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 الوضع االقتصادي والمالي والمصرفي

 1027 آب  

  

 

أّما في ما  المتوافرة قياساً على الشهر الذي سبق. مؤشرات القطاع الحقيقي نتائج اختلطت، 1017في شهر آب 

بنسبة  لديها ودائع الزبائنو المصارف التجارية موجوداتإجمالي يخّص النشاط المصرفي، فقد ارتفع كّل من 

ً ميزان المدفوعات حقّق  ه،. من جهتمقبولة مصرف لبنان  موجودات ارتفعتو، مليون دوالر 863بقيمة فائضا

الوضع النقدي. في حين ازداد  يعّزز حصانة، ما ذاتهفي نهاية الشهر  مليار دوالر 83 إلى بالعمالت األجنبية

  مليار دوالر في نهاية الشهر المذكور. 7778 ما يوازيإلى الدين العام اإلجمالي 

 

   الوضع االقتصادي العام -أوالا 

 الشيكات المتقاصة

دوالر فييي  مليييون 6199دوالر مقابييل  مليييون 9565مييا يعيياد   القيميية اإلجمالييية للشيييمات المتقاّ يية بلغييت، 1017 آبفييي 

 ةالثمانيياألشيهر  في %171بنسبة قيمة الشيمات المتقا ة  ازدادتو. 1016 آبدوالر في  مليون 9311و الشهر الذي سبق

 إلييى معييدّ  دولييرة قيميية الشيييمات المتقاّ ييةتراجييع و 1016الفتييرة ذاتهييا ميين العييام بالمقارنيية مييع  1017العييام  ميين األولييى

 .كما يتبيّن من الجدو  أدناه ،1016الفترة المماثلة من العام  في %7173مقابل  1017 آب -فترة كانون الثانيفي  6570%

 

 1027-1022السنوات من  األولى الثمانيةاألشهر  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(  -

 

1631 

13079 

6333 

 

1657 

13303 

6319 

 

1308 

15889 

6353 

 

8011 

11301 

7031 

 

+773 

+1077 

+177 

 الشيكات بالعمالت األجنبية

 العدد )آالف( -

 القيمة )مليون دوالر( -

 متوّسط قيمة الشيك )دوالر( -

 

9583 

87707 

6890 

 

9933 

88350 

6118 

 

9861 

81031 

9577 

 

9158 

81607 

6036 

 

-871 

-173 

+173 

 مجموع قيمة الشيكات )مليار ليرة(

 متوّسط قيمة الشيك )آالف الليرات(

73513 

3788 

65357 

3388 

67683 

3139 

65090 

3309 

+171 

+179 

 دولرة الشيكات، %

 العدد - 

 القيمة - 

 

6571 

7975 

 

6778 

7879 

 

6977 

7173 

 

6871 

6570 

 

 المصدر: مصرف لبنان       
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 حركة االستيراد

 1591و الشهر اليذي سيبقدوالر في  نوملي 1610 مقابل دوالر مليون 1953 قيمة الواردات السلعية بلغت ،1017 آبفي 

 ميناألوليى  الثمانيةاألشهر  في %176 بنسبة تراجعتقد  السلعية الواردات قيمة وبذلك، تمون .1016 آبدوالر في  مليون

 .%373 المّميات المستوردة بنسبة تراجعت كما، 1016العام  من الفترة ذاتها مقارنة معبال 1017العام 

بحسي  نوعهيا كيا:تي: احتلّيت المنتجيات المعدنيية   1017من العيام  األولى الثمانيةاألشهر  في الواردات السلعية تتوّزعو

ا:الت ، فيي(%1178منتجييات الصييناعة الميميائييية ) ميين المجمييوع، تلتهييا %1571وشييّملت حّصييتها العييادة كالمركييز األو  

 عليى  يعيدو .(%773) تجات  يناعة األذذييةمنف ،(%1070معدّات النقل )ثّم  ،(%1078ائية )بواألجهزة والمعدّات المهر

إذ المرتبية األوليى  فيي الصيين تحل ّ ،1017العام  من األولىالثمانية األشهر  في السلع التي استورد منها لبنان البلدانأبرز 

ييات الوالثيّم ، (%679) ألمانيياف(، %778) اليونيان(، ثّم %570) ايطالياتلتها  ،من مجموع الواردات %1070 تهالغت حصّ ب

 .  (%670) المتّحدة األميركية

 

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

نسبة التغيّر، %  1027 1022 1022 1022 

1027/1022 

 176- 11951 11751 11737 13097 الواردات السلعية )مليون دوالر(

 المصدر: المركز ا:لي الجمركي     

 

 كة التصديرحر

 830ملييون دوالر فيي الشيهر اليذي سيبقه و 117مقابيل  ،ملييون دوالر 191 الصادرات السلعية قيمة بلغت، 1017 آبفي 

  1017األوليى مين العيام  الثمانييةفي األشيهر  %876 الصادرات السلعية بنسبةقيمة  وتراجعت .1016 آبمليون دوالر في 

  .1016 العاممن  اذاته الفترةبالمقارنة مع 

األحجيار المريمية  بحسي  نوعهيا كيا:تي: احتلّيت 1017 مين العيام األولى الثمانيةاألشهر  توّزعت الصادرات السلعية فيو

منتجييات  ييناعة  تلتهييارات، ميين مجمييوع الصيياد %1171المركييز األو  وبلغييت حّصييتها  وشييبه المريميية والمعييادن الثمينيية

