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  الوضع االقتصادي والمالي والمصرفي

  2017 كانون األول    
   

وافرة  ي  المت رات القطاع الحقيق اميُستنتج من تطّور مؤش ى  2017 حول الع ابع عل ام الس ي، للع و اإلقتصادي بق أّن  النم ب

ة وكّمي ل قيم يطاً مث اً بس ا ارتفاع ذه المؤشرات سّجلت إّم ة ه توردةة الالتوالي، عند مستوى ضعيف، إذ أّن غالبي  سلع المس

ي المؤشرات  تيْ وقيمة الشيكات المتقاّصة،  وإّما تراجعاً مثل حركَ  ن شبه محصور ف ان التحّس البناء والتصدير، في حين ك

ة  أما على الصعيد النقدي، فقد ارتفعتالمتعلّقة بحركة السيّاح والمسافرين عبر المطار.  ان الخارجي رف لبن موجودات مص

ى  ذهب إل ن دون ال ام  42,0م ة الع ي نهاي ار دوالر ف ل  2017ملي ام  39,6مقاب ة الع ي نهاي اراً ف ّكل 2016ملي ي تش ، وه

دي. ام  الدعاّمة األساسية لإلستقرار النق ي الع ة، 2017وف ندات الخزين ات س ع فئ ى جمي تقّرة عل دة مس دّالت الفائ ت مع ، بقي

ة  حقّق ميزان المدفوعاتو ون دوالر. وعل 156عجزاً بسيطاً بقيم الي ملي و إجم دل نم غ مع اط المصرفي، بل ى صعيد النش

ت  2017في العام  %7,6مطلوبات/موجودات المصارف التجارية العاملة في لبنان  ى بلغ و أعل ل نسبة نم ي  %9,9مقاب ف

ل  %3,9العام الذي سبق، كما ازدادت الودائع اإلجمالية بنسبة  ي  %7,4مقاب والي. ف ى الت ذكورين عل امين الم ذا الع جاء ه

اني وال ي تشرين الث امين اتباطؤ نتيجة التطّورات السياسية ف ين الع ذة ب ة المنفّ ات الهندسة المالي ة عملي  2017ختالف طبيع

ابهة 2017في العام  %6,2من جهة أخرى، ارتفع الدين العام اإلجمالي بنسبة . 2016و  )%6,5(+ بعد ارتفاعه بنسبة مش

  .2016في العام 

 

   عامالوضع االقتصادي ال - أوالً 

  الشيكات المتقاصة

ي  انون األولف ت، 2017 ك ة ارتفع يكات المتقاّص ة للش ة اإلجمالي ى القيم ادل  إل ا يع ون 6258م ل  ملي دوالر مقاب

ون 5567 ي  ملي بقدوالر ف ذي س هر ال ون 5759و الش ي  ملي انون األولدوالر ف ونو. 2016 ك ذلك، تك ة  ب قيم

ام  %0,3 بلغت بسيطة بنسبةقد ارتفعت الشيكات المتقاصة  ي الع ع  2017ف ة م امبالمقارن ذي سبقه، الع  عرفو ال

اً  معدّل دولرة قيمة الشيكات المتقاّصة ىتراجع ي  %68,2 إل امف ل  2017 الع ي %70,8مقاب ام  ف ا  ،2016الع كم

  .يتبيّن من الجدول أدناه
  2017-2014السنوات  فيتطّور الشيكات المتقاّصة  - 1جدول رقم 

بة التغيّر، % نس  2017  2016  2015  2014  
2017/2016  

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

  
4022  

27351  
6800  

  
4117  
28211  
6852  

  
4287  

29986  
6995  

  
4592  
32678  
7116  

  
+7,1  
+9,0  
+1,7  

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

  
8946  

56348  
6299  

  
8394  
50845  
6057  

  
8035  

48160  
5994  

  
7633  
46578  
6102  

  
-5,0  
-3,3  
+1,8  

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

112296  
8659  

104860  
8381  

102587  
8326  

102894  
8417  

+0,3  
+1,1 

  ت، %دولرة الشيكا
  العدد - 
  القيمة - 

  
69,0  
75,6  

  
67,1  
73,1  

  
65,2  
70,8  

  
62,4  
68,2  

  

  المصدر: مصرف لبنان       
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  حركة االستيراد

واردات السلعية ارتفعت ،2017 كانون األولفي  ة ال ي الجمركي قيم ز اآلل ى بحسب احصاءات المرك مستوى  إل

ذي سبقي دوالر ف نوملي 1726 مقابل دوالر مليون 5826 قياسي بلغ ون 1536و الشهر ال ي  ملي انون دوالر ف ك

ود  .2016 األول ك، ويع ب ذل هبحس در ذات ى المص دّدة ، إل ة المس ات الجمركي جيل البيان ي تس أخير ف ول ت حص

ين  ت ب ان تّم اء لبن ول لمصلحة مؤسسة كهرب ن الفي دة لشحنات م ام  20ألذونات خاّصة عائ اني من الع تشرين الث

ة 2011 رين األ 31 ولغاي ام تش ن الع ة ، 2017ول م ك بقيم اً،  4وذل ارات دوالر تقريب أ  %70ملي ا ذات منش منه

  أميركي. 

