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  الوضع االقتصادي والمالي والمصرفي   

  2016  آذار

   

 ةقالمحقّ  تلك أفضل منمؤشرات القطاع الحقيقي المتوافرة  معظمجاءت نتيجة ، 2016 في الفصل األول من العام

عرف النشاط المصرفي المعبَّر عنه بإجمالي موجودات/مطلوبات  قدو الفصل األول من العام الذي سبق. في

ً تحّسنمسّجالً  ،2016من العام  األشھر الثالثة األولى% في 0,9رية نمواً بنسبة المصارف التجا ً طفيف ا بالمقارنة  ا

ل ميزان المدفوعات عجزاً قدُره و .%)0,7( 2015من العام  الفترة ذاتھا مع مليون دوالر مقابل عجز  644سجَّ

 فبقيت عند مستوى مرتفع، إذ بلغتجنبية مليون دوالر. أّما موجودات مصرف لبنان بالعمالت األ 850أكبر قدُره 

سندات الخزينة فئات جديد  وفيالستقرار النقدي. ل تشّكل دعامةھي و ،2016في نھاية آذار  مليار دوالر 30,4

 15سندات بالليرة من فئة  ،ولىة األوللمرّ  ،2016 في آذار أصدرت وزارة المالية نشير إلى أن، الطويلة األجل

 .%7,90بمردود  سنة

  

  

    الوضع االقتصادي العام -أوالً 

  الشيكات المتقاصة

ي  ت، 2016 آذارف ة بلغ يكات المتقاّص ة للش ة اإلجمالي ادل  القيم ا يع ون 5592م ل  ملي ون 5526دوالر مقاب  ملي

ي  بقدوالر ف ذي س ھر ال ون 5901و الش ي  ملي تو. 2015 آذاردوالر ف ة  تراجع يكات المتقاص ة الش بة قيم بنس

ا  2015من العام  الفترة ذاتھابالمقارنة مع  2016ل من العام األو الفصل % في0,4 ة تراجع فيم رة قيم ّدل دول مع

رة  في %71,3 إلى الشيكات المتقاّصة انيفت انون الث ل  2016 آذار -ك ام في %73,9مقاب ة من الع رة المماثل  الفت

  .كما يتبيّن من الجدول أدناه ،2015
  

  2016-2013السنوات  األول من الفصل يفتطّور الشيكات المتقاّصة  -1جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2016  2015  2014  2013  

2016/2015  

  الشيكات بالليرة

  العدد (آالف) -

  القيمة (مليار ليرة) -

  متوّسط قيمة الشيك (آالف الليرات)  -

  

900  

5735  

6372  

  

965  

6624  

6864  

  

983  

6667  

6782  

  

1029  

7319  

7113  

  

+4,7  

+9,8  

+4,9  

  ت بالعمالت األجنبيةالشيكا

  العدد (آالف) -

  القيمة (مليون دوالر) -

  متوّسط قيمة الشيك (دوالر) -

  

2262  

13462  

5951  

  

2176  

13630  

6264  

  

2053  

12531  

6104  

  

2009  

12036  

5991  

  

-2,1  

-4,0  

-1,8  

  مجموع قيمة الشيكات (مليار ليرة)

  متوّسط قيمة الشيك (آالف الليرات)

26029  

8232  

27171  

8651  

25557  

8418  

25463  

8382  

-0,4  

-0,4  

  دولرة الشيكات، %

  العدد - 

  القيمة - 

  

71,5  

78,0  

  

69,3  

75,6  

  

67,6  

73,9  

  

66,1  

71,3  

  

  المصدر: مصرف لبنان        
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  حركة االستيراد

لعية ارتفعت ،2016 آذارفي  واردات الس ة ال ى قيم ون 1750 إل ل دوالر ملي ون 1377 مقاب ر الشھدوالر في  ملي

د  السلعية الواردات ، لتكون2015 آذاردوالر في  ماليين 1509و ذي سبقال  الفصل % في10,9 بنسبة ازدادتق

ات المستوردة بنسبة ازدادت في حين، 2015من العام  الفترة ذاتھامقارنة مع  2016األول من العام  رة  الكّمي كبي

 .%31,4 بلغت

ة   2016 آذار -كانون الثاني فترة في الواردات السلعية تتوّزعو ت المنتجات المعدني اآلتي: احتلّ ا ك بحسب نوعھ

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

ةف ،%)7,7(معّدات النقل ثّم  ،%)9,0ائية (باآلالت واألجھزة والمعّدات الكھرف  .%)7,0( منتجات صناعة األغذي

ى صو رز  عيدعل دانأب ان البل ا لبن تورد منھ ي اس لع الت ي الس ام  الفصل ف ي الصين تحّلــ ،2016األول من الع  ف

ى  ة األول ت حّصإذ بالمرتب واردات %11,3تھا لغ وع ال ن مجم دھاتل ،م ة أتي بع دة األميركي ات المتّح  الوالي

    .%)5,2( ألمانياف ،%)7,5( يطاليااوھولندا كّل من  ، ثّم %)8,2(

  

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

2016/2015  
  10,9+  4622  4169  5396  5513  الواردات السلعية (مليون دوالر)

  المصدر: المركز اآللي الجمركي      

  

