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  الوضع االقتصادي والمالي والمصرفي

  2017 تشرين األول    

   

ً على الشهر الذي سبق، مؤشّ  تحّسنت، 2017في تشرين األول  باستثناء رات القطاع الحقيقي بشكل عام قياسا

إجمالي ازداد  ،النشاط المصرفي لناحية .حركة المسافرين عبر المطار التي تراجعت نتيجة عوامل موسمية

 ميزان المدفوعات أما. في الشهر المذكور %1,1 بات المصارف التجارية بنسبة جيّدة بلغتموجودات/مطلو

الثة أشهر من الفوائض المتتالية. بعد ث 2017مليون دوالر في الشهر العاشر من العام  888عجزاً بقيمة  فسّجل

مليار دوالر في  36,8 لىإ بالعمالت األجنبيةالخارجية السائلة موجودات مصرف لبنان  وصلتلى صعيد آخر، ع

جميع على مستقّرة وبقيت معدّالت الفائدة  ،، ما يشّكل دعامة كبيرة لإلستقرار النقدي2017نهاية تشرين األول 

ً بسيطاً على الودائع وارتفاعاً  ، في حين عرفت معدّالت الفائدة المصرفيةفئات سندات الخزينة بالليرة على  تراجعا

في  مليار دوالر 78,5م اإلجمالي إلى ما يوازي اوارتفع الدين الع .2017من العام  في الشهر العاشرالتسليفات 

  .2017نهاية تشرين األول 

 

    الوضع االقتصادي العام -أوالً 

  الشيكات المتقاصة

ي  ت، 2017 تشرين األولف ة ارتفع ة للشيكات المتقاّص ة اإلجمالي ى القيم ادل  إل ا يع ون 6140م ل  ملي دوالر مقاب

ي  ونملي 4485 بقدوالر ف ذي س هر ال ون 5996و الش ي  ملي رين األولدوالر ف تو. 2016 تش ة  انخفض قيم

ى العشرةاألشهر  في %0,4بنسبة الشيكات المتقاصة  ن األول ام  م ع  2017الع ة م ام بالمقارن ن الع ا م رة ذاته الفت

ةتراجع و 2016 يكات المتقاّص ة الش رة قيم ى معدّل دول ي  %68,7 إل انف انون الث رة ك رين األول -يفت  2017 تش

  .كما يتبيّن من الجدول أدناه ،2016الفترة المماثلة من العام  في %71,2مقابل 

  
  2017- 2014السنوات من  األولى العشرةاألشهر  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)  -

  

3336  

22808  

6837  

  

3412  

23363  

6847  

  

3544  

24614  

6945  

  

3775  

26631  

7055  

  

+6,5  

+8,2  

+1,6  

  الشيكات بالعمالت األجنبية

  العدد (آالف) -

  القيمة (مليون دوالر) -

  متوّسط قيمة الشيك (دوالر) -

  

7472  

47289  

6329  

  

6982  

42593  

6100  

  

6722  

40312  

5997  

  

6356  

38764  

6099  

  

-5,4  

-3,8  

+1,7  

  مجموع قيمة الشيكات (مليار ليرة)

  متوّسط قيمة الشيك (آالف الليرات)

94096  

8706  

87572  

8425  

85384  

8317  

85068  

8397  

-0,4  

+1,0 

  دولرة الشيكات، %

  العدد - 

  القيمة - 

  

69,1  

75,8  

  

67,2  

73,3  

  

65,5  

71,2  

  

62,7  

68,7  

  

  المصدر: مصرف لبنان        
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  حركة االستيراد

ون 1690 إلى قيمة الواردات السلعية ارتفعت ،2017 تشرين األولفي  ل دوالر ملي ي  نوملي 1297 مقاب دوالر ف

 تراجعتقد  السلعية الواردات قيمة وبذلك، تكون .2016 تشرين األولدوالر في  مليون 1479و الشهر الذي سبق

ا  ،2016العام  من الفترة ذاتها مقارنة معبال 2017العام  مناألولى  العشرةاألشهر  في %0,9 بنسبة  تراجعت كم

 .%5,0 الكّميات المستوردة بنسبة

ى العشرةاألشهر  في الواردات السلعية تتوّزعو ام  األول ن الع ت المنتجات   2017م اآلتي: احتلّ ا ك ب نوعه بحس

ز األول  ة المرك ادة كالمعدني كّ الع تها وش ا %18,9لت حّص وع، تلته ن المجم ة  م ناعة الكيميائي ات الص منتج

دّات الكهر، ف)11,2%( زة والمع ة (باآلالت واألجه ّم  ،)%10,3ائي ل (ث دّات النق ناعة ف ،)%10,0مع ات ص منتج

ان البلدانأبرز  على صعيدو .)%7,4( األغذية ا لبن ي استورد منه لع الت ي الس هر  ف ى العشرةاألش ن األول ا م م الع

واردات %10,1 تهالغت حصّ إذ بالمرتبة األولى  في الصين تحلّ  ،2017 وع ال ا  ،من مجم اتلته )، %9,1( ايطالي

  .  )%6,1( الواليات المتّحدة األميركيةثّم ، )%6,5( ألمانياف)، %7,3( اليونانثّم 

  

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

2017/2016  
  0,9-  15579  15719  14688  17452  الواردات السلعية (مليون دوالر)

  المصدر: المركز اآللي الجمركي      

  

  حركة التصدير

ل  ،دوالر مليون 252 الصادرات السلعية قيمة بلغت، 2017 تشرين األولفي  ين 210مقاب هر  مالي ي الش دوالر ف

ام  .2016 تشرين األولمليون دوالر في  257بقه والذي س ن الع ى م رة األول  تراجعت، 2017وفي األشهر العش

