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  الوضع االقتصادي والمالي والمصرفي

  2017 آذار    

   

ً على تحّسنت غالبية، 2017 في الفصل األول من العام الفصل ذاته  في ما كانته مؤشرات القطاع الحقيقي قياسا

ل .من العام الذي سبق ً بمقدار  وسجَّ  آذار - فترة كانون الثانيمليون دوالر في  555ميزان المدفوعات فائضا

من العام الذي سبق على الرغم من توّسع العجز في  اذاتھ الفترةمليون دوالر في  644ل عجز قدره مقاب 2017

عرف النشاط المصرفي المعبَّر عنه بإجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية نمواً الميزان التجاري. كما 

من  في الفصل األول %) 0,9ى (+مقابل ارتفاع أعل، 2017% في األشھر الثالثة األولى من العام 0,7بنسبة 

عند  والتي تشّكل دعامة لالستقرار النقدي، ،موجودات مصرف لبنان بالعمالت األجنبية وبقيت. 2016العام 

ارتفع الدين العام  ،آخر. على صعيد 2016في نھاية آذار  مليار دوالر 30,4بلغت بحيث مستوى مرتفع، 

مليارات  3وزارة المالية سندات يوروبندز بقيمة  تأثّراً بإصدارم 2017في الفصل األول  %3بنسبة  اإلجمالي

وبفائدة لمدة خمس سنوات  مليار ليرة 2200بقيمة  سندات خزينة بالليرةبو وھو اإلصدار األكبر تاريخياً دوالر 

 .%5 بلغتاستثنائية 

  

   الوضع االقتصادي العام -أوالً 

  الشيكات المتقاصة

ون 6179ما يعادل إلى  اإلجمالية للشيكات المتقاّصةالقيمة  ارتفعت، 2017 آذارفي  ل  ملي ون 5223دوالر مقاب دوالر  ملي

ون 5592و الشھر الذي سبقفي  ي  ملي ة الشيكات المتقاصة  ارتفعتو. 2016 آذاردوالر ف ي1,3بنسبة قيم  الفصل % ف

ام  الفترة ذاتھابالمقارنة مع  2017العام  األول من ّدل دوتراجع و 2016من الع ةمع يكات المتقاّص ة الش رة قيم يالً  ل ى قل  إل

انيفترة  في 68,5% انون الث ل  2017 آذار -ك ي71,3مقاب ام % ف ة من الع رة المماثل يّن من الجدول  ،2016 الفت ا يتب كم

  .أدناه
  

  2017-2014السنوات  من الفصل األول 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)  -

  
965  
6624  
6864  

  
983  
6667  
6782  

  
1029  
7319  
7113  

  
1086  
8125  
7482  

  
+5,5  
+11,0  

+5,2  
  الشيكات بالعمالت األجنبية

  العدد (آالف) -
  القيمة (مليون دوالر) -
  قيمة الشيك (دوالر) متوّسط -

  
2176  

13630  
6264  

  
2053  
12531  
6104  

  
2009  

12036  
5991  

  
1921  
11718  
6100  

  
-4,4  
-2,6  
+1,8  

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

27171  
8651  

25557  
8418  

25463  
8382  

25790  
8577  

+1,3  
+2,3  

  دولرة الشيكات، %
  العدد - 
  قيمةال - 

  
69,3  
75,6  

  
67,6  
73,9  

  
66,1  
71,3  

  
63,9  
68,5  

  

  المصدر: مصرف لبنان        
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  حركة االستيراد

ذي سبقدوالر في  نوملي 1648 مقابل دوالر مليون 1699 إلى قيمة الواردات السلعية ارتفعت ،2017 آذارفي   الشھر ال

 األول من الفصل في %7,1 بنسبة قد ازدادت السلعية تالواردا قيمة وبذلك، تكون .2016 آذاردوالر في  مليون 1750و

 .%12,1 أكبر بلغت الكّميات المستوردة بنسبة ازدادت في حين، 2016العام  من الفترة ذاتھا مقارنة معبال 2017العام 

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

تھا العادة كاألول  ا24,2وشّكلت حّص وع، تلتھ ة ( % من المجم زة ، ف%)10,7منتجات الصناعة الكيميائي اآلالت واألجھ

ى صعيدو .%)7,5( منتجات صناعة األغذيةف ،%)8,4معّدات النقل (ثّم  ،%)9,1ائية (بوالمعّدات الكھر رز  عل دانأب  البل

ى  في الصين تحلّ  ،2017العام  األول من الفصل في السلع التي استورد منھا لبنان ة األول  %8,7 تھالغت حّصإذ بالمرتب

واردات وع ال ن مجم ان ( ،م ا اليون ا8,6تلتھ ّم ايطالي ة ف%)، 6,8( %)، ث دة األميركي ات المتّح ّم ، %)6,4(الوالي اث  ألماني

)5,9(%  .  