 ،(%1173) ا:الت واألجهييزة والمعييدّات المهربائييية( فيي%1179) تهاالمعييادن العادييية ومصيينوعاثييّم  ،(%1671) األذذييية

العيام من  األولى الثمانيةاألشهر  في السلع التي  دّر إليها لبنان البلدانأبرز  ومن. (%1178)منتجات الصناعة الميميائية ف

 تلتهيا، السيلعية صيادراتالجميالي إمين  %1171 تهاالمرتبية األوليى وبلغيت حّصي التيي احتلّيت جنوب افريقييا :نذكر، 1017

 .(%673) العراق، ثّم (%373)إلمارات العربية المتحدة فا (%379المملمة العربية السعودية )ثّم  (،%571)سورية 

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

نسبة التغيّر، %  1027 1022 1022 1022 

1027/1022 

 876- 1508 1573 1550 1181 درات السلعية )مليون دوالر(الصا

 المصدر: المركز ا:لي الجمركي     
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 الحسابات الخارجية

فيي الشيهر  دوالر ماليين 1308قدُره  عجز دوالر مقابل مليون 1838 إلى عجز الميزان التجاري تراجع ،1017 آب في -

األشيهر مليون دوالر في  10635عجز الميزان التجاري  بلغو .1016 آبدوالر في  مليون 1611بقيمة  وعجز الذي سبق

 .1016دوالر في الفترة ذاتها من العام  مليون 10313 قيمته بلغت قري  مقابل عجز 1017من العام األولى  الثمانية

ً  والمؤسسيات المالييةلدى الجهياز المصيرفي  الموجودات الخارجية الصافية سّجلت، 1017 آبفي  -  863 حيواليب ارتفاعيا

. 1016 آبملييون دوالر فيي  1733بقيمية و الشيهر اليذي سيبقفيي  دوالر ملييون 100بقيمة  ارتفاعها مقابل ،دوالر مليون

دوالر،  مليون 637الموجودات الخارجية الصافية بحوالي  تراجعت، 1017من العام  األولى الثمانيةاألشهر وفي 

 .1016فترة ذاتها من العام مليون دوالر في ال 866 بقيمة ارتفاعهامقابل 

 

 قطاع البناء

 متير ألي  1187إليى  المهندسيين فيي بييروت والشيما  ي  مساحات البناء المرّخص بـها لدى نقيابت   ارتفعت، 1017 آبفي  -

مسياحات تيراخيص  وبيذلك، تميون .1016 آبفيي  1م ألي  1015والشيهر اليذي سيبق فيي  1م أل  571( مقابل 1مربع )م

 .1016بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام  1017من العام  األولى الثمانيةاألشهر في  %671بنسبة  ازدادتقد  البناء

 

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

 ، %نسبة التغيّر 1027 1022 1022 1022 

1027/1022 

 671+ 3613 3111 3171 5903 (1ة )أل  ممساحات البناء اإلجمالي

 المصدر: نقابتا المهندسين في بيروت والشما      

 

لييرة  اتملييار 10578 إليى قيمة الرسوم العقارية المستوفاة عبر مختلي  أمانيات السيجّل العقياري ارتفعت، 1017 آبفي  -

فييي  %1173بنسييبة هييذه الرسييوم  ازدادتو .1016 آبفّّ   اً مليييار 7170و فييي الشييهر الييذي سييبق مليييار ليييرة 7773 مقابييل

 .1016العام  من اذاته الفترة مع بالمقارنة 1017من العام  األولى الثمانيةاألشهر 

 )آخير األرقيام المتيوافرة( مقابيل 1017 تميوزطين فيي  ألي  366 ارتفعيت إليىعلى  عيد كّميات اإلسمنت المسلّمة، فقيد  -

فقيد  ،1017. أّما في األشهر السبعة األوليى مين العيام 1016 تموز طن في  أل 853و الشهر الذي سبقهطن في  أل  838

 .1016من العام  الفترة ذاتهابالمقارنة مع  %073بنسبة  تراجعت هذه المّميات

 

 قطاع النقل الجوي

دمين ، وعدد الركاب القيارحالت 7506، بلغ عدد الرحالت اإلجمالية من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي 1017 آبفي 

ً  978330والمغادرين  أشخاص 351608 ً  1893والعابرين  شخصا . وعلى  عيد حركية الشيحن عبير المطيار فيي شخصا

ً  3519، بلغ حجم البضائع المفرذة الشهر المذكور ً  3396مقابل  طنا  للبضائع المشحونة. طنّا

حركيية كييّل ميين  ، ارتفعييت1016العييام ن الفتييرة المماثليية ميي، وبالمقارنيية مييع 1017العييام ميين  األولييى الثمانيييةاألشييهر وفييي 

عيدد  كميا ازداد، %1171حركة شحن البضائع عبر المطار بنسيبة و %379بنسبة  حركة المغادرينو %579القادمين بنسبة 

 .%076الرحالت بنسبة 
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 حركة مطار رفيق الحريري الدولي وحّصة الميدل ايست منها -2جدول رقم 

