى ك بيھة 2016عرفت حركة بورصة بيروت تراجعاً قياساً عل ا بقيت ش ، إنم

ام  ن الع ھر األول م ي الش ه ف ت علي ا كان اً بم ة 2016تقريب ھم المتداول دد األس غ ع ا  4062920، وبل ھماً قيمتھ س

ة  ل  37,2اإلجمالي ون دوالر مقاب ا  17811981ملي ة سھماً قيمتھ انون األول  121,4اإلجمالي ي ك ون دوالر ف ملي

ة  4478596( 2016 اني  38,5سھماً بقيم انون الث ون دوالر في ك ة ).2016ملي يالً قيم ا ارتفعت قل الرسملة  فيم

ثالث  11088ماليين دوالر و 11903مليون دوالر مقابل  12211إلى  السوقية رات ال ة الفت مليون دوالر في نھاي

  على التوالي. 

ى  شركة سوليدير بسھَمْيھا "أ" و"ب"ت استحوذ، 2017 الثانيكانون  وفي ة األسھم   %61,5عل الي قيم من إجم

    لقطاع الصناعي.ل %0,8وقطاع المصرفي % لل37,7مقابل في بورصة بيروت  المتداولة

 
 ً   المالية العامة    -ثانيا

ه مليار ليرة  814بلغ العجز العام اإلجمالي ، 2016كانون األول  في رة في  1625مقابل عجز أعلى قيمت ار لي ملي

انون األول مليار ليرة في  1073(عجز بقيمة الشھر الذي سبق  ة + ). 2015ك ة (موازن ة العام ام المالي يّن أرق وتب

 المعطيات التالية:  2016و 2015 العاَمْين فيخزينة) عند مقارنتھا 
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مليار ليرة  524، أي بمقدار اً مليار 14959ليرة إلى مليار  14435من  المبالغ اإلجمالية المقبوضةارتفاع  -

مليار  170مليار ليرة) ومقبوضات الخزينة (+ 267اإليرادات الضريبية (+ فقد ارتفعت كّل من %.3,6وبنسبة 

  مليار ليرة).  87ليرة) واإليرادات غير الضريبية (+

وتيرة  المبالغ اإلجمالية المدفوعة ارتفاع - ى، ب ى مل 20393من أعل رة إل ار لي ار 22412ي ة ملي  2019اً، أي بقيم

ة  من ارتفاع ذلكونتج  %.9,9مليار ليرة وبنسبة  ام بقيم دين الع ة ال رة (من  434خدم ار لي رة  7050ملي ار لي ملي

ى  اع  7484إل اراً) وارتف امملي دين الع ة ال ة من خارج خدم ات األّولي ة  النفق رة (من  1585بقيم ار لي  13343ملي

ديات و 620منھا ، ملياراً) 14928ى مليار ليرة إل ى البل ة إل ادة  395مليار ليرة تّم دفعھا من الخزين رة زي ار لي ملي

انفي النفقات على حساب موازنات سابقة، علماً أن  ة  التحويالت إلى مؤسسة كھرباء لبن ار  314تراجعت بقيم ملي

    ليرة.

ع من وبذلك،  - د ارتف رة ف 5958يكون العجز العام ق ار لي ام ملي ى  2015ي الع ام  7453إل اراً في الع  2016ملي

  .  % في العاَمْين المذكوَرْين على التوالي33,3من مجموع المدفوعات إلى % 29,2ن موارتفعت نسبتُه 

ي  - هقيمفائضاً بسيطاً وحقّق الرصيد األّول رة 31 ت ار لي ام   ملي داُره  2016في الع ى مق ائض أعل ل ف  1092مقاب

  . 2015 مليار ليرة في العام

دين  ة ال اً ارتفعت ويتبيّن من الجدول أدناه أن خدم ى قياس اً عل ة في حين تراجعت قياس ى المقبوضات اإلجمالي عل

 .2016و 2015العاَمْين  عند مقارنتھما في المدفوعات اإلجمالية

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

  2015  2016  

  33,4  34,6  العام/المدفوعات اإلجمالية خدمة الدين

  50,0  48,8  خدمة الدين العام /المقبوضات اإلجمالية

  مصدر المعلومات: وزارة المالية     

 
  سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

 3(فئات للمحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة  القيمة اإلسمية ارتفعت، 2017كانون الثاني في نهاية 
 شهراً  144 ،شهراً  120شهرًا،  96، شهراً  84 ،شهراً  60شهرًا،  36شهرًا،  24شهرًا،  12أشهر،  6أشهر، 

