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 الوضع االقتصادي والمالي والمصرفي

 1027 أيلول  

 

مقارنة مع الفترة ذاتها من  1017مؤشرات القطاع الحقيقي في األشهر التسعة األولى من العام  نتائج تفاوتت 

 خراآل بعضها تراجعفيما ، هابومساحات البناء المرّخص المطار حركة ك بعضها فتحّسن ،العام الذي سبق

الودائع المصرفية في  رفت، عالنشاط المصرفيعلى صعيد . الصادرات والواردات السلعيةو مقاصة الشيكاتك

 العام الذي سبقفي الفترة ذاتها من  هتا كانممّ  ريبةق ، وهي%0,0نسبة زيادة ب 1017أيلول  - فترة كانون الثاني

بلغت قابل زيادة أعلى م %0,4بنسبة  وجودات/مطلوبات المصارف التجاريةإجمالي م ازدادفي حين ، (0,4%)+

ذها مصرف ذلك أن حجم عمليات الهندسة المالية التي نفّ ، 1015أيلول  - في فترة كانون الثاني %5,4 نسبتها

سّجل ميزان ، ة أخرىمن جه. 1017فاق حجم العمليات الخاصة المنفّذة حتى أيلول  1015لبنان حتى أيلول 

مليون دوالر لغاية أيلول  444 فائض بقيمة مليون دوالر مقابل 190عجزاً بقيمة  1017لغاية أيلول المدفوعات 

 44إلى  التي وصلتبالعمالت األجنبية  موجوداته الخارجية السائلةمن تعزيز  مصرف لبنان تمّكن، فيما 1015

األشهر في  %0,4، فقد تباطأت وتيرة نموه إلى الدين العام اإلجمالي أّما. 1017في نهاية أيلول  مليار دوالر

في ما يخّص معدالت الفائدة، فقد و. 1017مليار دوالر في نهاية أيلول  77 من العام الحالي ليبلغ التسعة األولى

، فيما عرفت المعدالت المصرفية 1017أيلول  - بقيت مستقّرة على سندات الخزينة بالليرة في فترة كانون الثاني

 بعض التقلّبات صعوداً أو نزوالً.

 

   تصادي العامالوضع االق -أوالا 

 الشيكات المتقاصة

 مليييون 4959دوالر مقابييل  مليييون 0074مييا يعييادل  إلييى القيميية اإلجمالييية للشيييكات المتقاّصيية تراجعييت، 1017 أيلييولفييي 

 فيي %0,7بنسيبة قيمية الشييكات المتقاصية  انخفضيتو. 1015 أيلولدوالر في  مليون 4775و الشهر الذي سبقدوالر في 

معييدّل دولييرة قيميية الشيييكات تراجييع و 1015الفتييرة ذاتهييا ميين العييام بالمقارنيية مييع  1017العييام  ميين األولييى التسييعةاألشييهر 

كميا يتبييّن  ،1015الفتيرة المماللية مين العيام  في %71,4مقابل  1017 أيلول -فترة كانون الثانيفي  %57,7 إلى المتقاّصة

 .من الجدول أدناه

 1027-1022السنوات من  األولى التسعةهر األش فيتطّور الشيكات المتقاّصة  -2جدول رقم 

نسبة التغيّر، %  1027 1022 1022 1022 

1027/1022 

 الشيكات بالليرة

 العدد )آالف( -

 القيمة )مليار ليرة( -

 متوّسط قيمة الشيك )آالف الليرات(  -

 

1974 

10015 

5700 

 

4047 

10700 

5707 

 

4157 

11941 

5914 

 

4457 

14515 

7017 

 

+5,4 

+7,7 

+1,4 

 الشيكات بالعمالت األجنبية

 العدد )آالف( -

 القيمة )مليون دوالر( -

 متوّسط قيمة الشيك )دوالر( -

 

5700 

01449 

5441 

 

5117 

47001 

5107 

 

5040 

45095 

4975 

 

4590 

40517 

5070 

 

-4,5 

-0,1 

+1,5 

 مجموع قيمة الشيكات )مليار ليرة(

 متوّسط قيمة الشيك )آالف الليرات(

70470 

7741 

77107 

7040 

75405 

7401 

74711 

7470 

-0,7 

+0,7 

 دولرة الشيكات، %

 العدد - 

 القيمة - 

 

59,1 

74,9 

 

57,1 

74,0 

 

54,5 

71,4 

 

51,7 

57,7 

 

 المصدر: مصرف لبنان       
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 حركة االستيراد

الشيهر اليذي فيي  دوالر نومليي 1490 مقابيل دوالر ملييون 1197 إليى قيمية اليواردات السيلعية تراجعيت ،1017 أيليولفي 

األشيهر  فيي %1,4 بنسيبة تراجعيتقيد  السيلعية اليواردات قيمية وبذلك، تكون .1015 أيلولدوالر في  مليون 1007و سبق

 .%4,9 الكّميات المستوردة بنسبة تراجعت كما، 1015العام  من الفترة ذاتها مقارنة معبال 1017العام  مناألولى  التسعة

بحسي  نوعهيا كياآلتي: احتلّيت المنتجيات المعدنيية   1017مين العيام  األوليى التسعةاألشهر  في الواردات السلعية تتوّزعو

اآلالت ، فيي(%11,1منتجييات الصييناعة الكيميائييية ) ميين المجمييوع، تلتهييا %19,1وشييّكلت حّصييتها العييادة كالمركييز األول 

 عليى صيعيدو .(%7,4) اعة األغذييةمنتجيات صينف ،(%9,9معيدّات النقيل )لّم  ،(%10,4ائية )بواألجهزة والمعدّات الكهر

إذ المرتبية األوليى  فيي الصيين تحل ّ ،1017العيام  مين األولى التسعةاألشهر  في السلع التي استورد منها لبنان البلدانأبرز 