ام  %23,7 ملحوظة بلغت بنسبة ازدادتقد  السلعية الواردات قيمة وبذلك، تكون ي الع عبال 2017ف ة م ام  مقارن الع

ادة الناتجة عن  ولكن، في حال .%49,2مرتفعة بلغت  الكّميات المستوردة بنسبة كما ازدادت ،2016 استثنينا الزي

لعية  واردات الس ة ال ون قيم ول، تك حنات الفي دة لش ة العائ ات الجمركي جيل البيان ي تس أّخر ف بة الت ت بنس د ارتفع ق

ي ، في 2017في العام  1,2% ه ف ذي بلغت اً ال ه تقريب د المستوى ذات حين تكون كّميات السلع المستوردة قد بقيت عن

  .2016العام 

  

و تتوّزعو لعيةال ي اردات الس ام  ف ز األول   2017الع ة المرك ات المعدني ت المنتج اآلتي: احتلّ ا ك ب نوعه بحس

ادة ك تها الع ّكلت حّص ا %33,9وش وع، تلته ن المجم ة ( م ناعة الكيميائي ات الص زة ، ف)%9,2منتج اآلالت واألجه

ةمنتجات صناعة األغذف ،)%8,1معدّات النقل (ثّم  ،)%8,4والمعدّات الكهربائية ( ى صعيدو .)%5,9( ي رز  عل أب

دان ان البل ا لبن تورد منه ي اس لع الت ي الس ام  ف ة  تحلّ ،2017الع دة األميركي ات المتّح يالوالي ى  ف ة األول إذ المرتب

ّم %8,1(الصين تلتها  ،من مجموع الواردات %17,3 تهالغت حصّ ب ا )، ث ان ف)، %7,7(ايطالي ّم ، )%5,9(اليون ث

  . )%5,3(ألمانيا 

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

2017/2016  
  23,7+  23130  18705  18069  20494  الواردات السلعية (مليون دوالر)

  المصدر: المركز اآللي الجمركي     

  

  حركة التصدير

انون األولفي  ة ارتفعت، 2017 ك ى الصادرات السلعية قيم ون 251 إل ل  ،دوالر ملي ون 229مقاب ي  ملي دوالر ف

لعية قيمة  وبذلك، تكون .2016 كانون األولمليون دوالر في  244الشهر الذي سبقه و د تراجعت الصادرات الس ق

   .2016 العامبالمقارنة مع  2017في العام  %4,5 بنسبة

يو لعية ف ادرات الس ت الص ام توّزع ت 2017 الع اآلتي: احتلّ ا ك ب نوعه ة األ بحس به الكريم ة وش ار الكريم حج

ة ادن الثمين تها  والمع ارات، من مجموع الصاد %20,6المركز األول وبلغت حّص ة تلته  منتجات صناعة األغذي

ّم  ،)16,1%( نوعاتهاث ة ومص ادن العادي ة (%12,0( المع ناعة الكيميائي ات الص اآلالت )، ف%11,3)، فمنتج

ان البلدانأبرز  نوم. )%11,1( واألجهزة والمعدّات الكهربائية ي السلع التي صدّر إليها لبن ام  ف ذكر، 2017الع  :ن
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الي إمن  %11,1 تهاالمرتبة األولى وبلغت حصّ  التي احتلّت جنوب افريقيا ا، السلعية صادراتالجم ارات  تلته اإلم

  .)%6,1( العراقف، )%8,6( المملكة العربية السعوديةثّم  )،%8,7(سورية ) ف%9,3( العربية المتحدة
 

  2017- 2014السنوات  السلعية في الصادرات - 3جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2017  2016  2015  2014  
2017/2016  

  4,5-  2844  2977  2952  3313  الصادرات السلعية (مليون دوالر)
  المصدر: المركز اآللي الجمركي     

 

  الحسابات الخارجية

ون 5575 إلى ريعجز الميزان التجا ارتفع ،2017 كانون األول في -  ل ملي دُره  عجز دوالر مقاب ون 1497ق  ملي

انون األولدوالر في  مليون 1292بقيمة  وعجز في الشهر الذي سبق دوالر عو .2016 ك زان  توّس ي المي العجز ف

ه ، مقابل عجز 2017دوالر في العام  مليون 20286 إلى التجاري ون دوالر 15728أدنى بلغت قيمت ام  ملي ي الع ف

2016.   

انون األولي ف -  ّجلت، 2017 ك افية س ة الص ودات الخارجي رفي  الموج از المص دى الجه ةل ات المالي  والمؤسس

ة و الشهر الذي سبقفي  دوالر مليون 68بقيمة  ارتفاعها مقابل ،دوالر مليون 854 قدرهارتفاعاً  ين 910بقيم  مالي

ي  انون األولدوالر ف ذلك. و2016 ك ون، ب اف تك ة الص ودات الخارجي ت يةالموج د تراجع والي  ق ون 156بح  ملي

 .2016مليون دوالر في العام  1238 بقيمة ارتفاعها، مقابل 2017في العام  دوالر

  

  قطاع البناء

ابتَ  بلغت، 2017 كانون األولفي  -  دى نق ـها ل اء المرّخص ب روت والشمال يْ مساحات البن ي بي  901 المهندسين ف

ف 715) مقابل 2مربع (م متر ألف ي  2م أل ذي سبق الف ي  2م آالف 904وشهر ال انون األولف ذلك، و .2016 ك ب

  .العام الذي سبقهبالمقارنة مع  2017في العام  %4,1بنسبة قد تراجعت  مساحات البناءتراخيص تكون 
  

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

 ، %نسبة التغيّر  2017  2016  2015  2014  
2017/2016  

 4,1- 11730 12234 12339 13546 )2مساحات البناء اإلجمالية (ألف م

  المصدر: نقابتا المهندسين في بيروت والشمال     

  

ي  -  انون األولف ت، 2017 ك اري بلغ جّل العق ات الس ف أمان ر مختل توفاة عب ة المس وم العقاري ة الرس  101,2 قيم

ار 107,4و ذي سبقفي الشهر ال مليار ليرة 95,6 مليار ليرة مقابل ي  اتملي انون األولف ذه ازدادتو .2016 ك  ه

 بالمقارنة مع العام الذي سبقه.  2017في العام  %18,1الرسوم بنسبة 
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ل  2017 كانون األولألف طن في  427 بلغتعلى صعيد كّميات اإلسمنت المسلّمة، فقد  -  ي  447مقاب ف طن ف أل

ات ،2017في العام و. 2016 لكانون األوألف طن في  297و الشهر الذي سبقه ذه الكّمي  %1,9بنسبة  تراجعت ه

  .2016بالمقارنة مع العام 

 

 قطاع النقل الجوي

ي  انون األولف دولي 2017 ك ري ال ق الحري ار رفي ى مط ن وإل ة م رحالت اإلجمالي دد ال غ ع الت 5607، بل  رح

ادمين  اب الق دد الرك ً  333273وع ا ادرين  شخص ً  293270والمغ ا ابرين شخص ً  323 والع ا عيد شخص ى ص . وعل

ً  5486، بلغ حجم البضائع المفرغة الشهر المذكورحركة الشحن عبر المطار في  ا ل  طن ً  3079مقاب ا للبضائع  طنّ

  المشحونة.