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

2017/2016  
  7,1+  4951  4622  4169  5396  الواردات السلعية (مليون دوالر)

  المصدر: المركز اآللي الجمركي      

  

  حركة التصدير

بقه  226مقابل  ،مليون دوالر 275 إلى الصادرات السلعية قيمة إرتفعت، 2017 آذارفي  ذي س ون دوالر في الشھر ال ملي

ام  األول من الفصل في %15,1 الصادرات السلعية بنسبة ازدادت قيمة. و2016 آذارمليون دوالر في  220و  2017الع

   .2016 العاممن  اذاتھ الفترةبالمقارنة مع 

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

ادن الث ةوالمع تھا  مين ت حّص ز األول وبلغ اد %24,5المرك وع الص ن مجم ارات، م ة تلتھ ناعة األغذي ات ص  منتج

ةف ،%)15,4( ّدات الكھربائي زة والمع ّم  ،%)11,3( اآلالت واألجھ ة ومصنوعاتھاث ادن العادي منتجات ف ،%)11,2( المع

ان البلدانأبرز  ومن. %)10,0( الصناعة الكيميائية ا لبن لعال التي صّدر إليھ ي س ام األول من  الفصل ف ذكر، 2017الع  :ن

ا وب افريقي ت جن ي احتلّ ت حّص الت ى وبلغ ة األول ن  %14,4 تھاالمرتب الي إم ادراتالجم لعية ص ا، الس ورية  تلتھ س

  .%)5,8، ثّم العراق (%)8,0( المملكة العربية السعوديةف %)،8,9(اإلمارات العربية المتحدة ثّم  %)،10,7(

  
  2017-2014السنوات األول من  الفصل السلعية في راتالصاد -3جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2017  2016  2015  2014  
2017/2016  

  15,1+  730  634  743  772  الصادرات السلعية (مليون دوالر)
  المصدر: المركز اآللي الجمركي     
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  الحسابات الخارجية

ي الشھر  دوالر مليون 1422قدُره  قريب عجز الر مقابلدو مليون 1424 عجز الميزان التجاري بلغ ،2017 آذار في - ف

ى  .2016 آذاردوالر في  مليون 1530بقيمة  وعجز الذي سبق ون دوالر  4221وتوّسع العجز في الميزان التجاري إل ملي

  .2016مليون دوالر في الفترة ذاتھا من العام  3988مقابل عجز بقيمة  2017من العام  الفصل األولفي 

ّجلت، 2017 رآذافي  - ة الصافية س از المصرفي  الموجودات الخارجي دى الجھ ةل اً  والمؤسسات المالي ة ارتفاع  46 بقيم

ذي سبقفي  دوالر مليون 342بقيمة  ارتفاعھا مقابل ،دوالر مليون ا و الشھر ال ة تراجعھ ون دوالر في  288بقيم  آذارملي

ام  الفصل األولوفي . 2016 ة الصافية بحوالي  ، ازدادت الموجودات2017من الع ون 555الخارجي دوالر،  ملي

  .2016مليون دوالر في الفترة ذاتھا من العام  644مقابل تراجعھا بقيمة 

  

  قطاع البناء

روت والشمال يْ مساحات البناء المرّخص بـھا لدى نقابتَ  بلغت ،2017 آذارفي  - ي بي ر ألف 1266 المھندسين ف ع مت  مرب

راخيص  وبذلك، تكون .2016 آذارفي  2م فأل 1161وشھر الذي سبق ال في 2م ألف 1049مقابل  )2(م اءت  مساحات البن

  .2016من العام  الفترة ذاتھابالمقارنة مع  2017العام  األول من الفصل في %3,4بنسبة  تراجعتقد 
  

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

 ، %نسبة التغيّر  2017  2016  2015  2014  
2017/2016  

 3,4- 3161 3272 2745 3418 )2مساحات البناء اإلجمالية (ألف م

  المھندسين في بيروت والشمال تاابالمصدر: نق      

  

اري ارتفعت، 2017 آذارفي  - ات السجّل العق ر مختلف أمان توفاة عب ة المس ى قيمة الرسوم العقاري رة  115,0 إل ار لي ملي

رة 68,5 لمقاب ار لي ذي سبق ملي ي الشھر ال ار 73,9و ف ذه الرسوم  ازدادتو .2016 آذارفــي  اً ملي بة ھ ي  %19,2بنس ف

 .2016العام  من اذاتھ الفترة مع بالمقارنة 2017األول من العام  الفصل

د إليات اعلى صعيد كمّ  - لّمة، فق ي  ألف 345 بلغتسمنت المس باططن ف وافرة 2017 ش ام المت ل) (آخر األرق  307 مقاب

بقهطن في  آالف ذي س ي ألف 393و الشھر ال باط طن ف بة 2016 ش ع بنس ام  يناألول ين% في الشھر1,3، لترتف من الع

  .2016من العام  الفترة ذاتھابالمقارنة مع  2017
  

  قطاع النقل الجوي

ادمين ةرحل 5131، بلغ عدد الرحالت اإلجمالية من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي 2017 آذارفي  دد الركاب الق ، وع

ادرين  شخصاً  269340 ابرين  شخصاً  248834والمغ ي شخصاً  259والع ر المطار ف ة الشحن عب ى صعيد حرك . وعل

ً  2167مقابل  طناً  5286، بلغ حجم البضائع المفرغة المذكورالشھر    للبضائع المشحونة. طنّا

ّل من ارتفعت، 2016العام من  ماثلةالفترة الم، وبالمقارنة مع 2017 العاممن  األول الفصلفي و بة  ك ادمين بنس ة الق حرك

بة  في حين%، 0,7وحركة شحن البضائع عبر المطار بنسبة  0,1% رحالت بنس ا6,2تراجع عدد ال ة  سّجلت % كم حرك