   .2016 العاممن  اذاته الفترةبالمقارنة مع  %4,8 الصادرات السلعية بنسبةقيمة 

ى العشرةاألشهر  توّزعت الصادرات السلعية فيو ام األول ن الع ت 2017 م اآلتي: احتلّ ا ك حجار األ بحسب نوعه

ة ادن الثمين ة والمع به الكريم ة وش تها  الكريم ت حّص ز األول وبلغ اد %20,7المرك وع الص ن مجم ارات، م  تلته

ة ّم  ،)%16,1( منتجات صناعة األغذي ة ومصنوعاتهاث ادن العادي ة )، ف%11,7( المع منتجات الصناعة الكيميائي

لع التي صدّر إليها لبنان البلدانأبرز  ومن. )%11,2( اآلالت واألجهزة والمعدّات الكهربائية، ف)11,4%( ي الس  ف

ى وبلغت حّص التي احتلّت جنوب افريقيا :نذكر، 2017العام من  األولى العشرةاألشهر   %11,6 تهاالمرتبة األول

ّم  )،%8,9(سورية  تلتها، السلعية صادراتالجمالي إمن  دةث ة المتح ارات العربي ة )، ف%8,4( اإلم ة العربي المملك

  .)%6,2( العراق، ثّم )%8,3( السعودية
  

  2017-2014السنوات من  األولى العشرةاألشهر  السلعية في الصادرات -3جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2017  2016  2015  2014  
2017/2016  

  4,8-  2366  2485  2494  2792  الصادرات السلعية (مليون دوالر)
  المصدر: المركز اآللي الجمركي     

 



  انـــارف لبنـــة مصــــجمعي   
3

  خارجيةالحسابات ال

ون 1087قدُره  عجز دوالر مقابل مليون 1438 إلى عجز الميزان التجاري ارتفع ،2017 تشرين األول في -  ملي

ة  وعجز في الشهر الذي سبق دوالر ون 1222بقيم ي  ملي غو .2016 تشرين األولدوالر ف زان  بل ي المي ز ف العج

ي ر يُ دون تغيّ  2017م األولى من العا العشرةمليون دوالر في األشهر  13213التجاري  ذكر عن العجز المسّجل ف

    مليون دوالر. 13234والبالغ  2016الفترة ذاتها من العام 

ي  - رين األولف ّجلت، 2017 تش افية س ة الص ودات الخارجي رفي  الموج از المص دى الجه ةل ات المالي  والمؤسس

 ً ا و الشهر الذي سبقفي  الردو مليون 457بقيمة  ارتفاعها مقابل ،دوالر مليون 888 بحوالي تراجعا ة تراجعه بقيم

ى العشرةاألشهر . وفي 2016 تشرين األولمليون دوالر في  680 ام  األول ن الع ودات  تراجعت، 2017م الموج

ام  125 بقيمة تراجعهادوالر، مقابل  مليون 1078الخارجية الصافية بحوالي  ن الع ا م مليون دوالر في الفترة ذاته

2016.  

  

  قطاع البناء

 1017 المهندسين في بيروت والشمال يْ مساحات البناء المرّخص بـها لدى نقابتَ  بلغت، 2017 تشرين األولي ف -

ل 2مربع (م متر ألف ف 713) مقاب ي  2م أل ذي سبق ف ف 1069والشهر ال ي  2م أل ي و .2016 تشرين األولف ف

د ازدادت2017األولى من العام  العشرةاألشهر  راخيص  ، فق اءت رة  %2,2بنسبة  مساحات البن ع الفت ة م بالمقارن

  .2016ذاتها من العام 
  

  2017-2014السنوات من  األولى العشرةاألشهر  تطّور مساحات البناء المرخَّص بها في -4جدول رقم 

 ، %نسبة التغيّر  2017  2016  2015  2014  
2017/2016  

 2,2+ 10370 10145 10279 11655 )2مساحات البناء اإلجمالية (ألف م

  المصدر: نقابتا المهندسين في بيروت والشمال     

  

ي  - رين األولف ت، 2017 تش اري ارتفع جّل العق ات الس ف أمان ر مختل توفاة عب ة المس وم العقاري ة الرس ى قيم  إل

ي  .2016 تشرين األولفي  اً مليار 65,3و في الشهر الذي سبق مليار ليرة 54,2 ليرة مقابل اتمليار 108,2 أّما ف

ام  رةالعشاألشهر  ن الع ى م د 2017األول وم  ازدادت، فق ذه الرس ة %21,1بنسبة ه ع بالمقارن رة م ن اذاته الفت  م

 .2016العام 

ي  ألف 433 بلغتعلى صعيد كّميات اإلسمنت المسلّمة، فقد  - ولطن ف ل 2017 أيل وافرة) مقاب ام المت ر األرق  (آخ

ف 499 ي  أل ن ف بقهط ذي س هر ال ف 479و الش ي أل ن ف ول ط هر و .2016 أيل ي األش عةف ام  التس ن الع ى م األول

  .2016من العام  الفترة ذاتهابالمقارنة مع  %2,2بنسبة  تراجعت هذه الكّميات ،2017
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 قطاع النقل الجوي

ي  رين األولف دولي 2017 تش ري ال ق الحري ار رفي ى مط ن وإل ة م رحالت اإلجمالي دد ال غ ع الت 5510، بل  رح

ادمين  اب الق دد الرك ً  297776وع ادرين  شخصا ً  318784والمغ ا ابرين  شخص ً  182والع ا عيد شخص ى ص . وعل

ً  5083، بلغ حجم البضائع المفرغة الشهر المذكورحركة الشحن عبر المطار في  ا ل  طن ً  3766مقاب ا للبضائع  طنّ

  المشحونة.