  حركة التصدير

 الشھر الذي سبق في دوالر مليون 228 مقابل ،مليون دوالر 220 الصادرات السلعية قيمة بلغت، 2016 آذارفي 

ً سّجلت وبذلك تكون الصادرات السلعية قد  ،2015 آذاردوالر في  مليون 257و  الفصل في %14,8 بنسبة تراجعا

   .2015من العام  ذاتھا الفترةبالمقارنة مع  2016األول من العام 

ان فترة توّزعت الصادرات السلعية فيو ت 2016 آذار -يكانون الث اآلتي: احتلّ ا ك ة  بحسب نوعھ األحجار الكريم

ة ادن الثمين ة والمع به الكريم تھا  وش ز األول وبلغت حّص وع الصاد %17,2المرك ن مجم ارات، م ات  تلتھ منتج

ةف، %)17,1( صناعة األغذية ّدات الكھربائي زة والمع مّ  ،%)14,4( اآلالت واألجھ ة  ث منتجات الصناعة الكيميائي

ان البلدانأبرز  ومن. %)10,0( المعادن العادية ومصنوعاتھاف ،%)11,4( ا لبن  الفصل في السلع التي صّدر إليھ

ن ام  األول م ذكر، 2016الع ا :ن وب افريقي ت جن ي احتلّ ى وبلغت حصتھا الت ة األول ن  %11,7 المرتب الي إم جم

ارات ف %)،11,6( السعوديةالمملكة العربية  تلتھا، السلعية صادراتال ة المتحدةاإلم ّم سورية   %)،9,4( العربي ث

  .%)5,9( العراقف %)،6,8(
  

  2016-2013السنوات  األول من الفصل السلعية في الصادرات -3جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2016  2015  2014  2013  
2016/2015  

  14,8-  634  744  772  1192  الصادرات السلعية (مليون دوالر)
  جمركيالمصدر: المركز اآللي ال     
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  الحسابات الخارجية

ى عجز الميزان التجاري ارتفع ،2016 آذار في - ون 1530 إل ل ملي دُره  عجز دوالر مقاب ون 1149ق  دوالر ملي

ى  .2015 آذاردوالر في  مليون 1252 قيمته وعجز في الشھر الذي سبق  3988وارتفع عجز الميزان التجاري إل

  .2015مليوناً في الفترة ذاتھا من العام  3425مقابل عجز بقيمة  2016من العام  الفصل األولمليون دوالر في 

  
ً  والمؤسسات الماليةلدى الجھاز المصرفي  الموجودات الخارجية الصافية سّجلت، 2016 آذارفي  - ا ة تراجع  بقيم

ا مقابل ،دوالرمليون  288 ة  ارتفاعھ ون دوالر 363بقيم ذي سبقفي  ملي او الشھر ال ة تراجعھ ون ملي 417 بقيم

 644، تراجعت الموجودات الخارجية الصافية بحوالي 2016من العام  الفصل األولوفي  .2015 آذاردوالر في 

  .2015مليون دوالر في الفترة ذاتھا من العام  850مليون دوالر، مقابل تراجعھا بقيمة 

  

  قطاع البناء

ابتَ  بلغت ،2016 آذارفي  - دى نق ـھا ل اء المرّخص ب روت والشمالالم يْ مساحات البن  ألف 1172 ھندسين في بي

ر ع مت ل  )2(م مرب ف 1276مقاب ي 2م أل بق  ف ذي س ھر ال ي  2م فأل 918والش ونو .2015 آذارف ذلك، تك  ب

ً قد سّجلت مساحات البناء تراخيص  ام  الفصل في %18,6 هنسبتُ  ارتفاعا ة مع  2016األول من الع رة بالمقارن الفت

  .2015من العام  ذاتھا
  

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

 ، %نسبة التغيّر  2016  2015  2014  2013  
2016/2015  

 18,6+ 3255 2745 3418 2857 )2مساحات البناء اإلجمالية (ألف م

  المھندسين في بيروت والشمال تاابالمصدر: نق      

  

اريقيمة ال ارتفعت،  2016 آذارفي  - ى رسوم العقارية المستوفاة عبر مختلف أمانات السجّل العق ار  73,9 إل ملي

ل رة مقاب رة 69,6 لي ار لي ذي سبق ملي ي الشھر ال ار 63,6و ف ذه الرسوم  ازدادتو .2015 آذارفــي  اً ملي بنسبة ھ

 .2015من العام  اذاتھ الفترةمع  مقارنةً  2016األول من العام  الفصلفي  15,5%

الشھر طن في  ألف 251 مقابل 2016 شباططن في  ألف 393 بلغتسمنت المسلّمة، فقد إليات اعلى صعيد كمّ  -

بقه ذي س ي ألف 235و ال باط طن ف منتكميّ ارتفعتو .2015 ش لّمة ات اإلس بة  المس ي %29,3بنس  ينالشھر ف

  .2015من العام  ذاتھا الفترةبالمقارنة مع  2016من العام  يناألول
   

  قطاع النقل الجوي

دولي 2016 آذاري ف ة 5415، بلغ عدد الرحالت اإلجمالية من وإلى مطار رفيق الحريري ال ، وعدد الركاب رحل

ادمين  ً  275798الق ادرين  شخصا ابرين شخصاً و 258902والمغ ً  254الع ة الشحن شخصا ى صعيد حرك . وعل