 1027و 1022ين العاممن  األولى الثمانيةاألشهر في 

 التغيّر، % 1027 1022 

 حركة الطائرات )عدد(

 منها: حّصة الميد  ايست، %

37831 

8370 

37638 

8973 

+076 

 حركة القادمين )عدد(

 منها: حّصة الميد  ايست، %

1961696 

8670 

1306156 

8973 

+579 

 حركة المغادرين )عدد(

 منها: حّصة الميد  ايست، %

1911619 

8973 

1717159 

8975 

+379 

 3370- 8513 7011 حركة العابرين )عدد(

 حركة شحن البضائع )طن(

 منها: حّصة الميد  ايست، %

96773 

1373 

68136 

1777 

+1171 

 المصدر: قسم التطوير والتسويق في مطار بيروت الدولي    

 
 حركة مرفأ بيروت

ً  707938فيييه  ، وحجييم البضييائع المفرذييةبيياخرة 179، بلييغ عييدد البييواخر التييي دخلييت مرفييأ بيييروت  1017 آبفييي   طنّييا

ً  111635والمشحونة  ً مسيتوعب 16319، وعدد المستوعبات المفرذية طنّا  1017مين العيام  ىاألولي الثمانييةاألشيهر فيي و. ا

وعييدد المسييتوعبات  %371بنسييبة  المشييحونةحجييم البضييائع كييّل ميين ، ارتفييع 1016وبالمقارنيية مييع الفتييرة ذاتهييا ميين العييام 

 .%370بنسبة  المفرذةحجم البضائع و %571، في حين تراجع كّل من عدد البواخر بنسبة  %078بنسبة المفرذة 

 

  بورصة بيروت

 6378سيهماً قيمتهيا  3061550تحّسنت قليالً حركة بور ية بييروت وبليغ عيدد األسيهم المتداولية ، 1017 آبفي 

 3671716مليون دوالر  في تموز الماضي ) 9571سهماً قيمتها اإلجمالية  9516191مليون دوالر مقابل تداو  

ملييون دوالر  11370إليى  الرسيملة السيوقية وارتفعيت كيذلك قيمية (.1016مليون دوالر فيي آب  37سهماً بقيمة 

 مليون دوالر( في نهاية الفترات الثالث على التوالي.  10531مليوناً ) 11837مقابل 

ي هات استحوذ، 1017 آبوفي  مين إجميالي قيمية األسيهم المتداولية  %7676على "أ" و"ب"  شركة سوليدير بسهم 

  لقطاع الصناعي.ل %170للقطاع المصرفي  و %1173في بور ة بيروت، مقابل 

ي ن  األولى وعند مقارنة حركة بور ة بيروت في األشهر الثمانية  ، يتبيّن ا:تي:1017و 1016من العام 

 مليوناً. 91هم إلى مليون س 9973انخفاض عدد األسهم المتداولة من  -

 مليوناً. 36371مليون دوالر إلى  35375انخفاض قيمة األسهم المتداولة من  -
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ا   المالية العامة    -ثانيا

مليار ليرة فيي الشيهر اليذي  933مليار ليرة مقابل فائض بمقدار  751بلغ العجز العام اإلجمالي ، 1017شباط  في

وتبيّن أرقام المالية العامة )موازنة + خزينية( عنيد مقارنتهيا (. 1016 شباطمليار ليرة في  773)عجز بقيمة سبق 

ي ن في ي ن األّول ي ن من العام   المعطيات التالية:  1017و 1016 الشهر 

مليار ليرة وبنسبة  133، أي بمقدار اً مليار 1731مليار ليرة إلى  1688من  المبالغ اإلجمالية المقبوضةارتفاع  -

مليار  71مليار ليرة( واإليرادات ذير الضريبية )+ 138اإليرادات الضريبية )+ ّل منفقد ارتفعت ك .976%

  مليار ليرة(.  66-ليرة( مقابل انخفاض مقبوضات الخزينة )

مليييارات ليييرة  709اً، أي بقيميية مليييار 8019مليييار ليييرة إلييى  8780ميين  المبييالغ اإلجمالييية المدفوعيية انخفيياض -

 731ملييار لييرة إليى  713ملييار لييرة )مين  13خدمية اليدين العيام بقيمية  ن ارتفياعمي ذليكونتج  .%1375وبنسبة 

ملييار لييرة  8001ملييار لييرة )مين  715بقيمة  النفقات األّولية من خارج خدمة الدين العامملياراً( مقابل انخفاض 

ملييار لييرة( وتراجيع  739-نتجت بشمل رئيسي من تراجع مدفوعات الخزينة إليى البليديات )، ملياراً( 1138إلى 

 التحييويالت إلييى مؤسسيية كهربيياء لبنييانمليييار ليييرة(، مقابييل زيييادة  111-النفقييات علييى حسيياب موازنييات سييابقة )

  مليار ليرة(. 178)+

مليياراً فيي  133إلى  1016مليار ليرة في كانون الثاني وشباط  1057يمون العجز العام قد انخفض من وبذلك،  -

ي ن المماثل ي ن في الفترت ي ن  %371من مجموع المدفوعات إلى  %1573ن موانخفضت نسبتُه  1017من العام  الشهر 

ت ي ن على التوالي  . المذكور 

ي ن األّول يي ن مين العيام   مليار ليرة 355 تهقيمفائضاً وحقّق الر يد األّولي  - مقابيل عجيز مقيداُره  1017في الشهر 

 . 1016 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام 865

على المدفوعات اإلجمالية في حين تراجعت قليالً قياساً على قياساً ارتفعت ويتبيّن من الجدو  أدناه أن خدمة الدين 

