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  الوضع االقتصادي والمالي والمصرفي   

  2016 أيلول    
   

منه أكثر ميالً نحو اإليجابية  2016مؤشرات القطاع الحقيقي في األشھر التسعة األولى من العام  نتائج أظھرت

الواردات السلعية وحركة فتحّسنت على سبيل الذكر  ،مقارنة مع الفترة ذاتھا من العام الذي سبق نحو السلبية

النشاط المصرفي المعبَّر عنه  نمومعّدل  أّما. عيةلوالصادرات الس مقاصة الشيكات قليالً  تراجعتفيما ، طارالم

في األشھر التسعة األولى من  منهأفضل فجاء  ،%6,5 والبالغبإجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية 

لغاية ميزان المدفوعات  سّجلكما ودائع. الوالتسليفات للقطاع الخاص  وانسحب ذلك على ،%)3,2( 2015العام 

ً يقارب  2016أيلول  يُعزى و. 2015مليار دوالر لغاية أيلول  1,8 بحوالي مليون دوالر مقابل عجز 555فائضا

ميزان المدفوعات إلى الھندسة المالية التي قام بھا مؤخراً مصرف لبنان، في التحّسن في النشاط المصرفي و

ً تعزيز موجوداته والتي كان من نتائجھا أ في نھاية  مليار دوالر 34,2إلى  التي وصلتبالعمالت األجنبية يضا

 .2016مليار دوالر في نھاية أيلول  74,7 وبلغ تابع الدين العام اإلجمالي ارتفاعه . على صعيد آخر،2016أيلول 

، 2016أيلول -رة كانون الثانيفي فت على سندات الخزينة بالليرةمعدالت الفائدة، فقد بقيت مستقّرة  في ما يخصّ 

.ال بعض فيما عرفت المعدالت المصرفية  تقلّبات صعوداً أو نزوالً
  

    الوضع االقتصادي العام -أوالً 

  الشيكات المتقاصة

ي  ولف ة بلغت، 2016 أيل ة للشيكات المتقاّص ة اإلجمالي ادل  القيم ا يع ون 5776م ل  ملي ون 5821دوالر مقاب  ملي

ي  بدوالر ف ذي س ھر ال ون 5738و قالش ي  ملي ولدوالر ف تو. 2015 أيل يكات المتقاصة  تراجع ة الش بة قيم بنس

ام  األولى التسعةاألشھر  % في2,3 ة مع  2016من الع ابالمقارن رة ذاتھ ام  الفت ا  2015من الع ّدل تراجع فيم مع

ة  يف %73,4مقابل  2016 أيلول -كانون الثانيفترة  في %71,3 إلى دولرة قيمة الشيكات المتقاّصة الفترة المماثل

  .كما يتبيّن من الجدول أدناه ،2015 من العام
  

  2016- 2013السنوات  من األولى التسعةاألشھر  فيتطّور الشيكات المتقاّصة  -1جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2016  2015  2014  2013  
2016/2015  

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

  
2898  

18872  
6512  

  
2985  
20416  
6840  

  
3038  

20800  
6847  

  
3167  
21931  
6925  

  
+4,2  
+5,4  
+1,1  

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

  
6988  

41311  
5912  

  
6700  
42559  
6352  

  
6228  

38041  
6108  

  
6030  
36096  
5986  

  
-3,2  
-5,1  
-2,0  

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

81148  
8208  

84574  
8732  

78147  
8434  

76346  
8301  

-2,3  
-1,6  

  دولرة الشيكات، %
  العدد - 
  القيمة - 

  
70,7  
76,7  

  
69,2  
75,9  

  
67,2  
73,4  

  
65,6  
71,3  

  

  نالمصدر: مصرف لبنا        
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  حركة االستيراد

لعية بلغت ،2016 أيلولفي  واردات الس ة ال ون 1448 قيم ل دوالر ملي ون 1951 مقاب ذي الشھدوالر في  ملي ر ال

واردات ، ازدادت قيمة2016من العام  األولى التسعةاألشھر في و .2015 أيلولدوالر في  مليون 1434و سبق  ال

ات المستوردة بنسبة ازدادت في حين، 2015من العام  الفترة ذاتھامقارنة مع بال %7,7 بنسبة السلعية ر الكّمي  أكب

 .%19,5 بلغت

ة   2016 أيلول -كانون الثاني فترة في الواردات السلعية تتوّزعو ت المنتجات المعدني بحسب نوعھا كاآلتي: احتلّ

ز األول  ادة كالمرك تھا الع ّكلت حّص ا21,8وش وع، تلتھ ن المجم ناعة الكيميائ % م ات الص ة (منتج ، %)10,8ي

ةف ،%)9,2(معّدات النقل ثّم  ،%)9,8ائية (باآلالت واألجھزة والمعّدات الكھرف  .%)7,2( منتجات صناعة األغذي

ام  األولى التسعةاألشھر  في السلع التي استورد منھا لبنان البلدانأبرز  على صعيدو  الصين تحّلــ ،2016من الع

ى  في واردات من %11,2تھا لغت حّصإذ بالمرتبة األول وع ال دھاتل ،مجم ا أتي بع ّم 7,4( ايطالي ات %)، ث الوالي

    .%)5,3( فاليونان %)،6,1، فألمانيا (%)6,5(المتّحدة األميركية 

  

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

2016/2015  
  7,7+  14240  13221  15729  15903  عية (مليون دوالر)الواردات السل

  المصدر: المركز اآللي الجمركي      

  