  .%0,01 طفيفة بلغت بنسبة تراجعاً  المغادرين
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  نھاحركة مطار رفيق الحريري الدولي وحّصة الميدل ايست م -5جدول رقم 

  2017و 2016العامين من  الفصل األول في

  التغيّر، %  2017  2016  

  حركة الطائرات (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

16056  

34,8  

15065  

37,0  

-6,2  

  حركة القادمين (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

735977  

38,0  

737070  

39,0  

+0,1  

  حركة المغادرين (عدد)

  ت، %منھا: حّصة الميدل ايس

782299  

37,4  

782213  

38,7  

-0,01  

  84,7-  844  5499  حركة العابرين (عدد)

  حركة شحن البضائع (طن)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

18664  

29,6  

18794  

26,9  

+0,7  

  المصدر: قسم التطوير والتسويق في مطار بيروت الدولي    

 
  حركة مرفأ بيروت

ي  ي دخ2017 آذارف واخر الت دد الب غ ع روت ، بل أ بي ت مرف ة 170ل م البضائع المفرغ اخرة، وحج ه  ب اً  755102في  طنّ

ً  83348والمشحونة  يو. اً مستوعب 23037، وعدد المستوعبات المفرغة طنّا ام من  الفصل األول ف ة  2017الع وبالمقارن

بة  كّل من تراجع ، في حين%4,5بنسبة  المشحونةحجم البضائع ارتفع  ،2016العام  من اذاتھ الفترة مع واخر بنس دد الب ع

  .%0,2بنسبة  المفرغةحجم البضائع و %1,5 عدد المستوعبات المفرغة بنسبةو 9,6%

  

   بورصة بيروت

غ عدد  في  )Block Tradesُسّجلت صفقات (، 2017 آذارفي  بورصة بيروت، ولكن بقيت الحركة ضعيفة إذ بل

ة  ھم المتداول ا  2874774األس ھماً قيمتھ ون دوالر مق 30,8س داول ملي ل ت ة  3077394اب ا اإلجمالي ھماً قيمتھ س

بق ( 30,1 ذي س ھر ال ي الش ون دوالر  ف ة  24416630ملي ھماً بقيم ي آذار  222,4س ون دوالر ف  ).2016ملي

ة يالً قيم وقية وارتفعت قل ملة الس ى  الرس ل  12475إل ون دوالر مقاب ون دوالر و 12377ملي ون  11336ملي ملي

  على التوالي.  دوالر في نھاية الفترات الثالث

روت 83,5القطاع المصرفي على  استحوذ، 2017 آذاروفي  ة في بورصة بي % من إجمالي قيمة األسھم المتداول

، فيما بقيت حصة القطاع التجاري لقطاع الصناعيل %0,6وشركة سوليدير بسھَمْيھا "أ" و"ب" % ل15,9مقابل 

    .شبه معدومة

  ، يتبيّن اآلتي:2017و 2016األول من العاَمْين وعند مقارنة حركة بورصة بيروت في الفصل 

 ماليين. 10مليون سھم إلى  33,9انخفاض عدد األسھم المتداولة من  -

  مليوناً. 98ماليين دوالر إلى  303,8انخفاض قيمة األسھم المتداولة من  -
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 ً   المالية العامة    -ثانيا

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

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

 المعطيات التالية:  2016و 2015 العاَمْين فيخزينة) عند مقارنتھا 

مليار ليرة  524، أي بمقدار اً مليار 14959مليار ليرة إلى  14435من  المبالغ اإلجمالية المقبوضةارتفاع  -

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

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

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

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

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

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

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

    ليرة.

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

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

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

  . 2015ي العام مليار ليرة ف

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

 .2016و 2015العاَمْين  عند مقارنتھما في المدفوعات اإلجمالية

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

  2015  2016  

  33,4  34,6  ة الدين العام/المدفوعات اإلجماليةخدم

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

  مصدر المعلومات: وزارة المالية     

 
  سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

أشهر،  3فئات للمحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة ( القيمة اإلسمية تراجعت، 2017آذار في نهاية 
 180و شهراً  144 ،شهراً  120شهرًا،  96، شهراً  84 ،شهراً  60شهرًا،  36شهرًا،  24شهرًا،  12أشهر،  6

العام في نهاية  اً مليار  69347مليارًا في نهاية الشهر الذي سبق ( 70716مليار ليرة من  70067إلى  )شهراً 
 .2017في الفصل األول من العام  مليار ليرة 720 ارتفعت بقيمةوبذلك، تكون هذه المحفظة قد  ).2016
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 10مليار ليرة) و 236سنوات (بقيمة  7سندات من فئَتْي  2017آذار وكانت وزارة المالية أصدرت في 
 سنوات وما دون.  5مليار ليرة) باإلضافة إلى السندات من فئة  300سنوات (بقيمة 

  

  بالنسبة المئوية) - الفئات (نھاية الفترة توّزع سندات الخزينة بالليرة على جميع -5جدول رقم 
  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  0,31  4,44  16,42  2,64  21,17  22,30  20,74  7,51  3,45  0,64  0,38  2016 1ك 

باط  ش

2017  

0,51  0,81  3,03  7,57  18,79  24,14  21,13  2,59  16,77  4,35  0,30  100,00  

  100,00  0,31  4,39  17,36  2,62  21,66  23,74  17,79  8,15  2,57  0,86  0,56  2017آذار 