ي ن األّول ي ن من  عند مقارنتهما في المقبوضات اإلجمالية ي ن الشهر   .1017و 1016العام 

  

 ين العامتطور بعض النسب المئوية المتعلّقة بخدمة الد -2جدول رقم  
 1027شباط -1ك  1022شباط -1ك  

 1379 1579 خدمة الدين العام/المدفوعات اإلجمالية

 1677 1776 خدمة الدين العام /المقبوضات اإلجمالية

 مصدر المعلومات: وزارة المالية     

 

 سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

 6أشهر،  8محفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة )فئات لل القيمة اإلسمية ارتفعت، 1017آب نهاية ف  
 (شهراً  130و شهراً  133 ،شهراً  110شهرًا،  56، شهراً  33 ،شهراً  60شهرًا،  86شهرًا،  13شهرًا،  11أشهر، 
 (.1016العام ف  نهاية  اً مليار  65837مليارًا ف  نهاية الشهر الذي سبق ) 65587مليار ليرة من  70893إلى 
 .1017ف  األشهر الثمانية األولى من العام  مليارات ليرة 1007 ارتفعت بقيمةلك، تكون هذه المحفظة قد وبذ
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سنوات  10مليار ليرة( و 131سنوات )بقيمة  7سندات من فئَتْ   1017آب وكانت وزارة المالية أصدرت ف  
 . سنوات وما دون  9مليار ليرة( باإلضافة إلى السندات من فئة  651)بقيمة 

 

 بالنسبة المئوية( -توّزع سندات الخزينة 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

 100700 0781 3733 16731 1763 11717 11780 10773 7791 8739 0763 0783 1022 2ك 

تمووووووووووووووووووووز 

1027 

0735 1707 1789 3711 16763 11790 11793 1761 13737 3730 0781 100700 

 10070 0781 3787 15773 1761 11779 11737 19766 3709 1780 1713 0796 1027آب 

 المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

ات الخزينية بييالليرة تغيّيراً بسيييطاً ، بحييت ارتفعييت ، سيّجل تييوزع محفسية سييند1017بيين نهاييية تميوز ونهاييية آب 

في نهاية الشهر الذي سبق(  %71)حوالي  %7178سنوات وما فوق  إلى  9حصة سندات الخزينة بالليرة من فئة 

 سنوات. 8أشهر و 8( للسندات من الفئات بين %15) %1777من مجموع المحفسة مقابل 

 

ملييار لييرة فيي  70731إلى  حفسة اإلجمالية لسندات الخزينة اللبنانية بالليرةللم القيمة الفعليةفيما انخفضت قليالً 

 . وتوّزعت على الممتتبين كا:تي:مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق 70356مقابل  1017نهاية آب 

 

 توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين -2جدول رقم 

 ر ليرة لبنانية(نهاية الفترة، مليا -)القيمة الفعلية  

 1027آب   1027تموز   1022 ك أول  

 المصارف 

 الحصة من المجموع

29363 

3173% 

   17137 

8379% 

19717 

8678% 

 مصرف لبنان

 الحصة من المجموع

30150 

3175% 

32582 

3670% 

83181 

3371% 

 المؤسسات المالية

 الحصة من المجموع

548 

073% 

566 

073% 

931 

073% 

 مةالمؤسسات العا

 الحصة من المجموع

8718 

1173% 

8929 

1176% 

3353 

1176% 

 الجمهور

 الحصة من المجموع

1531 

171% 

1532 

171% 

1358 

171% 

 70741 70896 70310 المجموع

 المصدر: مصرف لبنان     

 

فيي نهايية تميوز إليى  %8379تابعت حصة المصارف تراجعهيا مين مجميوع محفسية سيندات الخزينية بيالليرة مين 

ي ن  %3371إلى  %3670 لة ارتفاع حصة مصرف لبنان من امقابل مو 1017في نهاية آب  8678% في التاريخ 

ي ن، فيميا اسيتقّرت حصية كيّل مين المؤسسيات العامية عليى  والمؤسسيات  %171والجمهيور عليى  %1176المذكور 

 . %073المالية على 
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 سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

)قيمة  Eurobondsمحفسة سندات الخزينة اللبنانية الُمصد رة بالعمالت األجنبية  بلغت، 1017آب في نـهاية 

مليون  17389ماليين دوالر مقابل  17905ما يوازي االكتتابات اإلسمية زائد الفوائد المتراكمة حتى تاريخه( 

 . 1016 مليون دوالر في نهاية العام 16080الشهر الذي سبق وفي نهاية دوالر 

 مليون 16191ز محفسة المصارف التجارية من إجمالي محفسة سندات اليوروبوند بلغت، 1017 آبوفي نهاية          

من  %6171دوالر )أي ما نسبتُه  مليون 16737من مجموع المحفسة( مقابل  %9571دوالر )أي ما نسبته 

من المجموع( في نهاية  %9571مليون دوالر )أي ما نسبتُه  19838المجموع( في نهاية الشهر الذي سبق و

 . 1016كانون األو  

 

 الدين العام

مليار دوالر(  7778مليار ليرة )أي ما يعاد   116339 إلى الدين العام اإلجمالي ارتفع، 1017 آب نهايةفي 

. وبذلك، (1016العام  مليارات ليرة في نهاية 111510الشهر الذي سبق ) في نهايةمليار ليرة  119513مقابل 

 مقابل زيادة 1017العام األشهر الثمانية األولى من مليار ليرة في  8979 مون الدين العام اإلجمالي ارتفع بقيمةي

 . 1016العام  الفترة ذاتها من مليار ليرة في 9601قدُرها  أعلى

ر بيالعمالت  1017آب  -ونتج ارتفاع الدين العام اإلجمالي في فترة كانون الثاني مين ارتفياع كيّل مين اليدين المحيرع

ر 1651مليار ليرة ) 1935األجنبية بما يوازي   1016بالليرة اللبنانية بقيمة أدنى )+  مليون دوالر( والدين المحرع

 مليار ليرة(. 