  حركة التصدير

ولفي  ة بلغت، 2016 أيل ون دوالر 254 الصادرات السلعية قيم ل  ،ملي ذي  340مقاب ون دوالر في الشھر ال ملي

األشھر  في %0,3 بسيطة بلغت بةبنسالصادرات السلعية . وتراجعت 2015 أيلولمليون دوالر في  243سبقه و

   .2015من العام  ذاتھا الفترةبالمقارنة مع  2016من العام  األولى التسعة

ت 2016 أيلول -كانون الثاني فترة توّزعت الصادرات السلعية فيو اآلتي: احتلّ ة  بحسب نوعھا ك األحجار الكريم

ة ادن الثمين ة والمع به الكريم تھا  وش ز األول وبلغت حّص وع الصاد %29,3المرك ن مجم ارات، م ات  تلتھ منتج

ةف، %)14,6( صناعة األغذية ّدات الكھربائي زة والمع مّ  ،%)11,1( اآلالت واألجھ ة  ث منتجات الصناعة الكيميائي

رز  ومن. %)8,0( المعادن العادية ومصنوعاتھاف ،%)10,4( دانأب ان البل ا لبن األشھر  في السلع التي صّدر إليھ

ى التسعة ام ال من األول ذكر، 2016ع ا :ن وب افريقي ت جن ي احتلّ ى وبلغت حّص الت ة األول من  %23,2 تھاالمرتب

الي إ لعية صادراتالجم عودية (، الس ة الس ة العربي ا المملك دةف %)9,3تلتھ ة المتح ارات العربي ّم  %)،8,1( اإلم ث

  .%)5,6( العراقف %)،5,7سورية (
  

  2016-2013السنوات  من األولى التسعةاألشھر  السلعية في الصادرات -3جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2016  2015  2014  2013  
2016/2015  

  0,3-  2228  2234  2513  3158  الصادرات السلعية (مليون دوالر)
  المصدر: المركز اآللي الجمركي     
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  الحسابات الخارجية

ون 1194 عجز الميزان التجاري بلغ ،2016 أيلول في - ل ملي ى أع عجز دوالر مقاب دُره ل ون 1611ق  دوالر ملي

بق ذي س ھر ال ي الش ز ف ة بلغت وعج ة قريب ون 1191 بقيم ي  ملي ولدوالر ف ر أّن  .2015 أيل زان غي ز المي عج

ى التسعةاألشھر دوالر في  مليون 12012إلى  ارتفع التجاري ام  األول ة  2016من الع ل عجز بقيم  10987مقاب

  .2015مليوناً في الفترة ذاتھا من العام 

  
ي  - ولف ّجلت، 2016 أيل ة الصافية س از المصرفي  الموجودات الخارجي دى الجھ ةل ً  والمؤسسات المالي ا  ارتفاع

ة الملحوظ  ارتفاعھا بعد ،دوالرمليون  189 بقيمة ون دوالر 1788بقيم ذي سبقفي  ملي في حين كانت  الشھر ال

ت ة تراجع ون 122 بقيم ي  ملي ولدوالر ف ي  .2015 أيل ھر وف عةاألش ىاأل التس ام  ول ن الع ت، 2016م  ارتفع

ة  555الموجودات الخارجية الصافية بحوالي  ا بقيم ل تراجعھ ون دوالر، مقاب رة  1771ملي ون دوالر في الفت ملي

  .2015ذاتھا من العام 

  

  قطاع البناء

رم ألف 930 المھندسين في بيروت والشمال يْ مساحات البناء المرّخص بـھا لدى نقابتَ  بلغت ،2016 أيلولفي  -  ت

ع ل  )2(م مرب ف 981مقاب ي 2م أل بق  ف ذي س ھر ال ي  2م فأل 1090والش ولف ي األشھر و .2015 أيل عةف  التس

ام  ن الع ى م راخيص  تراجعت ،2016األول اء ت احات البن بة مس ام  %4,4بنس ن الع ا م رة ذاتھ ع الفت ة م بالمقارن

2015.  
  

  2016-2013السنوات  من األولى عةالتساألشھر  في المرخَّص بھا البناء مساحاتتطّور  -4جدول رقم 

 ، %نسبة التغيّر  2016  2015  2014  2013  
2016/2015  

 4,4- 8955 9362 10552 9701 )2مساحات البناء اإلجمالية (ألف م

  المھندسين في بيروت والشمال تاابالمصدر: نق      

  

ات بلغت، 2016 أيلولفي  - ر مختلف أمان اري قيمة الرسوم العقارية المستوفاة عب رة  72,2 السجّل العق ار لي ملي

ذه الرسوم  ازدادتو .2015 أيلولفي  اً مليار 65,7و في الشھر الذي سبق مليار ليرة 71,0 مقابل  %3,8بنسبة ھ

 .2015من العام  اذاتھ الفترةمع  مقارنةً  2016من العام  األولى التسعةاألشھر في 

د إليات اعلى صعيد كمّ  - لّمة، فق ىارتفعت إسمنت المس وافرة)  2016 آبطن في  ألف 517 ل ام المت (آخر األرق

ذي سبقهطن في  ألف 398 مقابل لّمة ات اإلسمنتكميّ ارتفعتو .2015 آب طن في ألف 474و الشھر ال  المس

  .2015من العام  ذاتھا الفترةبالمقارنة مع  2016من العام  األولى الثمانيةاألشھر  في %7,6بنسبة 
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  قطاع النقل الجوي

، وعدد الركاب رحلة 6888، بلغ عدد الرحالت اإلجمالية من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي 2016 أيلول في

ادمين  ً  372040الق ادرين  شخصا ً  447562والمغ ابرين و شخصا ً  284الع ة الشحن شخصا ى صعيد حرك . وعل

ً طن 4039، بلغ حجم البضائع المفرغة 2016من العام  التاسععبر المطار في الشھر  ل  ا ً  2575مقاب ا للبضائع  طنّ

  المشحونة.