ام 2017وفي العام  ع الع ّل من ، ارتفعت 2016، وبالمقارنة م ادمين بنسبة ك ة الق ادرينو %8,6حرك ة المغ  حرك

  .%0,6عدد الرحالت بنسبة  كما ازداد، %14,3عبر المطار بنسبة  حركة شحن البضائعو %8,0بنسبة 
 

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

  التغيّر، %  2017  2016  

  حركة الطائرات (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

70740  

34,3  

71171  

35,2  

+0,6  

  ن (عدد)حركة القادمي

  منها: حّصة الميدل ايست، %

3779610  

36,0  

4103338  

35,8  

+8,6  

  حركة المغادرين (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

3821911  

35,5  

4127554  

35,6  

+8,0  

  43,1-  4953  8710  حركة العابرين (عدد)

  حركة شحن البضائع (طن)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

84810  

27,8  

96929  

27,0  

+14,3  

  المصدر: قسم التطوير والتسويق في مطار بيروت الدولي    

 

  حركة مرفأ بيروت

ي  انون األولف روت  2017 ك أ بي ت مرف ي دخل واخر الت دد الب غ ع ة 166، بل ائع المفرغ م البض اخرة، وحج ه  ب في

615894  ً ا حونة  طنّ ً  90222والمش ا ة طنّ توعبات المفرغ دد المس توعب 24012، وع ً مس ام و. ا ي الع  2017ف

ام  ع الع ة م ع 2016وبالمقارن ن ، ارتف ّل م ائع ك م البض حونةحج بة  المش ة  %4,3بنس توعبات المفرغ دد المس وع

  .%2,0بنسبة  المفرغةحجم البضائع و %5,2، في حين تراجع كّل من عدد البواخر بنسبة  %2,4بنسبة 

  
   بورصة بيروت

ي  انون األولف دد ، 2017 ك غ ع روت وبل ة بي ة بورص نت حرك ة تحّس هم المتداول ا  11929343األس هماً قيمته س

داول  116,2 ل ت ون دوالر مقاب هم  3450710ملي ت أس ة بلغ ا اإلجمالي ذي  43,6قيمته هر ال ي الش ون دوالر ف ملي
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ة  17811981سبق ( انون األول  121,4سهماً بقيم ي ك ون دوالر ف ة ).2016ملي  الرسملة السوقية وارتفعت قيم

  ماليين دوالر) في نهاية الفترات الثالث على التوالي.  11903مليوناً ( 10872ل مليون دوالر مقاب 11473إلى 

ي بورصة  %62,1 علىالقطاع المصرفي  استحوذ، 2017 كانون األولوفي  ة ف ة األسهم المتداول من إجمالي قيم

   .)%5,4( لقطاع الصناعياف )%32,5( شركة سوليدير بسهَمْيها "أ" و"ب" بيروت، تلته 

  ، يتبيّن اآلتي:2017و 2016رنة حركة بورصة بيروت في العاَمْين وعند مقا

 مليوناً. 83,9مليون سهم إلى  120,5انخفاض عدد األسهم المتداولة من  - 

 مليوناً. 752,5مليون دوالر إلى  971,6انخفاض قيمة األسهم المتداولة من  - 

  

 ً   المالية العامة    - ثانيا

ي الشهر  928مليار ليرة مقابل عجز بمقدار  742م اإلجمالي بلغ العجز العا، 2017تشرين األول  في رة ف مليار لي

ة) ). 2016تشرين األول مليار ليرة في  267(عجز بقيمة الذي سبق  ة + خزين ة (موازن ة العام ام المالي يّن أرق وتب

 المعطيات التالية:  2017و 2016 األشهر العشرة األولى من العاَمْين فيعند مقارنتها 

مليار ليرة  1751، أي بمقدار اً مليار 14501مليار ليرة إلى  12750من  المبالغ اإلجمالية المقبوضةع ارتفا - 

مليار  213ومقبوضات الخزينة (+ مليار ليرة) 1652ارتفعت كّل من اإليرادات الضريبية (+ .%13,7وبنسبة 

اإلشارة إلى أن االرتفاع الملحوظ في مليار ليرة). وتجدر  114- ليرة)، فيما انخفضت اإليرادات غير الضريبية (

مليار ليرة ومعظم مصدرها الضريبة  1138اإليرادات الضريبية يعود بشكل رئيسي إلى الضريبة على الدخل (+

  األرباح التي دفعتها المصارف للخزينة). على االستثنائية 

رة وبنسبة  498اً، أي بقيمة ارملي 18263مليار ليرة إلى  17765من  المبالغ اإلجمالية المدفوعة ارتفاع -  ار لي ملي

ام) من  ذلكونتج  .2,8% دين الع ة ال ة (خارج خدم ات األّولي انون  11890من ارتفاع النفق رة ك ي فت رة ف ار لي ملي

اني  ى  2016تشرين األول  –الث اني  12125إل انون الث رة ك ي فت اراً ف كل  2017تشرين األول  –ملي ة بش والناتج

