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  الوضع االقتصادي والمالي والمصرفي   

  2015  كانون األول

   

نتائج مؤشرات القطاع الحقيقي المتوافرة بالمقارنة مع العام الذي سبقه، ما يُشير  معظم ، تراجعت2015في العام 

ً في العام  إلى أّن النمو اإلقتصادي في ثّراً على التوالي، متأ ةالخامس للسنة، وذلك الفائتلبنان بقي ضعيفا

باألوضاع المحلّية واإلقليمية السائدة. وعلى الرغم من تراجع عجز الميزان التجاري بحوالي الملياَرْي دوالر، 

مليارات دوالر مقابل عجز  3,4ليبلغ حوالي  2015ازداد عجز ميزان المدفوعات على نحو ملحوظ في العام 

الفت  على نحوى أن التدفّقات المالية إلى لبنان تراجعت ، في إشارة إل2014مليار دوالر في العام  1,4أدنى قدُره 

على  2015مقارنة مع العام الذي سبقه. في المقابل، بقَي نشاط القطاع المصرفي مقبوالً في العام   2015في العام 

% 5,9الرغم من تباطؤه بالمقارنة مع العام الذي سبق. وارتفع كّل من إجمالي ميزانية المصارف التجارية بنسبة 

%. على صعيد 6,0% واألموال الخاصة بنسبة 6,5% والتسليفات للقطاع الخاص بنسبة 5,0والودائع بنسبة 

مليار  30,7إذ بلغت  2015مستوى مرتفع في نھاية العام  علىاحتياطيات مصرف لبنان  ظلّتالوضع النقدي، 

كما بقيت معّدالت الفائدة على سندات  .2014دوالر، على الرغم من تراجعھا قليالً بالمقارنة مع نھاية العام 

، ولم تتحّرك معّدالت 2015الخزينة بالليرة (من فئة الثالثة أشھر لغاية فئة الخمس سنوات) مستقّرة خالل العام 

. من جھة أخرى، ارتفع الدين العام الصافي بنسبة الفائدة المصرفية على الليرة والدوالر إالّ ضمن نطاق ضيّق

  .2014% في العام 7,7 نسبتھا مقابل زيادة بلغت 2015% في العام 7,4

  

    الوضع االقتصادي العام -أوالً 

  الشيكات المتقاصة

ي  انون األولف ة بلغت، 2015 ك ة للشيكات المتقاّص ة اإلجمالي ادل  القيم ا يع ون 5974م ل  ملي  5494دوالر مقاب

ون ي  ملي ذي سبقدوالر ف ون 6291و الشھر ال ي  ملي انون األولدوالر ف د . 2014 ك يكات  تراجعتوق ة الش قيم

ة، وتراجع 2014بالمقارنة مع العام  2015العام  % في6,6بنسبة المتقاصة  ة الشيكات المتقاّص رة قيم ّدل دول  مع

  .كما يتبيّن من الجدول أدناه ،الذي سبقه العام في %75,6مقابل  2015 العام في %73,1 إلىقليالً 
  

  2015- 2012السنوات  فيّصة تطّور الشيكات المتقا -1جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2015  2014  2013  2012  
2015/2014  

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

  
3614  

22577  
6247  

  
3917  
25699  
6561  

  
4022  

27351  
6800  

  
4117  
28211  
6852  

  
+2,4  
+3,1  
+0,8  

  العمالت األجنبيةالشيكات ب
  العدد (آالف) -
  القيمة (مليون دوالر) -
  متوّسط قيمة الشيك (دوالر) -

  
9463  

56038  
5922  

  
9320  
55321  
5936  

  
8946  

56348  
6299  

  
8394  
50845  
6057  

  
-6,2  
-9,8  
-3,8  

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

107054  
8186  

109095  
8242  

112296  
8659  

104860  
8381  

-6,6  
-3,2  

  دولرة الشيكات، %
  العدد - 
  القيمة - 

  
72,4  
78,9  

  
70,4  
76,4  

  
69,0  
75,6  

  
67,1  
73,1  

  

  المصدر: مصرف لبنان        
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  حركة االستيراد

ى قيمة الواردات السلعية ارتفعت ،2015 كانون األولفي  ون 1841 إل ل دوالر ملي ون 1539 مقاب دوالر في  ملي

ھ بقالش ذي س ون 1649و ر ال ي  ملي انون األولدوالر ف ون2014 ك واردات ، لتك لعية ال د  الس تق بة تراجع  بنس

 .%1,6الكّميات المستوردة بنسبة  ازدادت في حين، 2014بالمقارنة مع العام  2015العام  % في11,8

لعية تتوّزعو واردات الس ي ال ام ف ا  2015 الع ت المنتج اآلتي: احتلّ ا ك ز األول بحسب نوعھ ة المرك ت المعدني

ة (باآلالت واألجھزة والمعّدات الكھر % من المجموع، تلتھا19,0وشّكلت حّصتھا العادة ك منتجات ، ف%)11,0ائي

رز  على صعيدو .%)7,5( منتجات صناعة األغذيةف ،%)9,7(معّدات النقل ثّم  ،%)10,8الصناعة الكيميائية ( أب

ى  في الصين تحّلــ ،2015العام  في لعالس التي استورد منھا لبنان البلدان ة األول  %11,5تھا لغت حّصإذ بالمرتب

واردات وع ال دھاتل ،من مجم ا أتي بع م  ،%)7,1( ايطالي ا ث اف %)،6,8(ألماني دة الف، %)6,0( فرنس ات المتح والي

    .%)5,7( األميركية

  

  2015-2012السنوات  الواردات السلعية في -2جدول رقم 
نسبة التغيّر، %   2015  2014  2013  2012  

2015/2014  
  11,8-  18069  20494  21228  21280  الواردات السلعية (مليون دوالر)

  المصدر: المركز اآللي الجمركي      

  