في نهاية  اً مليار  64112و 2016مليارًا في نهاية العام  69347مليار ليرة مقابل  71034إلى  )شهراً  180و
في الشهر األول من العام  مليار ليرة 1687 ارتفعت بقيمة. وبذلك، تكون هذه المحفظة قد 2015العام 
(على دفعَتْين  ، سندات من فئة خمس سنوات2017 الثانيوكانت وزارة المالية أصدرت في كانون  .2017

% الستيعاب السيولة التي نتجت عن الهندسة 5مليار ليرة وبفائدة استثنائية قدُرها  2200بقيمة  متساويَتْين)
سنوات  10مليار ليرة) و 132سنوات (بقيمة  7كما أصدرت سندات من فئَتْي  المالية األخيرة لمصرف لبنان،

 شهرًا وما دون.  36مليار ليرة) باإلضافة إلى السندات من  151(بقيمة 
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  بالنسبة المئوية) - توّزع سندات الخزينة بالليرة على جميع الفئات (نھاية الفترة -5جدول رقم 
  3   

  أشھر

6  

  أشھر 

12 

  شھراً 

24 

  اً شھر

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

  100,00  0,30  4,33  16,25  2,58  20,85  24,24  19,88  7,55  2,93  0,72  0,38  2017 2ك 

  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

ى  2200شھراً بقيمة  60نتيجة إصدار سندات من فئة  مليار ليرة ارتفعت حصة ھذه الفئة من مجموع المحفظة إل

ات األخرى ، فيما أظھرت ح2016% في نھاية العام 22,3مقابل  2017% في نھاية كانون الثاني 24,2 صة الفئ

  تغيّراً بسيطاً إّما صعوداً أو ھبوطاً.
  

ة   70310للمحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة اللبنانية بالليرة: من  القيمة الفعليةوارتفعت  رة في نھاي مليارات  لي

رة) 1799(+ 2017مليارات في نھاية كانون الثاني  72109إلى  2016العام  ى المكمليار لي ين . وتوّزعت عل تتب

  كاآلتي:

 
  

  
  توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين -6جدول رقم 

  نھاية الفترة، مليار ليرة لبنانية) -(القيمة الفعلية    
  2017ك ثاني    2016ك أول    2015 ك أول    

  المصارف 

  الحصة من المجموع

29738 

46,0%  

29363  

41,8%  

31481  

43,6%  

  مصرف لبنان

  الحصة من المجموع

23907  

37,0%  

30150  

42,9%  

30038  

41,7%  

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

562  

0,9%  

548  

0,8%  

549  

0,8%  

  المؤسسات العامة

  الحصة من المجموع

8461  

13,1%  

8718  

12,4%  

8563  

11,9%  

  الجمھور

  الحصة من المجموع

1986  

3,1%  

1531  

2,1%  

1478  

2,0%  

  72109  70310  64654  المجموع
  در: مصرف لبنانالمص      

  

ام 41,8يظھر الجدول ارتفاع حصة المصارف من  ة الع الليرة في نھاي ة ب % من مجموع محفظة سندات الخزين

ة  2017% في نھاية كانون الثاني 43,6إلى  2016 ذكور بسندات من فئ اب المصارف في الشھر الم نتيجة اكتت

ان (من مليار ليرة، في حين تراجعت حصة كّل  2200يوماً بقيمة  60 ى 42,9من مصرف لبن % في 41,7% إل

  %).  14,7% إلى 15,3نھاية التاريَخْين المذكوَرْين على التوالي) والقطاع غير المصرفي (من 
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  سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

 Eurobondsية محفظة سندات الخزينة اللبنانية الُمصَدرة بالعمالت األجنب بلغت، 2017كانون الثاني في نـھاية 

 26030مليون دوالر مقابل  26126ما يوازي (قيمة االكتتابات اإلسمية زائد الفوائد المتراكمة حتى تاريخه) 

محفظة المصارف التجارية  بلغت، 2017كانون الثاني وفي نھاية . 2016 كانون األولفي نھاية مليون دوالر 