  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

ام 67,3سنوات وما فوق من  5ارتفعت حصة سندات الخزينة بالليرة من فئة  % من مجموع المحفظة في نھاية الع

  .2017% من في نھاية الفصل األول 70إلى  2016
  

الليرة: من  القيمة الفعليةوانخفضت  ة ب ة   71849للمحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة اللبناني رة في نھاي ار  لي ملي

  . وتوّزعت على المكتتبين كاآلتي:مليار ليرة) 750-( 2017ملياراً في نھاية آذار  71099شباط إلى 

  
  ع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبينتوزّ  -6جدول رقم 

  نھاية الفترة، مليار ليرة لبنانية) -(القيمة الفعلية    
  2017آذار    2017شباط    2016 ك أول    

  المصارف 

  الحصة من المجموع

29363  

41,8%  

32015  

44,6%  

32199 

45,3%  

  مصرف لبنان

  الحصة من المجموع

30150  

42,9%  

28915  

40,2%  

27936  

39,3%  

  لمؤسسات الماليةا

  الحصة من المجموع

548  

0,8%  

552  

0,8%  

547  

0,8%  

  المؤسسات العامة

  الحصة من المجموع

8718  

12,4%  

8788  

12,2%  

8832  

12,4%  

  الجمھور

  الحصة من المجموع

1531  

2,1%  

1579  

2,2%  

1585  

2,2%  

  71099  71849  70310  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان      

  

راً  ة آذار يُظھر الجدول تغي باط ونھاي ة ش ين نھاي ه ب د مقارنت ين عن وّزع حصص المكتتب ي ت يطاً ف د 2017بس . فق

ن  ت حصة المصارف م ى 44,6ارتفع اض حصة 45,3% إل ا انخف والي قابلھ ى الت اريَخْين عل ة الت ي نھاي % ف

  %، فيما بقيت حصة القطاع غير المصرفي شبه مستقّرة. 39,3% إلى 40,2مصرف لبنان من 
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  لخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبيةسندات ا

(قيمة  Eurobondsمحفظة سندات الخزينة اللبنانية الُمصَدرة بالعمالت األجنبية  بلغت، 2017آذار في نـھاية 

مليون  26187مليون دوالر مقابل  27689ما يوازي االكتتابات اإلسمية زائد الفوائد المتراكمة حتى تاريخه) 

ل في 2016 مليون دوالر في نھاية العام 26030لذي سبق والشھر افي نھاية دوالر  . ويعود ھذا االرتفاع المسجَّ

مليارات دوالر مقابل استحقاق  3مليون دوالر) إلى إصدار وزارة المالية سندات بقيمة  1502شھر آذار (+

  مليون دوالر. وتوّزعت اإلصدارات الجديدة على ثالث شرائح كاآلتي:  1500سندات بقية 

 2027 آذار % استحقاق6,85مليون دوالر بفائدة قسيمة  1250 -

 2032% استحقاق آذار 7مليون دوالر بفائدة قسيمة  1000 -

 .2037% استحقاق آذار 7,25مليون دوالر بفائدة قسيمة  750 -

 16571ز محفظة المصارف التجارية من إجمالي محفظة سندات اليوروبوند بلغت، 2017آذار وفي نھاية 

مليون دوالر (أي ما نسبتُه  15302% من مجموع المحفظة) مقابل 59,8(أي ما نسبته  مليون دوالر

% 59,1مليون دوالر (أي ما نسبتُه  15383% من المجموع المحفظة) في نھاية الشھر الذي سبق و58,4

  . 2016من المجموع) في نھاية كانون األول 

  

  الدين العام

مليار دوالر)  77,2مليار ليرة (أي ما يعادل  116333 إلى اإلجماليالدين العام  ارتفع، 2017 آذار نھايةفي 

. وبذلك، يكون 2016العام  مليار ليرة في نھاية 112911الشھر الذي سبق و في نھايةمليار ليرة  114793مقابل 

الفصل األول من مليار ليرة في  3422مليار ليرة في شھر واحد وبقيمة  1540 الدين العام اإلجمالي ارتفع بقيمة

  . 2016العام  الفصل ذاته من مليار ليرة في 1092مقابل زيادة قدُرھا  2017العام 

اني انون الث رة ك الي في فت ام اإلجم دين الع ر 2017آذار  -ونتج ارتفاع ال دين المحرَّ ّل من ال اع ك الليرة  من ارتف ب

ة  ة بقيم العمالت األج 771اللبناني ر ب رَّ دين المح رة وال ار لي وازي ملي ا ي ة بم رة ( 2651نبي ار لي ون  1759ملي ملي

  دوالر) نتيجة تطور محفظة سندات اليوروبندز كما أشرنا سابقاً. 