ً طن 4893، بلغ حجم البضائع المفرغة 2016من العام  الثالثعبر المطار في الشھر  ل  ا ً  2191مقاب ا للبضائع  طنّ

  المشحونة.
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ي و ام الفصل األولف ن الع ع 2016 م ة م ا، وبالمقارن رة ذاتھ ن  الفت بقه، م ذي س ام ال ة الع ن حرك ّل م ارتفعت ك

بة  ادمين بنس ادرين بنسبة 11,1الق ة المغ رحالت 10,4% وحرك ا ارتفعت، %11,0بنسبة % وعدد ال ة  كم حرك

  .%1,2 سيطة بلغتب شحن البضائع عبر المطار بنسبة

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

  2016و 2015العامين  األول من الفصل في

  التغيّر، %  2016  2015  

  حركة الطائرات (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

14469  

37,8  

16056  

34,8  

+11,0  

  حركة القادمين (عدد)

  يست، %منھا: حّصة الميدل ا

662327  

39,8  

735977  

38,0  

+11,1  

  حركة المغادرين (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

708840  

40,0  

782299  

37,4  

+10,4  

  50,3+  5499  3658  حركة العابرين (عدد)

  حركة شحن البضائع (طن)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

18450  

29,8  

18664  

29,6  

+1,2  

  تسويق في مطار بيروت الدوليالمصدر: قسم التطوير وال    

 
  حركة مرفأ بيروت

روت 2016 آذارفي  أ بي اخرة، وحجم البضائع المفرغة 197، بلغ عدد البواخر التي دخلت مرف ه  ب  755042في

 ً ً  84011والمشحونة  طنّا ً مستوعب 25440، وعدد المستوعبات المفرغة طنّا ام  األول من الفصل فيو. ا  2016الع

ع  ة م روبالمقارن ن  اذاتھ ةالفت ام م بقهالع ذي س ع، ال ن ارتف ّل م بة  ك واخر بنس دد الب ائع و %20,0ع م البض حج

  .%18,9 عدد المستوعبات المفرغة بنسبةو %25,1بنسبة  المشحونةحجم البضائع و %19,5بنسبة  المفرغة

  

   بورصة بيروت

ة نتيجة إحدى الصفقات، وبل، 2016 آذارفي  ة سّجلت بورصة بيروت حركة غير اعتيادي غ عدد األسھم المتداول

ة  24416630 داول  222,4سھماً قيمتھا اإلجمالي ل ت ون دوالر مقاب ة  4962188ملي ا اإلجمالي  42,9سھماً قيمتھ

ة ).2015مليون دوالر في آذار  74,7سھماً بقيمة  10015512مليون دوالر في الشھر الذي سبق (  وارتفعت قيم

وقية ملة الس ى  الرس ون دوالر  11336إل ل ملي ون دوالر ( 11093مقاب ة  11940ملي ي نھاي ون دوالر) ف ملي

  الفترات الثالث على التوالي. 

ى حوالي القطاع المصرفي  استحوذ، 2016 آذاروفي  ة %99عل ة األسھم المتداول الي قيم في بورصة  من إجم

    .شركة سوليدير بسھَمْيھا "أ" و"ب"% فقط ل1، مقابل بيروت

  ، يتبيّن اآلتي:2016و 2015ت في الفصل األّول من العاَمْين وعند مقارنة حركة بورصة بيرو

 مليوناً. 33,9مليون سھم إلى  34,8انخفاض بسيط في عدد األسھم المتداولة من  -

 ماليين. 303,8مليون دوالر إلى  249,8ارتفاع قيمة األسھم المتداولة من  -
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 ً   المالية العامة    -ثانيا

غ العجز ا، 2015كانون األول  في الي بل ام اإلجم ة  1073لع ل عجز بقيم رة مقاب ار لي اراً في الشھر  970ملي ملي

ة الذي سبق  رة في  74(عجز بقيم ار لي انون األولملي ة) ). 2014 ك ة + خزين ة (موازن ة العام ام المالي يّن أرق وتب

 المعطيات التالية:  2015و 2014العاَمْين  فيعند مقارنتھا 

مليار ليرة  1965، أي بمقدار اً مليار 14435مليار ليرة إلى  16400من  وضةالمبالغ اإلجمالية المقبانخفاض  -

مليار ليرة) والتي تأثّرت بتراجع إيرادات  1049-فقد انخفضت اإليرادات غير الضريبية ( %.12وبنسبة 

- 2010كونھا شملت متأخرات عن األعوام  2014االتصاالت بعد أن كانت ھذه العائدات استثنائية في العام 

مليار ليرة) متأثّرة إلى حّد كبير بانخفاض العائدات من  858-وانخفضت كذلك مقبوضات الخزينة ( ،2013

مليار ليرة) متأثّرة إلى حّد كبير بانخفاض اإليرادات من  58-البلديات، كما تراجعت اإليرادات الضريبية (

  سعار النفط. الضريبة على القيمة المضافة بسبب تباطؤ النمو االقتصادي وانخفاض أ

ل فقط ،2015من شھر كانون الثاني  اعتباراً تجدر اإلشارة إلى أنه  المبالغ الفعلية المحّولة من قبل وزارة  تُسجَّ

المبالغ  كانت تُعتمداالتصاالت إلى حساب الخزينة اللبنانية لدى مصرف لبنان، علًما أنه في السنوات السابقة 