ى التسعةاألشھر في و ام األول ع 2016 من الع ة م ا، وبالمقارن رة ذاتھ ذي سبقه، من  الفت ام ال ّل من الع ارتفعت ك

ادرين بنسبة 8,3حركة القادمين بنسبة  ة المغ رحالت 5,0% وحرك  تراجعت في حين، %5,1بنسبة % وعدد ال

  .%7,7 ر بنسبةشحن البضائع عبر المطاحركة 

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

  2016و 2015العامين  من األولى التسعةاألشھر  في

  التغيّر، %  2016  2015  

  حركة الطائرات (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

51633  

35,3  

54270  

34,1  

+5,1  

  حركة القادمين (عدد)

  ميدل ايست، %منھا: حّصة ال

2709692  

37,6  

2934696  

35,7  

+8,3  

  حركة المغادرين (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

2818115  

37,4  

2960177  

35,3  

+5,0  

  62,8-  7296  19616  حركة العابرين (عدد)

  حركة شحن البضائع (طن)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

68678  

29,7  

63388  

27,9  

-7,7  

  تطوير والتسويق في مطار بيروت الدوليالمصدر: قسم ال    

 
  حركة مرفأ بيروت

روت 2016 أيلولفي  اخرة، وحجم البضائع المفرغة 162، بلغ عدد البواخر التي دخلت مرفأ بي ه  ب  572094في

 ً ا ً  95988والمشحونة  طنّ ا ة طنّ توعبات المفرغ دد المس توعب 21228، وع ً مس يو. ا عةاألشھر  ف ى التس ن األول  م

ام من  اذاتھ الفترةوبالمقارنة مع  2016العام  بقهالع ذي س ع، ال ّل من ارتف واخر بنسبة  ك حجم و %17,0عدد الب

ائع  ةالبض بة  المفرغ بةو %10,3بنس ة بنس توعبات المفرغ دد المس ين %7,9 ع ي ح ع ، ف ائع تراج م البض حج

  .%5,3بنسبة  المشحونة

  

   بورصة بيروت

ة  17493508غ عدد األسھم المتداولة انتعشت حركة بورصة بيروت، وبل، 2016 أيلولفي  ا اإلجمالي أسھم قيمتھ

داول  132,5 ل ت ون دوالر مقاب ة  8672726ملي ا اإلجمالي ھماً قيمتھ بق   87س ذي س ھر ال ي الش ون دوالر ف ملي

ة  10044627( ول  96,1سھماً بقيم ون دوالر في أيل ة ).2015ملي ون  11114 الرسملة السوقية وبلغت قيم ملي

  مليون دوالر) في نھاية الفترات الثالث على التوالي.  11023مليوناً ( 10982دوالر مقابل 
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ة %97,4على حوالي القطاع المصرفي  استحوذ، 2016 أيلولوفي  في بورصة  من إجمالي قيمة األسھم المتداول

ة ل حصةو شركة سوليدير بسھَمْيھا "أ" و"ب"% ل2,4، مقابل بيروت جاري لقطاَعْين الصناعي والتشبه معدوم

    % كّل منھما).0,1(

  ، يتبيّن اآلتي:2016و 2015وعند مقارنة حركة بورصة بيروت في األشھر التسعة األولى من العاَمْين 

 مليوناً. 73,3مليون سھم إلى  61ارتفاع عدد األسھم المتداولة من  -

 مليوناً. 631,5ماليين دوالر إلى  510,5ارتفاع قيمة األسھم المتداولة من  -

 

 ً   المالية العامة    -ثانيا

ذي سبق  61مليار ليرة مقابل عجز بقيمة  397بلغ العجز العام اإلجمالي ، 2016حزيران  في ملياراً في الشھر ال

ا ). 2015حزيران مليار ليرة في  97(عجز بقيمة  د مقارنتھ ة) عن ة + خزين ة (موازن يوتبيّن أرقام المالية العام  ف

 المعطيات التالية:  2016و 2015 النصف األول من العاَمْين

مليار ليرة وبنسبة  498، أي بمقدار اً مليار 8045مليار ليرة إلى  7547من  المبالغ اإلجمالية المقبوضةارتفاع  -

مليار  149مليارات ليرة) واإليرادات غير الضريبية (+ 203فقد ارتفعت كّل من مقبوضات الخزينة (+ %.6,6

  ليار ليرة). م 146واإليرادات الضريبية (+ ليرة)

اع - ة المدفوعة ارتف الغ اإلجمالي وتيرة  المب ى، ب ى  10237من أعل رة إل ار لي ار 10964ملي ة ملي  727اً، أي بقيم

رة  3406مليار ليرة (من  260خدمة الدين العام بقيمة  من ارتفاع ذلكونتج  %.7,1مليار ليرة وبنسبة  ارات لي ملي