% من مجموع المحفظة) 59,0الر (أي ما نسبتُه مليون دو 15419 من إجمالي محفظة سندات اليوروبوندز

  . 2016% من المجموع) في نھاية كانون األول 59,1مليون دوالر (أي ما نسبتُه  15383مقابل ما يوازي 

  

  الدين العام

مليار  76,2مليار ليرة (أي ما يعادل  114828 إلى الدين العام اإلجمالي بلغ، 2017 كانون الثاني نھايةفي 

 1938. وبذلك، يكون الدين العام اإلجمالي ارتفع بقيمة 2016في نھاية العام مليار ليرة  112890ابل  دوالر) مق

العام  الشھر األول من مليار ليرة في 466مقابل زيادة قدُرھا   2017العام الشھر األول من مليار ليرة في 

2016 .  

ام  ن الع ي الشھر األول م الي ف ام اإلجم دين الع اع ال تج ارتف ر 2017ون رَّ دين المح ن ال ّل م اع ك ن ارتف الليرة  م ب

ة  60مليارات ليرة (نتيجة إصدار سندات خزينة بالليرة من فئة  1804اللبنانية بقيمة  رة  2200شھراً بقيم ار لي ملي

دة  ا المصارف بفائ ت بھ ال5اكتتب ر ب رَّ دين المح وازي %) وال ا ي ة بم رة ( 134عمالت األجنبي ار لي ون  89ملي ملي

  دوالر).

رة في  98480الدين العام الصافي، المحتَسب بعد تنـزيل ودائع القطاع العام لدى الجھاز المصرفي،  وبلغ مليار لي

ً  مسّجالً ، 2017كانون الثاني نھاية    .2016قياساً على نھاية العام  %0,1نسبتُه  انخفاضاً بسيطا

ي  ـھاية وف اني ن انون الث ة 2017ك ة، بلغت قيم الليرة اللبناني ّرر ب ام المح دين الع ّكلةً  72332 ال رة، مش ار لي ملي

ة، أي  مليار 42496مقابل ما يعادل   % من إجمالي الدين العام63,0حوالي  العمالت األجنبي دين المحّرر ب ليرة لل

   % من الدين العام اإلجمالي.37,0ما نسبتُه 

ا يخصّ  ي م دين ا وف ل ال ةتموي الليرة اللبناني ّرر ب ام المح ة لع اض حص ل انخف ة المصارف مقاب ت حص ، ارتفع

  . 2017ونھاية كانون الثاني  2016مصرف لبنان والقطاع غير المصرفي بين نھاية العام 

  
  مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية -7جدول رقم     

  يةبالنسبة المئو -نھاية الفترة     
  2017ك ثاني   2016ك أول   2015أول  ك  

  43,8  41,9  45,8  المصارف في لبنان
  41,5  42,8  37,3  مصرف لبنان

  14,7  15,3  16,9  القطاع غير المصرفي
  100,0  100,0  100,0  المجموع

  المصدر: مصرف لبنان     
  

  تبين كاآلتي:في ما يخّص تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية، جاء توّزع حصص المكتو
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  مصادر تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية -8جدول رقم 

  بالنسبة المئوية -نھاية الفترة
  2017ك ثاني    2016 ك أول   2015ك أول   

  3,3  3,2  3,8  الحكومات

  0,1  0,1  0,2  2-قروض باريس

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

  92,7  92,6  92,0  سندات يوروبوندز

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

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

 

  يثالثاً: القطاع المصرف

ان   الموجودات/المطلوبات اإلجمالية والمجّمعة للمصارف التجارية العاملة وصلت، 2017 الثانيكانون  في نھاية ي لبن ف

ادل  إلى ا يع ار 308104م وازي  اتملي ا ي رة (م ار 204,4لي ل دوالر)، اتملي ة  307999 مقاب ي نھاي رة ف ار لي ام ملي الع

ذي يشير  لم يسّجلو .2016كانون الثاني مليار ليرة في نھاية  280699و 2016 ة، ال ة المصارف التجاري الي ميزاني إجم

بة 2017العام  الشھر األول من فيأّي تغيّر يُذكر  إلى حجم النشاط المصرفي، الشھر األول في  %0,1 مقابل ارتفاعه بنس

  .2016من العام 

  