  حركة التصدير

انون األولفي  ة بلغت، 2015 ك لعية قيم ون  236 الصادرات الس ل دوالرملي ون 222 مقاب الشھر  في دوالر ملي

د  ،2014 كانون األولالر في دو مليون 268و الذي سبق ً سّجلت وبذلك تكون الصادرات السلعية ق ا  بنسبة تراجع

   .2014العام  بالمقارنة مع 2015العام  في 10,9%

يو لعية ف ام توّزعت الصادرات الس ت 2015 الع اآلتي: احتلّ ا ك ة بحسب نوعھ ات صناعة األغذي ز  منتج المرك

تھا  وع الصاد %16,3األول وبلغت حّص ات، رامن مجم ة  تلتھ ادن الثمين ة والمع به الكريم ة وش األحجار الكريم

ةف، %)14,7( ّدات الكھربائي زة والمع مّ  ،%)14,0( اآلالت واألجھ ة  ث ناعة الكيميائي ات الص  ،%)13,9(منتج

ان البلدانأبرز  ومن. %)10,6( المعادن العادية ومصنوعاتھاف ام  في السلع التي صّدر إليھا لبن ذكر، 2015الع  :ن

ة الم ت السعوديةملكة العربي ي احتلّ ى وبلغت حصتھا الت ة األول الي إمن  %12,1 المرتب لعية صادراتالجم ، الس

  %).6,6(جنوب أفريقيا %)، ف7,1سورية (ثّم  %)،7,6( العراقف %)،10,6( اإلمارات العربية المتحدة تلتھا
  

  2015-2012السنوات  السلعية في الصادرات -3جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2015  2014  2013  2012  
2015/2014  

  10,9-  2952  3313  3936  4483  الصادرات السلعية (مليون دوالر)
  المصدر: المركز اآللي الجمركي     
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  الحسابات الخارجية

ون 1317عجز قدُره  دوالر مقابل ماليين 1605 إلى عجز الميزان التجاري ارتفع ،2015 كانون األول في -  ملي

انون األولدوالر في  مليون 1381 قيمتهوعجز  ھر الذي سبقفي الش دوالر ام  .2014 ك  تراجع، 2015وفي الع

  .2014العام دوالر في  مليون 17181 بقيمةدوالر مقابل عجز  مليون 15117عجز الميزان التجاري إلى 

ي  - انون األولف ّجلت، 2015 ك افية س ة الص ودات الخارجي از المصرفي  الموج دى الجھ ةوالمؤسسل  ات المالي

 ً ذي سبقفي  مليون دوالر 816بقيمة  تراجعھا مقابل ،دوالرمليون  372 حوالي قيمته تراجعا او الشھر ال  تراجعھ

ة ي  115 بقيم ون دوالر ف انون األولملي ذلكو .2014 ك ون، ب افية تك ة الص ودات الخارجي ت الموج د تراجع  ق

والي  ون دوالر 3354بح ام  ملي ي الع ل 2015ف ا، مقاب ة تراجعھ ى بلغت بقيم ين 1408 أدن ام دوالر  مالي ي الع ف

2014.  

  

  قطاع البناء

روت والشمال يْ مساحات البناء المرّخص بـھا لدى نقابتَ  ارتفعت ،2015 كانون األولفي  - ى المھندسين في بي  إل

ذي سبق  في 2م ألف 981مقابل  )2(م مربع متر ألف 1079 انو ن األولفي  2م فأل 986والشھر ال  .2014 ك

ً قد سّجلت مساحات البناء تراخيص  بذلك، تكونو ا بتُ  تراجع ام  في %8,9 هنس ة مع 2015الع ام  بالمقارن ذي الع ال

  .سبقه
  

  2015-2012السنوات  في المرخَّص بھا البناء مساحاتتطّور  -4جدول رقم 

 ، %نسبة التغيّر  2015  2014  2013  2012  
2015/2014  

 8,9- 12339 13546 12925 14681 )2مساحات البناء اإلجمالية (ألف م

  المھندسين في بيروت والشمال تاابالمصدر: نق      

  

ي  - انون األولف ت،  2015 ك اري بلغ جّل العق ات الس ف أمان ر مختل توفاة عب ة المس وم العقاري ة الرس  99,1 قيم

ذي سبق مليار ليرة 71,4 مليار ليرة مقابل ار 103,3و في الشھر ال انون األولفــي  اً ملي ذه  راجعتتو .2014 ك ھ

 .الذي سبقهالعام  بالمقارنة مع 2015العام  في  %9,4بنسبة الرسوم 

د إليات اعلى صعيد كمّ  - انون األولطن في  ألف 448 بلغتسمنت المسلّمة، فق ل  2015 ك طن  ألف 482 مقاب

ي  بقهف ذي س ي ألف 445و الشھر ال انون األول طن ف بة ات اإلسمنت كميّ تراجعتو .2014 ك بلغت  رةكبيبنس

  .2014 العامقياساً على  2015في العام % 8,6
  

  قطاع النقل الجوي

دولي 2015 كانون األولفي  ة 6034، بلغ عدد الرحالت اإلجمالية من وإلى مطار رفيق الحريري ال ، وعدد رحل

ً  313336الركاب القادمين  ابرين شخصاً و 297602والمغادرين  شخصا ً  5320الع ة شخصا ى صعيد حرك . وعل

ي الشھر ا ار ف ر المط ذكورلشحن عب ة الم م البضائع المفرغ غ حج ان 5010، بل ل  أطن ً  2402مقاب ا للبضائع  طنّ

  المشحونة.
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ام و ي الع بقه، 2015ف ذي س ام ال ع الع ة م بة ، وبالمقارن ادمين بنس ة الق ن حرك ّل م ت ك ة 9,1ارتفع % وحرك

ادرين بنسبة  رحالت 10,6المغ دد ال بة % وع ي حين تراجعت%6,6بنس ة  ، ف ر المطار حرك شحن البضائع عب