 االت أو وزارة المالية. الشھرية المقّدرة من قبل وزارة االتص

ى،  المبالغ اإلجمالية المدفوعة انخفاض - وتيرة أدن ى  21032من ب رة إل ار لي ار 20393ملي ة ملي  639اً، أي بقيم

امانخفاض  من ذلكونتج  %.3,0مليار ليرة وبنسبة  دين الع ة ال ار  14430من  النفقات األّولية من خارج خدم ملي

اراً  13343ليرة إلى  اً أن  ،%)7,5-( ملي انعلم اء لبن ى مؤسسة كھرب ة  التحويالت إل ار  1446تراجعت بقيم ملي

نفط. اني  ليرة نتيجة انخفاض أسعار ال انون الث اراً من ك ه اعتب ذكر أن ار في 2015يُ دي كمعي د األساس النق ، يُعتم

دالً عملية احتساب إجمالي تحويالت االعتمادات المستندية الصافية من الخزينة اللبنانية إلى مؤسس ة كھرباء لبنان ب

د ارتفعت  ام فق دين الع ة ال ا خدم داً في السابق. أم ان معتم من تاريخ استحقاق فواتير االعتمادات المستندية الذي ك

  %). 6,8(+ 2015ملياراً في العام  7050إلى  2014مليارات ليرة في العام  6603من 

ع من وبذلك،  - د ارتف رة  4632يكون العجز العام ق ار لي ام ملي ى  2014في الع ام  5958إل اراً في الع  2015ملي

  .  في العاَمْين المذكوَرْين على التواليمن مجموع المدفوعات % 29,2إلى % 22,0من وارتفعت نسبتُه 

ار  1970مقابل فائض أعلى بلغ  2015في العام   مليار ليرة 1092 تهقيمفائضاً بلغت وحقّق الرصيد األّولي  - ملي

  . 2014في العام 

ىارتفعت ويتبيّن من الجدول أدناه أن خدمة الدين  اً عل ّل من  قياس ةك دفوعات اإلجمالي ة الم  والمقبوضات اإلجمالي

  .2015و 2014العاَمْين  عند مقارنتھما في

  تطور بعض النسب المئوية المتعلّقة بخدمة الدين العام -4جدول رقم   
  2014  2015  

  34,6  31,4  خدمة الدين العام/المدفوعات اإلجمالية

  48,8  40,3  خدمة الدين العام /المقبوضات اإلجمالية

  مصدر المعلومات: وزارة المالية     
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  سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

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

العام في نهاية  اً مليار  64112مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و 65071مليار ليرة مقابل  64940إلى 
نشير  من العام الحالي. في الفصل األّولمليار ليرة  828بقيمة  ارتفعت. وبذلك، تكون هذه المحفظة قد 2015
سنوات بقيمة  7سندات من فئة  ،السندات العادية إضافة إلى ،2016في شهر آذار  وزارة المالية أصدرت إلى أن

ليست جزءًا من  وهي مليار ليرة، 450سنة بقيمة  15ة األولى سندات من فئة مليار ليرة، كما أصدرت للمرّ  457
  زنامة اإلصدارات المنتظمة.  و ر 

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

  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  -  5,18  12,94  3,05  19,19  20,66  29,62  6,73  1,61  0,65  0,37  2016 شباط

  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 

  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

ة  و 7يتبيّن من الجدول أعاله أن حصة السندات من فئ ا ف % من مجموع المحفظة في 41,8ق شّكلت سنوات وم

غ  3، وأن حصة السندات من فئة 2016نھاية آذار  دريجياً لتبل ة الشھر 27,8سنوات تسّجل انخفاضاً ت % في نھاي

  المذكور.   
  

الليرة: من  القيمة الفعليةوانخفضت  ة ب ة اللبناني ة لسندات الخزين ة  65782للمحفظة اإلجمالي رة في نھاي ار لي ملي

  . وتوّزعت على المكتتبين كاآلتي:مليارات ليرة) 307-( 2016ملياراً في نھاية آذار   65475لى شباط إ

  
  توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين -6جدول رقم 

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

  المصارف 

  عالحصة من المجمو

29738 

46,0%  

29313 

44,6%  

28894 

44,1%  

  مصرف لبنان

  الحصة من المجموع

23907  

37,0%  

25363  

38,6%  

25820  

39,4%  

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

562  

0,9%  

553  

0,8%  

564  

0,9%  

  المؤسسات العامة

  الحصة من المجموع

8461  

13,1%  

8573  

13,0%  

8220  

12,6%  

  الجمھور

  عالحصة من المجمو

1986  

3,1%  

1980  

3,0%  

1977  

3,0%  

  65475  65782  64654  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان      
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ة  الليرة اللبناني ة ب يتبيّن من الجدول أعاله تغيّر بسيط في حصة كّل من المكتتبين في مجموع محفظة سندات الخزين

ى 44,1 حيث انخفضت حصة كّل من المصارف إلىب 2016بين نھاية شباط ونھاية آذار  % والمؤسسات العامة إل

  % واستقّرت حصة الجمھور والمؤسسات العامة. 39,4%، فيما ارتفعت حصة مصرف لبنان إلى 12,6

 

  سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

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

مليون  25067مليون دوالر مقابل  25075ما يوازي الكتتابات اإلسمية زائد الفوائد المتراكمة حتى تاريخه) ا