ى  553يالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان (+أساسي من ارتفاع التحو اض التحويالت إل مليار ليرة) والتي غّطت انخف

ديات ( ة  492- البل ام بقيم دين الع ة ال ت خدم ا ارتفع رة). كم ار لي ن  264ملي رة (م ار لي ى  5875ملي رة إل ار لي ملي

  .2017و 2016ملياراً) في فترة األشهر العشرة األولى من العاَمْين  6139

ذلك،  -  ن وب ض م د انخف ام ق ز الع ون العج ام  5015يك ن الع ى م رة األول ي األشهر العش رة ف ار لي ى  2016ملي إل

ى  %28,2ن موانخفضت نسبتُه  2017ملياراً في الفترة ذاتها من العام  3762 دفوعات إل  %20,6من مجموع الم

  . في الفترتَْين المذكوَرتَْين على التوالي

ام   مليار ليرة 2376 بيراً بمقدارفائضاً كوحقّق الرصيد األّولي  -  ن الع ى م ل  2017في األشهر العشرة األول مقاب

  . 2016مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام  861فائض أدنى مقداُره 

ى قياساً ارتفعت قليالً ويتبيّن من الجدول أدناه أن خدمة الدين  اً عل على المدفوعات اإلجمالية في حين تراجعت قياس

 .2017و 2016العاَمْين األشهر العشرة األولى من  عند مقارنتهما في اإلجمالية المقبوضات
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  تطور بعض النسب المئوية المتعلّقة بخدمة الدين العام - 6جدول رقم   

  2017 1ت - 2ك   2016 1ت - 2ك   

  33,6  33,1  خدمة الدين العام/المدفوعات اإلجمالية

  42,3  46,1  خدمة الدين العام /المقبوضات اإلجمالية

  مصدر المعلومات: وزارة المالية     

 
  سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

ات  ارتفعت، 2017 كانون األولنهاية في  الليرة (فئ ة ب ندات الخزين ة لس أشهر،  3القيمة اإلسمية للمحفظة اإلجمالي

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

هراً  ى  )ش ن  72812إل رة م ار لي بق ( 72383ملي ذي س هر ال ة الش ي نهاي اراً ف ام  69347ملي ة الع ي نهاي اراً ف ملي

ة 2016 ت بقيم د ارتفع ة ق ذه المحفظ ون ه ذلك، تك ام  3465). وب ي الع رة ف ار لي ة  2017ملي ا بقيم ل ازدياده مقاب

   .2016لعام في ا ليرة مليار 5235أكبر بلغت 

ة 2017وفي كانون األول  ة  36، أصدرت وزارة المالية سندات خزينة بالليرة من فئ رة  1500شهراً بقيم ار لي ملي

ْي  في الشهر ذاتهوزارة ال كما أصدرت. %1اكتتب بها مصرف لبنان بفائدة  ن فئتَ ة  7سندات م  185سنوات (بقيم

رة) و ار لي ة  10ملي رة)  601سنوات (بقيم ار لي ة ملي ى السندات من فئ ا دون.  5باإلضافة إل ة سنوات وم من جه

 مليار ليرة. 1500شهراً بقيمة  84قّت سندات من فئة حأخرى، است
  

  بالنسبة المئوية) -توّزع سندات الخزينة بالليرة على جميع الفئات (نهاية الفترة - 7جدول 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 

  100,00  0,30  4,25  20,95  2,53  20,46  23,10  13,66  10,21  2,61  1,37  0,54 2017 2ت 

  100,00  0,30  4,22  21,65  2,56  18,53  22,87  15,47  10,13  2,85  1,27  0,18  2017 1ك 

  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

انون األول  اني وك ين تشرين الث الليرة ب ة ب اض 2017من خالل تطور حصص فئات سندات الخزين ، نالحظ انخف

ة  84حصة فئة  ام  1500شهراً نتيجة استحقاق سندات بقيم ر من الع ي الشهر األخي رة ف ار لي اع  2017ملي وارتف

ة ف ة حص ة  36ئ ندات بقيم دار س ة إص هراً نتيج دة  1500ش ان بفائ رف لبن ا مص ب به رة اكتت ار لي ا %1ملي ، فيم

  عرفت الفئات األخرى تغيّرات بسيطة إما ارتفاعاً أو انخفاضاً.
  

ت  ةوارتفع ة الفعلي الليرة القيم ة ب ة اللبناني ندات الخزين ة لس ة اإلجمالي ى  للمحفظ ة  73843إل ي نهاي رة ف ار لي ملي

ان ل  2017ون األول ك ذي سبق (+ 73546مقاب ة الشهر ال ي نهاي رة ف ار لي رة) 297ملي ار لي ى ملي ت عل . وتوّزع

  المكتتبين كاآلتي:
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  توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين - 8جدول رقم 
  نهاية الفترة، مليار ليرة لبنانية) - (القيمة الفعلية    

  2017  أولك   2017  2ت   2016 ك أول    

  المصارف 

  الحصة من المجموع

29363  

41,8%  

28369  

38,6%  

27522  

37,3%  

  مصرف لبنان

  الحصة من المجموع

30150  

42,9%  

34077  

46,3%  

35580  

48,2%  

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

548  

0,8%  

534  

0,7%  

517  

0,7%  

  المؤسسات العامة

  الحصة من المجموع

8718  

12,4%  

9031  

12,3%  

8941  

12,1%  

  الجمهور

  الحصة من المجموع

1531  

2,1%  

1535  

2,1%  

1283  

1,7%  

  73843  73546  70310  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان     

  

انون  %37,3فيما سّجلت حصة المصارف انخفاضاً إلى و ة ك ي نهاي الليرة ف ة ب من مجموع محفظة سندات الخزين

ى 2017األول  ان إل ا حص%48,2، ارتفعت حصة مصرف لبن ر المصرفي. أم ي ،ة القطاع غي ي ه ة  والت متدنّي