الوالييات ليّم ، (%5,0) ألمانيياف(، %7,0) اليونيان(، لّم %9,1) ايطالياتلتها  ،من مجموع الواردات %10,0 تهالغت حصّ ب

 .  (%5,0) حدة األميركيةالمتّ 

 

 1027-1022السنوات  من األولى التسعةاألشهر  الواردات السلعية في -1جدول رقم 

نسبة التغيّر، %  1027 1022 1022 1022 

1027/1022 

 1,4- 14779 10100 14111 14719 الواردات السلعية )مليون دوالر(

 المصدر: المركز اآللي الجمركي     

 

 حركة التصدير

ملييون دوالر فيي الشيهر الييذي  141مقابيل  ،دوالر مالييين 110 إليى الصيادرات السيلعية قيمية تراجعيت، 1017 أيليولفيي 

األوليى  التسيعةفي األشيهر  %4,1 الصادرات السلعية بنسبةقيمة  كما تراجعت، 1015 أيلولمليون دوالر في  140سبقه و

   .1015 العاممن  اذاته الفترةبالمقارنة مع   1017من العام 

األحجيار الكريمية  بحسي  نوعهيا كياآلتي: احتلّيت 1017 مين العيام األوليى التسيعةاألشهر  توّزعت الصادرات السلعية فيو

منتجييات صييناعة  تلتهييارات، ميين مجمييوع الصيياد %11,7المركييز األول وبلغييت حّصييتها  وشييبه الكريميية والمعييادن الثمينيية

اآلالت ، فييي(%11,0منتجيييات الصيييناعة الكيميائيييية )(، ف%11,4) اتهاالمعيييادن العاديييية ومصييينوعليييّم  ،(%14,7) األغذيييية

مين  األوليى التسيعةاألشيهر  فيي السيلع التي صيدّر إليهيا لبنيان البلدانأبرز  ومن. (%11,1) واألجهزة والمعدّات الكهربائية

، السيلعية صيادراتالجميالي إمين  %11,1 تهاالمرتبية األوليى وبلغيت حّصي التيي احتلّيت جنوب افريقييا :نذكر، 1017العام 

 .(%5,4) العراق، لّم (%7,4) المملكة العربية السعودية(، ف%7,4) اإلمارات العربية المتحدةلّم  (،%7,9)سورية  تلتها

 
 1027-1022السنوات من  األولى التسعةاألشهر  السلعية في الصادرات -3جدول رقم 

نسبة التغيّر، %  1027 1022 1022 1022 

1027/1022 

 4,1- 1110 1117 1140 1414 رات السلعية )مليون دوالر(الصاد

 المصدر: المركز اآللي الجمركي     
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 الحسابات الخارجية

ه  عجييز دوالر مقابييل مليييون 1077 إلييى عجززا الميززاات التجززاري تراجييع ،1017 أيلييول فييي - فييي  دوالر مليييون 1404قييدر 

تراجييع العجييز فييي الميييزان التجيياري قليييالً إلييى و .1015 لأيلييودوالر فييي  مليييون 1190بقيميية  وعجييز الشييهر الييذي سييبق

ملييون دوالر فيي الفتيرة ذاتهيا  11011بقيمية عجز  مقابل 1017مليون دوالر في األشهر التسعة األولى من العام  11774

 .  1015من العام 

ً  ليييةوالمؤسسييات المالييدى الجهيياز المصييرفي  الموجززودات الخارجيززة الصززافية سييّجلت، 1017 أيلييولفييي  -  بحييوالي ارتفاعييا

 أيليولملييون دوالر فيي  179بقيمية و الشيهر اليذي سيبقفيي  دوالر ملييون 457بقيمية  ارتفاعهيا مقابيل ،دوالر ملييون 047

دوالر،  ملييون 190الموجودات الخارجيية الصيافية بحيوالي  تراجعت، 1017من العام  األولى التسعةاألشهر . وفي 1015

 .1015ون دوالر في الفترة ذاتها من العام ملي 444 بقيمة ارتفاعهامقابل 

 

 قطاع البناء

 متير ألي  711إليى  المهندسين في بييروت والشيمال ي  مساحات البناء المرّخص بـها لدى نقابت   تراجعت، 1017 أيلولفي  -

ألوليى مين أّما في األشيهر التسيعة ا .1015 أيلولفي  1م أل  940والشهر الذي سبق في  1م أل  1100( مقابل 1مربع )م

 .1015بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام  %4,0بنسبة  مساحات البناءتراخيص  ، فقد ازدادت1017العام 

 

 1027-1022السنوات من  األولى التسعةاألشهر  تطّور مساحات البناء المرخَّص بها في -2جدول رقم 

 ، %نسبة التغيّر 1027 1022 1022 1022 

1027/1022 

 4,0+ 9407 9075 9451 10441 (1ء اإلجمالية )أل  ممساحات البنا

 المصدر: نقابتا المهندسين في بيروت والشمال     

 

ملييار لييرة  40,1 إليى قيمة الرسيوم العقاريية المسيتوفاة عبير مختلي  أمانيات السيجّل العقياري تراجعت، 1017 أيلولفي  -

أّما فيي األشيهر التسيعة األوليى مين العيام  .1015 أيلولفي  اً رمليا 71,1و في الشهر الذي سبق ليرة اتمليار 109,4 مقابل

 .1015العام  من اذاته الفترة مع بالمقارنة %15,4بنسبة هذه الرسوم  ازدادت، فقد 1017

الشيهر اليذي طين فيي  ألي  099 مقابيل 1017 أيليولطين فيي  ألي  044 بلغيتعلى صعيد كّميات اإلسمنت المسلّمة، فقد  -

 %1,1بنسيبة  تراجعيت هيذه الكّمييات ،1017األولى من العيام  التسعةفي األشهر و. 1015 أيلول فيطن  أل  079و سبقه

 .1015من العام  الفترة ذاتهابالمقارنة مع 

 