   .2015مليون دوالر في نھاية العام  24916دوالر في نھاية الشھر الذي سبق و 
ة  دز بلغت، 2016 آذاروفي نھاي الي محفظة سندات اليوروبون ة من إجم  18521 محفظة المصارف التجاري

بتُه  ا نس ون دوالر (أي م وازي 73,9ملي ا ي ل م ة) مقاب وع المحفظ ن مجم ا  18338% م ون دوالر (أي م ملي

بتُه  17645% من المجموع) و73,2نسبتُه  ة 70,8مليون دوالر (أي ما نس % من مجموع المحفظة) في نھاي

  . 2015كانون األول 
  

  الدين العام

ي  ةف غ ، 2016 آذار نھاي ام اإلجبل دين الع اليال وازي  107092 م ا ي رة (م ار لي ل   71,0ملي ار دوالر) مقاب ملي

ذي سبق و 107358 ة الشھر ال ام  106011مليار ليرة في نھاي ة الع اراً في نھاي دين 2015ملي ذلك، يكون ال . وب

ام  1081العام اإلجمالي ازداد بقيمة  دُرھا  2016مليار ليرة في الفصل األّول من الع ادة ق ل زي ار ملي 4321(مقاب

  ).2015ليرة في الفصل األول من العام 

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

ر رَّ ة  المح ة بقيم الليرة اللبناني وازي  817ب ا ي ة بم العمالت األجنبي ّرر ب دين المح رة وال ار لي رة  264ملي ار لي ملي

   والر).مليون د 175(

رة في  94365الدين العام الصافي، المحتَسب بعد تنـزيل ودائع القطاع العام لدى الجھاز المصرفي،  وبلغ مليار لي

ً ارتفاع مسّجالً ، 2016آذار نھاية    .2015قياساً على نھاية العام  %1,7نسبتُه  ا

ـھاية  ي ن ة 2016آذار وف ت قيم ة، بلغ الليرة اللبناني ّرر ب ام المح دين الع والي  66012 ال ّكلةً ح رة، مش ار لي ملي

ام61,6 دين الع الي ال ادل   % من إجم ا يع ل م ار 41080مقاب ا  ملي ة، أي م العمالت األجنبي ّرر ب دين المح رة لل لي

 % من الدين العام اإلجمالي.38,4نسبتُه 

ة،  الليرة اللبناني ّرر ب ام المح دين الع ل ال ى صعيد تموي ة44,4بلغت حصة المصارف عل ي نھاي  2016 آذار % ف

 % للقطاع غير المصرفي.16,3% لمصرف لبنان و39,7مقابل 
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  مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية -7جدول رقم 

  بالنسبة المئوية -نھاية الفترة     
  2016آذار   2016شباط     2015أول  ك  

  44,0  44,4  45,8  المصارف في لبنان
  39,7  38,8  37,3  مصرف لبنان

  16,3  16,8  16,9  اع غير المصرفيالقط
  100,0  100,0  100,0  المجموع

  المصدر: مصرف لبنان     
  

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

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

  2016آذار    2016 شباط   2015ول ك أ  

  3,9  3,8  3,8  الحكومات

  0,2  0,2  0,2  2-قروض باريس

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

  92,0  92,1  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

ان   والمجّمعة للمصارف التجارية العاملةالموجودات/المطلوبات اإلجمالية  ارتفعت، 2016 آذار في نھاية في لبن

ة الشھر  281278 مقابل مليار دوالر)، 187,7مليار ليرة (ما يوازي  282896ما يعادل  إلى رة في نھاي مليار لي

بقه ذي س رة 280379و ال ار لي ة  ملي ي نھاي ام ف ار 266758( 2015الع ة  ملي ي نھاي رة ف  وازداد .)2015 آذارلي

األول من  الفصلفي  %0,9بنسبة إجمالي ميزانية المصارف التجارية، الذي يشير إلى حجم النشاط المصرفي، 

  .2015الفترة ذاتھا من العام في  %0,7مقابل ارتفاعه بنسبة  2016العام 

  

  المطلوبات

  لية في المصارف التجاريةالودائع اإلجما

يم و ،الودائع اإلجمالية لدى المصارف التجارية بلغت، 2016 آذارفي نھاية  ع القطاع الخاص المق التي تضّم ودائ

افةً  يم، إض ر المق ا  وغي ام، م اع الع ع القط ى ودائ ادل إل ّكلت  235032يع رة وش ار لي الي  %83,1ملي ن إجم م

ة  233589و لشھر الذي سبقهافي نھاية ليرة  اتمليار 233308 المطلوبات مقابل ام مليار ليرة في نھاي  2015الع

ام  الفصل في %0,6الودائع اإلجمالية بنسبة  ارتفعت. و)2015 آذارفي نھاية  مليار ليرة 224124( األول من الع

  . 2015% في الفترة ذاتھا من العام 0,7بنسبة  مقابل ارتفاعھا، 2016

ة 64,81 اع الخاص المقيم وغير المقيمودائع القط معّدل دولرة بلغو ل 2016 آذار% في نھاي في   %64,69 مقاب

  ).2015 آذار% في نھاية 65,25( 2015العام % في نھاية 64,88و نھاية الشھر الذي سبقه
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ةالودائع اإلجمالية للقطاع الخاص المقيم  ارتفعت، 2016 آذارفي نھاية  - دى المصارف التجاري ادل  إلى ل ا يع م

ذي  180468 % من إجمالي المطلوبات، مقابل64,3مليار ليرة وشّكلت  181889 ة الشھر ال رة في نھاي ار لي ملي

رة 180489و سبقه ة  مليار لي ام في نھاي رة 172829( 2015الع ار لي ة  ملي ذه . و)2015 آذارفي نھاي ارتفعت ھ

ام 0,8الودائع بنسبة  ا بنسبة  2016% في الفصل األول من الع ل ارتفاعھ افي % 0,5مقاب رة ذاتھ ام  الفت من الع

2015.   