  .%14,5أصالً، فانخفضت قليالً إلى 

  

  سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

 Eurobondsمحفظة سندات الخزينة اللبنانية الُمصدَرة بالعمالت األجنبية بلغت ، 2017كانون األول في نـهاية 

مليون دوالر مقابل ما يوازي  28086ما يوازي متراكمة حتى تاريخه) (قيمة االكتتابات اإلسمية زائد الفوائد ال

  .2016 مليون دوالر في نهاية العام 26030الشهر الذي سبق وفي نهاية مليون دوالر  28144

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

دوالر (أي ما نسبتُه  ماليين 14304من مجموع المحفظة) مقابل  %50,5دوالر (أي ما نسبته  مليون 14178

من المجموع)  %59,1مليون دوالر (أي ما نسبتُه  15383من المجموع) في نهاية الشهر الذي سبق و 50,8%

  . 2016في نهاية كانون األول 

  

  الدين العام

مليار دوالر)  79,5مليار ليرة (أي ما يعادل  119876 عام اإلجماليالدين ال بلغ، 2017 كانون األول نهايةفي 

. وبذلك، )2016العام  مليارات ليرة في نهاية 112910الشهر الذي سبق ( في نهايةمليار ليرة  119656مقابل 

 ر ليرة فيمليا 6879قدُرها  مقابل زيادة 2017مليار ليرة في العام  6966 يكون الدين العام اإلجمالي ارتفع بقيمة

  . 2016العام 
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ام  ي الع الي ف ام اإلجم دين الع اع ال تج ارتف ن 2017ون ّل م اع ك ن ارتف ر م رَّ دين المح ة (+  ال ة بقيم الليرة اللبناني ب

ر بالعمالت األجنبية بما يوازي  3549   مليون دوالر).  2267مليار ليرة ( 3417مليار ليرة) والدين المحرَّ

ار دوالر من محفظة مصرف  1,7إلى استبدال حوالي  2017ي تشرين الثاني يُذكر أن وزارة المالية عمدت ف ملي

  لبنان بسندات خزينة بالليرة إلى سندات يوروبندز.

از المصرفي،  وبلغ دى الجه ام ل ع القطاع الع ـزيل ودائ رة  104500الدين العام الصافي، المحتَسب بعد تن ار لي ملي

  .2016قياساً على نهاية العام  %5,9سبتُه نارتفاعاً  مسّجالً ، 2017العام في نهاية 

ـهاية  ي ن انون األول وف ة 2017ك ت قيم ة، بلغ الليرة اللبناني ّرر ب ام المح دين الع ّكلةً  74077 ال رة، مش ار لي ملي

ار 45799مقابل ما يعادل   من إجمالي الدين العام %61,8حوالي  ة، أي  ملي العمالت األجنبي دين المحّرر ب رة لل لي

  من الدين العام اإلجمالي. %38,2ما نسبتُه 

ةتمويل الدين ا وفي ما يخصّ  ام  %37,5، بلغت حصة المصارف لعام المحّرر بالليرة اللبناني ة الع ي نهاي  2017ف

  للقطاع غير المصرفي.  %14,5لمصرف لبنان و %48,0مقابل 

  
  مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية - 9جدول رقم     

  بالنسبة المئوية - ة الفترةنهاي     
  2017 أولك          2017 ثانيت   2016أول  ك  

  37,5  38,8  41,9  المصارف في لبنان

  48,0  46,2  42,8  مصرف لبنان
  14,5  15,0  15,3  القطاع غير المصرفي

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

  

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

  
  مصادر تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية - 10جدول رقم 

  بالنسبة المئوية - نهاية الفترة
  2017 1ك   2017  2ت   2016ك أول   

  2,9  2,8  3,2  الحكومات

  0,0  0,0  0,1  2-قروض باريس

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

  92,4  92,5  92,6  يوروبوندز سندات

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

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

ة انون األول في نهاي ة وصلت، 2017 ك ة العامل ة للمصارف التجاري ة والمجّمع ات اإلجمالي   الموجودات/المطلوب

ان  ى في لبن ادل إل ا يع وازي  331433م ا ي رة (م ار لي ار دوالر)، 219,9ملي ل ملي ي  325934 مقاب رة ف ار لي ملي

ذي سبقه ام  307999و نهاية الشهر ال ة الع ي نهاي رة ف ار لي ذلك، يكون و .2016ملي ة المصارف ب الي ميزاني إجم

ى حجم النشاط المصرفي، ع  التجارية، الذي يشير إل د ارتف ام  %7,6بنسبة ق ي الع ل ارتفاعه بنسبة 2017ف  مقاب

  .2016في العام  %9,9 بلغت أعلى

  

  المطلوبات

  الودائع اإلجمالية في المصارف التجارية

ة  ي نهاي انون األولف لت، 2017 ك ة وص ارف التجاري دى المص ة ل ع اإلجمالي اع و ،الودائ ع القط ّم ودائ ي تض الت

رة 260745ما يعادل إلى القطاع العام، إلى ودائع  الخاص المقيم وغير المقيم، إضافةً  وازي  مليار لي ا ي  173,0(م

ار دوالر) ّكلت  ،ملي ات %78,7وش الي المطلوب ن إجم ل م بقه 257788 مقاب ذي س ة الشهر ال ي نهاي رة ف ار لي   ملي

ام  250918و ة الع ي نهاي رة ف ار لي ت. و2016ملي ة  ارتفع ع اإلجمالي بة الودائ ط %3,9بنس ي  فق ام ف  ،2017الع

   .2016في العام  %7,4 أعلى بلغت ابل ارتفاعها بنسبةمق

يم معّدل دولرة ارتفعو ر المق ى ودائع القطاع الخاص المقيم وغي ي %68,72 إل ة ف انون األول نهاي ل  2017 ك مقاب