رة في  99860الدين العام الصافي، المحتَسب بعد تنـزيل ودائع القطاع العام لدى الجھاز المصرفي،  وبلغ مليار لي

  .2016ساً على نھاية العام قيا %1,2نسبتُه ارتفاعاً  مسّجالً ، 2017آذار نھاية 

ـھاية  ي ن ة 2017آذار وف ت قيم ة، بلغ الليرة اللبناني ّرر ب ام المح دين الع والي  71299 ال ّكلةً ح رة، مش ار لي ملي

ام61,3 دين الع الي ال ادل   % من إجم ا يع ل م ار 45034مقاب ا  ملي ة، أي م العمالت األجنبي ّرر ب دين المح رة لل لي

   اإلجمالي.% من الدين العام 38,7نسبتُه 

ةتمويل الدين ا وفي ما يخصّ  الليرة اللبناني ر لعام المحّرر ب ّل من المصارف والقطاع غي يالً حصة ك ، ارتفعت قل

  . 2017المصرفي مقابل انخفاض بسيط لحصة مصرف لبنان بين نھاية شباط ونھاية آذار
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  مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية -7جدول رقم     
  بالنسبة المئوية -نھاية الفترة     

  2017آذار          2017شباط   2016أول  ك  

  45,4  44,7  41,9  المصارف في لبنان
  39,2  40,1  42,8  مصرف لبنان

  15,4  15,2  15,3  القطاع غير المصرفي
  100,0  100,0  100,0  المجموع

  المصدر: مصرف لبنان     
  

  ت األجنبية، جاء توّزع حصص المكتتبين كاآلتي:في ما يخّص تمويل الدين المحّرر بالعمالو

  
  مصادر تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية -8جدول رقم 

  بالنسبة المئوية -نھاية الفترة
  2017آذار   2017شباط    2016ك أول   

  3,1  3,2  3,2  الحكومات

  0,1  0,1  0,1  2-قروض باريس

  3,9  4,1  3,7  المتعّددة األطرافمؤسسات ال

  92,7  92,4  92,6  ات يوروبوندزسند

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

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

  

  يثالثاً: القطاع المصرف

ة وصلت، 2017 آذار في نھاية ا  الموجودات/المطلوبات اإلجمالية والمجّمعة للمصارف التجارية العامل ي لبن ىن ف ا  إل م

ار 308938 مقابل دوالر)، اتمليار 205,8مليار ليرة (ما يوازي  310176يعادل  بقه ملي ذي س ة الشھر ال رة في نھاي  لي

ة  307999و ي نھاي رة ف ار لي ام ملي ة  282896( 2016الع ي نھاي رة ف ار لي ع .)2016 آذارملي ة  وارتف الي ميزاني إجم

ا م النش ى حج ير إل ذي يش ة، ال بة  ط المصرفي،المصارف التجاري ي %0,7بنس ن لاألو الفصل ف ام  م ل  2017الع مقاب

  .2016من العام  الفترة ذاتھافي  %0,9ارتفاعه بنسبة 

  

  المطلوبات

  الودائع اإلجمالية في المصارف التجارية

يو ،الودائع اإلجمالية لدى المصارف التجارية وصلت، 2017 آذارفي نھاية  ر التي تضّم ودائع القطاع الخاص المق م وغي

يم، إضافةً  ام،  المق اع الع ع القط ى ودائ ى إل ادل إل ا يع رة 254172م ار لي وازي  ملي ا ي ار دوالر)  168,6(م ّكلت  ملي وش

بقه 253122 % من إجمالي المطلوبات مقابل81,9 ذي س ة الشھر ال ي نھاي ة  250918و مليار ليرة ف رة في نھاي ار لي ملي

بة الودائع اإلجمالية  ارتفعت. و)2016 آذارمليار ليرة في نھاية  235032( 2016العام  ي %1,3بنس  األول من الفصل ف

  . 2016العام  من الفترة ذاتھا % في0,6 بنسبة ارتفاعھامقابل ، 2017العام 

يم معّدل دولرة ارتفعو ى ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المق يالً إل ي66,13 قل ة % ف ل 2017 آذار نھاي % 65,91 مقاب

  .)2016 آذار% في نھاية 64,81( 2016العام في نھاية  %65,82و ھر الذي سبقهفي نھاية الش
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 196188ما يعادل إلى  لدى المصارف التجاريةالودائع اإلجمالية للقطاع الخاص المقيم  ارتفعت، 2017 آذارفي نھاية  -

ل63,3مليار ليرة وشّكلت  ات، مقاب ار 195528 % من إجمالي المطلوب ة  ملي رة في نھاي بقهلي ذي س  193765و الشھر ال

ة  ام مليار ليرة في نھاي رة 181889( 2016الع ار لي ة  ملي ي نھاي بة . و)2016 آذارف ع بنس ذه الودائ  % في1,3ارتفعت ھ

   .2016العام  من الفترة ذاتھا في %0,8ارتفاعھا بنسبة مقابل  2017العام  من الفصل األول

  
بة وفي التفصيل، ارتفعت ودائع المقيمين بالليرة ام  األول من الفصل % في0,4 بنس ين ازدادتو، 2017الع ع المقيم  ودائ

ة  العمالت األجنبي بة ب يالً و .%1,8بنس ع قل يم ارتف اع الخاص المق ع القط رة ودائ ّدل دول ى مع ة60,65 إل ي نھاي  آذار % ف

  .)2016 آذاراية % في نھ59,20( 2016العام % في نھاية 60,31و % في نھاية الشھر الذي سبقه60,36مقابل  2017

  

ين 34210ما يوازي  لدى المصارف التجارية ودائع القطاع الخاص غير المقيم بلغت، 2017 آذارفي نھاية و دوالر  مالي