ي  رةاألشهر وف ى العش ن  األول ام م ع 2017الع ة م ن ، وبالمقارن ة م رة المماثل ام الفت ت2016الع ن  ، ارتفع ّل م ك

، %12,9حركة شحن البضائع عبر المطار بنسبة و %8,4بنسبة  حركة المغادرينو %9,1حركة القادمين بنسبة 

  .%0,6عدد الرحالت بنسبة  كما ازداد
 

  حركة مطار رفيق الحريري الدولي وحّصة الميدل ايست منها -5جدول رقم 
  2017و 2016العامين من  األولى العشرةاألشهر في 

  التغيّر، %  2017  2016  

  حركة الطائرات (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

59779  

34,1  

60112  

35,3  

+0,6  

  حركة القادمين (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

3192685  

35,8  

3484037  

35,7  

+9,1  

  حركة المغادرين (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

3255769  

35,4  

3527748  

35,6  

+8,4  

  45,1-  4304  7837  رين (عدد)حركة العاب

  حركة شحن البضائع (طن)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

70395  

27,9  

79446  

27,0  

+12,9  

  المصدر: قسم التطوير والتسويق في مطار بيروت الدولي    

 

  حركة مرفأ بيروت

روت  2017 تشرين األولفي  أ بي ت مرف ي دخل واخر الت دد الب اخرة، وحجم البضائ 170، بلغ ع ه  ع المفرغةب في

592662  ً ً  113686والمشحونة  طنّا ا ً مستوعب 26168، وعدد المستوعبات المفرغة طنّ ي و. ا  العشرةاألشهر ف

ن ، ارتفع 2016وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام  2017من العام  ىاألول ائع كّل م م البض حونةحج بنسبة  المش

بة  3,7% ة بنس توعبات المفرغ دد المس ي %2,9وع بة  ، ف واخر بنس دد الب ن ع ّل م ع ك ين تراج م و %7,7ح حج

  .%4,1بنسبة  المفرغةالبضائع 

  

   بورصة بيروت

سهماً قيمتها  8915465تحّسنت قليالً حركة بورصة بيروت وبلغ عدد األسهم المتداولة ، 2017 تشرين األولفي 

ً قيمتها اإلجمالية  7527126مليون دوالر مقابل تداول  78,7 ن دوالر في أيلول الماضي مليو 49,8سهما

 الرسملة السوقية فيما انخفضت قيمة ،)2016مليون دوالر في تشرين األول  169,8سهماً بقيمة  22970630(

  مليون دوالر) في نهاية الفترات الثالث على التوالي.  11866مليوناً ( 11356مليون دوالر مقابل  11273إلى 
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من إجمالي قيمة األسهم  %84,5على  ليدير بسهَمْيها "أ" و"ب" شركة سوت استحوذ، 2017 تشرين األولوفي 

   .فقط %0,6بنسبة  لقطاع الصناعيوا %14,9المتداولة في بورصة بيروت، تالها القطاع المصرفي بنسبة 

  ، يتبيّن اآلتي:2017و 2016من العاَمْين  األولى وعند مقارنة حركة بورصة بيروت في األشهر العشرة

 مليوناً. 68,5مليون سهم إلى  96,3سهم المتداولة من انخفاض عدد األ -

  مليوناً. 592,6مليون دوالر إلى  801,2انخفاض قيمة األسهم المتداولة من  -

  

 ً   المالية العامة    -ثانيا

الي ، 2017آب  في ام اإلجم دار  790بلغ العجز الع ائض بسيط بمق ل ف رة مقاب ار لي هر  66ملي ي الش رة ف ار لي ملي

بق  ذي س ة (عال ز بقيم ي  817ج رة ف ار لي د ). 2016آب ملي ة) عن ة + خزين ة (موازن ة العام ام المالي يّن أرق وتب

 المعطيات التالية:  2017و 2016 األشهر الثمانية األولى من العاَمْين فيمقارنتها 

يار ليرة مل 1483، أي بمقدار اً مليار 11849مليار ليرة إلى  10366من  المبالغ اإلجمالية المقبوضةارتفاع  -

مليار  46ومقبوضات الخزينة (+ مليار ليرة) 1626ارتفعت كّل من اإليرادات الضريبية (+ .%14,3وبنسبة 

مليار ليرة). وتجدر اإلشارة إلى أن االرتفاع الملحوظ  190-ليرة)، فيما انخفضت اإليرادات غير الضريبية (

مليار ليرة ومعظم مصدرها  1160الدخل (+في اإليرادات الضريبية يعود بشكل رئيسي إلى الضريبة على 

  األرباح التي دفعتها المصارف للخزينة). على الضريبة االستثنائية 

اض - ة انخف ة المدفوع الغ اإلجمالي ن  المب ى  14177م رة إل ار لي ار 13941ملي ة ملي رة  236اً، أي بقيم ار لي ملي

رة  9755مة الدين العام من من انخفاض النفقات األّولية خارج خد ذلكونتج  .%1,7وبنسبة  ي فت رة ف ار لي ملي

اني  9227إلى  2016آب  –كانون الثاني  انون الث رة ك ي فت اراً ف ن  2017آب  -ملي والناتجة بشكل أساسي م

ديات ( ى البل ويالت إل ع التح ت  832-تراج ان ارتفع اء لبن ة كهرب ى مؤسس ويالت إل اً أن التح رة) علم ار لي ملي

ة  رة. أم 483بقيم ار لي ام  ا ملي دين الع ة ال ة فخدم ت بقيم ن  292ارتفع رة (م ار لي ى  4422ملي رة إل ار لي ملي

  ملياراً). 4714

ن وبذلك،  - ض م د انخف ام ق ام  3811يكون العجز الع ن الع ى م ة األول ي األشهر الثماني رة ف ار لي ى  2016ملي إل

ام  2092 ن الع ا م رة ذاته ي الفت اراً ف بتُه  2017ملي ت نس ن  %26,9ن موانخفض ى م دفوعات إل وع الم مجم