امالنفقات األوّ ملياراً) وارتفاع  3666إلى  دين الع ة  لية من خارج خدمة ال رة (من  468بقيم ار لي ار  6830ملي ملي

اً أن  391منھا ، ملياراً) 7298ليرة إلى  ابقة، علم التحويالت مليار ليرة زيادة في النفقات على حساب موازنات س

    مليار ليرة. 442تراجعت بقيمة  إلى مؤسسة كھرباء لبنان

ام  2690ع من يكون العجز العام قد ارتفوبذلك،  - ى  2015مليار ليرة في النصف األول من الع اراً  2919إل ملي

رتَْين 26,6من مجموع المدفوعات إلى % 26,3ن موارتفعت نسبتُه  2016في النصف األول من العام  % في الفت

  .  المذكوَرتَْين على التوالي

ل  2016ل من العام في النصف األو  مليار ليرة 747 تهقيمفائضاً وحقّق الرصيد األّولي  - ى بقلي ائض أدن مقابل ف

  . 2015مليار ليرة في النصف األول من العام  716مقداُره 

دين  ة ال اه أن خدم دول أدن ن الج يّن م يالً ويتب ىارتفعت قل اً عل ن  قياس ّل م ةك دفوعات اإلجمالي والمقبوضات  الم

 .2016و 2015العاَمْين النصف األول من  عند مقارنتھما في اإلجمالية

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

  2016النصف األول   2015النصف األول   

  33,4  33,3  خدمة الدين العام/المدفوعات اإلجمالية

  45,6  45,1  خدمة الدين العام /المقبوضات اإلجمالية

  مصدر المعلومات: وزارة المالية     
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  نية بالليرة اللبنانيةسندات الخزينة اللبنا

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

في  اً مليار  64112يار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق ومل 66535مليار ليرة مقابل  67627إلى  )شهراً 
في شهر أيلول لتصل  مليار ليرة 1092بقيمة  ارتفعت. وبذلك، تكون هذه المحفظة قد 2015العام نهاية 

وكانت وزارة المالية أصدرت  .2016في األشهر التسعة األولى من العام  مليار ليرة 3515قيمة الزيادة إلى 
سنوات  7الخمس سنوات، سندات من فئَتْي  التي يقّل أَجلها عنباإلضافة إلى السندات ، 2016في أيلول 

 مليار ليرة).  317سنوات (بقيمة  10مليار ليرة) و 267(بقيمة 
  

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

  أشھر

6  

  أشھر 

12 

  شھراً 

24 

  راً شھ

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  0,32  4,62  15,81  2,75  20,93  21,09  23,63  6,76  3,36  0,32  0,39  2016آب 

  100,00  0,32  4,55  16,03  2,71  20,99  21,38  22,11  7,55  3,40  0,51  0,45  2016أيلول 

  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

ة  ل منذ فترة. فقد تراجعت حصة فئ شھراً من  36ال تزال محفظة سندات الخزينة بالليرة تأخذ المنحى ذاته الُمسجَّ

ى 23,6 ة آب إل ي نھاي ة ف ذه المحفظ وع ھ ن مجم ول 22,1% م ة أيل ي نھاي اع حصةم 2016% ف ل ارتف ة  قاب  فئ

ن  120 ھراً م ى 15,8ش ات 16,0% إل ات األخرى تقلّب ّجلت حصص الفئ ا س اً، فيم اريَخْين تباع ة الت ي نھاي % ف

  بسيطة صعوداً أو نزوالً.
  

ة   67608للمحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة اللبنانية بالليرة: من  القيمة الفعليةوارتفعت  رة في نھاي ارات لي ملي

  . وتوّزعت على المكتتبين كاآلتي:مليار ليرة) 991(+ 2016ملياراً في نھاية أيلول  68599آب إلى 

  
  توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين -6جدول رقم 

  نھاية الفترة، مليار ليرة لبنانية) -(القيمة الفعلية    
  2016أيلول    2016آب    2015 ك أول    

  المصارف 

  الحصة من المجموع

29738 

46,0%  

25991  

38,5%  

27531 

40,1%  

  مصرف لبنان

  الحصة من المجموع

23907  

37,0%  

30442  

45,0%  

30183  

44,0%  

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

562  

0,9%  

537  

0,8%  

536  

0,8%  

  المؤسسات العامة

  الحصة من المجموع

8461  

13,1%  

8934  

13,2%  

8712  

12,7%  

  الجمھور

  الحصة من المجموع

1986  

3,1%  

1704  

2,5%  

1637  

2,4%  

  68599  67608  64654  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان      
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ن  الليرة ارتفعت م ة ب ندات الخزين ة س وع محفظ ن مجم يّن أن حصة المصارف م اله، يتب دول أع ن خالل الج م

ول 40,1% في نھاية آب إلى 38,5 ان (من 2016% في نھاية أيل ا انخفضت حصة مصرف لبن ى % إ45، فيم ل

ن 44 ة (م اً) وحصة المؤسسات العام ى 13,2% تباع ور 12,7% إل ن الجمھ ّل م تقّرت حصة ك اً)، واس % تباع

  والمؤسسات المالية. 