 قطاع النقل الجوي

، وعدد الركاب القيادمين رحلة 5949، بلغ عدد الرحالت اإلجمالية من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي 1017 أيلولفي 

ً  071559والمغادرين  أشخاص 479954 ً  190والعيابرين  شخصا . وعليى صيعيد حركية الشيحن عبير المطيار فيي شخصيا

ً  0110، بلغ حجم البضائع المفرغة الشهر المذكور ً  4417مقابل  طنا  للبضائع المشحونة. طنّا
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حركيية كييّل ميين  ارتفعييت ،1015العييام الفتييرة الممالليية ميين ، وبالمقارنيية مييع 1017العييام ميين  األولييى التسييعةاألشييهر وفييي 

عيدد  كميا ازداد، %11,0حركة شحن البضائع عبر المطار بنسيبة و %7,0بنسبة  حركة المغادرينو %7,5القادمين بنسبة 

 .%0,5الرحالت بنسبة 

 

 حركة مطار رفيق الحريري الدولي وحّصة الميدل ايست منها -2جدول رقم 

 1027و 1022العامين من  األولى التسعةاألشهر في 

 التغيّر، % 1027 1022 

 حركة الطائرات )عدد(

 منها: حّصة الميدل ايست، %

40170 

40,1 

40501 

44,0 

+0,5 

 حركة القادمين )عدد(

 منها: حّصة الميدل ايست، %

1940595 

44,7 

4175151 

44,7 

+7,5 

 حركة المغادرين )عدد(

 منها: حّصة الميدل ايست، %

1950177 

44,4 

4107950 

44,4 

+7,0 

 04,4- 0111 7195 ة العابرين )عدد(حرك

 حركة شحن البضائع )طن(

 منها: حّصة الميدل ايست، %

54477 

17,9 

70497 

17,1 

+11,0 

 المصدر: قسم التطوير والتسويق في مطار بيروت الدولي    

 
 حركة مرفأ بيروت

ً  449057فييه  ئع المفرغيةبيياخرة، وحجيم البضيا 107، بليغ عيدد البييواخر التيي دخليت مرفيأ بييروت  1017 أيليولفيي   طنّييا

ً  90115والمشييحونة  ً مسييتوعب 10077، وعييدد المسييتوعبات المفرغيية طنّييا  1017ميين العييام  ىاألوليي التسييعةاألشييهر فييي و. ا

وعييدد المسييتوعبات  %4,0بنسييبة  المشييحونةحجييم البضييائع كييّل ميين ، ارتفييع 1015وبالمقارنيية مييع الفتييرة ذاتهييا ميين العييام 

 .%4,7بنسبة  المفرغةحجم البضائع و %9,1حين تراجع كّل من عدد البواخر بنسبة  ، في %1,5المفرغة بنسبة 

 

  بورصة بيروت

 09,7سهماً قيمتها  7417115تراجعت قليالً حركة بورصة بيروت وبلغ عدد األسهم المتداولة ، 1017 أيلولفي 

 17094407ر فيي آب الماييي )ملييون دوال 57,4سهماً قيمتها اإلجمالية  7051990مليون دوالر مقابل تداول 

ملييون  11445إليى  الرسيملة السيوقية وانخفضت كيذلك قيمية (.1015مليون دوالر في أيلول  141,4أسهم بقيمة 

 مليون دوالر( في نهاية الفترات الثالث على التوالي.  11110مليوناً ) 11070دوالر مقابل 

جمييالي قيميية األسييهم المتداوليية فييي بورصيية ميين إ %74,7القطيياع المصييرفي علييى  اسييتحوذ، 1017 أيلييولوفييي 

ي ها "أ" و"ب" ل %14,1بيروت، مقابل    لقطاع الصناعي.ل %1,1و شركة سوليدير بسهم 

ي ن  األولى وعند مقارنة حركة بورصة بيروت في األشهر التسعة  ، يتبيّن اآلتي:1017و 1015من العام 

 مليوناً. 49,5مليون سهم إلى  74,4انخفاض عدد األسهم المتداولة من  -

 مليوناً. 414,9مليون دوالر إلى  541,4انخفاض قيمة األسهم المتداولة من  -
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ا   المالية العامة    -ثانيا

ملييار لييرة فيي الشيهر  754مليار لييرة مقابيل فيائض بمقيدار  947بلغ العجز العام اإلجمالي ، 1017حزيران  في

وتبيّن أرقام المالية العامية )موازنية + خزينية( عنيد (. 1015حزيران مليار ليرة في  497)عجز بقيمة الذي سبق 

ي ن فيمقارنتها   المعطيات التالية:  1017و 1015 النص  األول من العام 

مليار ليرة  1091، أي بمقدار اً مليار 9145مليار ليرة إلى  7004من  المبالغ اإلجمالية المقبويةارتفاع  -

مليار ليرة( فيما انخفضت كّل من اإليرادات غير  1417ية )+ارتفعت اإليرادات الضريب .%14,5وبنسبة 

مليار ليرة(. وتجدر اإلشارة إلى أن االرتفاع الملحوظ  70-مليار ليرة( ومقبويات الخزينة ) 107-الضريبية )

مليار ليرة ومعظم مصدرها  940في اإليرادات الضريبية يعود بشكل رئيسي إلى الضريبة على األرباح )+

  الستثنائية التي دفعتها المصارف للخزينة(. الضريبة ا

ملييار لييرة  050ات، أي بقيمية ملييار 10400ملييار لييرة إليى  10950من  المبالغ اإلجمالية المدفوعة انخفاض -

ملييار لييرة فيي فتيرة  7197من انخفاض النفقيات األّوليية خيارد خدمية اليدين العيام مين  ذلكونتج  .%0,1وبنسبة 

والناتجة بشكل أساسيي  1017حزيران  -ملياراً في فترة كانون الثاني  5579إلى  1015زيران ح –كانون الثاني 

ملييار لييرة( علمياً أن التحيويالت إليى مؤسسية كهربياء لبنيان ارتفعيت  740-من تراجع التحيويالت إليى البليديات )

 4714مليار ليرة إلى  4555ة )من مليار لير 149خدمة الدين العام فقد ارتفعت بقيمة  مليار ليرة. أما  440بقيمة 

 ملياراً(.