ملييار لييرة  101113  بعد تنـزيل ودائع القطاع العام ليدى الجهياز المصيرفي، الدين العام الصافي، المحتس   وبلغ

 .1016قياساً على نهاية العام  %176نسبتُه ارتفاعاً  مسّجالً ، 1017آب في نهاية 

مليييار ليييرة، مشييّملةً حييوالي  71993 الوودين العووام المحووّرر بووالليرة اللبنانيووة، بلغييت قيميية 1017آب وفييي نييـهاية 

لييرة لليدين المحيّرر بيالعمالت األجنبيية، أي ميا  ملييار 33581مقابيل ميا يعياد    إجمالي اليدين العياممن  6173%

  من الدين العام اإلجمالي. %8376نسبتُه 

، تابعيت حصية المصيارف فيي لبنيان انخفاضيها مقابيل لعيام المحيّرر بيالليرة اللبنانييةتموييل اليدين ا وفي ما يخيصّ 

حصة القطاع ذير المصرفي بين نهاية تموز ونهايية آب في ان وشبه استقرار ارتفاع متوا ل لحصة مصرف لبن

1017 . 

 مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية -7جدول رقم   

 بالنسبة المئوية -نهاية الفترة   
 1027آب         1027تموز  1022أول  ك 

 8671 8377 3175 المصارف في لبنان

 3379 3973 3173 مصرف لبنان

 1978 1979 1978 القطاع ذير المصرفي

 20000 20000 20000 المجموع

 المصدر: مصرف لبنان     



   
انـــارف لبنـــة مصــــجمعي

 

3 

 

 في ما يخّص تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية، جاء توّزع حصص الممتتبين كا:تي:و

 

 مصادر تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية -4جدول رقم 

 لنسبة المئويةبا -نهاية الفترة

 1027آب  1027تموز   1022ك أول  

 871 871 871 الحمومات

 070 071 071 1-قروض باريس

 378 378 877 المتعدّدة األطرافمؤسسات ال

 5178 5178 5176 سندات يوروبوندز

 078 071 073 سندات خا ة لالستمالكات + مصادر أخرى خا ة

 20000 20000 20000 المجموع

 در: مصرف لبنانالمص     

 

ا: القطاع المصرف  يثالثا

ميا  إليىفوي لبنوان   الموجودات/المطلوبات اإلجماليوة والمجّمعوة للمصوارل التجاريوة العاملوة و لت، 1017 آب في نهاية

 ملييار لييرة فيي نهايية الشيهر اليذي سيبقه 813131 مقابيل دوالر(، اتمليار 10573مليار ليرة )ما يوازي  819691يعاد  

إجمييالي ميزانييية  وارتفييع .(1016 آبمليييار ليييرة فييي نهاييية  159115) 1016العييام مليييار ليييرة فييي نهاييية  807555و

 1017العيام  مين األوليى الثمانييةاألشيهر  فيي %179بنسيبة  المصارف التجارية، الذي يشيير إليى حجيم النشياط المصيرفي،

 .1016الفترة ذاتها من العام في  %978 أعلى بلغت مقابل ارتفاعه بنسبة

 

 المطلوبات

 الودائع اإلجمالية في المصارل التجارية

التيي تضيّم ودائيع القطياع الخياص المقييم وذيير و ،الودائع اإلجمالية لدى المصارل التجاريوة و لت، 1017 آبفي نهاية 

وشييّملت  ،(مليييار دوالر 17871)مييا يييوازي  مليييار ليييرة 161075مييا يعيياد  إلييى إلييى ودائييع القطيياع العييام،  المقيييم، إضييافةً 

مليار لييرة فيي نهايية  190513و ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه اتمليار 195306 من إجمالي المطلوبات مقابل 3177%

 الثمانيييةاألشييهر فييي  %370بنسيبة الودائييع اإلجمالييية  ارتفعييت. و(1016 آبمليييار ليييرة فييي نهايية  131313) 1016العيام 

 .  1016العام  الفترة ذاتها من في %879 بلغت أقلّ  بنسبة ارتفاعها، مقابل 1017العام  من األولى

فيي  %66735مقابل  1017 آب نهاية في %66751قليالً إلى  ودائع القطاع الخاص المقيم وذير المقيم معّدل دولرةوارتفع 

 (.1016 آبفي نهاية  %63776) 1016في نهاية العام  %69731نهاية الشهر الذي سبقه و

 101131ميا يعياد  إليى  لدى المصارف التجارييةالودائع اإلجمالية للقطاع الخاص المقيم  ارتفعت، 1017 آبفي نهاية  -

 158769و ملييار لييرة فيي نهايية الشيهر اليذي سيبقه 101391 من إجميالي المطلوبيات، مقابيل %6371مليار ليرة وشّملت 