 

  سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

 (قيمة Eurobondsمحفظة سندات الخزينة اللبنانية الُمصَدرة بالعمالت األجنبية  بقيت، 2016 أيلولفي نـھاية 

مليون دوالر  26923شبه مستقّرة إذ بلغت ما يوازي االكتتابات اإلسمية زائد الفوائد المتراكمة حتى تاريخه) 

. 2015مليون دوالر في نھاية العام  24916في نھاية الشھر الذي سبق ومليون دوالر  26927 يوازي مقابل ما

 17085 لي محفظة سندات اليوروبوندزمحفظة المصارف التجارية من إجما بلغت، 2016 أيلولوفي نھاية 

مليون دوالر (أي ما نسبتُه  17446% من مجموع المحفظة) مقابل ما يوازي 63,5مليون دوالر (أي ما نسبتُه 

% من مجموع المحفظة) في نھاية كانون 70,8مليون دوالر (أي ما نسبتُه  17645% من المجموع) و64,8

  . 2015األول 

  

  الدين العام

 مليار دوالر) مقابل 74,7مليار ليرة (ما يعادل  112649 إلى الدين العام اإلجمالي ارتفع، 2016 يلولأ نھايةفي 

ملياراً في نھاية  106015مليار دوالر) في نھاية الشھر الذي سبق و 74,0مليار ليرة (أي ما يعادل  111627

مليار ليرة في شھر واحد لتصبح قيمة الزيادة  1022. وبذلك، يكون الدين العام اإلجمالي ارتفع بقيمة 2015العام 

 الفترة ذاتھامليار ليرة في  3252(مقابل زيادة قدُرھا  2016من العام  ىاألول األشھر التسعةمليار ليرة في  6634

  ). 2015من العام 

انون األول  ة ك ين نھاي الي ب ام اإلجم دين الع اع ال ول  2015ونتج ارتف ة أيل اع كلّ  2016ونھاي دين  من ارتف من ال

ر وازي  3597بالليرة اللبنانية بقيمة  المحرَّ ا ي ة بم العمالت األجنبي ر ب دين المحرَّ رة وال رة  3037مليار لي ار لي ملي

  مليون دوالر). 2015(

رة في  96888الدين العام الصافي، المحتَسب بعد تنـزيل ودائع القطاع العام لدى الجھاز المصرفي،  وبلغ مليار لي

ً ارتفاع مسّجالً ، 2016أيلول نھاية    .2015قياساً على نھاية العام  %4,4نسبتُه  ا

ـھاية  ي ن ول وف ة 2016أيل ة، بلغت قيم الليرة اللبناني ّرر ب ام المح دين الع والي  68792 ال ّكلةً ح رة، مش ار لي ملي

ام61,1 دين الع الي ال ادل   % من إجم ا يع ل م ار 43857مقاب العمالت األجن ملي ّرر ب دين المح رة لل ا لي ة، أي م بي

   % من الدين العام اإلجمالي.38,9نسبتُه 
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ى لعام المحّرر بالليرة اللبنانيةتمويل الدين ا وفي ما يخصّ  ول 40,3، ارتفعت حصة المصارف إل ة أيل % في نھاي

ى 43,9مقابل انخفاض حصة كّل من مصرف لبنان إلى  2016 ر المصرفي إل ة 15,8% والقطاع غي % في نھاي

  الشھر المذكور.

  
  مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية -7جدول رقم     

  بالنسبة المئوية -نھاية الفترة     
  2016أيلول   2016آب   2015أول  ك  

  40,3  38,6  45,8  المصارف في لبنان
  43,9  44,9  37,3  مصرف لبنان

  15,8  16,5  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

  
  مصادر تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية -8جدول رقم 

  بالنسبة المئوية -نھاية الفترة
  2016أيلول    2016 آب   2015ك أول   

  3,4  3,5  3,8  الحكومات

  0,1  0,1  0,2  2-قروض باريس

  3,6  3,6  3,7  المتعّددة األطرافمؤسسات ال

  92,5  92,6  92,0  سندات يوروبوندز

  0,4  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 ول ف ت، 2016 أيل ة الموجودات/ا ارتفع ات اإلجمالي ةلمطلوب ة العامل ة للمصارف التجاري ي   والمجّمع ف

ار دوالر)، 198,1مليار ليرة (ما يوازي  298592ما يعادل  إلىلبنان  ل ملي ة  295129 مقاب رة في نھاي ار لي ملي

ذي سبقه ة  280379و الشھر ال رة في نھاي ار لي ام ملي ار 273373( 2015الع ة  ملي رة في نھاي وللي  .)2015 أيل

ى حجم النشاط المصرفي،  زدادوا ذي يشير إل ة، ال ة المصارف التجاري األشھر في  %6,5بنسبة إجمالي ميزاني

  .2015الفترة ذاتھا من العام في  %3,2 أدنى بلغت مقابل ارتفاعه بنسبة 2016من العام  األولى التسعة
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  المطلوبات

  الودائع اإلجمالية في المصارف التجارية

ة ارتفعت، 2016 أيلولفي نھاية  دى المصارف التجاري ة ل ع اإلجمالي ع القطاع الخاص و ،الودائ التي تضّم ودائ

ا إلى إلى ودائع القطاع العام،  المقيم وغير المقيم، إضافةً  ادل م رة 243656يع ار لي وازي  ملي ا ي ار  161,6(م ملي

ّكلت  دوالر)  ل %81,6وش ات مقاب الي المطلوب ن إجم ي نھا 241828 م رة ف ار لي ة ملي بقهاي ذي س ھر ال  لش

ة  233589و رة في نھاي ار لي ام ملي رة 229674( 2015الع ار لي ة  ملي ولفي نھاي ع  ارتفعت. و)2015 أيل الودائ