  
ا ازدادت، 2016األول من العام  الفصل % في0,8 وفي التفصيل، ارتفعت ودائع المقيمين بالليرة بنسبة ع  كم ودائ

يم بلغو .%0,7 بنسبةبالعمالت األجنبية  المقيمين ة 59,20 معّدل دولرة ودائع القطاع الخاص المق  آذار% في نھاي

ام 59,23و % في نھاية الشھر الذي سبقه59,02 مقابل 2016 ة الع ة 59,39( 2015% في نھاي  آذار% في نھاي

2015.(   

  

ة و ي نھاي ت، 2016 آذارف يم بلغ ر المق اع الخاص غي ع القط ة ودائ دى المصارف التجاري وازي  ل ا ي  31786م

ون ل ملي ين 31703 دوالر مقاب بقه مالي ذي س ھر ال ة الش ي نھاي ون د 31858و دوالر ف ة ملي ي نھاي ام والر ف الع

ع بنسبة  تراجعتو. )2015 آذارفي نھاية  دوالر مليون 30815( 2015 األول من  الفصل % في0,2ھذه الودائ

  .2015من العام  الفترة ذاتھافي % 1,7 بنسبة ارتفاعھا مقابل 2016العام 

     

    ودائع القطاع المالي غير المقيم 

ع القطاع  بلغت، 2016 آذارفي نھاية  انودائ ة في لبن ة العامل دى المصارف التجاري يم ل ر المق الي غي حوالي  الم

بقه مليون 6565 دوالر مقابل مليون 6347 ذي س ون 6543و دوالر في نھاية الشھر ال ة  ملي ام دوالر في نھاي الع

  .)2015 آذاردوالر في نھاية  ماليين 5703( 2015

  

    األموال الخاصة للمصارف التجارية

ة ي نھاي ت، 2016 آذار ف ة بلغ وال الخاصة للمصارف التجاري ادل  األم ا يع رة ( 25061م ار لي ار  16,6ملي ملي

ام مليار ليرة في نھاية  25131و مليار ليرة في نھاية الشھر الذي سبقه 25155 دوالر) مقابل  23798( 2015الع

ليفات 30,2و % من إجمالي الميزانية المجّمعة8,9، وشّكلت )2015 آذارمليار ليرة في نھاية  % من مجموع التس

اع الخاص.  توللقط ة  تراجع وال الخاّص بة األم ي %0,3بنس ام  الفصل ف ن الع ل ، 2016األول م ا مقاب ارتفاعھ

  .2015ذاتھا من العام  % في الفترة0,3بنسبة 
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  الموجودات

    ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان

وازي  إلى ية لدى مصرف لبنانودائع المصارف التجار ارتفعت، 2016 آذارفي نھاية  ا ي رة  108422م ار لي ملي

ذي سبقه 107233 مقابل ة الشھر ال رة في نھاي ار لي ة  106329و ملي رة في نھاي ار لي ام ملي  96647( 2015الع

د ازدادت بنسبة )2015 آذارمليار ليرة في نھاية  ع ق ام  الفصل % في2,0. وبذلك، تكون ھذه الودائ األول من الع

  .2015% في الفترة ذاتھا من العام 1,0ارتفاعھا بنسبة  مقابل، 2016

 
  التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم

يم ارتفعت، 2016 آذارفي نھاية  ة للقطاع الخاص المق ى التسليفات الممنوحة من المصارف التجاري وازي  إل ا ي م

ادل  73237 ا يع رة أو م ون 48582مليار لي ل ملي ون 48200 دوالر، مقاب بقه ملي ذي س ة الشھر ال  دوالر في نھاي

ة  48045و ي نھاي ون دوالر ف ام ملي ة  45699( 2015الع ي نھاي ون دوالر ف ذلك، )2015 آذارملي ون. وب ذه  تك ھ

ليفات د ازدادت بنسبة  التس ام  الفصلفي % 1,1ق بة  ،2016األول من الع ا بنس ل ارتفاعھ ي الفصل 0,7مقاب % ف

  .2015األول من العام 

 

  لمصرفية للقطاع العامالتسليفات ا

ة  ي نھاي ت، 2016 آذارف ام بلغ ة للقطاع الع ة من المصارف التجاري ليفات الممنوح ادل  التس ا يع ار  57540م ملي

ام مليار ليرة في نھاية  56984و ليرة في نھاية الشھر الذي سبقه اتمليار 57706 مقابل ،ليرة  58710( 2015الع

ار ة  اتملي ي نھاي رة ف ليفات زدادتاو .)2015 آذارلي ذه التس بة  ھ ي %1,0بنس ام  الفصل ف ن الع  ،2016األول م