 فييي %373ارتفعييت هييذه الودائييع بنسييبة . و(1016 آبمليييار ليييرة فييي نهاييية  137153) 1016العييام مليييار ليييرة فييي نهاييية 

   .1016العام  الفترة ذاتها من في %877 بلغت أدنى ارتفاعها بنسبةمقابل  1017العام  من األولى الثمانيةاألشهر 

 
ودائيع  وازدادت، 1017مين العيام  األوليى الثمانييةاألشيهر  فيي %171 وفي التفصيل، ارتفعت ودائع المقيمين بالليرة بنسيبة

فيي نهايية  %61797إليى  معدّ  دوليرة ودائيع القطياع الخياص المقييمارتفع قليالً ف .%679بنسبة بالعمالت األجنبية  قيمينالم
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 آبفييي نهاييية  %95719) 1016فييي نهاييية العييام  %60781فييي نهاييية الشييهر الييذي سييبقه و %61796مقابييل  1017 آب

1016.) 

 

 ملييون 83553ميا ييوازي إليى  لدى المصيارف التجاريية ير المقيمودائع القطاع الخاص غ ارتفعت، 1017 آبفي نهاية و

 81519) 1016العييام مليييون دوالر فييي نهاييية  88561و مليييون دوالر فييي نهاييية الشييهر الييذي سييبقه 83799 دوالر مقابييل

مقابيل  1017العيام مين  األوليى الثمانييةاألشهر في  %871بنسبة هذه الودائع ارتفعت و. (1016 آبدوالر في نهاية  مليون

 .1016الفترة ذاتها من العام في  %878 قريبة بلغت بنسبة ارتفاعها

   

   ودائع القطاع المالي غير المقيم 

 مالييين 6306حوالي  ودائع القطاع المالي ذير المقيم لدى المصارف التجارية العاملة في لبنان بلغت، 1017 آبفي نهاية 

 ملييون 6931) 1016العيام ملييون دوالر فيي نهايية  6130و لشهر اليذي سيبقهدوالر في نهاية ا مليون 6671 دوالر مقابل

 .(1016 آبدوالر في نهاية 

 

   األموال الخاصة للمصارل التجارية

 مقابيلملييار دوالر(  1376ملييار لييرة ) 13059ما يعاد   األموا  الخا ة للمصارف التجارية بلغت، 1017 آب في نهاية

ملييار لييرة فيي  16171) 1016العيام ملييار لييرة فيي نهايية  17357و يية الشيهر اليذي سيبقهفيي نها لييرة اتمليار 13809

ميين مجمييوع التسييليفات للقطيياع الخيياص.  %8173و ميين إجمييالي الميزانييية المجّمعيية %375، وشييّملت (1016 آبنهاييية 

فيي  %379ارتفاعهيا بنسيبة  مقابيل، 1017العيام  مين األوليى الثمانييةاألشيهر  فيي %171وارتفعت األميوا  الخاّ ية بنسيبة 

 .1016الفترة ذاتها من العام 

 

 الموجودات

   ودائع المصارل التجارية لدى مصرل لبنان

 مقابيلملييار لييرة  131917ميا ييوازي  إليى ودائيع المصيارف التجاريية ليدى مصيرف لبنيان ارتفعيت، 1017 آبفي نهاية 

ملييار لييرة فيي  116315) 1016العيام ار لييرة فيي نهايية مليي 183611و مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سيبقه 185715

مقابيل  ،1017العيام  مين األوليى الثمانييةاألشيهر  فيي %975بنسيبة  ازدادت. وبذلك، تمون هذه الودائع قد (1016 آبنهاية 

   .1016الفترة ذاتها من العام في  %1375ارتفاعها بنسبة 

 

 التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم

 اتملييار 75709ميا ييوازي  التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطياع الخياص المقييم بلغت، 1017 آباية في نه

مليون دوالر فيي  91030و في نهاية الشهر الذي سبقه دوالر مليون 91357 دوالر، مقابل مليون 91371ليرة أو ما يعاد  

 الثمانييةاألشيهر  فيي %876بنسيبة  هيذه التسيليفات ازدادت. و(1016 آبمليون دوالر في نهاية  35599) 1016العام نهاية 

 .1016الفترة ذاتها من العام في  %370 مقابل ارتفاعها بنسبة ،1017العام  من األولى
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 التسليفات المصرفية للقطاع العام

 ،ملييار لييرة 90911اد  ميا يعي إليى التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع العيام تراجعت، 1017 آبفي نهاية 

مليار لييرة فيي  91833) 1016العام مليار ليرة في نهاية  91833في نهاية الشهر الذي سبقه و ليرة اتمليار 91103مقابل 

بنسيبة  تراجعهيا، مقابل 1017العام  من األولى الثمانيةاألشهر  في %879بنسبة  هذه التسليفات تراجعتو .(1016 آبنهاية 

 .1016ذاتها من العام الفترة في  371%

مين  األوليى الثمانييةاألشيهر  ملييار لييرة فيي 8181التسليفات المصرفية للقطاع العام بالليرة بمقدار  انخفضتوفي التفصيل، 

بقيمية  التسليفات للقطاع العام بالعمالت األجنبييةازدادت  في حين ،1017 آبنهاية مليار ليرة في  16011لتبلغ  1017العام 