ملياراً  1457إلى  1015مليار ليرة في النص  األول من العام  1919يكون العجز العام قد انخفض من وبذلك،  -

فييي  %14,0ميين مجمييوع المييدفوعات إلييى  %15,5ن مييوانخفضييت نسييبت ه  1017فييي النصيي  األول ميين العييام 

ت ي ن على ا  . لتواليالفترت ي ن المذكور 

مقابيل فيائض  1017فيي النصي  األول مين العيام   مليار ليرة 1047 فائضاً كبيراً بمقداروحقّق الرصيد األّولي  -

ه   . 1015مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام  707أدنى مقدار 

جعيت قياسياً عليى عليى الميدفوعات اإلجماليية فيي حيين تراقياسياً ارتفعيت ويتبيّن من الجدول أدناه أن خدمة اليدين 

ي ن النص  األّول من  عند مقارنتهما في المقبويات اإلجمالية  .1017و 1015العام 

  

 تطور بعض النسب المئوية المتعلّقة بخدمة الدين العام -2جدول رقم  
 1027حايرات -1ك  1022حايرات -1ك  

 45,0 44,0 خدمة الدين العام/المدفوعات اإلجمالية

 01,9 04,5 المقبويات اإلجماليةخدمة الدين العام /

 مصدر المعلومات: وزارة المالية     

 

 سندات الخاينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

أشهر،  4للمحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة )فئات  القيمة اإلسمية ارتفعت، 1017أيلول نهاية في 
 (شهراً  170و شهراً  100 ،شهراً  110شهرًا،  95، شهراً  70 ،شهراً  50شهرًا،  45شهرًا،  10شهرًا،  11أشهر،  5
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 (.1015العام في نهاية  اً مليار  59407مليارًا في نهاية الشهر الذي سبق ) 70440مليار ليرة من  71099إلى 
 .1017في األشهر التسعة األولى من العام  مليار ليرة 1141 ارتفعت بقيمةوبذلك، تكون هذه المحفظة قد 

سنوات  10مليار ليرة( و 100سنوات )بقيمة  7سندات من فئَتْي  1017أيلول ة المالية أصدرت في وكانت وزار 
 سنوات وما دون.  4مليار ليرة( باإلضافة إلى السندات من فئة  441)بقيمة 

 

 بالنسبة المئوية( -توّزع سندات الخاينة بالليرة على جميع الفئات )نهاية الفترة -2جدول رقم 
 3  

 أشهر

2 

 أشهر 

21 

 شهراا 

12 

 شهراا 

32 

 شهراا  

20 

 شهراا 

42  

 شهراا 

62 

 شهراا 

210  

 شهراا 

222 

 شهراا 

240 

 شهراا 

 المجموع

 100,00 0,41 0,00 15,01 1,50 11,17 11,40 10,70 7,41 4,04 0,50 0,47 1022 2ك 

 100,0 0,41 0,47 19,70 1,51 11,74 11,07 14,55 7,04 1,40 1,17 0,45 1027آب 

ل أيلززززززززززززززززززو

1027 

0,91 1,41 1,41 7,11 14,15 11,00 11,71 1,45 19,91 0,40 0,40 100,00 

 المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

، لم يسّجل توزع محفظة سندات الخزينة بالليرة تغيّراً ي ذكر ، بحيث بلغت حصة 1017بين نهاية آب ونهاية أيلول 

فيي نهايية الشيهر اليذي سيبق( مين  %71,4)حيوالي  %71,1سينوات وميا فيوق   4سندات الخزينة بالليرة من فئة 

 سنوات. 4أشهر و 4( للسندات من الفئات بين %17,7) %17,7مجموع المحفظة مقابل 

 

مليار ليرة في نهاية أيلول  71507إلى  للمحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة اللبنانية بالليرة القيمة الفعليةوارتفعت 

. وتوّزعييت علييى المكتتبييين ملييار ليييرة( 1401فييي نهايية الشييهر الييذي سييبق )+ مليييار ليييرة 71405مقابيل  1017

 كاآلتي:

 

 

 توّزع سندات الخاينة بالليرة على المكتتبين -2جدول رقم 

 نهاية الفترة، مليار ليرة لبنانية( -)القيمة الفعلية  

 1027أيلول   1027آب   1022 ك أول  

 المصارف 

 الحصة من المجموع

29363 

01,7% 

14717 

45,0% 

10910 

40,4% 

 مصرف لبنان

 الحصة من المجموع

30150 

01,9% 

40595* 

07,5% 

45041* 

40,1% 

 المؤسسات المالية

 الحصة من المجموع

548 

0,7% 

401 

0,7% 

447 

0,7% 

 المؤسسات العامة

 الحصة من المجموع

8718 

11,0% 

7797 

11,4% 

9179 

11,5% 

 الجمهور

 الحصة من المجموع

1531 

1,1% 

1094 

1,1% 

1475 

1,1% 

 71227 72322 70310 المجموع

 المصدر: مصرف لبنان     

   تشمل اتفاقيات إعادة الشراء )الريبو( *
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فييي نهاييية آب إلييى  %45,0تابعييت حصيية المصييارف تراجعهييا ميين مجمييوع محفظيية سييندات الخزينيية بييالليرة ميين 

ي ن  %40,1إلييى  %07,5ن مقابييل ارتفيياع حصيية مصييرف لبنييان ميي 1017فييي نهاييية أيلييول  40,4% فييي التيياريخ 

ي ن، فيما استقّرت نسبياً حصة القطاع غير المصرفي.   المذكور 

 