بقه 34157 مقابل ذي س ة الشھر ال ي نھاي ون دوالر ف ون 33961و ملي ة  ملي ي نھاي ام دوالر ف ون 31786( 2016الع  ملي

ام األول من  الفصل في %0,7بنسبة ھذه الودائع  تارتفعو. )2016 آذاردوالر في نھاية  ل 2017الع ا مقاب بة تراجعھ  بنس

  .2016من العام  الفترة ذاتھافي % 0,2

    
   ودائع القطاع المالي غير المقيم 

ة  ي نھاي ان بلغت، 2017 آذارف ي لبن ة ف ة العامل دى المصارف التجاري يم ل ر المق الي غي ع القطاع الم  6417حوالي  ودائ

بقه مليون 6416 دوالر مقابل مليون ذي س ون 6280و دوالر في نھاية الشھر ال ة  ملي ي نھاي ام دوالر ف  6347( 2016الع

  .)2016 آذاردوالر في نھاية  مليون

  
    األموال الخاصة للمصارف التجارية

لمليار دوالر)  18,5مليار ليرة ( 27829ما يعادل  األموال الخاصة للمصارف التجارية بلغت، 2017 آذار في نھاية  مقاب

ة  27497و في نھاية الشھر الذي سبقه مليار ليرة 27857 ام مليار ليرة في نھاي ة  25061( 2016الع رة في نھاي ار لي ملي

ة9,0، وشّكلت )2016 آذار ليفات للقطاع الخاص. 32,3و % من إجمالي الميزانية المجّمع  ارتفعتو% من مجموع التس

ل ، 2017العام  األول من الفصل في %1,2بنسبة األموال الخاّصة  امقاب بة  تراجعھ ا0,3بنس رة ذاتھ ي الفت ام  % ف من الع

2016.  

  
  الموجودات

   ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان

ان تراجعت، 2017 آذارفي نھاية  ى ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبن وازي  إل ا ي رة  129438م ار لي لملي  مقاب

ة  134612و نھاية الشھر الذي سبقه مليار ليرة في 132512 ي نھاي رة ف ار لي ام ملي رة في  108422( 2016الع ار لي ملي

ا  ،2017العام  األول من الفصل % في3,8بنسبة  تراجعت. وبذلك، تكون ھذه الودائع قد )2016 آذارنھاية  ل ارتفاعھ مقاب

اب ويُفّسر ھذا التراجع با .2016من العام  الفترة ذاتھا% في 2,0بنسبة  دى المركزي لإلكتت ا ل تخدام المصارف لودائعھ س

  وأيضاً لتعزيز ودائعھا لدى المصارف المراسلة. 2017بسندات اليوروبندز المصدرة في آذار 
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  التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم

يم وصلت، 2017 آذارفي نھاية  ة للقطاع الخاص المق ى التسليفات الممنوحة من المصارف التجاري وازي  إل ا ي  77180م

ادل  ا يع ون 51198مليار ليرة أو م ل ملي ون 51050 دوالر، مقاب بقه دوالر ملي ذي س ة الشھر ال ي نھاي ون  51040و ف ملي

ة  ام دوالر في نھاي ة  48582( 2016الع ي نھاي ون دوالر ف ليفات ازدادت. و)2016 آذارملي ذه التس بنسبة بسيطة بلغت  ھ

  .2016من العام  الفترة ذاتھافي  %1,1 مقابل ارتفاعھا بنسبة ،2017العام  األول من الفصل في 0,3%

 

  التسليفات المصرفية للقطاع العام

ادل  إلى التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع العام ارتفعت، 2017 آذارفي نھاية  ا يع رة 56902م ار لي  ،ملي

ة  52344في نھاية الشھر الذي سبقه و مليار ليرة 54883 مقابل ي نھاي رة ف ار لي ام ملي رة في  57540( 2016الع ار لي ملي

ام  األول من الفصل في %8,7بنسبة  ھذه التسليفات ازدادتو .)2016 آذارنھاية  ل، 2017الع بة  مقاب ا بنس % 1,0ارتفاعھ

ا في رة ذاتھ ام  الفت ي أصدرتھا وزارة ال2016من الع دز الت ندات اليوروبون اب المصارف بس أثّرة باكتت ة في آذار ، مت مالي

2017.  

ام األول من  الفصل مليار ليرة في 2768التسليفات المصرفية للقطاع العام بالليرة بمقدار  ارتفعتوفي التفصيل،   2017الع

ة كما ازدادت ،2017 آذارنھاية مليار ليرة في  31921لتبلغ  العمالت األجنبي ة ت التسليفات للقطاع العام ب  1790وازي بقيم

   .مليار ليرة 24981ما يعادل  تصل إلىلمليار ليرة 

  

  الموجودات الخارجية 

ل مليون 24778حوالي إلى  الموجودات الخارجية للمصارف التجارية ارتفعت، 2017 آذارفي نھاية   23396 دوالر مقاب

بقه دوالر مليون ون 23100و في نھاية الشھر الذي س ة  ملي ي نھاي ام دوالر ف ون 23169( 2016الع ة دوالر ف ملي ي نھاي

بة تراجعھامقابل ، 2017األول من العام  الفصل % في7,3ھذه الموجودات بنسبة  وازدادت. )2016 آذار % في 2,6 بنس