ام  األولى التسعةاألشھر  في %4,3اإلجمالية بنسبة  ا بنسبة، 2016من الع ل ارتفاعھ % في 3,2 أدنى بلغت مقاب

  . 2015الفترة ذاتھا من العام 

يم دولرةمعّدل  ارتفعو ر المق يم وغي ى ودائع القطاع الخاص المق يالً إل ة 64,98 قل ول% في نھاي ل 2016 أيل  مقاب

  ).2015 أيلول% في نھاية 64,62( 2015العام % في نھاية 64,88و في نھاية الشھر الذي سبقه  64,76%

ادل  إلى رف التجاريةلدى المصاالودائع اإلجمالية للقطاع الخاص المقيم  ارتفعت، 2016 أيلولفي نھاية  - ا يع م

ذي  187198 % من إجمالي المطلوبات، مقابل63,2مليار ليرة وشّكلت  188621 ة الشھر ال رة في نھاي ار لي ملي

رة 178451( 2015العام في نھاية  مليار ليرة 180489و سبقه ار لي ة  ملي ولفي نھاي ذه . و)2015 أيل ارتفعت ھ

بة  ع بنس ي 4,5الودائ عةاألشھر % ف ىاأل التس ام  ول ن الع بة 2016م ا بنس ل ارتفاعھ ى بلغت مقاب ي % 3,7 أدن ف

   .2015من العام  الفترة ذاتھا

  
ى التسعةاألشھر  % في4,0 وفي التفصيل، ارتفعت ودائع المقيمين بالليرة بنسبة ام  األول  ازدادتو، 2016من الع

ين ع المقيم ة  ودائ العمالت األجنبي بة ب يالً و .%4,9بنس ع قل ّدل دو ارتف يممع اص المق اع الخ ع القط رة ودائ ى ل  إل

بقه و59,25مقابل  2016 أيلول % في نھاية59,43 ذي س ام 59,23% في نھاية الشھر ال ة الع  2015% في نھاي

   ).2015 أيلول% في نھاية 59,10(

  

ة و ي نھاي ولف ت، 2016 أيل يم ارتفع ر المق اع الخاص غي ع القط ة ودائ دى المصارف التجاري ى  ل وازي إل ا ي م

بقه مليون 32915 دوالر مقابل مليون 33025 ذي س ة الشھر ال ة  31858و دوالر في نھاي ون دوالر في نھاي ملي

ام  ون 30738( 2015الع ة  دوالر ملي ي نھاي ولف تو. )2015 أيل بة  ارتفع ع بنس ذه الودائ ي3,7ھ ھر  % ف األش

  .2015من العام  ة ذاتھاالفترفي % 1,4 بلغت أدنى بنسبة ارتفاعھا مقابل 2016من العام  األولى التسعة

     

    ودائع القطاع المالي غير المقيم 

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

بقه مليون 6581 دوالر مقابل ماليين 6603 ون 6543و دوالر في نھاية الشھر الذي س ة  ملي ام العدوالر في نھاي

  .)2015 أيلولدوالر في نھاية  مليون 6312( 2015
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    األموال الخاصة للمصارف التجارية

ول في نھاية ة وصلت، 2016 أيل وال الخاصة للمصارف التجاري ى األم ادل  إل ا يع رة ( 26332م ار لي  17,5ملي

بقه و 26272مقابل مليار دوالر)  ذي س ة الشھر ال رة في نھاي رة  25131مليار لي ار لي ة ملي ام في نھاي  2015الع

ة  24553( ي نھاي رة ف ار لي ولملي ّكلت )2015 أيل ة8,8، وش ة المجّمع الي الميزاني ن إجم ن 30,8و % م % م

ة  ارتفعتومجموع التسليفات للقطاع الخاص.  وال الخاّص ام  األولى التسعةاألشھر  في %4,8بنسبة األم من الع

  .2015ذاتھا من العام  فترةفي ال %3,5 أقّل بلغت مقابل ارتفاعھا بنسبة، 2016

  

  الموجودات

    ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان

رة  128165ما يوازي إلى  ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان ارتفعت، 2016 أيلولفي نھاية  مليار لي

ذي سبقه 126419 مقابل ة  106329و مليار ليرة في نھاية الشھر ال رة في نھاي ار لي ام ملي  104325( 2015الع

 األولى التسعةاألشھر  % في20,5. وبذلك، تكون ھذه الودائع قد ازدادت بنسبة )2015 أيلولمليار ليرة في نھاية 

ان، متأثّرةً بالھندسة ،2016من العام  ا مصرف لبن ام بھ رة التي ق ة األخي ا بنسبة  المالي ل ارتفاعھ % في 9,0مقاب

  .2015الفترة ذاتھا من العام 

  

  ت الممنوحة للقطاع الخاص المقيمالتسليفا

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

ادل  75666 ا يع رة أو م ون 50193مليار لي ل ملي بقه 49955 دوالر، مقاب ذي س ة الشھر ال ون دوالر في نھاي  ملي

ة  46822( 2015العام مليون دوالر في نھاية  48045و ون دوالر في نھاي ولملي ذلك، )2015 أيل ذه  تكون. وب ھ

ى التسعةاألشھر في % 4,5قد ازدادت بنسبة  التسليفات ام  األول ا بنسبة ،2016من الع ل ارتفاعھ  بلغت أدنى مقاب