 سندات الخاينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

)قيمة  Eurobondsمحفظة سندات الخزينة اللبنانية الم صد رة بالعمالت األجنبية  بلغت، 1017أيلول في نـهاية 

ماليين  17409مليون دوالر مقابل  17079ما يوازي ئد الفوائد المتراكمة حتى تاريخه( االكتتابات اإلسمية زا

 . 1015 مليون دوالر في نهاية العام 15040الشهر الذي سبق وفي نهاية دوالر 

 14454ز محفظة المصارف التجارية من إجمالي محفظة سندات اليوروبوند بلغت، 1017 أيلولوفي نهاية          

 %49,1دوالر )أي ما نسبت ه  مليون 15141من مجموع المحفظة( مقابل  %44,9والر )أي ما نسبته د مليون

من المجموع( في نهاية  %49,1مليون دوالر )أي ما نسبت ه  14474من المجموع( في نهاية الشهر الذي سبق و

 . 1015كانون األول 

 

 الدين العام

مليار دوالر(  77,1مليار ليرة )أي ما يعادل  117711 إلى الدين العام اإلجمالي ارتفع، 1017 أيلول نهايةفي 

. (1015العام  مليارات ليرة في نهاية 111910الشهر الذي سبق ) في نهايةمليارات ليرة  115410مقابل 

مقابل  1017لعام ااألشهر التسعة األولى من مليار ليرة في  0901 وبذلك، يكون الدين العام اإلجمالي ارتفع بقيمة

ها  أعلى زيادة  . 1015العام  الفترة ذاتها من مليار ليرة في 5541قدر 

ر بيالعمالت  1017أيلول  -ونتج ارتفاع الدين العام اإلجمالي في فترة كانون الثاني من ارتفاع كّل من الدين المحيرر

 1417بيالليرة اللبنانيية بقيمية )+  رمالييين دوالر( واليدين المحيرر  1707ملييار لييرة ) 1474األجنبية بميا ييوازي 

 مليار ليرة(. 

ملييار لييرة  101400الدين العام الصافي، المحتس   بعد تنـزيل ودائع القطاع العام ليدى الجهياز المصيرفي،  وبلغ

 .1015قياساً على نهاية العام  %4,9نسبت ه ارتفاعاً  مسّجالً ، 1017أيلول في نهاية 

مليييار لييرة، مشييّكلةً حييوالي  71745 الزدين العززام المحززّرر بزالليرة اللبنانيززةغييت قيميية ، بل1017أيليول وفيي نييـهاية 

لييرة لليدين المحيّرر بيالعمالت األجنبيية، أي ميا  ملييار 00944مقابيل ميا يعيادل   من إجمالي اليدين العيام 51,7%

  من الدين العام اإلجمالي. %47,1نسبت ه 

، تابعيت حصية المصيارف فيي لبنيان انخفاييها مقابيل الليرة اللبنانييةلعيام المحيّرر بيتموييل اليدين ا وفي ما يخيصّ 

ارتفاع متواصل لحصة مصرف لبنان وشبه استقرار لحصة القطياع غيير المصيرفي بيين نهايية آب ونهايية أيليول 

1017 . 
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 مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية -7جدول رقم   

 ةبالنسبة المئوي -نهاية الفترة   
 1027أيلول         1027آب  1022أول  ك 

 40,4 45,1 01,9 المصارف في لبنان

 40,0 07,4 01,7 مصرف لبنان

 14,4 14,4 14,4 القطاع غير المصرفي

 20000 20000 20000 المجموع

 المصدر: مصرف لبنان     

 

 كتتبين كاآلتي:في ما يخّص تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية، جاء توّزع حصص المو

 

 مصادر تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية -4جدول رقم 

 بالنسبة المئوية -نهاية الفترة

 1027أيلول  1027آب   1022ك أول  

 4,1 4,1 4,1 الحكومات

 0,0 0,0 0,1 1-قروض باريس

 0,0 0,4 4,7 المتعدّدة األطرافمؤسسات ال

 91,1 91,4 91,5 سندات يوروبوندز

 0,4 0,4 0,0 ندات خاصة لالستمالكات + مصادر أخرى خاصةس

 20000 20000 20000 المجموع

 المصدر: مصرف لبنان     

 

ا: القطاع المصرف  يثالثا

ميا يعيادل في لبنزات   الموجودات/المطلوبات اإلجمالية والمجّمعة للمصارف التجارية العاملة بلغت، 1017 أيلول في نهاية

 407999و مليار ليرة في نهاية الشهر اليذي سيبقه 414541 مقابل مليار دوالر(، 114,0)ما يوازي مليار ليرة  411747

إجمييالي ميزانييية المصييارف  وارتفييع .(1015 أيلييولمليييار ليييرة فييي نهاييية  197491) 1015العييام مليييار ليييرة فييي نهاييية 

مقابيل ارتفاعيه  1017العيام  مين األوليى تسيعةالاألشهر  في %0,4بنسبة  التجارية، الذي يشير إلى حجم النشاط المصرفي،

 .1015الفترة ذاتها من العام في  %5,4 أعلى بلغت بنسبة

 

 المطلوبات

 الودائع اإلجمالية في المصارف التجارية

التيي تضيّم ودائيع القطياع الخياص المقييم وغيير و ،الودائع اإلجمالية لدى المصارف التجارية بلغت، 1017 أيلولفي نهاية 

 %71,1وشيّكلت  ،ملييار دوالر( 174,1)ميا ييوازي  مليار لييرة 150901إلى ودائع القطاع العام، ما يعادل  إيافةً  المقيم،

 1015العيام مليار ليرة في نهايية  140917و مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه 151079 من إجمالي المطلوبات مقابل

 مين األوليى التسيعةاألشيهر فيي  %0,0بنسيبة الودائيع اإلجماليية  عيتارتف. و(1015 أيليولمليار ليرة فيي نهايية  104545)