  .  في الفترتَْين المذكوَرتَْين على التوالي 15,0%

ام   مليار ليرة 2622 فائضاً كبيراً بمقداروحقّق الرصيد األّولي  - ن الع ل  2017في األشهر الثمانية األولى م مقاب

  . 2016مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام  611فائض أدنى مقداُره 

دو دين ويتبيّن من الج ة ال اه أن خدم اً ارتفعت ل أدن ى قياس اً عل ي حين تراجعت قياس ة ف دفوعات اإلجمالي ى الم عل

 .2017و 2016العاَمْين األشهر الثمانية األولى من  عند مقارنتهما في المقبوضات اإلجمالية
    

  تطور بعض النسب المئوية المتعلّقة بخدمة الدين العام -4جدول رقم   
  2017آب - 2ك   2016آب - 2ك   

  33,8  31,2  خدمة الدين العام/المدفوعات اإلجمالية

  39,8  42,7  خدمة الدين العام /المقبوضات اإلجمالية

  مصدر المعلومات: وزارة المالية     
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  سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

ات القيمة اإلسمية للمحفظة اإلجمالية لسندات اارتفعت ، 2017تشرين األول نهاية في  الليرة (فئ أشهر،  3لخزينة ب

هر،  6 هراً،  12أش هراً،  24ش هراً،  36ش هراً  60ش هراً  84 ،ش هراً،  96، ش هراً،  120ش هراً و 144ش  180ش

ى  )شهراً  رة من  73221إل ار لي بق ( 71619ملي ذي س ة الشهر ال ي نهاي اراً ف ام  69347ملي ة الع ي نهاي اراً ف ملي

د 2016 ة ق ذه المحفظ ون ه ذلك، تك ة ). وب ت بقيم ام  3874ارتفع ن الع ى م رة األول هر العش ي األش رة ف ار لي ملي

رين األول 2017 ي تش درت ف ة أص ت وزارة المالي ْي  2017. وكان ن فئتَ ندات م ة  7س نوات (بقيم ار  351س ملي

 سنوات وما دون.  5مليار ليرة) باإلضافة إلى السندات من فئة  480سنوات (بقيمة  10ليرة) و
  

  بالنسبة المئوية) - ع سندات الخزينة بالليرة على جميع الفئات (نهاية الفترةتوزّ  -5جدول رقم 
  3   

  أشهر

6  

  أشهر 

12 

  شهراً 

24 

  شهراً 

36  

  شهراً  

60  

  شهراً 

84   

  شهراً 

96 

  شهراً 

120   

  شهراً 

144 

  شهراً 

180  

  شهراً 

  المجموع

  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 

ول  أيل

2017  

0,90  1,31  2,31  8,09  15,14  22,52  22,68  2,56  19,88  4,29  0,30  100,00  

  100,00  0,29  4,20  20,10  2,50  22,67  22,78  14,58  8,22  2,48  1,43  0,75  2017 1ت 

  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

ث  ، لم يسّجل توزع محفظة سندات2017بين نهاية أيلول ونهاية تشرين األول  ذكر ، بحي راً يُ الليرة تغيّ ة ب الخزين

وق   5بلغت حصة سندات الخزينة بالليرة من فئة  ا ف ذي  %72,2(حوالي  %72,5سنوات وم ة الشهر ال ي نهاي ف

  سنوات. 3أشهر و 3) للسندات من الفئات بين %27,8( %27,5سبق) من مجموع المحفظة مقابل 

ت  ةوارتفع ة الفعلي ة ل القيم ة اإلجمالي الليرةللمحفظ ة ب ة اللبناني ندات الخزين ى  س ة  74376إل ي نهاي رة ف ار لي ملي

رة) 1729مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق (+ 72647مقابل  2017تشرين األول  ار لي ى ملي . وتوّزعت عل

  المكتتبين كاآلتي:
 

  توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين -6جدول رقم 
  الفترة، مليار ليرة لبنانية) نهاية -(القيمة الفعلية    

  2017  1ت   2017أيلول    2016 ك أول    

  المصارف 

  الحصة من المجموع

29363  

41,8%  

24924  

34,3%  

24830  

33,4%  

  مصرف لبنان

  الحصة من المجموع

30150  

42,9%  

36431*  

50,2%  

38501*  

51,8%  

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

548  

0,8%  

537  

0,7%  

538  

0,7%  

  المؤسسات العامة

  الحصة من المجموع

8718  

12,4%  

9179  

12,6%  

8941  

12,0%  

  الجمهور

  الحصة من المجموع

1531  

2,1%  

1576  

2,2%  

1566  

2,1%  

  74376  72647  70310  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان      
  تتضّمن عمليات تعاقد الشراء وإعادة الشراء *
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الليرة وع محفظةمن مجم %33,4حصة المصارف  بلغت ة تشرين األول  سندات الخزينة ب ي نهاي ل  2017ف مقاب

   لحصة القطاع غير المصرفي. %14,8و (التي تتضّمن عمليات الريبو) حصة مصرف لبنانل 51,8%

  

  سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

بالعمالت األجنبية محفظة سندات الخزينة اللبنانية الُمصدَرة انخفضت ، 2017تشرين األول في نـهاية 

Eurobonds  (قيمة االكتتابات اإلسمية زائد الفوائد المتراكمة حتى تاريخه) مليون دوالر  26676إلى ما يوازي

. 2016 مليون دوالر في نهاية العام 26030الشهر الذي سبق وفي نهاية مليون دوالر  27489مقابل ما يوازي 

  إلى استحقاق سندات بالقيمة ذاتها. 2017ويُعزى التراجع في الشهر العاشر من العام 

ز محفظة المصارف التجارية من إجمالي محفظة سندات اليوروبوند بلغت، 2017 تشرين األولوفي نهاية          