  .2015من العام  في الفترة ذاتھا 3,2%

 

  التسليفات المصرفية للقطاع العام

ام بلغت، 2016 أيلولفي نھاية  ة للقطاع الع ليفات الممنوحة من المصارف التجاري ادل  التس ا يع ار  53247م ملي

ذي سبقه 52344 مقابل ،ليرة ة  56984و مليار ليرة في نھاية الشھر ال رة في نھاي ار لي ام ملي  56326( 2015الع

ة  رة في نھاي ار لي ولملي ليفات تراجعتو .)2015 أيل ذه التس ام  األولى التسعةاألشھر  في %6,6بنسبة  ھ من الع

  . 2015من العام  الفترة ذاتھا عدم تسجيلھا أّي تغيّر يذكر في مقابل ،2016

ي التفصيل،  دار  تراجعتوف الليرة بمق ام ب ليفات المصرفية للقطاع الع ي 2892التس رة ف ار لي عةاألشھر  ملي  التس

ى ام  األول ن الع غ  2016م ي  27491لتبل رة ف ار لي ة ملي ولنھاي ا تراجعت ،2016 أيل ام  كم ليفات للقطاع الع التس

    .مليار ليرة 25756ما يعادل  لتصل إلىمليار ليرة  844وازي بقيمة ت بالعمالت األجنبية
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  الموجودات الخارجية 

ة  ي نھاي ولف ت، 2016 أيل ة بلغ ة للمصارف التجاري ودات الخارجي والي  الموج ون 21624ح ل ملي  دوالر مقاب

ة  23794و ية الشھر الذي سبقهدوالر في نھا مليون 21157 ون دوالر في نھاي ام ملي ون  22316( 2015الع ملي

ة ي نھاي ول دوالر ف تو. )2015 أيل بة  تراجع ودات بنس ذه الموج ي9,1ھ ھر  % ف عةاألش ى التس ام  األول ن الع م

  .2015من العام  الفترة ذاتھا% في 7,8 بنسبة تراجعھامقابل ، 2016

  

 ً   الوضع النقدي -رابعا

    النقدية الكتلة

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

رة 194642 ل ،مليار لي ذي سبقه 193180 مقاب ة الشھر ال رة في نھاي ار لي رة  186360و ملي ار لي ة ملي في نھاي

د ) 3الكتلة النقدية االجمالية (م تكونبذلك، و .)2015 أيلول مليار ليرة في نھاية 184035( 2015العام   ارتفعتق

ل  ،2016من العام  األولى التسعةاألشھر % في 4,4بنسبة  بةمقاب ا بنس ا في %3,7 ارتفاعھ رة ذاتھ ام  الفت من الع

ة ارتفع، من جھة أخرى. 2015 ة النقدي رة الكتل ى )3)/م2م-3((مأي ) 3م( معّدل دول يالً إل ة % في نھا58,04 قل ي

ام % 57,81و 2016 آبفي نھاية  %57,86مقابل  2016 أيلول ة 57,78( 2015في نھاية الع ول% في نھاي  أيل

ى التسعةاألشھر  فيمليار ليرة  8281 والبالغ) 3(م لكتلة النقدية اإلجماليةا ارتفاعوتأتّى  .)2015 ام  األول من الع

  :من 2016

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

ادل  4561بما يوازي  مركزي)ال ون 3026مليار ليرة (ما يع تجودوالر).  ملي ك ن اع  عن ذل الموجودات من ارتف

ً  دوالر) مليون 2384مليار ليرة ( 3593الذھب بمقدار  ا ذھب عالمي اع سعر أونصة ال رة نتيجة ارتف ذه الفت ، في ھ

اع وازي ا وعن ارتف ا ي ذھب) بم ر ال ة الصافية (غي ادل  968لموجودات الخارجي ا يع رة (م ار لي ون 642ملي  ملي

 .دوالر)

  .ليرة مليار 4480 العام بقيمةعلى القطاع  لجھاز المصرفياديون  صافي ارتفاع -

ً "المسّجلة  فروقات القطع ارتفاع -   .مليار ليرة 3772بقيمة  " سلبا

از المصرفي الممنوحة التسليفات اإلجمالية ارتفاع - يم للقطاع الخاص من الجھ رة،  3291 بحوالي المق ار لي ملي

اع نتيجة ّل من ارتف داره  ك ا مق الليرة بم ليفات ب رة 2022التس ار لي ادلو، ملي ا يع ة بم العمالت األجنبي ليفات ب  التس

  .دوالر) مليون 842حوالي مليار ليرة ( 1269

  ليرة. مليار 280البنود األخرى الصافية بقيمة  تراجع -

ا الضيّق (م ارتفعت ،2016العام من  األولى التسعةاألشھر  فيو الليرة بمفھومھ ة ب ة النقدي ، %7,2بنسبة  )1الكتل

  .%3,9بنسبة  )2الكتلة النقدية بالليرة بمفھومھا الواسع (م ازدادت كما
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  طلب بالليرة في الجھاز المصرفي.تحت ال القطاع الخاص المقيم وودائع بالليرة ) تشمل النقد في التداولM1( 1م

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

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

  ارجية.المصارف في األسواق الخ

  

  معدالت الفوائد

  معّدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

إلى  على المحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية ةلقَّ الفائدة المث قليالً  انخفضت، 2016 أيلول في نھاية

متوسط فيما ارتفع قليالً ). 2015% في نھاية العام 6,94في نھاية الشھر الذي سبق ( %6,95مقابل  6,94%

سنوات)  3,35يوماً ( 1222وسنوات)  3,50يوماً ( 1278سنوات) مقابل  3,51يوماً ( 1281إلى  عمر المحفظة

الفائدة الفعلية على سندات الخزينة الُمصَدَرة دورياً  معدالتواستقّرت  في نھاية الفترات الثالث على التوالي.