  .2016من العام  الفترة ذاتھا

  

  الوضع النقدي -رابعاً 

    الكتلة النقدية

ا الواسع (مالكتلة النقدي وصلت، 2017 آذار في نھاية الليرة و )3ة بمفھومھ ةالعمالت بب ى  األجنبي وازيإل ا ي  202418 م

 187703( 2016العام مليار ليرة في نھاية  200192و ليرة في نھاية الشھر الذي سبقه مليار 201755 مقابل ،مليار ليرة

األول  الفصل% في 1,1) قد ارتفعت بنسبة 3اإلجمالية (م الكتلة النقدية تكونبذلك، و .)2016 آذارليرة في نھاية  اتمليار

ام من  الفترة ذاتھا في% 0,7بنسبة  ارتفاعھا، مقابل 2017م من العا ة أخرى. 2016الع غ، من جھ ة  بل رة الكتل ّدل دول مع

بقه58,94 مقابل 2017 آذار% في نھاية 59,23 )3)/م2م-3((مأي ) 3م( النقدية ذي س ة الشھر ال ي نھاي  %58,83و % ف

ةا ارتفاعى وتأتّ  .)2016 آذارفي نھاية % 57,82( 2016 العامفي نھاية  ة اإلجمالي ة النقدي الغ) 3(م لكتل ار  2226 والب ملي

  :من 2017العام األول من  الفصل فيليرة 
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ا  مركزي)المصرف المصارف وأي ال( القيمة اإلجمالية للموجودات الخارجية الصافية لدى الجھاز المصرفي ارتفاع - بم

ون 1539مليار ليرة (ما يعادل  2320يوازي  تجودوالر).  ملي ك ن اع عن ذل ّل من ارتف دار  ك ذھب بمق الموجودات من ال

اً  دوالر) مليون 760مليار ليرة ( 1145 ذھب عالمي ر و، نتيجة ارتفاع سعر أونصة ال ة الصافية (غي الموجودات الخارجي

 .دوالر) مليون 779مليار ليرة (ما يعادل  1175الذھب) بما يوازي 

  .ليرة مليار 388 ع العام بقيمةعلى القطا لجھاز المصرفياديون  صافي تراجع -

  .مليار ليرة 1222بقيمة  " سلباً "المسّجلة  فروقات القطع ارتفاع -

اع مليار ليرة، نتيجة 273 بحوالي المقيم للقطاع الخاص من الجھاز المصرفي الممنوحة التسليفات اإلجمالية ارتفاع -  ارتف

داره  ا مق الليرة بم ليفات ب رة 817التس ار لي ل ملي ع  ، مقاب ادل تراج ا يع ة بم العمالت األجنبي ليفات ب رة  545التس ار لي ملي

  .دوالر) مليون 361حوالي (

  ليرة. مليار 1242البنود األخرى الصافية بقيمة  ارتفاع -

بة  )1الكتلة النقدية بالليرة بمفھومھا الضيّق (م تراجعت ،2017العام األول من  الفصل فيو  في حين ارتفعت، %5,0بنس

 .%0,1بنسبة  )2نقدية بالليرة بمفھومھا الواسع (مالكتلة ال

  

  تحت الطلب بالليرة في الجھاز المصرفي. 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 المقيمدائع وو 2تشمل م M3)( 3م درھا لدى الجھاز المصرفي إضافة إل ي تُص دين الت سندات ال

  المصارف في األسواق الخارجية.

  

  معدالت الفوائد

  معّدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

إلى  ة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانيةعلى المحفظ ةلقَّ الفائدة المث ارتفعت قليالً ، 2017 آذار في نھاية

متوسط عمر وبلغ  ).2016 كانون األولفي نھاية % 6,92% في نھاية الشھر الذي سبق (6,87% مقابل 6,89

نھاية  سنوات) في 3,49يوماً ( 1269سنوات) و 3,59أيام ( 1308سنوات) مقابل  3,65أيام ( 1330 المحفظة

ً خالل شھر  معدالتواستقّرت  على التوالي. الفترات آذار الفائدة الفعلية على سندات الخزينة الُمصَدَرة دوريا

% لفئة الستة أشھر، 4,99% لفئة الثالثة أشھر، 4,44: لتسّجل في اإلصدار األخير المستويات التالية، 2017

 %7,08، خمس سنوات% لفئة ال6,74، % لفئة الثالث سنوات6,50% لفئة السنتين، 5,84% لفئة السنة، 5,35

 سنوات.  العشرفئة ل %7,46و سنوات السبعفئة ل

  

  )Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األجنبية (

ة  ي نھاي دة انخفضت ، 2017آذار ف ة  ةلقَّ المثالفائ ـمالت األجنبي ة بالع ندات الخزين ـة لس ة اإلجمالي ى المحفظ عل

)(Eurobonds  ام 6,46% مقابل 6,38إلى ة  الع ذي سبق ونھاي ة الشھر ال ع 2016% في نھاي ،  في حين ارتف
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ى  متوسط عمر المحفظة ل  7,19إل والي 6,19سنوات  و 6,03سنوات مقاب ى الت رات عل ة الفت  .سنوات في نھاي

ي آذار  درت ف ة أص ى أن وزارة المالي ك إل ود ذل ة  2017ويع دز بقيم ندات يوروبن دة  3س ارات دوالر بفائ ملي