  .%1,5بنسبة 

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

  2015و 2014العامين في 

  التغيّر، %  2015  2014  

  حركة الطائرات (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

64590  

36,6  

68871  

34,9  

+6,6  

  حركة القادمين (عدد)

  الميدل ايست، % منھا: حّصة

3223020  

38,5  

3516695  

37,7  

+9,1  

  حركة المغادرين (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

3333130  

38,1  

3687843  

36,8  

+10,6  

  149,0+  35859  14400  حركة العابرين (عدد)

  حركة شحن البضائع (طن)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

92243  

30,4  

90874  

29,6  

-1,5  

  قسم التطوير والتسويق في مطار بيروت الدوليالمصدر:     

 
  حركة مرفأ بيروت

ي  انون األولف روت 2015 ك أ بي ي دخلت مرف واخر الت دد الب غ ع م البضائع المفرغة 174، بل اخرة، وحج ه  ب في

650233  ً ا حونة  طن ً  94618والمش ا ة طنّ توعبات المفرغ دد المس توعب 25622، وع ً مس يو. ا ام  ف  2015الع

، %2,3بنسبة  المفرغةحجم البضائع و %7,9عدد البواخر بنسبة  تراجع كّل من، الذي سبقهالعام  وبالمقارنة مع

  .%4,8 عدد المستوعبات المفرغة بنسبةو %10,3بنسبة  المشحونةحجم البضائع في حين ارتفع كّل من 

  

   بورصة بيروت

روت متواضعة، 2015 كانون األولفي  ة بورصة بي يالً  بقيت حرك غ قل ة ، إذ بل  4158263عدد األسھم المتداول

ة  داول  32,1سھماً قيمتھا اإلجمالي ل ت ون دوالر مقاب ة  5993797ملي ا اإلجمالي ون دوالر في  58سھماً قيمتھ ملي

ذي سبق ( ة  10832896الشھر ال انون األول  69,5سھماً بقيم ون دوالر في ك ة ).2014ملي يالً قيم  وارتفعت قل

ون 11190من  الرسملة السوقية ى  ملي اني إل ة تشرين الث انون  11220دوالر في نھاي ة ك ون دوالر في نھاي ملي

  ). 2014مليون دوالر في نھاية كانون األول  11222( 2015األول 

بةالقطاع المصرفي  استحوذ، 2015 كانون األولوفي  ى نس ة %72,2 عل ة األسھم المتداول الي قيم في  من إجم

    % للقطاع الصناعي.0,3و ر بسھَمْيھا "أ" و"ب"شركة سوليدي% ل27,5، مقابل بورصة بيروت

  يتبيّن اآلتي: 2015و 2014وعند مقارنة حركة بورصة بيروت في العاَمْين 

 مليوناً. 74,6مليون سھم إلى  96,8انخفاض عدد األسھم المتداولة من حوالي  -

  مليوناً. 629مليون دوالر إلى  661,4انخفاض قيمة التداول من  -
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 ً   لعامة   المالية ا -ثانيا

ة  934بلغ العجز العام اإلجمالي ، 2015أيلول  في ذي  198مليار ليرة مقابل عجز أدنى بقيم اراً في الشھر ال ملي

ا ). 2014 أيلولمليار ليرة في  851(عجز بقيمة سبق  د مقارنتھ ة) عن ة + خزين ة (موازن وتبيّن أرقام المالية العام

 المعطيات التالية:  2015و 2014العاَمْين األشھر التسعة األولى من  في

مليار ليرة  1027، أي بمقدار اً مليار 10897مليار ليرة إلى  11924من  المبالغ اإلجمالية المقبوضةانخفاض  -

مليار ليرة) متأثّرة إلى حّد كبير بانخفاض  789-مقبوضات الخزينة ( فقد انخفضت كّل من %.8,6وبنسبة 

مليار ليرة) نتيجة انخفاض إيرادات االتصاالت  122-غير الضريبية ( عمليات القبض من البلديات واإليرادات

تجدر اإلشارة ومليار ليرة) متأثرة بتراجع إيرادات الضريبة على القيمة المضافة.  116-واإليرادات الضريبية (

ل فقط ،2015من شھر كانون الثاني  اعتباراً إلى أنه  ة االتصاالت إلى المبالغ الفعلية المحّولة من قبل وزار تُسجَّ

المبالغ الشھرية المقّدرة من  كانت تُعتمدحساب الخزينة اللبنانية لدى مصرف لبنان، علًما أنه في السنوات السابقة 

 قبل وزارة االتصاالت أو وزارة المالية. 

ى،  المبالغ اإلجمالية المدفوعة انخفاض - وتيرة أدن ى  15273من ب رة إل ار لي ار 14829ملي ة اً، أي بقملي  444يم

امانخفاض  من ذلكونتج  %.2,9مليار ليرة وبنسبة  دين الع ة ال ة من خارج خدم ات األّولي ة ب النفق ار  733قيم ملي

انعلماً أن ملياراً،  9884مليار ليرة إلى  10617من أي %، 6,9ليرة وبنسبة  اء لبن ى مؤسسة كھرب  التحويالت إل

اني  ار النفط.مليارات ليرة نتيجة انخفاض أسع 909تراجعت بقيمة  انون الث اراً من ك ه اعتب د 2015يُذكر أن ، يُعتم

ة  ة اللبناني تندية الصافية من الخزين ادات المس الي تحويالت االعتم ة احتساب إجم األساس النقدي كمعيار في عملي

داً في ال ان معتم ذي ك تندية ال ادات المس ا إلى مؤسسة كھرباء لبنان بدالً من تاريخ استحقاق فواتير االعتم سابق. أم

رة  4945إلى  2014أيلول -مليار ليرة في فترة كانون الثاني 4656خدمة الدين العام فقد ارتفعت من  ملياراً في فت