   .مليار ليرة 13900ما يعاد   لتصل إلىليرة  اتمليار 1805وازي ت

 

 الموجودات الخارجية 

 ملييون 11565 دوالر مقابيل ملييون 11069حيوالي  الموجودات الخارجية للمصارف التجارية بلغت، 1017 آبفي نهاية 

 آبدوالر فييي نهاييية  مليييون 11197) 1016العييام مليييون دوالر فييي نهاييية  18100و فييي نهاييية الشييهر الييذي سييبقه دوالر

، مقابييل تراجعهييا بنسييبة 1017ميين العييام  األولييى الثمانيييةاألشييهر فييي  %379هييذه الموجييودات بنسييبة  تراجعييتو. (1016

 .1016الفترة ذاتها من العام في  1171%

 

ا   الوضع النقدي -رابعا

   الكتلة النقدية

 105311 ميا يييوازيإليى  العمالت األجنبييةبييليرة وبيال (8ة بمفهومهيا الواسيع )مالمتلية النقدييي و يلت، 1017 آب فيي نهايية

 158130) 1016العيام مليار ليرة في نهاية  100151و ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه مليار 103090 مقابل ،مليار ليرة

 لثمانييةااألشيهر فيي  %376( قيد ارتفعيت بنسيبة 8اإلجماليية )م المتلة النقدية تمونبذلك، و .(1016 آبمليار ليرة في نهاية 

 بليغ، مين جهية أخيرى. 1016العيام مين  الفتيرة ذاتهيا فيي %877 أدنى بلغيت بنسبة ارتفاعها، مقابل 1017من العام  األولى

فيي نهايية الشيهر اليذي  %60713 مقابيل 1017 آبفي نهايية  %95753 (8(/م1م-8))مأي ( 8م) معدّ  دولرة المتلة النقدية

( 8)م لمتليية النقدييية اإلجماليييةا ارتفيياعوتييأتّى  .(1016 آبفييي نهاييية  %97736) 1016 العييامفييي نهاييية  %93738و سييبقه

 :من 1017العام من  األولى الثمانيةاألشهر  فيمليار ليرة  5115 والبالغ

 

بميا  مركيزي(المصيرف المصيارف وأي ال) القيمة اإلجمالية للموجودات الخارجية الصافية لدى الجهاز المصرفي ارتفاع -

 1089الموجيودات مين اليذه  بمقيدار  ارتفياع عين ذليك نيتجودوالر(.  ملييون 1813ر لييرة )ميا يعياد  مليا 1556يوازي 

ً  دوالر( مليون 1890مليار ليرة ) الموجيودات الخارجيية الصيافية مقابيل تراجيع ، نتيجة ارتفاع سيعر أونصية اليذه  عالمييا

 .دوالر( مليون 16مليار ليرة )ما يعاد   85)ذير الذه ( بما يوازي 

 .ليرة مليار 11 على القطاع العام بقيمة لجهاز المصرفياديون   افي ارتفاع -

ً "المسّجلة  فروقات القطع ارتفاع -  .مليار ليرة 1058بقيمة  " سلبا
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 مليييار ليييرة، نتيجيية 8365 بحييوالي المقيييم للقطيياع الخيياص ميين الجهيياز المصييرفي الممنوحيية التسييليفات اإلجمالييية ارتفيياع -

ملييار لييرة  330التسيليفات بيالعمالت األجنبيية بميا يعياد   وارتفياع، ملييار لييرة 1615ت بالليرة بما مقيداره التسليفا ارتفاع

 .دوالر( مليون 997حوالي )

 ليرة. مليار 9337البنود األخرى الصافية بقيمة  ارتفاع -

 ازدادتو ،%178بنسيبة  (1هيا الضييّق )مالمتلة النقدية بالليرة بمفهوم ارتفعت ،1017العام من  األولى الثمانيةاألشهر  فيو

 .%177بنسبة  (1المتلة النقدية بالليرة بمفهومها الواسع )م

 

 تحت الطل  بالليرة في الجهاز المصرفي. القطاع الخاص المقيم وودائع بالليرة ( تشمل النقد في التداو M1) 1م

 .لدى الجهاز المصرفي نانيةاألخرى بالليرة اللب القطاع الخاص المقيم وودائع 1( تشمل مM2) 1م

سيندات اليدين التيي تُصيدرها لدى الجهاز المصرفي إضافة إليى بالعمالت األجنبية  القطاع الخاص المقيموودائع  1تشمل م M3)) 8م

 المصارف في األسواق الخارجية.

 

 معدالت الفوائد

 معّدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

على  على المحفسة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية ةلقع الفائدة المث استقّرت، 1017 آب في نهاية

متوسط عمر فيما ارتفع  (.1016 كانون األو في نهاية  %6751شأنها في نهاية الشهر الذي سبق ) 6751%

ً ) 1860إلى  المحفسة ً ) 1886سنوات( مقابل  8773يوما  1165الماضي ) سنوات( في نهاية تموز 8767يوما

ً أو  ة  معدالتواستقّرت  .(1016العام نهاية  سنوات في 8735يوما الفائدة الفعلية على سندات الخزينة الُمصد ر 

لفئة  %3755لفئة الثالثة أشهر،  %3733: لتسّجل في اإل دار األخير المستويات التالية، 1017آب خال  شهر 

لفئة الخمس  %6773، لفئة الثالث سنوات %6790السنتين، لفئة  %9733لفئة السنة،  %9789الستة أشهر، 