% لفئة 4,99% لفئة الثالثة أشھر، 4,44: في اإلصدار األخير المستويات التاليةلتسّجل   2016 أيلولخالل شھر 

% لفئة الخمس 6,74، و% لفئة الثالث سنوات6,50% لفئة السنتين، 5,84% لفئة السنة، 5,35الستة أشھر، 

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

 سنوات. 

 

  )Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األجنبية (

ة  ةلقَّ المثالفائدة ارتفعت قليالً ، 2016أيلول في نھاية  ـمالت األجنبي ة بالع ـة لسندات الخزين ى المحفظة اإلجمالي عل

)(Eurobonds  ى ل  %6,42إل بق ( 6,41مقاب ذي س ھر ال ة الش ي نھاي ي نھاي6,44% ف انون األول % ف ة ك

يالً 2015 ى  متوسط عمر المحفظة)،  فيما انخفض قل ل  6,28إل سنوات) في  6,09سنوات ( 6,36سنوات مقاب

    .نھاية التواريخ الثالثة على التوالي

  

  الفوائد المصرفية على الليرة

ّددة  ةلقَّ المثمتوسط الفائدة ارتفع قليالً ، 2016 أيلولفي  دة أو المج ع الجدي ى الودائ ةعل الليرة اللبناني ى  ب % 5,58إل

ل  بق (5,56مقاب ذي س ھر ال ي الش ول 5,57% ف ي أيل ع 2015% ف ين ارتف ي ح دة )، ف ةمتوسط الفائ ى  المثقَّل عل

  % في آب الماضي. 8,29% مقابل 8,44نقطة أساس إلى  15بواقع  التسليفات الجديدة أو المجّددة بالليرة

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

  ).2015% في أيلول 3,05% في الشھر الذي سبق (3,02% مقابل 3,0

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

  2016أيلول   2016 آب  2015 أيلول   

  5,58  5,56  5,57  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجّددة

  *8,44  *8,29  7,08  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجّددة

  3,00      3,02  3,05  المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

  المصدر: مصرف لبنان    

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

  

  الفوائد المصرفية على الدوالر

ان المثقَّلالمتوّسط ارتفع  ،2016 أيلولفي  دى المصارف في لبن  للفائدة على الودائع الجديدة أو المجّددة بالدوالر ل

ول 3,14في الشھر الذي سبق ( %3,39% مقابل 3,43نقاط أساس إلى  4بواقع  ا انخفض  )،2015% في أيل فيم

دوالرقَّالمتوّسط المث ّددة بال دة أو المج ليفات الجدي ى التس دة عل ى 7,28من  ل للفائ ول 7,20% في آب إل % في أيل

2016.  

ع 2016وفي أيلول  دل متوسط، ارتف ة أشھر مع ور لثالث ى  الليب ل 0,85إل ذي سبق 0,81% مقاب % في الشھر ال

  ). 2015% في أيلول 0,33(

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

  

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

  3,43  3,39  3,14  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجّددة

  7,20  7,28  7,19  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجّددة

 0,85 0,81  0,33  متوّسط معّدل ليبور لثالثة أشھر

  المصدر: مصرف لبنان    

       

  سوق القطع

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

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

ً يوم   .2016من العام  التاسعفي الشھر  ا

ةتراجعت على صعيد آخر،  العمالت األجنبي ان ب ة آب  35667من  موجودات مصرف لبن ون دوالر في نھاي ملي

ه .2016في نھاية أيلول مليوناً  34170إلى  ة  ،وعلي د ارتفعت بقيم ذه الموجودات ق ون 3532تكون ھ دوالر  ملي

دار مقابل  األشھر التسعة األولى من العام الجاريفي  ام  379انخفاضھا بمق ا من الع رة ذاتھ ون دوالر في الفت ملي

  الذي سبق.
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  ؤشر أسعار االستھالكم

بنسبة  ر األسعار لمدينة بيروت وضواحيھامؤشّ ارتفع ارات، ، وبحسب مؤسسة البحوث واالستش2016أيلول في 

ع بنسبة 1,27 ا ارتف ذي سبق، فيم انون األول 2,02% قياساً على الشھر ال ى ك اً عل ة 2015% قياس د مقارن . وعن

ول  2016متوسط ھذا المؤشر في األشھر اإلثني عشر المنتھية في أيلول  ة في أيل ي عشر المنتھي مع األشھر اإلثن

  %.  0,69يكون قد ارتفع بنسبة  ،2015

  

انأما  ع بنسبة  مؤشر األسعار في لبن د ارتف ذي تنشره إدارة اإلحصاء المركزي، فق ول 1,52ال  2016% في أيل

دار 2015% قياساً على كانون األول 1,19قياساً على الشھر الذي سبق، وبحوالي  % 2,27، في حين انخفض بمق

ول  2016عشر المنتھية في أيلول  عند مقارنة متوسطه في األشھر اإلثني ة في أيل مع األشھر اإلثني عشر المنتھي

2015  .  

  

  

  

  

  
 

         