دوالر (أي ما نسبتُه  مليون 15365من مجموع المحفظة) مقابل  %55,0دوالر (أي ما نسبته  مليون 14671

من المجموع)  %59,1مليون دوالر (أي ما نسبتُه  15383الشهر الذي سبق و من المجموع) في نهاية 55,9%

  . 2016في نهاية كانون األول 

  

  الدين العام

مليار  78,5مليار ليرة (أي ما يعادل  118297 إلى الدين العام اإلجمالي ارتفع، 2017 تشرين األول نهايةفي 

. )2016العام  مليارات ليرة في نهاية 112910الشهر الذي سبق ( في نهايةمليار ليرة  117820دوالر) مقابل 

مقابل  2017العام األشهر العشرة األولى من مليار ليرة في  5387 وبذلك، يكون الدين العام اإلجمالي ارتفع بقيمة

  . 2016العام  الفترة ذاتها من ليرة في اتمليار 6307قدُرها  أعلى زيادة

انيونتج ارتفاع الدين العام  انون الث ّل من 2017تشرين األول  -اإلجمالي في فترة ك اع ك ن ارتف ر م رَّ دين المح  ال

ر بالعمالت األجنبية بما يوازي  4064بالليرة اللبنانية بقيمة (+  رة ( 1323مليار ليرة) والدين المحرَّ  878مليار لي

  مليون دوالر). 

از المصرفي، الدين العام الصافي، المحتَسب بعد تنـزيل ودائع ا وبلغ دى الجه ام ل رة  102699لقطاع الع ار لي ملي

  .2016قياساً على نهاية العام  %4,1نسبتُه ارتفاعاً  مسّجالً ، 2017تشرين األول في نهاية 

ـهاية  ي ن رين األول وف ة 2017تش ت قيم ة، بلغ الليرة اللبناني ّرر ب ام المح دين الع ّكلةً  74592 ال رة، مش ار لي ملي

ار 43705مقابل ما يعادل   الي الدين العاممن إجم %63,1حوالي  ة، ات ملي العمالت األجنبي ّرر ب دين المح رة لل لي

   من الدين العام اإلجمالي. %36,9أي ما نسبتُه 

ةتمويل الدين ا وفي ما يخصّ  الليرة اللبناني انلعام المحّرر ب ي لبن ن المصارف ف ّل م والقطاع  ، انخفضت حصة ك

و) ة مصرف لبنانغير المصرفي مقابل ارتفاع حص ات الريب رين  (التي تتضّمن عملي ة تش ول ونهاي ة أيل ين نهاي ب

  . 2017األول 
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  مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية -7جدول رقم     

  بالنسبة المئوية -نهاية الفترة     
  2017 1ت          2017أيلول   2016أول  ك  

  33,6  34,5  41,9  المصارف في لبنان

  51,6  50,0  42,8  *مصرف لبنان
  14.8  15,5  15,3  القطاع غير المصرفي

  100,0  100,0  100,0  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان     
 تتضّمن عمليات الريبو  

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

  
  ّرر بالعمالت األجنبيةمصادر تمويل الدين المح -8جدول رقم 

  بالنسبة المئوية -نهاية الفترة
  2017 1ت   2017أيلول    2016ك أول   

  3,1  3,1  3,2  الحكومات

  0,0  0,0  0,1  2-قروض باريس

  4,6  4,4  3,7  المتعدّدة األطرافمؤسسات ال

  92,0  92,2  92,6  سندات يوروبوندز

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

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

  

 ً   ي: القطاع المصرفثالثا

ة ي نهاي رين األول ف ت، 2017 تش ة بلغ ة العامل ارف التجاري ة للمص ة والمجّمع ات اإلجمالي   الموجودات/المطلوب

ان  ي لبن ادل ف ا يع ار 325303م وازي  اتملي ا ي رة (م ار دوالر)، 215,8لي ل ملي ي  321737 مقاب رة ف ار لي ملي

ة  307999و نهاية الشهر الذي سبقه ي نهاي رة ف ار لي ام ملي ار 301006( 2016الع ة  اتملي ي نهاي رة ف رين لي تش

 %5,6بنسبة  إجمالي ميزانية المصارف التجارية، الذي يشير إلى حجم النشاط المصرفي، وارتفع .)2016 األول

ي ى العشرةاألشهر  ف ن األول ام  م ل  2017الع ه بنسبةمقاب ت ارتفاع ى بلغ ي  %7,4 أعل ام ف ن الع ا م رة ذاته الفت

2016.  

  

  المطلوبات

  الودائع اإلجمالية في المصارف التجارية

ة  ي نهاي رين األولف ت، 2017 تش ة بلغ ارف التجاري دى المص ة ل ع اإلجمالي اع و ،الودائ ع القط ّم ودائ ي تض الت

افةً  ع القطاع ا الخاص المقيم وغير المقيم، إض ى ودائ ادل إل ا يع ام، م رة 261572لع ار لي وازي  ملي ا ي  173,5(م

ل %80,4وشّكلت  ،مليار دوالر) ات مقاب الي المطلوب ن إجم ذي سبقه 260901 م ة الشهر ال ي نهاي رة ف ار لي  ملي

ة  اتمليار 243307( 2016العام مليار ليرة في نهاية  250918و ي نهاي رين األولليرة ف  ارتفعت. و)2016 تش

ّجلة، 2017العام  من األولى العشرةاألشهر في  %4,2بنسبة ية الودائع اإلجمال ا المس ي وهي نسبة اإلرتفاع ذاته  ف

  . 2016العام  من األشهر العشرة األولى
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ي %67,27 إلى ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم معّدل دولرة ارتفعو ة ف ل  2017 تشرين األول نهاي مقاب