  %.6,2مليار ليرة وبنسبة  289، أي بقيمة 2015أيلول -كانون الثاني

ام  مليار ليرة في األشھر التسعة األولى من 3349يكون العجز العام قد ارتفع من وبذلك،  - ى  2014الع  3932إل

ام  ن الع ى م عة األول ھر التس ي األش اراً ف بتُه  2015ملي ت نس ن وارتفع ى % 21,9م دفوعات إل وع الم ن مجم م

  .  % في الفترتَْين المذكورتَْين على التوالي26,5

رة 1013 تهقيمفائضاً بلغت وحقّق الرصيد األّولي  - ار لي ام   ملي ى من الع ل  2015في األشھر التسعة األول مقاب

  . 2014مليارات في الفترة ذاتھا من العام  1307فائض أعلى قدُره 

ىارتفعت ويتبيّن من الجدول أدناه أن خدمة الدين  اً عل ّل من  قياس ةك دفوعات اإلجمالي ة الم  والمقبوضات اإلجمالي

 .2015و 2014العاَمْين  األشھر التسعة األولى من عند مقارنتھما في

    
  عض النسب المئوية المتعلّقة بخدمة الدين العامتطور ب -4جدول رقم   

  2015أيلول - كانون الثاني  2014أيلول  - كانون الثاني  

  33,3  30,5  خدمة الدين العام/المدفوعات اإلجمالية

  45,4  39,0  خدمة الدين العام /المقبوضات اإلجمالية

  مصدر المعلومات: وزارة المالية     
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  يرة اللبنانيةسندات الخزينة اللبنانية بالل

أشهر،  3للمحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة (فئات  القيمة اإلسميةبلغت ، 2015كانون األول في نهاية 
 64112 )شهراً  144شهرًا و 120شهرًا،  96، شهراً  84 ،شهرًا◌َ  60شهرًا،  36شهرًا،  24شهرًا،  12أشهر،  6

. 2014مليار ليرة في نهاية كانون األول  60644هر الذي سبق وفي نهاية الش اً مليار  64165مليار ليرة مقابل 
مليار  5259مقابل زيادة مقداُرها  2015مليار ليرة في العام  3468وبذلك، تكون هذه المحفظة قد ازدادت بقيمة 

ة سنوات بقيم 10في شهر كانون األول سندات من فئة  وزارة المالية أصدرت نشير إلى أن. 2014ليرة في العام 
تجدر اإلشارة إلى أن اإلصدارات الطويلة  إلى السندات العادية التي ُتصدرها أسبوعيًا. إضافةً مليار ليرة  221

-2014رة الدين العام لفترة استراتيجية متوسطة األمد إلدااألجل ُتضاف إلى اإلصدارات الدورية وتدخل ضمن 
 كاآلتي: 2015ّصها للعام ونلخ .2015أطلقتها وزارة المالية في كانون الثاني  2016

  
  أشهر اإلصدار  فئة السندات

  تشرين الثاني -تشرين األول - آب -حزيران - نيسان -شباط  سنوات 7
  كانون األول - تشرين األول - أيلول -تموز -أيار -آذار -كانون الثاني  سنوات   10

  
  كاآلتي:، توّزعت محفظة السندات بالليرة على مختلف الفئات 2015وفي نھاية العام 

  

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

  المجموع  شھراً  144  شھراً  120  شھراً  96  شھراً  84  شھراً 60  شھراً 36  شھراً 24  شھراً 12  أشھر 6  أشھر 3  

  100,00  5,56  7,90  3,27  16,85  20,17  39,58  3,55  2,01  0,94  0,17  2014ك أول 

  100,00  5,26  12,13  3,09  18,86  20,10  31,90  6,54  1,21  0,81  0,11  2015ت ثاني 

  100,00  5,26  12,49  3,09  18,87  20,39  31,12  6,64  1,28  0,74  0,11  2015ك أول 

  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

ام  % من مجموع39,6شھراً انخفضت من  36يتبيّن من الجدول أعاله أّن حصة فئة   2014المحفظة في نھاية الع

ى 7,9شھراً (من  120مقابل ارتفاع حصة كل من فئات  2015% في نھاية العام 31,1إلى   84%) و12,5% إل

رات 6,6% إلى 3,6شھراً (من  24%) و18,9% إلى 16,9شھراً (من  ا تغيّ ات األخرى إّم %)، فيما سّجلت الفئ

  طفيفة وإّما استقراراً.
  

الليرة: من  لفعليةالقيمة اوانخفضت  ة ب ة اللبناني ة لسندات الخزين ة  64746للمحفظة اإلجمالي رة في نھاي ار لي ملي

ى   اني إل رين الث انون األول  64654تش ة ك ي نھاي اراً ف رة) 92-( 2015ملي ار لي ين ملي ى المكتتب . وتوّزعت عل

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

  2015ك أول    2015ت ثاني    2014 ك أول    

  المصارف 

  الحصة من المجموع

31312  

51,2%  

30317  

46,8%  

29738 

46,0%  

  مصرف لبنان

  الحصة من المجموع

19454  

31,8%  

23483  

36,3%  

23907  

37,0%  

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

547  

0,9                 %

558  

0,9%  

562  

0,9%  

  المؤسسات العامة

  الحصة من المجموع

7701  

12,6%  

8380  

12,9%  

8461  

13,1%  

  الجمھور

  الحصة من المجموع

2181  

3,6%  

2008  

3,1%  

1986  

3,1%  

  64654  64746  61195  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان      

  

الليرة في 31,8رتفاع حصة مصرف لبنان من يتبيّن من الجدول أعاله ا ة ب % من مجموع محفظة سندات الخزين

ى 51,2مقابل انخفاض حصة المصارف من  2015% في نھاية العام 37إلى  2014نھاية العام  % في 46% إل

  %.  17,1الفترتَْين على التوالي، فيما استقّرت حصة القطاع غير المصرفي على 

 