  المطلوبات

  الودائع اإلجمالية في المصارف التجارية

ة  انون في نھاي انيك ة وصلت، 2017 الث دى المصارف التجاري ة ل ع اإلجمالي ع القطاع الخاص و ،الودائ ي تضّم ودائ الت

ى العام، إلى ودائع القطاع  المقيم وغير المقيم، إضافةً  ادل إل ا يع رة 251033م ار لي وازي  ملي ا ي ار دوالر)  166,5(م  ملي

ة  233425و 2016العام مليار ليرة في نھاية  250918 % من إجمالي المطلوبات مقابل81,5وشّكلت  مليار ليرة في نھاي

يأّي تغيّر يُذكر الودائع اإلجمالية  لم تسّجل. و2016كانون الثاني  ام ال الشھر األول من ف ل ، 2017ع امقاب بة تراجعھ  بنس

  .  2016العام  الشھر األول من % في0,1

يم معّدل دولرة ارتفعو ر المق يم وغي ى ودائع القطاع الخاص المق يالً إل ة 65,84 قل ي نھاي انون % ف انيك ل 2017 الث  مقاب

  .2016كانون الثاني % في نھاية 64,67و 2016العام في نھاية  65,82%

ةالودائع اإلجمالية للقطاع الخاص المقيم  ارتفعت، 2017 ثانيالكانون في نھاية  - ى  لدى المصارف التجاري ادل إل ا يع م

ار 194107 ّكلت  اتملي رة وش ل63,0لي ات، مقاب الي المطلوب ن إجم ة  193765 % م ي نھاي رة ف ار لي ام ملي  2016الع

 2017العام  الشھر األول من % في0,2نسبة ارتفعت ھذه الودائع ب. و2016كانون الثاني في نھاية  مليار ليرة 180167و

    .2016العام  الشھر األول من في% 0,2 بنسبة تراجعھامقابل 

  
بة الليرة بنس ين ب ام  الشھر األول من % في0,1 وفي التفصيل، ارتفعت ودائع المقيم ين ازدادتو، 2017الع ع المقيم  ودائ

يالً و .%0,2بنسبة بالعمالت األجنبية  ّدل دول ارتفع قل يممع ع القطاع الخاص المق ى رة ودائ ة60,33 إل انون  % في نھاي ك

  .2016كانون الثاني % في نھاية 58,96و 2016العام % في نھاية 60,31مقابل  2017 الثاني
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ة و انون في نھاي انيك يم بلغت، 2017 الث ر المق ع القطاع الخاص غي ة ودائ دى المصارف التجاري وازي  ل ا ي  33974م

لم و. 2016كانون الثاني مليون دوالر في نھاية  31982و 2016العام دوالر في نھاية  مليون 33961 دوالر مقابل مليون

ام في % 0,4 بنسبة ارتفاعھا مقابل 2017العام الشھر األول من  في أّي تغيّر يُذكرھذه الودائع تعرف  الشھر األول من الع

2016.  

    
   ودائع القطاع المالي غير المقيم 

ان بلغت، 2017 الثاني كانونفي نھاية  ي لبن ة ف ة العامل دى المصارف التجاري يم ل ر المق الي غي ع القطاع الم حوالي  ودائ

ين 6403 ل مالي ون 6280 دوالر مقاب ة  ملي ي نھاي ام دوالر ف ين 6709و 2016الع ة  مالي ي نھاي اني دوالر ف انون الث ك

2016.  

  
    األموال الخاصة للمصارف التجارية

ة انون  في نھاي اك ة وصلت، 2017 نيالث وال الخاصة للمصارف التجاري ى األم ادل  إل ا يع رة ( 27521م ار لي  18,3ملي

، وشّكلت 2016كانون الثاني مليار ليرة في نھاية  25163و 2016العام مليار ليرة في نھاية  27497مقابل مليار دوالر) 

ا32,1و % من إجمالي الميزانية المجّمعة8,9 ة  ارتفعتوع الخاص. % من مجموع التسليفات للقط وال الخاّص بة األم بنس

  .2016الشھر األول من العام في وھي نسبة اإلرتفاع ذاتھا المسّجلة ، 2017العام  الشھر األول من في 0,1%

  
  الموجودات

   ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان

وازي  نودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنا بلغت، 2017 الثانيكانون في نھاية  ا ي رة  132655م ار لي لملي  مقاب

. وبذلك، تكون ھذه الودائع 2016كانون الثاني مليار ليرة في نھاية  107042و 2016العام مليار ليرة في نھاية  134612

د  تق بة  تراجع ي1,5بنس ن % ف ھر األول م ام  الش بة  ،2017الع ا بنس ل ارتفاعھ ي 0,7مقاب ام % ف ن الع ھر األول م الش

2016.  