 .  1015العام  الفترة ذاتها من في %0,4 بلغت قريبة بنسبة ارتفاعها، مقابل 1017العام 

فيي نهايية  %55,91مقابيل  1017 أيليول نهايية فيي %55,90 ودائع القطاع الخياص المقييم وغيير المقييم معّدل دولرة بلغو

 (.1015 أيلولفي نهاية  %50,97) 1015في نهاية العام  %54,71بقه والشهر الذي س
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مييا يعييادل إلييى  لييدى المصييارف التجاريييةالودائززع اإلجماليززة للقطززاع الخززا  المقززيم  وصييلت، 1017 أيلييولفييي نهاييية  -

 ي سيبقهملييار لييرة فيي نهايية الشيهر اليذ 101101 مين إجميالي المطلوبيات، مقابيل %51,9مليار لييرة وشيّكلت  101170

ارتفعيت هيذه الودائيع بنسيبة . و(1015 أيليولمليار لييرة فيي نهايية  177511) 1015العام مليار ليرة في نهاية  194754و

العييام  الفتييرة ذاتهييا ميين فييي %0,4 بلغييت قريبيية ارتفاعهييا بنسيبةمقابييل  1017العييام  ميين األولييى التسييعةاألشييهر  فيي 0,0%

1015.   

 
ودائيع  وازدادت، 1017مين العيام  األوليى التسيعةاألشيهر  فيي %1,1 يمين بيالليرة بنسيبةوفي التفصيل، ارتفعت ودائع المق

 1017 أيليولفيي نهايية  %51,44 معدّل دولرة ودائع القطاع الخاص المقيم وبلغ .%5,4بنسبة بالعمالت األجنبية  المقيمين

 (.1015 أيلولفي نهاية  %49,04) 1015في نهاية العام  %50,41في نهاية الشهر الذي سبقه و %51,47مقابل 

 

 ماليييين 40905مييا ييوازي  ليدى المصييارف التجاريية ودائززع القطزاع الخززا  ليزر المقززيم بلغيت، 1017 أيلييولفيي نهايية و

 44014) 1015العييام مليييون دوالر فييي نهاييية  44951و مليييون دوالر فييي نهاييية الشييهر الييذي سييبقه 40997 دوالر مقابييل

مقابيل  1017العيام من  األولى التسعةاألشهر في  %1,7بنسبة هذه الودائع ارتفعت و. (1015 أيلولدوالر في نهاية  مليون

 .1015الفترة ذاتها من العام في  %4,7 بلغت أعلى بنسبة ارتفاعها

   

   ودائع القطاع المالي لير المقيم 

 7141حيوالي  العاملية فيي لبنيانودائيع القطياع الميالي غيير المقييم ليدى المصيارف التجاريية  بلغيت، 1017 أيلولفي نهاية 

 5504) 1015العيام ملييون دوالر فيي نهايية  5170و دوالر في نهاية الشهر الذي سيبقه ماليين 5705 دوالر مقابل مليون

 .(1015 أيلولدوالر في نهاية  ماليين

 

   األموال الخاصة للمصارف التجارية

مليييار  17,7مليييار ليييرة ) 17115مييا يعييادل  إلييى اريييةاألمييوال الخاصيية للمصييارف التج وصييلت، 1017 أيلييول فييي نهاييية

 15441) 1015العييام مليييار ليييرة فييي نهاييية  17097و فييي نهاييية الشييهر الييذي سييبقه ليييرة اتمليييار 17094 مقابييلدوالر( 

من مجموع التسيليفات للقطياع  %41,5و من إجمالي الميزانية المجّمعة %7,7، وشّكلت (1015 أيلولمليار ليرة في نهاية 

 %0,7مقابل ارتفاعها بنسيبة ، 1017العام  من األولى التسعةاألشهر  في %1,1وارتفعت األموال الخاّصة بنسبة الخاص. 

 .1015في الفترة ذاتها من العام 

 

 الموجودات

   ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنات

ليييرة  اتمليييار 109504مييا ييوازي  ىإلي ودائيع المصييارف التجاريية لييدى مصيرف لبنييان ارتفعييت، 1017 أيليولفيي نهاييية 

ملييار لييرة  117154) 1015العيام مليار ليرة في نهاية  140511و مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه 101417 مقابل

 ،1017العيام  مين األوليى التسيعةاألشيهر  فيي %11,1بنسبة  ازدادت. وبذلك، تكون هذه الودائع قد (1015 أيلولفي نهاية 

   .1015الفترة ذاتها من العام في  %10,4عها بنسبة مقابل ارتفا
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 التسليفات الممنوحة للقطاع الخا  المقيم

ملييار  79959ميا ييوازي  التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم وصلت، 1017 أيلولفي نهاية 

مليون دوالر فيي  41000و نهاية الشهر الذي سبقه في دوالر مليون 41771 دوالر، مقابل مليون 44007ليرة أو ما يعادل 

 التسيعةاألشيهر  في %4,9بنسبة  هذه التسليفات ازدادت. و(1015 أيلولمليون دوالر في نهاية  40194) 1015العام نهاية 

 .1015الفترة ذاتها من العام في  %0,4 مقابل ارتفاعها بنسبة ،1017العام  من األولى

 

 اع العامالتسليفات المصرفية للقط

ملييار  09911ميا يعيادل  إليى التسيليفات الممنوحية مين المصيارف التجاريية للقطياع العيام تراجعيت، 1017 أيليولفي نهايية 

ملييار لييرة  44107) 1015العيام مليار ليرة في نهايية  41400في نهاية الشهر الذي سبقه و مليار ليرة 40411مقابل  ،ليرة

 تراجعهيا، مقابيل 1017العيام  مين األولى التسعةاألشهر  في %0,5بنسبة  ه التسليفاتهذ تراجعتو .(1015 أيلولفي نهاية 