  . 2016في نهاية العام  %65,82في نهاية الشهر الذي سبقه و 68,51%

ةجمالية للقطاع الخاص المقيم الودائع اإل وصلت، 2017 كانون األولفي نهاية  -  ى  لدى المصارف التجاري ا إل م

ات %60,7مليار ليرة وشّكلت  201263يعادل  ل من إجمالي المطلوب ة الشهر  199657 مقاب ي نهاي رة ف ار لي ملي

بقه ذي س ام  193765و  ال ة الع ي نهاي رة ف ار لي بة . و2016ملي ع بنس ذه الودائ ت ه ط %3,9ارتفع ام  فق ي الع ف

   .2016في العام  %7,4 أعلى بلغت بل ارتفاعها بنسبة، مقا2017

ي التفصيل،  الليرة بنسبة تراجعتوف ين ب ع المقيم ي %4,9 ودائ ام  ف ي حين ، 2017الع ين ازدادتف ع المقيم  ودائ

يم ارتفعبذلك، و .%9,7بنسبة بالعمالت األجنبية  ى معدّل دولرة ودائع القطاع الخاص المق ة  %63,68 إل ي نهاي ف

  .2016في نهاية العام  %60,31في نهاية الشهر الذي سبقه و %63,54مقابل  2017 ولكانون األ

ى لدى المصارف التجارية ودائع القطاع الخاص غير المقيم وصلت، 2017 كانون األولفي نهاية و وازي  إل ا ي م

ون 34367 مقابلدوالر  مليون 35156 ذي سبقه ملي ة الشهر ال ي نهاي ون دوال 33961و دوالر ف ة ملي ي نهاي ر ف

بة . 2016العام  ع بنس ذه الودائ ام  %3,5وارتفعت ه ي الع ل  2017ف امقاب ى بلغت بنسبة ارتفاعه ي  %6,6 أعل ف

  .2016العام 

    

   ودائع القطاع المالي غير المقيم 

انون األولفي نهاية  ان بلغت، 2017 ك ي لبن ة ف ة العامل دى المصارف التجاري يم ل ر المق الي غي ع القطاع الم  ودائ

ة  6280دوالر في نهاية الشهر الذي سبقه و مليون 7668 دوالر مقابل مليون 7481حوالي  ي نهاي ون دوالر ف ملي

  .2016العام 
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    األموال الخاصة للمصارف التجارية

ة ي نهاي انون األول ف لت، 2017 ك ة وص ارف التجاري ة للمص وال الخاص ى األم ادل  إل ا يع رة  28831م ار لي ملي

ل ) مليار دوالر 19,1( رة 28133مقاب ار لي ذي سبقه و ملي ة الشهر ال ي نهاي ام  27497ف ة الع ي نهاي رة ف ار لي ملي

وارتفعت من مجموع التسليفات للقطاع الخاص.  %31,7و من إجمالي الميزانية المجّمعة %8,7، وشّكلت 2016

  .2016في العام  %9,4 أعلى بلغت ، مقابل ارتفاعها بنسبة2017في العام  %4,9األموال الخاّصة بنسبة 

  

  الموجودات

   ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان

ة  انون األولفي نهاي ان ارتفعت، 2017 ك دى مصرف لبن ة ل ع المصارف التجاري ى ودائ وازي  إل ا ي  155893م

بقه و 152362مقابل مليار ليرة  ذي س ة الشهر ال ي نهاي ام  134612مليار ليرة ف ة الع ي نهاي رة ف ار لي  .2016ملي

د  ع ق ذه الودائ ون ه ذلك، تك ي %15,8بنسبة  ازدادتوب ام  ف ا بنسبة  ،2017الع ل ارتفاعه ام  %26,6مقاب ي الع ف

2016 .  

  

  التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم

يم ارتفعت، 2017 كانون األولفي نهاية  ة للقطاع الخاص المق ليفات الممنوحة من المصارف التجاري ى التس ا  إل م

ادل  81667يوازي  ون 54174مليار ليرة أو ما يع ل ملي ون 53434 دوالر، مقاب ذي  دوالر ملي ة الشهر ال ي نهاي ف

بقه و ام  51040س ة الع ي نهاي ون دوالر ف ليفات ازدادت. و2016ملي ذه التس بة  ه ي %6,1بنس ام  ف د ،2017الع  بع

ً  ارتفاعها بنسبة   .2016في العام  %6,2بلغت  مماثلة تقريبا

  

  ية للقطاع العامالتسليفات المصرف

ة  ي نهاي انون األولف ام تراجعت، 2017 ك ة للقطاع الع ارف التجاري ن المص ة م ليفات الممنوح ى  التس ادل إل ا يع م

رة 48163 ار لي ل  ،ملي رة 49539مقاب ار لي بقه و ملي ذي س هر ال ة الش ي نهاي ام  52344ف ة الع ي نهاي رة ف ار لي ملي

ا، 2017العام  في %8,0بنسبة  هذه التسليفات تراجعتو .2016 ة بلغت بنسبة تراجعت علماً أنّه ي  %8,1 مماثل ف

  .2016العام 

دار  انخفضتوفي التفصيل،  الليرة بمق ام ب ي 2364التسليفات المصرفية للقطاع الع رة ف ار لي ام  ملي غ  2017الع لتبل

ي  26790 رة ف ة مليار لي انون األولنهاي ا تراجعت ،2017 ك العمال كم ام ب ةالتسليفات للقطاع الع ة  ت األجنبي بقيم

   .مليار ليرة 21373ما يعادل  لتصل إلىمليار ليرة  1817وازي ت

 

  الموجودات الخارجية 

ة  ي نهاي انون األولف ت، 2017 ك ة ارتفع ارف التجاري ة للمص ودات الخارجي ى  الموج والي إل ون 23601ح  ملي