 سنوات.  العشرفئة ل %7736و سنوات السبعفئة ل %7703، سنوات

 

 (Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األجنبية )

عييـمالت األجنبييية علييى المحفسيية اإلجماليييـة لسييندات الخزينيية بال ةلييقع المثالفائييدة اسييتقّرت ، 1017آب فييي نهاييية 

((Eurobonds  (، وانخفيض 1016فيي نهايية  العيام  %6736شأنها فيي نهايية الشيهر اليذي سيبق ) %6730على

سيينوات( فييي نهاييية الفتييرات علييى  6715سيينوات ) 6750سيينوات مقابييل  6731إلييى  متوسييط عميير المحفسييةقليييالً  

  .التوالي

 

 الفوائد المصرفية على الليرة

شبه مستقّر وبلغ  على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالليرة اللبنانية ةلقع المثط الفائدة متوسبقي ، 1017 آبفي 

على  المثقعلةمتوسط الفائدة (، فيما انخفض 1016في آب  %9796في الشهر الذي سبق ) %9796مقابل  9799%
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( في األشهر %3715) %3788مقابل  %3710نقطة أساس إلى  18بواقع  التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالليرة

 الثالثة على التوالي.

مقابل  %3713إلى  (Interbank  Rateبين المصارف بالليرة )المثقّلة متوّسط الفائدة ارتفع  ،1017وفي آب 

(، علماً أنه خال  شهر آب من العام الجاري و لت هذه 1016في آب  %8701في الشهر الذي سبق )  8753%

 ن العمليات.في عدد م %10الفائدة إلى 

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

  

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

 1027آب  1027 تموز 1022 آب  

 9799 9796 9796 متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

 3710 3788 3715 على التسليفات الجديدة أو المجدّدةمتوسط المعدالت المدينة 

 3713 8753 8701 المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

 المصدر: مصرف لبنان    

 الفوائد المصرفية على الدوالر

شيبه  انللفائدة على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالدوالر لدى المصارف في لبن المثقعلالمتوّسط بقي  ،1017 آبفي 

المتوّسيط فيميا ارتفيع قلييالً  (،1016فيي آب  %8785فيي الشيهر اليذي سيبق ) %8763مقابل  %8768مستقّر عند 

مقابيل  1017فيي آب  %7715نقياط أسياس إليى  3بواقع  ل للفائدة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالدوالرقع المث

 (.1016في آب  %7713في الشهر الذي سبق ) 7719%

فيي  %0731شأنه في الشهر اليذي سيبق ) %1781على  الليبور لثالثة أشهر معد  متوسط، استقّر 1017 وفي آب

 (. 1016آب 

 ويعرض الجدو  أدناه تطور الفائدة المصرفية على الدوالر في لبنان في عدد من األشهر:

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

 1027 آب  1027 تموز 1022 آب  

 8768 8763 8785 متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

 7715 7719 7713 متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

 1781 1781 0731 متوّسط معدّ  ليبور لثالثة أشهر

 المصدر: مصرف لبنان    

      

 سوق القطع

وبقيي هيام   شيأنه منيذ سينوات عيدّة لييرات 190779قفل متوسط سيعر اليدوالر األميركيي عليى أ ،1017في آب 

 11ليرة للمبيع. يُذكر أن عدد أيام العميل فيي سيوق القطيع بليغ  1913ليرة للشراء و 1901تسعيره على حاله، أي 

ً يوم  .1017من العام  الثامنفي الشهر  ا
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نهايية تميوز فيي ملييون دوالر  88038من  العمالت األجنبيةموجودات مصرف لبنان بارتفعت على  عيد آخر، 

 1017. وعليييه، لييم تسييّجل هييذه الموجييودات تغيّييراً يُييذكر بييين نهاييية آب 1017مليونيياً فييي نهاييية آب  83016إلييى 

 .1016مليارات دوالر في األشهر الثمانية األولى من العام  9ارتفاعها بمقدار مقابل  1016ونهاية العام 

 

 ار االستهالكؤشر أسعم

بنسيبة   ر األسعار لمدينة بيوروت وضوواحيهامؤشّ ارتفع ، وبحس  مؤسسة البحوث واالستشارات، 1017آب في 

. وعنييد مقارنيية 1016قياسيياً علييى كييانون األو   %1709قياسيياً علييى الشييهر الييذي سييبق، وارتفييع بنسييبة  1787%

مع متوسطه في األشهر االثني عشر المنتهيية  1017متوسط هذا المؤشر في األشهر االثني عشر المنتهية في آب 

 . %0717، يمون قد سّجل انخفاضاً بنسبة 1016في آب 

 

قياسياً  1017في آب  %1706الذي تنشره إدارة اإلحصاء المركزي، فقد ارتفع بنسبة  مؤشر األسعار في لبنانأما 

. وعنيد مقارنية متوسيطه فيي فتيرة 1016قياسياً عليى كيانون األو   %1797ارتفع بنسبة وعلى الشهر الذي سبق، 

بالمقارنية ميع متوسيطه فيي فتيرة اإلثنيي عشير شيهراً المنتهيية فيي آب  1017اإلثن ي  عشير شيهراً المنتهيية فيي آب 

 .%8791، يمون هذا المؤشر قد ارتفع بنسبة 1016

 

 

 

 

 
 

         