ين تراوحت  ين 7,25% و6,85ب ل استحقاق سندات بحوالي  20سنوات و 10% وأجل راوح ب  1500سنة مقاب

  % في الشھر المذكور. 9مليون دوالر بفائدة قسيمة 

  

  الفوائد المصرفية على الليرة

دة ارتفع قليالً ، 2017 آذارفي  ة ةلقَّ المثمتوسط الفائ الليرة اللبناني ّددة ب دة أو المج ع الجدي ى الودائ ى  عل % 5,57إل

دة )، فيما ارتفع 2016% في آذار 5,59% في الشھر الذي سبق (5,56مقابل  ةمتوسط الفائ ليفات  المثقَّل ى التس عل

الليرة ع  الجديدة أو المجّددة ب ى  6بواق اط أساس إل ل 8,43نق ى 8,62% (8,37% مقاب ة عل %) في األشھر الثالث

  التوالي. 

% شأنه في 3,0على  )Interbank  Rateبين المصارف بالليرة ( ةلقَّ المث متوّسط الفائدةاستقّر  ،2017وفي آذار 

  ).2016% في آذار 3,06الشھر الذي سبق (

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

    

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

  2017آذار   2017 شباط  2016 آذار   

  5,57  5,56  5,59  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجّددة

  8,43  8,37  8,62  *متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجّددة

  3,00  3,00  3,06  المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

  المصدر: مصرف لبنان    

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

  

  الفوائد المصرفية على الدوالر

ان المثقَّلالمتوّسط انخفض  ،2017 آذارفي   للفائدة على الودائع الجديدة أو المجّددة بالدوالر لدى المصارف في لبن

ع  ى  4بواق اط أساس إل ل 3,53نق ذي سبق3,57% مقاب ي آذار 3,27( % في الشھر ال ع  )،2016% ف ا ارتف فيم

دوالرقَّ المتوّسط المث ّددة بال دة أو المج ليفات الجدي ى التس ع  ل للفائدة عل ى  18بواق % في آذار  7,32نقطة أساس إل

  ).2016% في آذار 7,36% في الشھر الذي سبق (7,14مقابل  2017

ي آذار  ع 2017وف ط، ارتف دل متوس ھر مع ة أش ور لثالث ى  الليب ن 1,14إل بق 1,05% م ذي س ھر ال ي الش % ف

  . 2016% في آذار 0,63و

  ويعرض الجدول أدناه تطور الفائدة المصرفية على الدوالر في لبنان في عدد من األشھر:
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  تطّور الفائدة على الدوالر، بالنسبة المئوية (%) -10جدول رقم 
  2017 آذار   2017 شباط  2016 آذار   

  3,53  3,57  3,27  الودائع الجديدة أو المجّددةمتوسط المعدالت الدائنة على 

  7,32  7,14  7,36  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجّددة

 1,14 1,05  0,63  متوّسط معّدل ليبور لثالثة أشھر

  المصدر: مصرف لبنان    

       

  سوق القطع

ى  ،2017في آذار  دوالر األميركي عل رات 1507,5أقفل متوسط سعر ال ّدة لي ذ سنوات ع أنه من وبقي ھامش  ش

غ  1514ليرة للشراء و 1501تسعيره على حاله، أي  ام العمل في سوق القطع بل  23ليرة للمبيع. يُذكر أن عدد أي

ً يوم   .2017من العام  الثالثفي الشھر  ا

ة شباط مليون دوالر  35438من  موجودات مصرف لبنان بالعمالت األجنبيةانخفضت على صعيد آخر،  في نھاي

ين دوالر  33906إلى  ة آذار في مالي ة 2017نھاي د انخفضت بقيم ذه الموجودات ق ه تكون ھ ون 122. وعلي  ملي

ذي  267انخفاضھا بمقدار مقابل  الفصل األول من العام الحاليدوالر في  مليون دوالر في الفصل ذاته من العام ال

  سبق.

  

  ؤشر أسعار االستھالكم

ي  ارات، ، وبحس2017آذار ف ة البحوث واالستش ي ب مؤسس روت وضواحيھامؤّشبق ة بي عار لمدين به  ر األس ش

تقّر (+ انون األول 0,02مس ى ك اً عل بق، وقياس ذي س ھر ال ى الش اً عل د 0,05(+ 2016%) قياس ذلك عن %) وك

ي 2017مقارنة متوسط ھذا المؤشر في األشھر االثني عشر المنتھية في آذار  عشر  مع متوسطه في األشھر االثن

  %). 0,02، يكون قد بقي كذلك شبه مستقّر (2016شھراً المنتھية في آذار 

  

ا  انأم ي لبن بة  مؤشر األسعار ف ع بنس د ارتف زي، فق ذي تنشره إدارة اإلحصاء المرك ي آذار 0,66ال  2017% ف

ع بنسبة  انون األول 0,74قياساً على الشھر الذي سبق، وارتف ى ك اً عل ة م2016% قياس د مقارن توسطه في . وعن

ة في  2017فترة اإلثنَْي عشر شھراً المنتھية في آذار  رة اإلثني عشر شھراً المنتھي ة مع متوسطه في فت بالمقارن

  %.1,2، يكون ھذا المؤشر قد ارتفع بنسبة 2016آذار 

  

  
 

         