  
  ليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيمالتس

يم بلغت، 2017 الثانيكانون في نھاية  وازي  التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخاص المق ا ي  76636م

ون 50836مليار ليرة أو ما يعادل  ل ملي ة  51040 دوالر، مقاب ي نھاي ون دوالر ف ام ملي ون دوالر  48174و 2016الع ملي

ون. وبذلك، 2016كانون الثاني في نھاية  ليفات تك ذه التس د  ھ بة  تراجعتق ي% 0,4بنس ام  الشھر األول من ف  ،2017الع

  .2016الشھر األول من العام في  %0,3 مقابل ارتفاعھا بنسبة

 

  التسليفات المصرفية للقطاع العام

 ،مليار ليرة 54495ما يعادل  للقطاع العام التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية بلغت، 2017 الثانيكانون في نھاية 

ل ة  52344 مقاب ي نھاي رة ف ار لي ام ملي ة  57082و 2016الع ي نھاي رة ف ار لي اني ملي انون الث ذه  ازدادتو .2016ك ھ

  .  2016الشھر األول من العام  في% 0,2ارتفاعھا بنسبة  مقابل، 2017العام  الشھر األول من في %4,1بنسبة  التسليفات
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ام الشھر األول من  مليار ليرة في 2097التسليفات المصرفية للقطاع العام بالليرة بمقدار  ارتفعتتفصيل، وفي ال  2017الع

اني نھاية مليار ليرة في  31251لتبلغ  ة وازدادت ،2017كانون الث العمالت األجنبي ام ب ليفات للقطاع الع ة ت التس وازي بقيم

   .مليار ليرة 23244ما يعادل  لتصل إلىمليار ليرة  53

  

  الموجودات الخارجية 

ة  ي نھاي انون ف انيك ت، 2017 الث ة بلغ ارف التجاري ة للمص ودات الخارجي والي  الموج ون 23125ح ل ملي  دوالر مقاب

ون 23100 ة  ملي ي نھاي ام دوالر ف ين 23309و 2016الع ة  مالي ي نھاي اني دوالر ف انون الث ذه  وازدادت. 2016ك ھ

بة  ودات بنس ي0,1الموج ام ا % ف ن الع ھر األول م ل ، 2017لش امقاب بة تراجعھ ي 2,0 بنس ام % ف ن الع ھر األول م الش

2016.  

  

  الوضع النقدي -رابعاً 

    الكتلة النقدية

ة انون  في نھاي انيك ة النقدي وصلت، 2017 الث ا الواسع (مالكتل الليرة و )3ة بمفھومھ ةبب ى  العمالت األجنبي وازيإل ا ي  م

ة  185815و 2016العام مليار ليرة في نھاية  200192 مقابل ،ليرة اتمليار 200310 ي نھاي رة ف اني مليار لي انون الث ك

ذلك، و .2016 ونب ة تك ة النقدي ة (م الكتل بة 3اإلجمالي د ارتفعت بنس ي 0,1) ق ام % ف ن الع ھر األول م ل 2017الش ، مقاب

ة معّدل ارتفع، من جھة أخرى. 2016العام الشھر األول من  في% 0,3بنسبة  تراجعھا ة النقدي -3((مأي ) 3م( دولرة الكتل

ل  2017 الثانيكانون % في نھاية 58,98 قليالً إلى )3)/م2م ة  %58,83مقاب ي نھاي امف ة % 57,62و 2016 الع ي نھاي ف

يمليار ليرة  118 والبالغ) 3(م لكتلة النقدية اإلجماليةا ارتفاعوتأتّى  .2016كانون الثاني  ام الشھر األول من  ف  2017الع

  :من

ا  مركزي)المصرف المصارف وأي ال( القيمة اإلجمالية للموجودات الخارجية الصافية لدى الجھاز المصرفي ارتفاع - بم

دار  كّل من ارتفاع عن ذلك نتجودوالر).  مليون 653مليار ليرة (ما يعادل  985يوازي  ذھب بمق  608الموجودات من ال