  . 2015من العام  % في الفترة ذاتھا4,3مقابل ارتفاعھا بنسبة 

  
دار  تراجعتوفي التفصيل،   الليرة بمق ام ب رة في 765التسليفات المصرفية للقطاع الع ار لي األول من  الفصل ملي

رة ف 29619لتبلغ  2016العام  ار لي ة ي ملي العمالت  ازدادت في حين ،2016 آذارنھاي ام ب ليفات للقطاع الع التس

    .مليار ليرة 27921ما يعادل  لتصل إلىمليار ليرة  1321وازي بقيمة ت األجنبية

  

  الموجودات الخارجية 

ة  ي نھاي ت، 2016 آذارف ة بلغ ارف التجاري ة للمص ودات الخارجي والي  الموج ون 23169ح ل ملي  دوالر مقاب

ة  23794و دوالر في نھاية الشھر الذي سبقه مليون 23082 ون دوالر في نھاي ام ملي ون  22531( 2015الع ملي

ام  الفصل % في2,6ھذه الموجودات بنسبة  تراجعتو. )2015 آذار دوالر في نھاية ل ، 2016األول من الع مقاب

  .2015من العام  الفترة ذاتھا% في 6,9بنسبة تراجعھا 
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 ً   يالوضع النقد -رابعا

    الكتلة النقدية

ة ي نھاي ت، 2016 آذار ف ة النقدي ارتفع ع (مالكتل ا الواس الليرة و )3ة بمفھومھ ةبب ى  العمالت األجنبي وازيإل ا ي  م

رة  186360و مليار ليرة في نھاية الشھر الذي سبقه 186166 مقابل ،ليرة اتمليار 187703 ار لي ة ملي في نھاي

ة (م تكونبذلك، و .)2015 آذار ةمليار ليرة في نھاي 177973( 2015العام  ة االجمالي ة النقدي د ) 3الكتل  ارتفعتق

ام  الفصل% في 0,7بنسبة  ل  ،2016األول من الع ا بنسبة مقاب ا في %0,3ارتفاعھ رة ذاتھ ام  الفت . 2015من الع

ة أخرى غ، من جھ ة بل ة النقدي رة الكتل ّدل دول ة 57,82 )3)/م2م-3((مأي ) 3م( مع لم 2016 آذار% في نھاي  قاب

وتأتّى  .)2015 آذار% في نھاية 58,12( 2015العام في نھاية  %57,81و % في نھاية الشھر الذي سبقه57,66

  :من 2016األول من العام  الفصل فيمليار ليرة  1342 والبالغ) 3(م لكتلة النقدية اإلجماليةا ارتفاع

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

وازي  مركزي)ال ادل  1414بما ي ا يع رة (م ار لي ون 938ملي تجودوالر).  ملي ك ن اع  عن ذل الموجودات من ارتف

ون 1533مليار ليرة ( 2311الذھب بمقدار  ر  ، في حين تراجعتدوالر) ملي ة الصافية (غي الموجودات الخارجي

 .دوالر) مليون 595يعادل  مليار ليرة (ما 897الذھب) بما يوازي 

  .مليار ليرة 3166 على القطاع العام بقيمة لجھاز المصرفياديون  صافي ارتفاع -

ً "المسّجلة  فروقات القطع ارتفاع -   .مليار ليرة 2511بقيمة  " سلبا

اع - ة ارتف ليفات اإلجمالي ة التس از المصرفي الممنوح يم للقطاع الخاص من الجھ والي المق ار ل 816 بح رة، ملي ي

ادلو، مليار ليرة 328التسليفات بالليرة بما مقداره  كّل من ارتفاع نتيجة ا يع ة بم العمالت األجنبي ليفات ب  489 التس

  .دوالر) مليون 325حوالي مليار ليرة (

  ليرة. مليار 1543البنود األخرى الصافية بقيمة  تراجع -

يو ن  الفصل ف ام األول م ت ،2016الع ة ب ارتفع ة النقدي يّق (مالكتل ا الض بة  )1الليرة بمفھومھ ا، %0,1بنس  كم

  .%0,7بنسبة  )2الكتلة النقدية بالليرة بمفھومھا الواسع (م ازدادت

  

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

  .لدى الجھاز المصرفي خرى بالليرة اللبنانيةاأل 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.
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  معدالت الفوائد

  معّدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

دة ارتفعت قليالً ، 2016 آذار  نھاية في ة ةلقَّ المثالفائ الليرة اللبناني ة ب ة لسندات الخزين ى المحفظة اإلجمالي ى  عل إل

ذي سبق (6,93% مقابل 6,95 ة الشھر ال ام 6,94% في نھاي ة الع ع 2015% في نھاي ا ارتف متوسط عمر ). كم

ل  3,43يوماً ( 1250إلى  المحفظة اً ( 1213سنوات) مقاب ً  1222و سنوات) 3,32يوم ا سنوات) في  3,35( يوم

ْي في الفائدة أو في نھاية الفترات الثالث على التوالي. ويُفسَّر ھذا االرتفاع إن  األجل بإصدار سندات طويلة من فئتَ

  .2016سنة في شھر آذار  15و 7

تقّرت   دالتواس ھر  مع الل ش اً خ َدَرة دوري ة الُمص ندات الخزين ى س ة عل دة الفعلي ي  2016آذار الفائ ّ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