  بالعمالت األجنبية سندات الخزينة اللبنانية

 Eurobondsمحفظة سندات الخزينة اللبنانية الُمصَدرة بالعمالت األجنبية  بلغت، 2015 كانون األولفي نـھاية 

 24988مليون دوالر مقابل  24916ما يوازي (قيمة االكتتابات اإلسمية زائد الفوائد المتراكمة حتى تاريخه) 

يُذكر أن وزارة المالية  .2014العام في نھاية  مليون دوالر 23118في نھاية الشھر الذي سبق ومليون دوالر 

ملياراً في  2,2مليار في شباط و 1,6مليارات دوالر ( 3,8سندات يوروبندز بقيمة  2015أصدرت في العام 

  تشرين الثاني).
دزمحفظة المصارف التجارية من إ بلغت، 2015 كانون األولوفي نھاية  الي محفظة سندات اليوروبون ا  جم م

بتُه  17645 يوازي ل 70,8مليون دوالر (أي ما نس ون دوالر (أي  17492% من مجموع المحفظة) مقاب ملي

ذي سبق و70,0ما نسبته  ة الشھر ال انون  16311% من مجموع المحفظة) في نھاي ة ك ون دوالر في نھاي ملي

    .مجموع)ال% من 70,6(أي ما نسبته  2014األول 
  

  الدين العام

ـھاية  انون األولفي ن غ ، 2015 ك اليبل ام اإلجم دين الع وازي  105994 ال ا ي رة (م ار لي ار دوالر)   70,3ملي ملي

دار  ادة بمق ة أدنى بلغت  5638مسّجالً بذلك زي ل ارتفاعه بقيم ذي سبق مقاب ام ال ة الع ى نھاي اً عل رة قياس ار لي ملي

دين 2015عام وفي ال .2014مليار ليرة في العام  4646 ّل من ال ادة ك الي من زي ام اإلجم دين الع اع ال أتّى ارتف ، ت
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ر وازي  3443بالليرة اللبنانية بقيمة  المحرَّ ا ي ة بم العمالت األجنبي دين المحّرر ب رة وال رة  2195مليار لي ار لي ملي

   مليون دوالر). 1456(

رة في  92767ام لدى الجھاز المصرفي، الدين العام الصافي، المحتَسب بعد تنـزيل ودائع القطاع الع وبلغ مليار لي

ً ارتفاع مسّجالً ، 2015كانون األول نھاية    .2014قياساً على نھاية العام  %7,4نسبتُه  ا

ـھاية  ي ن انون األول وف ة 2015ك ت قيم ة، بلغ الليرة اللبناني ّرر ب ام المح دين الع ّكلةً  65195 ال رة، مش ار لي ملي

ة، أي  مليار 40799مقابل ما يعادل   العام% من إجمالي الدين 61,5حوالي  العمالت األجنبي دين المحّرر ب ليرة لل

 % من الدين العام اإلجمالي.38,5ما نسبتُه 

ة،  الليرة اللبناني ّرر ب ام المح دين الع ل ال ى صعيد تموي ن عل ام 51انخفضت حصة المصارف م ة الع ي نھاي % ف

ان من مقاب 2015% في نھاية كانون األول 45,8إلى  2014 اع حصة مصرف لبن ى 32,1ل ارتف % 37,3% إل

  %.16,9على التوالي واستقرار حصة القطاع غير المصرفي على  المذكوَرْين في التاريَخْين

  
  مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية -7جدول رقم 

  بالنسبة المئوية -نھاية الفترة     

  2015ك أول   2015 ت ثاني      2014أول  ك  

  45,8  46,6  51,0  المصارف في لبنان

  37,3  36,6  32,1  مصرف لبنان

  16,9  16,8  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

  الدين المحّرر بالعمالت األجنبية مصادر تمويل -8جدول رقم 
  بالنسبة المئوية -نھاية الفترة

  2015ك أول   2015 ت ثاني   2014ك أول   

  3,8  3,8  4,8  الحكومات

  0,2  0,2  0,3  2-قروض باريس

  3,7  3,6  4,2  المتعّددة األطرافمؤسسات ال

  92,1  92,1  90,3  سندات يوروبوندز

  0,2  0,3  0,4  خاصةسندات خاصة لالستمالكات + مصادر أخرى 

  100,0  100,0  100,0  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان     
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  يثالثاً: القطاع المصرف

ة  ارتفعت، 2015 كانون األول في نھاية ات اإلجمالي ةالموجودات/المطلوب ة العامل ة للمصارف التجاري   والمجّمع

ادل  إلىفي لبنان  ا يع وازي  280379م ا ي رة (م ار لي ار دوالر)، 186,0ملي ل ملي رة في  276142 مقاب ار لي ملي

ة،  وازداد .2014العام ليرة في نھاية  مليار 264863و نھاية الشھر الذي سبقه إجمالي ميزانية المصارف التجاري

في % 6,6 بلغت أعلى بنسبة ارتفاعهمقابل  2015العام في  %5,9بنسبة الذي يشير إلى حجم النشاط المصرفي، 

  .2014العام 

  

  المطلوبات

  الودائع اإلجمالية في المصارف التجارية

ة  ي نھاي انون األولف ة ارتفعت، 2015 ك دى المصارف التجاري ة ل ع اإلجمالي ع القطاع و ،الودائ ي تضّم ودائ الت

ى إلى ودائع القطاع العام،  الخاص المقيم وغير المقيم، إضافةً  ا إل ادل م رة وشّكلت  233589يع ار لي  %83,3ملي

ل من إجمالي ذي سبق 230745 المطلوبات مقاب ة الشھر ال رة في نھاي ار لي رة 222563و ملي ار لي ة  ملي في نھاي

ا، مقابل 2015العام  في %5,0الودائع اإلجمالية بنسبة  ارتفعت. و2014العام  ى بنسبة ارتفاعھ % 6,1 بلغت أعل