ار رة ( اتملي ين 404لي اع  دوالر) مالي ة ارتف اً نتيج ذھب عالمي عر أونصة ال ر و، س افية (غي ة الص ودات الخارجي الموج

 .دوالر) مليون 250مليار ليرة (ما يعادل  376الذھب) بما يوازي 

  .مليار ليرة 130 على القطاع العام بقيمة لجھاز المصرفياديون  صافي تراجع -

  .مليار ليرة 682بقيمة  " سلباً "المسّجلة  فروقات القطع ارتفاع -

تراجع  مليار ليرة، نتيجة 281 بحوالي المقيم للقطاع الخاص من الجھاز المصرفي الممنوحة التسليفات اإلجمالية اجعتر -

رة ( 472التسليفات بالعمالت األجنبية بما يعادل  ون 313حوالي مليار لي لدوالر) ملي اع ، مقاب ا  ارتف الليرة بم ليفات ب التس

  .مليار ليرة 191مقداره 

  ليرة. مليار 226د األخرى الصافية بقيمة البنو ارتفاع -

الكتلة  تراجعت كما، %3,3بنسبة  )1الكتلة النقدية بالليرة بمفھومھا الضيّق (م تراجعت ،2017العام الشھر األول من  فيو

 .%0,3بنسبة  )2النقدية بالليرة بمفھومھا الواسع (م
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  تحت الطلب بالليرة في الجھاز المصرفي. اص المقيمالقطاع الخ 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

  ف في األسواق الخارجية.المصار

  

  معدالت الفوائد

  معّدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

على المحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة  ةلقَّ الفائدة المث انخفضت قليالً ، 2017 كانون الثاني في نھاية

يوماً  1298 متوسط عمر المحفظةبلغ و. 2016 كانون األولفي نھاية % 6,92% مقابل 6,87إلى  اللبنانية

الفائدة الفعلية  معدالتواستقّرت  على التوالي. الفترتَْيننھاية  يوماً) في 3,49يوماً ( 1269سنوات) مقابل  3,57(

، باستثناء تلك المطبَّقة على السندات من فئة 2017كانون الثاني على سندات الخزينة الُمصَدَرة دورياً خالل شھر 

% لفئة الستة 4,99% لفئة الثالثة أشھر، 4,44: لتسّجل في اإلصدار األخير المستويات التالية خمس سنوات

. % لفئة الخمس سنوات5,00و، % لفئة الثالث سنوات6,50% لفئة السنتين، 5,84% لفئة السنة، 5,35أشھر، 

على  سنوات 10ات من فئة على السندو %7,08على  سنوات 7الفائدة الفعلية على السندات من فئة  كما استقّرت

7,46% . 

  

  )Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األجنبية (

دة بقيت ، 2017كانون الثاني في نھاية  ة  ةلقَّ المثالفائ ـمالت األجنبي ة بالع ـة لسندات الخزين ى المحفظة اإلجمالي عل

)(Eurobonds  يالً 2016% شأنھا في نھاية العام 6,46مستقّرة وبلغت  متوسط عمر المحفظة،  فيما انخفض قل

    .سنوات في نھاية التريَخْين على التوالي 6,19سنوات مقابل  6,11إلى 

  

  الفوائد المصرفية على الليرة

دة بقي ، 2017 كانون الثانيفي  ة ةلقَّ المثمتوسط الفائ الليرة اللبناني ّددة ب دة أو المج ع الجدي ى الودائ تقّر  عل شبه مس

ع 2016% في كانون الثاني 5,52% في الشھر الذي سبق (5,56% مقابل 5,55وبلغ  دة )، فيما ارتف متوسط الفائ

الليرة المثقَّلة ّددة ب دة أو المج ع  على التسليفات الجدي ى  24بواق ل 8,47نقطة أساس إل %) 8,28% (8,23% مقاب

  في األشھر الثالثة على التوالي. 