بق 66,90% ذي س هر ال ة الش ي نهاي ام  %65,82ه وف ة الع ي نهاي ة  %65,10( 2016ف ي نهاي رين األولف  تش

2016.(  

ة  - ي نهاي رين األولف ت، 2017 تش يم  بلغ اص المق اع الخ ة للقط ع اإلجمالي ةالودائ ارف التجاري دى المص ا  ل م

ة الش 202284 من إجمالي المطلوبات، مقابل %62,1مليار ليرة وشّكلت  201858يعادل  ي نهاي هر مليار ليرة ف

ة  193765و الذي سبقه ي نهاي رة ف ام مليار لي ة  188072( 2016الع ي نهاي رة ف ار لي رين األولملي . )2016 تش

ّجلة  2017العام  من األولى العشرةاألشهر  في %4,2ارتفعت هذه الودائع بنسبة و ا المس اع ذاته وهي نسبة اإلرتف

  . 2016في األشهر العشرة األولى من العام 

يل، ا ي التفص بةوف الليرة بنس ين ب ع المقيم ت ودائ ط %0,3 رتفع ي فق هر  ف رةاألش ى العش ام  األول ن الع ، 2017م

عو .%6,7بنسبة بالعمالت األجنبية  ودائع المقيمين وازدادت يم ارتف ع القطاع الخاص المق رة ودائ دّل دول ى مع  إل

ذي سبقه  %61,53مقابل  2017 تشرين األولفي نهاية  61,77% ام  %60,31وفي نهاية الشهر ال ة الع ي نهاي ف

  ).2016 تشرين األولفي نهاية  59,57%( 2016

ة و ي نهاي رين األولف ت، 2017 تش يم ارتفع ر المق اص غي اع الخ ع القط ة ودائ ارف التجاري دى المص ى ل ا  إل م

ي  33961و دوالر في نهاية الشهر الذي سبقه ماليين 34906 دوالر مقابل مليون 35498يوازي  ون دوالر ف ملي

ي  %4,5بنسبة هذه الودائع ارتفعت و. )2016 تشرين األولدوالر في نهاية  مليون 32898( 2016العام اية نه ف

  .2016الفترة ذاتها من العام في  %3,3 بنسبة ارتفاعهامقابل  2017العام من  األولى العشرةاألشهر 

     

    ودائع القطاع المالي غير المقيم 

ان بلغت، 2017 تشرين األولفي نهاية  ي لبن ة ف ة العامل ارف التجاري دى المص يم ل ر المق الي غي  ودائع القطاع الم

ة  6280و دوالر في نهاية الشهر الذي سبقه مليون 7131 دوالر مقابل مليون 7454حوالي  ي نهاي مليون دوالر ف

  .)2016 تشرين األولدوالر في نهاية  مليون 6813( 2016العام 

  

    األموال الخاصة للمصارف التجارية

رين األول في نهاية ة وصلت، 2017 تش وال الخاصة للمصارف التجاري ى األم ادل  إل ا يع رة  28117م ار لي ملي

رة 28116 مقابلمليار دوالر)  18,7( ذي سبقه مليار لي ة الشهر ال ي نهاي ة  27497و ف ي نهاي رة ف ار لي ام ملي الع

ة  26688( 2016 ي نهاي رة ف ار لي رين األولملي ّكلت )2016 تش ة %8,6، وش ة المجّمع الي الميزاني ن إجم  م

اص.  %31,5و اع الخ ليفات للقط وع التس ن مجم بة م ة بنس وال الخاّص ت األم ي %2,3وارتفع هر  ف رةاألش  العش

  .2016في الفترة ذاتها من العام  %6,2مقابل ارتفاعها بنسبة ، 2017العام  من األولى
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  الموجودات

    ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان

ان ارتفعت، 2017 تشرين األولنهاية  في رف لبن دى مص ة ل ع المصارف التجاري ى ودائ وازي  إل ا ي  151781م

ة  134612و ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه اتمليار 149605 مقابلمليار ليرة  ي نهاي ام مليار ليرة ف  2016الع

رين األولمليار ليرة في نهاية  131563( ذه ال)2016 تش ون ه ذلك، تك د . وب ع ق ي %12,8بنسبة  ازدادتودائ  ف

   .2016الفترة ذاتها من العام في  %23,7مقابل ارتفاعها بنسبة  ،2017العام  من األولى العشرةاألشهر 

  

  التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم

يم بلغت، 2017 تشرين األولفي نهاية  وازي  التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخاص المق ا ي م

بقه دوالر مليون 53047 دوالر، مقابل ماليين 53207ليرة أو ما يعادل  اتمليار 80209 ذي س  في نهاية الشهر ال

ة  51040و ي نهاي ون دوالر ف ام ملي ة  50453( 2016الع ي نهاي ون دوالر ف رين األولملي  ازدادت. و)2016 تش

ى العشرةاألشهر  في %4,2بنسبة  هذه التسليفات ن األول ام  م بة ،2017الع ا بنس ل ارتفاعه ي  %5,0 مقاب رة ف الفت

  .2016ذاتها من العام 

  

  التسليفات المصرفية للقطاع العام

ام بلغت، 2017 تشرين األولفي نهاية  ة للقطاع الع ارف التجاري ن المص ادل  التسليفات الممنوحة م ا يع  50280م

رة ار لي ل  ،ملي رة 49922مقاب ار لي ذي  ملي هر ال ة الش ي نهاي بقه وف ة  52344س ي نهاي رة ف ار لي ام ملي  2016الع

ة  52360( ي نهاي ليفات تراجعتو .)2016 تشرين األولمليار ليرة ف ذه التس ي %3,9بنسبة  ه  العشرةاألشهر  ف

  .2016الفترة ذاتها من العام في  %8,1بنسبة  تراجعها، مقابل 2017العام  من األولى

يل،  ي التفص توف رفية  انخفض ليفات المص دار التس الليرة بمق ام ب اع الع ي 991للقط رة ف ار لي هر  ملي رةاألش  العش