  سنة.  15السندات من فئة % على 7,90سنوات و 7% على السندات من فئة 7,08

  

  )Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األجنبية (

ة  ي نھاي تقّرت ، 2016آذار ف دة اس ة  ةلقَّ المثالفائ ـمالت األجنبي ة بالع ندات الخزين ـة لس ة اإلجمالي ى المحفظ عل

)(Eurobonds  ى بق (6,41عل ذي س ھر ال ة الش ي نھاي أنھا ف ي نھا6,44% ش انون األول % ف ة ك )،  2015ي

ة  6,09سنوات ( 6,15سنوات من  6,07إلى  متوسط عمر المحفظةوانخفض   واريخ الثالث ة الت سنوات) في نھاي

    .على التوالي

 

  الفوائد المصرفية على الليرة

دة ارتفع قليالً ، 2016 آذارفي  الليرة اللبن ةلقَّ المثمتوسط الفائ ّددة ب دة أو المج ع الجدي ى الودائ ةعل ى  اني % 5,59إل

ل  ذي سبق (5,57مقاب ي الشھر ال ي آذار 5,57% ف ا يخصّ 2015% ف ي م ا ف دة  ). أم ةمتوسط الفائ ى  المثقَّل عل

الليرة ّددة ب دار  ،التسليفات الجديدة أو المج ارتفع بمق ى  44ف ية في آذار إل ل 8,62نقطة أساس % في 8,18% مقاب

  شباط الماضي. 

ي آذار  ي 2016وف ط الفائ، بق الليرة ( ةلقَّ المثدة متوّس ين المصارف ب غ  )Interbank  Rateب تقّر وبل به مس ش

  ).2015% في آذار 2,78% في الشھر الذي سبق (3,05% مقابل 3,06

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

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

  2016آذار   2016 شباط  2015 آذار   

  5,59  5,57  5,57  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجّددة

  *8,62  *8,18  6,94  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجّددة

  3,06  3,05  2,78  المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

  المصدر: مصرف لبنان    

  احتسابه قبل أي دعم أو تسھيل أو تنزيل من االحتياطي اإللزامي. ويتمّ  389 رقم يم الوسيط*بموجب التعم
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  الفوائد المصرفية على الدوالر

ان المثقَّلالمتوّسط ارتفع  ،2016 آذارفي  دى المصارف في لبن دوالر ل ّددة بال  للفائدة على الودائع الجديدة أو المج

ى قَّ المتوّسط المثكما ارتفع  ).2015% في آذار 3,12سبق (% في الشھر الذي 3,22% من 3,27إلى  ل للفائدة عل

  .2016% في آذار 7,36% في شباط إلى 7,31من  التسليفات الجديدة أو المجّددة بالدوالر

ذي سبق (0,62مقابل  0,63 الليبور لثالثة أشھر معدل متوسط، بلغ 2016وفي آذار  % في 0,27% في الشھر ال

  ). 2015آذار 

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

  

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

  3,27  3,22  3,12  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجّددة

  7,36  7,31  7,16  ت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجّددةمتوسط المعدال

 0,63 0,62  0,27  متوّسط معّدل ليبور لثالثة أشھر

  المصدر: مصرف لبنان    

       

  سوق القطع

ى  ،2016في آذار  دوالر األميركي عل رات 1507,5أقفل متوسط سعر ال ّدة لي ذ سنوات ع أنه من وبقي ھامش  ش

غ  1514ليرة للشراء و 1501أي  تسعيره على حاله، ام العمل في سوق القطع بل  21ليرة للمبيع. يُذكر أن عدد أي

ً يوم   .2016من العام  الثالثفي الشھر  ا

ة شباط  31424من  موجودات مصرف لبنان بالعمالت األجنبيةانخفضت على صعيد آخر،  مليون دوالر في نھاي

ة ، وعلي2016مليوناً في نھاية آذار  30371إلى  د ارتفعت بقيم ون 267 ه تكون ھذه الموجودات ق دوالر في  ملي

  مليون دوالر في الفصل ذاته من العام الذي سبق. 2130بمقدار  ھاارتفاعمقابل  الفصل األول من العام الجاري
  

  ؤشر أسعار االستھالكم

ي  ارات، 2016آذار ف وث واالستش ة البح رومؤّشانخفض ، وبحسب مؤسس ة بي عار لمدين  ت وضواحيھار األس

ع بنسبة 0,13بنسبة  ا ارتف ذي سبق، فيم ى الشھر ال اً عل انون األول 0,28% قياس ى ك اً عل د 2015% قياس . وعن

ة في  2016مقارنة متوسط ھذا المؤشر في األشھر اإلثني عشر المنتھية في آذار  ي عشر المنتھي مع األشھر اإلثن

  %.  0,36، يكون قد ارتفع قليالً بنسبة 2015آذار 
  

انا أم ي لبن بة  مؤشر األسعار ف ع بنس د ارتف زي، فق ذي تنشره إدارة اإلحصاء المرك ي آذار 0,48ال  2016% ف

ا انخفض بحوالي  ذي سبق، فيم ى الشھر ال انون األول 1,16قياساً عل ى ك اً عل % 3,71وبحوالي  2015% قياس

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

2015  .  
 

          
 