 .1015الفترة ذاتها من العام في  %5,5بنسبة 

مين  األوليى التسيعةاألشيهر  ملييار لييرة فيي 1494التسليفات المصرفية للقطاع العام بالليرة بمقيدار  انخفضتوفي التفصيل، 

بقيمية  التسليفات للقطياع العيام بيالعمالت األجنبيية كما تراجعت ،1017 أيلولنهاية ليرة في  مليار 15747لتبلغ  1017العام 

   .مليار ليرة 14154ما يعادل  لتصل إلىمليار ليرة  17وازي تبسيطة 

 

 الموجودات الخارجية 

 11054 مقابييلدوالر  ماليييين 11507حييوالي  الموجييودات الخارجييية للمصييارف التجارييية بلغييت، 1017 أيلييولفييي نهاييية 

دوالر فيي نهايية  ملييون 11510) 1015العيام ملييون دوالر فيي نهايية  14100و في نهاية الشهر اليذي سيبقه دوالر مليون

، مقابيل تراجعهيا بنسيبة 1017من العيام  األولى التسعةاألشهر في  %5,4هذه الموجودات بنسبة  تراجعتو. (1015 أيلول

 .1015الفترة ذاتها من العام في  9,1%

 

ا   الوضع النقدي -رابعا

   الكتلة النقدية

ملييار  109441 ييوازيإليى  العمالت األجنبييةبيبالليرة و (4ة بمفهومها الواسع )مالكتلة النقدي بلغت، 1017 أيلول في نهاية

ار مليي 190501) 1015العام مليار ليرة في نهاية  100191و ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه مليار 109011 مقابل ،ليرة

 التسييعةاألشييهر فييي  %0,5( قييد ارتفعييت بنسييبة 4اإلجمالييية )م الكتليية النقدييية تكييونبييذلك، و .(1015 أيلييولليييرة فييي نهاييية 

 بليغ، مين جهية أخيرى. 1015العيام مين  الفتيرة ذاتهيا في %0,0 بلغت قريبة بنسبة ارتفاعها، مقابل 1017من العام  األولى

في نهاية الشهر اليذي  %49,97 مقابل 1017 أيلولفي نهاية  %50,00 (4(/م1م-4))مأي ( 4م) معدّل دولرة الكتلة النقدية

( 4)م لكتلية النقديية اإلجمالييةا ارتفياعوتيأتّى  .(1015 أيليولفيي نهايية  %47,00) 1015 العيامفي نهايية  %47,74و سبقه

 :من 1017العام من  األولى التسعةاألشهر  فيمليار ليرة  9149 والبالغ
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بميا  مركيزي(المصيرف المصيارف وأي ال) مة اإلجمالية للموجودات الخارجية الصافية لدى الجهاز المصرفيالقي ارتفاع -

الموجيودات مين اليذه  بمقيدار كيّل مين  ارتفياع عين ذليك نيتجودوالر(.  ملييون 1515مليار ليرة )ما يعيادل  1045يوازي 

ً نتيجة ارتفاع سعر أونصة الذ دوالر( مليون 1170مليار ليرة ) 1754 الموجيودات الخارجيية الصيافية )غيير و، ه  عالمييا

 .دوالر( مليون 005مليار ليرة )ما يعادل  571الذه ( بما يوازي 

 .ليرة مليار 441 على القطاع العام بقيمة لجهاز المصرفياديون  صافي تراجع -

ً "المسّجلة  فروقات القطع ارتفاع -  .مليار ليرة 1740بقيمة  " سلبا

 مليييار ليييرة، نتيجيية 4917 بحييوالي المقيييم للقطيياع الخيياص ميين الجهيياز المصييرفي الممنوحيية ات اإلجماليييةالتسييليف ارتفيياع -

ملييار لييرة  910التسليفات بالعمالت األجنبية بميا يعيادل  وارتفاع، ليرة اتمليار 4004التسليفات بالليرة بما مقداره  ارتفاع

 .دوالر( مليون 514حوالي )

 ليرة. مليار 4197صافية بقيمة البنود األخرى ال ارتفاع -

 ازدادتو ،%4,4بنسيبة  (1الكتلة النقدية بيالليرة بمفهومهيا الضييّق )م ارتفعت ،1017العام من  األولى التسعةاألشهر  فيو

 .%1,4بنسبة  (1الكتلة النقدية بالليرة بمفهومها الواسع )م

 

 تحت الطل  بالليرة في الجهاز المصرفي. لمقيمالقطاع الخاص ا وودائع بالليرة ( تشمل النقد في التداولM1) 1م

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

سيندات اليدين التيي ت صيدرها لدى الجهاز المصرفي إيافة إليى بالعمالت األجنبية  القطاع الخاص المقيموودائع  1تشمل م M3)) 4م

 األسواق الخارجية. المصارف في

 

 معدالت الفوائد

 معّدالت الفائدة على سندات الخاينة بالليرة اللبنانية

شبه مستقّرة  على المحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية ةلقر الفائدة المث بقيت، 1017 أيلول في نهاية

فيما تراجع  (.1015 كانون األولنهاية في  %5,91في نهاية الشهر الذي سبق ) %5,91مقابل  %5,90وبلغت 

ً ) 1440إلى  متوسط عمر المحفظةقليالً  ً ) 1450سنوات( مقابل  4,71يوما سنوات( في نهاية آب  4,70يوما

ً أو  1159المايي ) الفائدة الفعلية على سندات  معدالتواستقّرت  .(1015العام نهاية  سنوات في 4,09يوما

ة خالل شهر  لفئة الثاللة  %0,00: لتسّجل في اإلصدار األخير المستويات التالية، 1017أيلول الخزينة الم صد ر 

، لفئة الثالث سنوات %5,40لفئة السنتين،  %4,70لفئة السنة،  %4,44لفئة الستة أشهر،  %0,99أشهر، 