غ  2017من العام  األولى ي  28163لتبل رة ف ار لي ة ملي رين األولنهاي ا تراجعت ،2017 تش ليفات للقطاع  كم التس

    .مليار ليرة 22117ما يعادل  لتصل إلىمليار ليرة  1074وازي بقيمة ت العام بالعمالت األجنبية

  

  ات الخارجية الموجود

ة  ي نهاي رين األولف ت، 2017 تش ة بلغ ارف التجاري ة للمص ودات الخارجي والي  الموج ون 22099ح دوالر  ملي

بقه دوالر ماليين 21608 مقابل ة  23100و في نهاية الشهر الذي س ي نهاي ون دوالر ف ام ملي  21023( 2016الع

ى العشرةاألشهر في  %4,3وجودات بنسبة هذه الم تراجعتو. )2016 تشرين األولدوالر في نهاية  مليون  األول

  .2016الفترة ذاتها من العام في  %11,6، مقابل تراجعها بنسبة 2017من العام 

  

 ً   الوضع النقدي -رابعا

    الكتلة النقدية

ة النقدي بلغت، 2017 تشرين األول في نهاية ع (مالكتل ا الواس الليرة و )3ة بمفهومه ةبب ا العمالت األجنبي وازي م  ي

رة 209058 ل ،مليار لي ار 209352 مقاب بقه ملي ذي س ة الشهر ال ي نهاي رة ف ة  200192و لي ي نهاي رة ف ار لي ملي
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ة تكونبذلك، و .)2016 تشرين األولمليار ليرة في نهاية  194079( 2016العام  ة النقدي ة (م الكتل د 3اإلجمالي ) ق

ام  األولى العشرةاألشهر في  %4,4ارتفعت بنسبة  ن الع ل ، 2017م امقاب بة ارتفاعه ي %4,1 بنس ا ف رة ذاته  الفت

ام من  رى. 2016الع ة أخ ع، من جه ة ارتف ة النقدي رة الكتل دّل دول ى )3)/م2م-3((مأي ) 3م( مع ي  %60,29 إل ف

ة  رين األولنهاي ل 2017 تش بقه %60,04 مقاب ذي س هر ال ة الش ي نهاي ة  %58,83و ف ي نهاي امف  2016 الع

ةا ارتفاعوتأتّى  .)2016 تشرين األولفي نهاية  58,18%( ة اإلجمالي الغ) 3(م لكتلة النقدي رة  8866 والب ار لي ملي

  :من 2017العام من  األولى العشرةاألشهر  في

  

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

زي)ال وازي  مرك ا ي ادل  777بم ا يع رة (م ار لي ون 515ملي تجودوالر).  ملي ك ن ن ذل اع ع ن  ارتف ودات م الموج

رة ( 1568الذهب بمقدار  ون 1040مليار لي ً  دوالر) ملي ا ذهب عالمي اع سعر أونصة ال ل تراجع ، نتيجة ارتف مقاب

 .دوالر) مليون 525مليار ليرة (ما يعادل  791الموجودات الخارجية الصافية (غير الذهب) بما يوازي 

  .ليرة مليار 83 على القطاع العام بقيمة لجهاز المصرفياديون  صافي تراجع -

ً "المسّجلة  فروقات القطع ارتفاع -   .مليار ليرة 1657بقيمة  " سلبا

رفي الممنوحة التسليفات اإلجمالية ارتفاع - از المص يم للقطاع الخاص من الجه رة،  4201 بحوالي المق ار لي ملي

ادل  وارتفاع، مليار ليرة 3431ه التسليفات بالليرة بما مقدار ارتفاع نتيجة  770التسليفات بالعمالت األجنبية بما يع

  .دوالر) مليون 511حوالي مليار ليرة (

  ليرة. مليار 5628البنود األخرى الصافية بقيمة  ارتفاع -

ا الضيّق (م ارتفعت ،2017العام من  األولى العشرةاألشهر  فيو الليرة بمفهومه ة ب ة النقدي  ،%0,9بنسبة  )1الكتل

 .%0,7بنسبة  )2الكتلة النقدية بالليرة بمفهومها الواسع (م ازدادتو
  

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

  .رفيلدى الجهاز المص األخرى بالليرة اللبنانية القطاع الخاص المقيم وودائع 1) تشمل مM2( 2م

ى بالعمالت األجنبية  القطاع الخاص المقيموودائع  2تشمل م M3)( 3م درها لدى الجهاز المصرفي إضافة إل ي تُص دين الت ندات ال س

  المصارف في األسواق الخارجية.

  

  معدالت الفوائد

  معّدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

 على المحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية ةلقَّ ئدة المثالفا استقّرت، 2017 تشرين األول في نهاية

متوسط فيما ارتفع قليالً  ).2016 كانون األولفي نهاية  %6,92شأنها في نهاية الشهر الذي سبق ( %6,90على 

ً ( 1365إلى  عمر المحفظة ً ( 1354سنوات) مقابل  3,75يوما اضي سنوات) في نهاية أيلول الم 3,72يوما

ً أو  1269( الفائدة الفعلية على سندات الخزينة  معدالتواستقّرت  .)2016العام نهاية  سنوات في 3,49يوما

لفئة الثالثة  %4,44: لتسّجل في اإلصدار األخير المستويات التالية، 2017تشرين األول الُمصدََرة خالل شهر 
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، لفئة الثالث سنوات %6,50لفئة السنتين،  %5,84لفئة السنة،  %5,35لفئة الستة أشهر،  %4,99أشهر، 

 سنوات.  العشرفئة ل %7,46و سنوات السبعفئة ل %7,08، لفئة الخمس سنوات 6,74%

  