  . 2014العام في 

ر الم معّدل دولرة ارتفعو يم وغي يمودائع القطاع الخاص المق ى  ق يالً إل انون األول 64,88قل ة ك  2015% في نھاي

  %.65,71 حيث بلغ 2014تراجع مقارنةً مع نھاية العام  لكنّهالشھر الذي سبق، % في نھاية 64,57 مقابل

ا  إلى لدى المصارف التجاريةالودائع اإلجمالية للقطاع الخاص المقيم  ارتفعت، 2015 كانون األولفي نھاية  - م

ة الشھر  مليار ليرة 179153 % من إجمالي المطلوبات، مقابل64,4مليار ليرة وشّكلت  180489يعادل  في نھاي

رة 172041و الذي سبقه ار لي ة  ملي ام في نھاي ع بنسبة  ارتفعت. و2014الع ذه الودائ ام في  %4,9ھ ، 2015الع

   .2014العام في  %5,9بلغت  أعلى بنسبة ارتفاعھامقابل 

  
ام  % في6,9 ائع المقيمين بالليرة بنسبةوفي التفصيل، ارتفعت ود العمالت  ازدادتفي حين ، 2015الع ع ب الودائ

ة  ّل بلغت بنسبةاألجنبي الي تراجع .%3,6 أق يم وبالت ع القطاع الخاص المق رة ودائ ّدل دول ى  مع % في 59,23إل

   .2014ة العام % في نھاي59,99مقابل  ،)2015 الثانيتشرين % في نھاية 59,02( 2015نھاية كانون األول 

  

وازي  إلى لدى المصارف التجارية ودائع القطاع الخاص غير المقيم ارتفعت، 2015 كانون األولفي نھاية و ما ي

بقه 30965 دوالر مقابل مليون 31858 ذي س ة الشھر ال ون 30302و مليون دوالر في نھاي ة  دوالر ملي في نھاي

ع بنسبة . 2014العام  ذه الودائ ام  % في5,1وارتفعت ھ ل 2015الع ا مقاب ى بلغت بنسبة ارتفاعھ % في 6,4 أعل

  .2014العام 
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    ودائع القطاع المالي غير المقيم   

ان ارتفعت، 2015 كانون األولفي نھاية  ة في لبن ة العامل  ودائع القطاع المالي غير المقيم لدى المصارف التجاري

ذي سبقهدوالر في  مليون 6371 دوالر مقابل مليون 6543حوالي إلى  ة الشھر ال ون دوالر في  5834و نھاي ملي

  .2014العام نھاية 

  

    األموال الخاصة للمصارف التجارية

ة انون األول في نھاي ة ارتفعت، 2015 ك وال الخاصة للمصارف التجاري ى األم ادل  إل ا يع رة  25131م ار لي ملي

ذي سب 24581 مليار دوالر) مقابل 16,7( ة الشھر ال رة في نھاي ة  23719و قهمليار لي رة في نھاي ار لي ام ملي الع

 ارتفعتو% من مجموع التسليفات للقطاع الخاص. 30,7و % من إجمالي الميزانية المجّمعة9,0، وشّكلت 2014

  .2014العام  % في10,8 بلغت أعلى ، مقابل ارتفاعھا بنسبة2015العام  في %6,0بنسبة األموال الخاّصة 

 

  الموجودات

    ية لدى مصرف لبنانودائع المصارف التجار

ان ارتفعت، 2015 كانون األولفي نھاية  دى مصرف لبن ة ل ع المصارف التجاري ى ودائ وازي  إل ا ي  106329م

رة  ار لي لملي ار 105004 مقاب بقه اتملي ذي س ة الشھر ال ي نھاي رة ف ار 95707و لي ة  اتملي ي نھاي رة ف ام لي الع

ام  % في11,1. وبذلك، تكون ھذه الودائع قد ازدادت بنسبة 2014 ا بنسبة2015الع ل ارتفاعھ ى بلغت ، مقاب  أعل

  .2014العام في % 16,8

 
  التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم

يم ارتفعت، 2015 كانون األولفي نھاية  ة للقطاع الخاص المق ى التسليفات الممنوحة من المصارف التجاري ا  إل م

ل نمليو 48045مليار ليرة أو ما يعادل  72427يوازي  ذي  47453 دوالر، مقاب ة الشھر ال ون دوالر في نھاي ملي

ام في % 5,9قد ازدادت بنسبة  ھذه التسليفات تكون. وبذلك، 2014العام مليون دوالر في نھاية  45367و سبقه الع

  .2014% في العام 9,3 بلغت أعلى بنسبة ارتفاعھامقابل  ،2015

 

  التسليفات المصرفية للقطاع العام

ام بلغت، 2015 ون األولكانفي نھاية  ة للقطاع الع ليفات الممنوحة من المصارف التجاري ادل  التس ا يع  56984م

ذي سبقه 57195 مقابل ،مليار ليرة ة الشھر ال ار 56308و مليار ليرة في نھاي ة  اتملي رة في نھاي ام لي  .2014الع

  . 2014العام  في %0,8 سبةبن تراجعتبعد أن  ،2015العام  في فقط %1,2بنسبة  ھذه التسليفات ازدادتو

  
رة في 1337التسليفات المصرفية للقطاع العام بالليرة بمقدار  تراجعتوفي التفصيل،   ام  مليار لي غ  2015الع لتبل

ي  30384 رة ف ار لي ة ملي انون األولنھاي ي حين ،2015 ك ة ازدادت ف العمالت األجنبي ام ب ليفات للقطاع الع  التس
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ليفات المصرفية للقطاع  .مليار ليرة 26600ما يعادل  لتصل إلى مليار ليرة 2012وازي بقيمة ت ادة التس وتأتي زي