اني  انون الث يالً  ،2017وفي ك ع قل دة  ارتف الليرة ( ةلقَّ المثمتوّسط الفائ ين المصارف ب ى  )Interbank  Rateب إل

  .2016% في الشھر الذي سبق وفي كانون الثاني 3,00% مقابل 3,03

  ويعرض الجدول أدناه تطور الفائدة على الليرة في عدد من األشھر:
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  تطّور الفائدة على الليرة، بالنسبة المئوية (%) -9جدول رقم 

  2017كانون الثاني   2016 كانون األول  2016 الثاني كانون   

  5,55  5,56  5,52  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجّددة

  8,47  8,23  8,28  *متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجّددة

  3,03  3,00  3,00  المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

  ر: مصرف لبنانالمصد    

  ويتم احتسابه قبل أي دعم أو تسھيل أو تنزيل من االحتياطي اإللزامي. 389 رقم *بموجب التعميم الوسيط

  

  الفوائد المصرفية على الدوالر

دى المصارف  المثقَّلالمتوّسط استقّر  ،2017 كانون الثانيفي  دوالر ل ّددة بال دة أو المج ع الجدي ى الودائ دة عل للفائ

اني 3,22% شأنه في الشھر الذي سبق (3,52على  في لبنان ل قَّالمتوّسط المثوانخفض  )،2016% في كانون الث

ل  2017% في كانون الثاني 7,26نقاط أساس إلى  9بواقع  للفائدة على التسليفات الجديدة أو المجّددة بالدوالر مقاب

  ).2016% في كانون الثاني 7,34% في الشھر الذي سبق (7,35

دل متوسط، ارتفع قليالً 2017ن الثاني وفي كانو ة أشھر مع ور لثالث ى  الليب ل 1,03إل انون 0,98% مقاب % في ك

  . 2016% في كانون الثاني 0,62و 2016األول 

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

  

  سبة المئوية (%)تطّور الفائدة على الدوالر، بالن -10جدول رقم 
  2017 كانون الثاني   2016 كانون األول  2016 كانون الثاني   

  3,52  3,52  3,22  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجّددة

  7,26  7,35  7,34  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجّددة

 1,03 0,98  0,62  متوّسط معّدل ليبور لثالثة أشھر

  المصدر: مصرف لبنان    

       

  سوق القطع

ى  ،2017في كانون الثاني  رات 1507,5أقفل متوسط سعر الدوالر األميركي عل ّدة لي ذ سنوات ع أنه من ي  ش وبق

ام العمل في سوق القطع  1514ليرة للشراء و 1501ھامش تسعيره على حاله، أي  ذكر أن عدد أي ع. يُ رة للمبي لي

ً يوم 20بلغ    .2017من العام  األولالشھر  في ا

انون  34028من  موجودات مصرف لبنان بالعمالت األجنبيةارتفعت على صعيد آخر،  ة ك ون دوالر في نھاي ملي

ة 2017مليوناً نھاية كانون الثاني  35023إلى  2016األول  د ارتفعت بقيم ذه الموجودات ق  995. وعليه تكون ھ

ل  الحالي الشھر األول من العامدوالر في  مليون دار مقاب ا بمق ين دوالر في الشھر األول من  1003ارتفاعھ مالي

  العام الذي سبق.
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  ؤشر أسعار االستھالكم

ي  اني ف انون الث ارات، 2017ك وث واالستش ة البح ب مؤسس ع ، وبحس روت مؤّشارتف ة بي عار لمدين ر األس

ب2016% قياساً على كانون األول 2,13بنسبة  وضواحيھا اني 0,01ة ، فيما انخفض بنس انون الث ى ك اً عل % قياس

اني 2016 انون الث ة في ك ي عشر المنتھي ع متوسطه  2017. وعند مقارنة متوسط ھذا المؤشر في األشھر االثن م

  %.  0,16، يكون قد ارتفع بنسبة 2016في األشھر االثني عشر شھراً المنتھية في كانون الثاني 

  

ذي تنشره إدار مؤشر األسعار في لبنانأما  د انخفض بنسبة ال اني 0,5ة اإلحصاء المركزي، فق انون الث % في ك

بة  2017 ع بنس ا ارتف بق، فيم ذي س ھر ال ى الش اً عل اني 4,7قياس انون الث ى ك اً عل ة 2016% قياس د مقارن . وعن

رة اإلثني عشر  2017متوسطه في فترة اإلثنَْي عشر شھراً المنتھية في كانون الثاني  بالمقارنة مع متوسطه في فت

  %.0,2، يكون ھذا المؤشر قد  انخفض بنسبة 2016ھراً المنتھية في كانون الثاني ش

  

  

  
 

         