 سنوات.  العشرفئة ل %7,05و سنوات السبعفئة ل %7,07، لفئة الخمس سنوات 5,70%

 

 (Eurobondsعلى سندات الخاينة بالعمالت األجنبية )معدالت الفائدة 

علييى المحفظيية اإلجماليييـة لسييندات الخزينيية بالعييـمالت األجنبييية  ةلييقر المثالفائييدة اسييتقّرت ، 1017أيلييول فييي نهاييية 

((Eurobonds  (، وانخفيض 1015فيي نهايية  العيام  %5,05شأنها فيي نهايية الشيهر اليذي سيبق ) %5,00على
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سيينوات( فييي نهاييية الفتييرات علييى  5,19سيينوات ) 5,71سيينوات مقابييل  5,70إلييى  ميير المحفظييةمتوسييط عقليييالً  

  .التوالي

 

 الفوائد المصرفية على الليرة

 %4,44إلى  على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالليرة اللبنانية ةلقر المثمتوسط الفائدة انخفض قليالً ، 1017 أيلولفي 

على التسليفات  المثقرلةمتوسط الفائدة (، فيما ارتفع 1015في أيلول  %4,47ق )في الشهر الذي سب %4,44مقابل 

( في األشهر الثاللة على %7,00) %7,10مقابل  %7,41نقطة أساس إلى  11بواقع  الجديدة أو المجدّدة بالليرة

 التوالي.

 %0,00إلى  (Interbank  Rateبين المصارف بالليرة )المثقّلة متوّسط الفائدة انخفض قليالً  ،1017وفي أيلول 

 (.1015في أيلول  %4,00في الشهر الذي سبق ) %0,10مقابل 

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

 

 تطّور الفائدة على الليرة، بالنسبة المئوية )%( -6جدول رقم 

 1027أيلول  1027 آب 1022 أيلول  

 4,44 4,44 4,47 على الودائع الجديدة أو المجدّدةمتوسط المعدالت الدائنة 

 7,41 7,10 7,00 متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

 0,00 0,10 4,00 المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

 المصدر: مصرف لبنان    

 

 الفوائد المصرفية على الدوالر

للفائدة على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالدوالر ليدى المصيارف فيي  المثقرللمتوّسط اارتفع قليالً  ،1017 أيلولفي 

ل قريالمتوّسيط المثكميا ارتفيع  (،1015في أيليول  %4,04في الشهر الذي سبق ) %4,54مقابل  %4,54إلى  لبنان

مقابيل  1017فيي أيليول  %7,44نقطية أسياس إليى  10بواقيع  للفائدة على التسيليفات الجدييدة أو المجيدّدة باليدوالر

 (.1015في أيلول  %7,10في الشهر الذي سبق ) 7,19%

فيي الشيهر  %1,41مقابيل  %1,41شيبه مسيتقّر وبليغ  الليبيور لثاللية أشيهر معدل متوسط، بقي 1017وفي أيلول 

 (. 1015في أيلول  %0,74الذي سبق )

 ن في عدد من األشهر:ويعرض الجدول أدناه تطور الفائدة المصرفية على الدوالر في لبنا

 تطّور الفائدة على الدوالر، بالنسبة المئوية )%( -20جدول رقم 

 1027 أيلول  1027 آب 1022 أيلول  

 4,54 4,54 4,04 متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

 7,44 7,19 7,10 متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

 1,41 1,41 0,74 متوّسط معدّل ليبور لثاللة أشهر

 المصدر: مصرف لبنان    
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 سوق القطع

وبقيي هيام   شيأنه منيذ سينوات عيدّة ليرات 1407,4أقفل متوسط سعر الدوالر األميركي على  ،1017في أيلول 

 17العميل فيي سيوق القطيع بليغ ليرة للمبيع. ي ذكر أن عدد أيام  1410ليرة للشراء و 1401تسعيره على حاله، أي 

ً يوم  .1017من العام  التاسعفي الشهر  ا

مليون دوالر  40015من  بالعمالت األجنبية الخارجية السائلة موجودات مصرف لبنانارتفعت على صعيد آخر، 

 1040. وعليه، تكون هذه الموجودات قيد ارتفعيت بمقيدار 1017مليوناً في نهاية أيلول  44047نهاية آب إلى في 

ملييون دوالر فيي  4441مقابل زييادة أعليى بلغيت قيمتهيا  1017مليون دوالر في األشهر التسعة األولى من العام 

 . 1015الفترة ذاتها من العام 

 

 ؤشر أسعار االستهالكم

  ر األسززعار لمدينززة بيززروت وضززواحيهامؤّشززارتفييع ، وبحسيي  مؤسسيية البحييوث واالستشييارات، 1017أيلييول فييي 

. وعند 1015قياساً على كانون األول  %1,01اساً على الشهر الذي سبق، لتصبح نسبة ارتفاعه قي %1,44بنسبة 

ميع متوسيطه فيي األشيهر االلنيي  1017مقارنة متوسط هذا المؤشر فيي األشيهر االلنيي عشير المنتهيية فيي أيليول 

 . %0,17، يكون قد سّجل انخفاياً بسيطاً بنسبة 1015عشر المنتهية في أيلول 

 

قياساً  1017في أيلول  %0,5الذي تنشره إدارة اإلحصاء المركزي، فقد ارتفع بنسبة  ؤشر األسعار في لبناتمأما 

. وعنيد مقارنية متوسيطه فيي 1015قياسياً عليى كيانون األول  %1,1على الشهر الذي سبق، لتكون نسبة ارتفاعيه 

طه في فتيرة اإللنيي عشير شيهراً المنتهيية فيي بالمقارنة مع متوس 1017فترة اإللن ي  عشر شهراً المنتهية في أيلول 

 .%4,7، يكون هذا المؤشر قد ارتفع بنسبة 1015أيلول 

 

 

 

 
 

         