ة  ي أصدرتھا وزارة المالي دز الت العام بالعمالت األجنبية بشكل خاص نتيجة اكتتابات المصارف بسندات اليوروبن

  .2015في شھَرْي شباط وتشرين الثاني من العام 

  

  الموجودات الخارجية 

ة  ي نھاي انون ف ت، 2015 األولك ة بلغ ة للمصارف التجاري ودات الخارجي والي  الموج ون 23794ح دوالر  ملي

ة 24192و مليون دوالر في نھاية الشھر الذي سبقه 22400 مقابل ام  مليون دوالر في نھاي  تراجعتو. 2014الع

  .2014م العا% في 9,1 بعد أن تراجعت بنسبة أكبر بلغت، 2015 العام % في1,6ھذه الموجودات بنسبة 

  

 ً   الوضع النقدي -رابعا

    الكتلة النقدية

ة انون األول في نھاي ة النقدي ارتفعت، 2015 ك ا الواسع (مالكتل الليرة و )3ة بمفھومھ ةبب ى  العمالت األجنبي ا إل م

ذي سبقه 184596 مقابل ،مليار ليرة 186360 يوازي ة الشھر ال رة في نھاي رة في  177397و مليار لي ار لي ملي

ذلك، و .2014م العانھاية  ونب ة (م تك ة االجمالي ة النقدي د ازدادت بنسبة ) 3الكتل ام % في 5,1ق ل  ،2015الع مقاب

ة أخرى. 2014العام % في 5,9 أعلى بلغت بنسبة ارتفاعھا ة تراجع، من جھ ة النقدي رة الكتل ّدل دول أي ) 3م( مع

ى  )3)/م2م-3((م يالً إل انون األول 57,81قل ة ك ي نھاي ة % 57,74( 2015% ف ي نھاي انيتشرين ف ، )2015 الث

ةا ارتفاعوتأتّى  .2014العام في نھاية  %58,62 مقابل ة اإلجمالي ة النقدي الغ) 3(م لكتل رة  8964 والب ار لي يملي  ف

  :من 2015العام 

ع - رفي تراج از المص دى الجھ افية ل ة الص ودات الخارجي ة للموج ة اإلجمالي ارف وأي ال( القيم رف المص مص

زي)ال وا مرك ا ي ادل  7053زي بم ا يع رة (م ار لي ون 4679ملي تجودوالر).  ملي ك ن ن ذل ع ع ن تراج ّل م  ك

وازي  ا ي ذھب) بم ر ال افية (غي ة الص ودات الخارجي ادل  5391الموج ا يع رة (م ار لي ون 3576ملي ، دوالر) ملي

   .دوالر) ماليين 1103مليار ليرة ( 1662الموجودات من الذھب بمقدار و

  .مليار ليرة 7462 على القطاع العام بقيمة ز المصرفيلجھااديون  صافي ارتفاع -

ً "المسّجلة  فروقات القطع تراجع -   .مليار ليرة 1745بقيمة  " سلبا

از المصرفي الممنوحة التسليفات اإلجمالية ارتفاع - يم للقطاع الخاص من الجھ رة،  4478 بحوالي المق ار لي ملي

اع نتيجة ّل من ارتف ا مق ك الليرة بم ليفات ب رة 1985داره التس ار لي ادلو، ملي ا يع ة بم العمالت األجنبي ليفات ب  التس

  .دوالر) مليون 1653حوالي مليار ليرة ( 2492

  ليرة. مليار 2332البنود األخرى الصافية بقيمة  ارتفاع -

يو ام  ف يّق (م ازدادت ،2015الع ا الض الليرة بمفھومھ ة ب ة النقدي بة  )1الكتل ة النقد ازدادتو، %8,9بنس ة الكتل ي

  .%7,1بنسبة  )2بالليرة بمفھومھا الواسع (م
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  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 المقيمع وودائ 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

ى المحفظة اإل ةلقَّ المثالفائدة بقيت ، 2015 كانون األول  في نھاية ةعل الليرة اللبناني ة ب ة لسندات الخزين شبه  جمالي

انون األول 6,89% في نھاية الشھر الذي سبق (6,93% مقابل 6,94مستقّرة وبلغت  ة ك ا 2014% في نھاي ). كم

اً ( 1218سنوات) مقابل  3,35يوماً ( 1222على  متوسط عمر المحفظةاستقّر تقريباً   1193سنوات) و 3,34يوم

  في نھاية الفترات الثالث على التوالي . سنوات)  3,27يوماً (

لتسّجل في  2015الفائدة الفعلية على سندات الخزينة الُمصَدَرة دورياً خالل شھر كانون األول  معدالتواستقّرت  

ة ة أشھر% 4,44: اإلصدار األخير المستويات التالي ة الثالث ة الستة أشھر، 4,99، لفئ ة السنة5,35% لفئ ، % لفئ

ى السندات % لفئة الخمس سنوات6,74، و% لفئة الثالث سنوات6,50، لسنتين% لفئة ا5,84 دة عل . وبلغت الفائ

ة  ن فئ نوات ا 10م ھر س الل الش ّم إصدارھا خ ي ت ن % 7,46لت ة م ن الفئ ر إصدار م ى آخ اً عل ر قياس دون تغيّ

  المذكورة. 