  )Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األجنبية (

ة على المحفظة اإلجماليـة لسن ةلقَّ المثالفائدة ارتفعت ، 2017تشرين األول في نهاية  دات الخزينة بالعـمالت األجنبي

)(Eurobonds  6,40مقابل  %6,44إلى% ) ام  %6,46في نهاية الشهر الذي سبق ة  الع ي نهاي ا 2016ف )، كم

ع   ةارتف ر المحفظ ط عم ى  متوس ل  6,86إل نوات مقاب نوات ( 6,74س ى  6,19س رات عل ة الفت ي نهاي نوات) ف س

  .2017استحقّت في تشرين األول  %5مليون دوالر بفائدة  775يُذكر أن سندات يوروبندز بقيمة  .التوالي

  

  الفوائد المصرفية على الليرة

إلى  على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالليرة اللبنانية ةلقَّ المثمتوسط الفائدة ارتفع قليالً ، 2017 تشرين األولفي 

متوسط الفائدة ، فيما انخفض )2016في تشرين األول  %5,53في الشهر الذي سبق ( %5,53مقابل  5,56%

) في %8,35( %8,31مقابل  %8,24نقاط أساس إلى  7بواقع  على التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالليرة المثقَّلة

  األشهر الثالثة على التوالي.

لى إ )Interbank  Rateبين المصارف بالليرة (المثقّلة متوّسط الفائدة ارتفع قليالً  ،2017وفي تشرين األول 

  ).2016في تشرين األول  %3,03في الشهر الذي سبق ( %4,00مقابل  4,29%

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

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

  2017 1ت   2017 أيلول  2016  1ت   

  5,56  5,53  5,53  لجديدة أو المجدّدةمتوسط المعدالت الدائنة على الودائع ا

  8,24  8,31  8,35  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

  4,29  4,00  3,03  المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

  المصدر: مصرف لبنان    

  

  الفوائد المصرفية على الدوالر

دى المصارف  لالمثقَّ المتوّسط ارتفع  ،2017 تشرين األولفي  دوالر ل دّدة بال دة أو المج ع الجدي ى الودائ للفائدة عل

ان ي لبن ى  ف ل  %3,72إل بق ( %3,65مقاب ذي س هر ال ي الش رين األول  %3,43ف ي تش ض  )،2016ف ا انخف فيم

ى  14بواقع  ل للفائدة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالدوالرقَّ المتوّسط المث اس إل ي تش %7,39نقطة أس رين ف

  ).2016في تشرين األول  %7,06في الشهر الذي سبق ( %7,53مقابل  2017األول 

ى  الليبور لثالثة أشهر معدل متوسط، ارتفع 2017وفي تشرين األول  ل  %1,36إل ذي  %1,32مقاب ي الشهر ال ف

  ). 2016في تشرين األول  %0,88سبق (

  في لبنان في عدد من األشهر:ويعرض الجدول أدناه تطور الفائدة المصرفية على الدوالر 
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  تطّور الفائدة على الدوالر، بالنسبة المئوية (%) -10جدول رقم   
  2017  1ت   2017 أيلول  2016  1ت   

  3,72  3,65  3,43  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

  7,39  7,53  7,06  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

 1,36 1,32 0,88  متوّسط معدّل ليبور لثالثة أشهر

  المصدر: مصرف لبنان    

       

  سوق القطع

رات 1507,5أقفل متوسط سعر الدوالر األميركي على  ،2017في تشرين األول  دّة لي ذ سنوات ع أنه من ي  ش وبق

ع. يُ 1514ليرة للشراء و 1501هامش تسعيره على حاله، أي  رة للمبي ي سوق القطع لي ل ف ام العم ذكر أن عدد أي

ً يوم 22بلغ    .2017من العام  العاشرفي الشهر  ا

ةارتفعت على صعيد آخر،  العمالت األجنبي ن  موجودات مصرف لبنان ب ون دوالر  35058م ي ملي ول ف ة أيل نهاي

دار . وعليه، تكون هذه الموجودات قد ارتفعت بم2017مليوناً في نهاية تشرين األول  36769إلى  ون  2741ق ملي

ا  2017دوالر في األشهر العشرة األولى من العام  ت قيمته ى بلغ رة  4105مقابل زيادة أعل ي الفت ين دوالر ف مالي

  . 2016ذاتها من العام 

  

  ؤشر أسعار االستهالكم

روت وضواحيهامؤشّ بقي ، وبحسب مؤسسة البحوث واالستشارات، 2017تشرين األول في   ر األسعار لمدينة بي

بة ارتفاعه  %0,1ه مستقّر إذ انخفض بنسبة شب انون  %2,3قياساً على الشهر الذي سبق، لتصبح نس ى ك اً عل قياس

رين األول 2016األول  ي تش ة ف ر المنتهي ي عش هر االثن ي األش ر ف ذا المؤش ط ه ة متوس د مقارن ع  2017. وعن م

  .  %0,3سّجل انخفاضاً بسيطاً بنسبة  ، يكون قد2016متوسطه في األشهر االثني عشر المنتهية في تشرين األول 

ا  انأم ي لبن عار ف ر األس ع بنسبة  مؤش د ارتف زي، فق اء المرك ره إدارة اإلحص ذي تنش رين األول  %1,4ال ي تش ف

ذي سبق، لتكون نسبة ارتفاعه  2017 انون األول  %3,6قياساً على الشهر ال ى ك اً عل ة 2016قياس د مقارن . وعن

ي عشر  2017شهراً المنتهية في تشرين األول  متوسطه في فترة اإلثنَْي عشر بالمقارنة مع متوسطه في فترة اإلثن

  .%4,1، يكون هذا المؤشر قد ارتفع بنسبة 2016شهراً المنتهية في تشرين األول 

  

  
 

         