ل ون 22293 دوالر مقاب بقه و دوالر ملي ذي س هر ال ة الش ي نهاي و 23100ف ام ملي ة الع ي نهاي . 2016ن دوالر ف

  .2016في العام  %2,9، مقابل تراجعها بنسبة 2017في العام  %2,2هذه الموجودات بنسبة ازدادت و
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 ً   الوضع النقدي - رابعا

   الكتلة النقدية

ة انون األول في نهاي ة النقدي بلغت، 2017 ك ا الواسع (مالكتل الليرة و )3ة بمفهومه ةبب ا العمالت األجنبي واز م  يي

ة  200192و  ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه مليار 206519 مقابل مليار ليرة 208613 ام مليار ليرة في نهاي الع

ذلك، و .2016 ونب ة تك ة النقدي ة (م الكتل بة 3اإلجمالي ت بنس د ارتفع ي  %4,2) ق ام ف ل 2017الع ا، مقاب  ارتفاعه

بة ت بنس ى بلغ ي %7,4 أعل ام  ف رى. 2016الع ة أخ ن جه ة عارتف، م ة النقدي رة الكتل دّل دول - 3((مأي ) 3م( مع

ى )3)/م2م ة  %62,08 إل ي نهاي انون األولف ه 2017 ك توى ذات و المس بقه  وه ذي س هر ال ة الش ي نهاي ّجل ف المس

ل) 62,07%( ة  %58,83 مقاب ي نهاي امف أتّى  .2016 الع اعوت ةا ارتف ة اإلجمالي ة النقدي الغ) 3(م لكتل  8420 والب

  :من 2017 العام فيمليار ليرة 

  

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

وازي  مركزي)ال ادل  546بما ي ا يع رة (م ار لي ون 362ملي ك نتيجةدوالر).  ملي اع وجاء ذل الموجودات من  ارتف

ً نتيجة ارت دوالر) مليون 1257مليار ليرة ( 1894الذهب بمقدار  ا ه، فاع سعر أونصة الذهب عالمي ا قابل تراجع  إنّم

ي  ر ف ذهب)أكب ر ال افية (غي ة الص ودات الخارجي وازي  الموج ا ي ادل  2441بم ا يع رة (م ار لي ون 1619ملي  ملي

 .دوالر)

  .ليرة مليار 1469 على القطاع العام بقيمة لجهاز المصرفياديون  صافي ارتفاع - 

ً س"المسّجلة  فروقات القطع ارتفاع -    .مليار ليرة 2018بقيمة  " لبا

ة ارتفاع -  ليفات اإلجمالي از المصرفي الممنوحة التس ن الجه يم للقطاع الخاص م رة،  5001 بحوالي المق ار لي ملي

ة اع نتيج داره  ارتف ا مق الليرة بم ليفات ب رة 3358التس ار لي اع، ملي ادل  وارتف ا يع ة بم العمالت األجنبي ليفات ب التس

  .دوالر) مليون 1090ي حوالمليار ليرة ( 1643

  ليرة. مليار 4515البنود األخرى الصافية بقيمة  ارتفاع - 

يو ام  ف ت ،2017الع يّق (م ارتفع ا الض الليرة بمفهومه ة ب ة النقدي بة  )1الكتل ت ،%4,9بنس ين تراجع ي ح ة  ف الكتل

 .%4,0بنسبة  )2النقدية بالليرة بمفهومها الواسع (م
  

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

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

ى بالعمالت األجنبية  القطاع الخاص المقيموودائع  2تشمل م M3)( 3م رفي إضافة إل از المص ي تُصدرها سندات الدى الجه دين الت ل

  المصارف في األسواق الخارجية.
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  معدالت الفوائد

  معّدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

 على المحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية ةلقَّ الفائدة المث انخفضت، 2017 كانون األول في نهاية

فيما ارتفع  ).2016 كانون األولفي نهاية  %6,92الشهر الذي سبق (في نهاية  %6,78مقابل  %6,65إلى 

سنوات) في نهاية تشرين الثاني  3,81يوماً ( 1387سنوات) مقابل  3,90يوماً ( 1420إلى  متوسط عمر المحفظة

   .)2016العام نهاية  سنوات في 3,49يوماً أو  1269( 2017

وإصدار سندات بالقيمة  %7,90سندات من فئة سبع سنوات بفائدة ويُعزى هذا التطور إلى حدّ كبير إلى استحقاق 

  اكتتب بها المصرف المركزي. %1ثالث سنوات وبفائدة  من فئةذاتها 

، 2017كانون األول الفائدة الفعلية على سندات الخزينة الُمصدََرة خالل شهر  معدالتاستقّرت على صعيد آخر،  

 %5,35لفئة الستة أشهر،  %4,99لفئة الثالثة أشهر،  %4,44: لتاليةلتسّجل في اإلصدار األخير المستويات ا

فئة ل %7,08، لفئة الخمس سنوات %6,74، لفئة الثالث سنوات %6,50ن، يْ لفئة السنتَ  %5,84لفئة السنة، 

 سنوات.  العشرفئة ل %7,46و سنوات السبع

  

  )Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األجنبية (

انون األول في نهاية  دة بقيت ، 2017ك ة  ةلقَّ المثالفائ ـمالت األجنبي ة بالع ـة لسندات الخزين ى المحفظة اإلجمالي عل

)(Eurobonds  ت تقّرة إذ بلغ به مس ل  %6,49ش بق ( %6,48مقاب ذي س هر ال ة الش ي نهاي ة   %6,46ف ي نهاي ف

ام  ا انخفض  2016الع ر المحفظة)، فيم ى  متوسط عم ل سنوا 7,07إل ي  6,19سنوات ( 7,12ت مقاب سنوات) ف

   .نهاية الفترات على التوالي

ا 2017تشرين الثاني  20يُذكر أنه في  ة يحمله الليرة اللبناني ة ب ، أنجزت وزارة المالية عملية استبدال لسندات خزين