  

  )Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األجنبية (

ـمالت  ةلقَّ المثالفائدة استقّرت تقريباً ، 2015كانون األول ھاية في ن ة بالع ـة لسندات الخزين ى المحفظة اإلجمالي عل

ـنبية ( ى  Eurobonds)األج ل 6,44عل بق (6,43% مقاب ذي س ھر ال ة الش ي نھاي ام 6,40% ف ة الع ي نھاي % ف

ل  6,09إلى  متوسط عمر المحفظة)، وانخفض قليالً 2014 ة  5,35سنوات ( 6,14سنوات مقاب سنوات) في نھاي

    .التواريخ الثالثة على التوالي

  

  الفوائد المصرفية على الليرة

ي  انون األولف تقّر ، 2015 ك دة اس ط الفائ ة ةلقَّ المثمتوس الليرة اللبناني ّددة ب دة أو المج ع الجدي ى الودائ ى  عل عل

ليفات  المثقَّلةمتوسط الفائدة ارتفع في حين ، 2014 وفي كانون األول % شأنه في الشھر الذي سبق5,56 على التس

الليرة ّددة ب دة أو المج ع  الجدي ى  52بواق ية إل ة أساس ل 7,45نقط ى % 6,93% مقاب ذكوَرْين عل ھَرْين الم ي الش ف

   ).2014 كانون األول% في 7,49(التوالي 
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انون األول  ي ك تقّر 2015وف دة ، اس ط الفائ الليرة  ةلقَّ المثمتوّس ارف ب ين المص ى  )Interbank  Rate(ب عل

  ).2014% في كانون األول 2,75% شأنه في الشھر الذي سبق (3,03

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

  

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

  2015ك أول   2015 ت ثاني   2014 ك أول   

  5,56  5,56  5,56  ائنة على الودائع الجديدة أو المجّددةمتوسط المعدالت الد

  7,45  6,93  7,49  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجّددة

  3,03  3,03  2,75  المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

  المصدر: مصرف لبنان    

  

  الفوائد المصرفية على الدوالر

دى المصارف  المثقَّلالمتوّسط قّر است ،2015 كانون األولفي  دوالر ل ّددة بال دة أو المج ع الجدي ى الودائ دة عل للفائ

ان ي لبن ى  ف ذي سبق (3,17عل ي الشھر ال أنه ف انون األول 3,07% ش ي ك ا انخفض  )،2014% ف ط فيم المتوّس

دوالرقَّ المث ّددة بال دة أو المج ليفات الجدي ى التس دة عل ى  ل للفائ ل 7,06إل ذكوَرْين % 7,15% مقاب في الشھَرْين الم

  ).2014 كانون األولفي % 6,97(على التوالي 

ة أشھر معدل متوسط، ارتفع 2015وفي كانون األول  ى  الليبور لثالث ل 0,54إل ذي 0,37% مقاب % في الشھر ال

  ). 2014% في كانون األول 0,24سبق (

انون األول  ين  2015يجدر التذكير بأن بنك االحتياط الفدرالي رفع في ك ة (ب ع نقطة مئوي ع رب دة بواق أسعار الفائ

ى 0,50% و0,25 ب االقتصاد األميركي عل اده بتغلّ ّدة العتق ذ سنوات ع ى من ة  مضاعفات%) للمرة األول األزم

ه ى الھدف الموضوع ل اع معدل التضخم إل داً  المالية العالمية وبتحّسن سوق العمل وبارتف زال بعي ه ال ي اً أن (علم

  تة لتراجع أسعار الطاقة والواردات. قَّ لمدى المتوسط بعد اختفاء االنعكاسات الموفي ا %2منه)، أي 

  

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

  

  تطّور الفائدة على الدوالر، بالنسبة المئوية (%) -10جدول رقم 
  2015 ك أول  2015 ت ثاني  2014 ك أول  

  3,17  3,17  3,07  توسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجّددةم

  7,06  7,15  6,97  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجّددة

 0,54 0,37  0,24  متوّسط معّدل ليبور لثالثة أشھر

  المصدر: مصرف لبنان    
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  سوق القطع

ى أقفل متوس ،2015في كانون األول  رات 1507,5ط سعر الدوالر األميركي عل ّدة لي ذ سنوات ع أنه من ي  ش وبق

ام العمل في سوق القطع  1514ليرة للشراء و 1501ھامش تسعيره على حاله، أي  ذكر أن عدد أي ع. يُ رة للمبي لي

ً يوم 20بلغ    .2015من العام  األخيرفي الشھر  ا

ر، انخفضت  ى صعيد آخ العمالت عل ان ب ودات مصرف لبن ةموج ن  األجنبي ة  31768م ي نھاي ون دوالر ف ملي

رين  انيتش ى  الث ة  30638إل ي نھاي اً ف انون األولمليون د انخفضت 2015 ك ودات ق ذه الموج ون ھ ه، تك . وعلي

  .2014مليون دوالر في العام  690مقابل ارتفاعھا بمقدار  2015مليون دوالر في العام  1765بمقدار 

  

  ؤشر أسعار االستھالكم

ي  انون اف ارات، 2015ألول ك وث واالستش ة البح ب مؤسس ض ، وبحس روت مؤّشانخف ة بي عار لمدين ر األس

ع بنسبة  % قياساً على1,6بنسبة  وضواحيھا ى 1,37الشھر الذي سبق، وبذلك يكون ھذا المؤشر ارتف اً عل % قياس

ة % عند مقارنة متوسطه في األشھر اإلث0,25فيما انخفض بنسبة  ،2014كانون األول من العام  ني عشر المنتھي

  . 2014مع األشھر اإلثني عشر المنتھية في كانون األول  2015في كانون األول 

  

انأما  د انخفض بنسبة  مؤشر األسعار في لبن ذي تنشره إدارة اإلحصاء المركزي، فق انون األول 0,7ال % في ك

ذي سبق، في حين انخفض بحوالي  2015 ان3,4قياساً على الشھر ال ى ك اً عل وبحوالي  2014ون األول % قياس

انون األول 3,75 ة في ك ي عشر  2015% عند مقارنة متوسطه في األشھر اإلثني عشر المنتھي مع األشھر اإلثن

انون األول  انون 2014المنتھية في ك داً (أساس ك ذكر أن إدارة اإلحصاء المركزي أطلقت مؤشر أسعار جدي .  يُ

  .2014ي لكّل محافظة ابتداًء من مطلع العام )، كما بدأت بنشر مؤشر شھر100=  2013األول 

  

  
 

          
 