ة  ان بقيم رف لبن ا ( 2562مص ا يوازيه ى م رة إل ار لي ندات الي 1,7ملي ه بس ي محفظت ار دوالر) ف دز ملي وروبن

)Eurobonds ي ار دوالر تستحّق ف ة ملي ى شطَرْين: سندات بقيم دة عل دز الجدي  20). وتوّزعت سندات اليوروبن

اني  رين الث دة  2031تش ة  %7,15بفائ ندات بقيم ي  700وس تحّق ف ون دوالر تس دة  2028آذار  20ملي  .%7بفائ

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

  

  الفوائد المصرفية على الليرة

 53بواقع  على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالليرة اللبنانية ةلقَّ المثمتوسط الفائدة ارتفع ، 2017 كانون األولفي 

تفع )، كما ار2016في كانون األول  %5,56في الشهر الذي سبق ( %5,88مقابل  %6,41نقطة أساس إلى 

مقابل  %8,09نقطة أساس إلى  11بواقع  على التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالليرة المثقَّلةمتوسط الفائدة 

  ) في األشهر الثالثة على التوالي.8,23%( 7,98%
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إلى  )Interbank  Rateبين المصارف بالليرة (المثقّلة متوّسط الفائدة انخفض  ،2017وفي كانون األول 

). تجدر اإلشارة إلى أن معدل 2016في كانون األول  %3,00في الشهر الذي سبق ( %69,06 مقابل 35,93%

نتيجة تزايد الطلب على  2017الفائدة على الودائع بين المصارف ارتفع بشكل ملحوظ خالل تشرين الثاني 

كحدّ أقصى.  %125كحدّ أدنى و %4التحويل إلى الدوالرعلى أثر إعالن رئيس الحكومة استقالته، وراوح بين 

  كحدّ أقصى. %95كحدّ أدنى و %4ومع عودة الهدوء النسبي في كانون األول، انخفض ليراوح بين 

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

  

  تطّور الفائدة على الليرة، بالنسبة المئوية (%) - 11جدول رقم 

  2017 1ك   2017 2ت   2016  1ك   

  6,41  5,88 5,56  المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدةمتوسط 

  8,09  7,98  8,23  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

  35,93  69,06  3,00  المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

  المصدر: مصرف لبنان    

 

  الفوائد المصرفية على الدوالر

ع  ،2017 ألولكانون افي  ط ارتف لالمتوّس دى المصارف  المثقَّ دوالر ل دة أو المجدّدة بال ع الجدي ى الودائ دة عل للفائ

ان ي لبن ى  ف ل  %3,89إل بق ( %3,80مقاب ذي س هر ال ي الش انون األول  %3,52ف ي ك ع  )،2016ف ا ارتف كم

ط المث دوالرقَّالمتوّس دّدة بال دة أو المج ليفات الجدي ى التس دة عل ع بوا ل للفائ ى  35ق اس إل ة أس ل  %7,67نقط مقاب

  ) في التواريخ المذكورة على التوالي.%7,35في الشهر الذي سبق ( 7,32%

دل متوسط، ارتفع 2017وفي كانون األول  ة أشهر مع ور لثالث ى  الليب ل  %1,60إل ذي  %1,43مقاب ي الشهر ال ف

  ). 2016في كانون األول  %0,98سبق (

  دة المصرفية على الدوالر في لبنان في عدد من األشهر:ويعرض الجدول أدناه تطور الفائ

  

  تطّور الفائدة على الدوالر، بالنسبة المئوية (%) - 12جدول رقم   
  2017 1ك   2017 2ت   2016 1ك   

  3,89  3,80  3,52  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

  7,67  7,32  7,35  ة أو المجدّدةمتوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديد

 1,60 1,43 0,98  متوّسط معدّل ليبور لثالثة أشهر

  المصدر: مصرف لبنان    
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  سوق القطع

ى  ،2017في كانون األول  دوالر األميركي عل رات 1507,5أقفل متوسط سعر ال ذ سنوات عدّة لي أنه من ي  ش وبق

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

ً يوم 20بلغ    .2017من العام  األخيرفي الشهر  ا

ون دوالر  35688من  موجودات مصرف لبنان بالعمالت األجنبيةارتفعت على صعيد آخر،  ي ملي ة تشرين ف نهاي

دار . وعليه، تكو2017ماليين في نهاية كانون األول  35806الثاني إلى  د ارتفعت بمق  1778ن هذه الموجودات ق

  . 2016مليون دوالر في العام  3390مقابل زيادة أعلى بلغت قيمتها  2017مليون دوالر في العام 

  

  ؤشر أسعار االستهالكم

ي ، وبحسب مؤسسة البحوث واالستشارات، 2017كانون األول في  روت وضواحيهامؤّشبق ة بي  ر األسعار لمدين

تقر (+ به مس ه %0,05ش بة ارتفاع بح نس بق، لتص ذي س هر ال ى الش اً عل انون األول  %2,36) قياس ى ك اً عل قياس

ام 2016 ي الع ر ف ذا المؤش ط ه ة متوس ر مقارن ام  2017. وال تظه ي الع طه ف ع متوس ذكر ( 2016م ر يُ - أي تغيّ

0,01% .(  

ا  انأم ي لبن عار ف ر األس ب مؤش ع بنس د ارتف زي، فق اء المرك ره إدارة اإلحص ذي تنش انون األول  %0,8ة ال ي ك ف

ه  2017 بة ارتفاع بح نس بق، لتص ذي س هر ال ى الش اً عل انون األول  %5قياس ى ك اً عل ة 2016قياس د مقارن . وعن

  .%4,5، يكون هذا المؤشر قد ارتفع بنسبة 2016مع متوسطه في العام  2017متوسطه في العام 

  

  
 

         


