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  الوضع االقتصادي والمالي والمصرفي

  2017 شباط    

   

كمساحات  مؤشرات القطاع الحقيقي وعدد قليل من تحّسنت مؤشرات القطاع الخارجي، 2017 شباطفي شھر 

ً على الشھر الذي سبق فيما  البناء المرّخصة وحركة  مقاصة الشيكات أبرزھا ،أخرى مؤشراتتراجعت قياسا

نتائج متباينة مع ارتفاع بعضھا  2016تظھر المقارنة مع شھر شباط من العام  كما .الركاب في مطار بيروت

ً ميزان المدفوعسّجل و وتراجع بعضھا اآلخر. ليصبح الفائض التراكمي مليون دوالر  342قدُره إضافياً  ات فائضا

والر في الفترة ذاتھا من مليون د 356ماليين دوالر في الشھَرْين األّولَْين من العام الحالي مقابل عجز بقيمة  509

مليار دوالر في  35,4إلى  ارتفاعھا لتصل احتياطيات مصرف لبنان بالعمالت األجنبية وتابعت .2016العام 

الموجودات/المطلوبات في المصارف التجارية،  بإجماليا النشاط المصرفي المعبَّر عنه . أمّ 2017شباط نھاية 

%) في 0,9، وارتفعت الودائع اإلجمالية بنسبة جيدة (المذكورالشھر  دوالر في نھاية اتمليار 204,9 إلى فوصل

 .2016مقابل تراجعھا في الشھر ذاته من العام  2017شھر شباط 

  

   الوضع االقتصادي العام -أوالً 

  الشيكات المتقاصة

باطفي  ة تراجعت، 2017 ش ة للشيكات المتقاّص ة اإلجمالي ى  القيم ادل إل ا يع ون 5223م ل دوالر مق ملي ين 5706اب  مالي

ة الشيكات المتقاصة  تراجعتو. 2016 شباطدوالر في  مليون 5526و الشھر الذي سبقدوالر في  بة قيم  % في3,3بنس

ةتراجع و 2016من العام  الفترة ذاتھابالمقارنة مع  2017العام  من يناألول ينالشھر ة الشيكات المتقاّص رة قيم ّدل دول  مع

ام % في71,3مقابل  2017 شباط -ون الثانيكانفترة  في %68,8 إلى قليالً  ة من الع رة المماثل يّن من  ،2016 الفت ا يتب كم

  .الجدول أدناه
  

  2017-2014السنوات  من يناألول ينالشھر فيتطّور الشيكات المتقاّصة  -1جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2017  2016  2015  2014  
2017/2016  

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

  
629  
4332  
6887  

  
636  
4287  
6741  

  
664  
4894  
7370  

  
683  

5139  
7524  

  
+2,9  
+5,0  
+2,1  

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

  
1429  
8959  
6269  

  
1337  
8209  
6140  

  
1330  
8053  
6055  

  
1228  
7520  
6124  

  
-7,7  
-6,6  
+1,1  

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

17838  
8667  

16662  
8445  

17034  
8543  

16475  
8621  

-3,3  
+0,9  

  دولرة الشيكات، %
  العدد - 
  القيمة - 

  
69,4  
75,7  

  
67,8  
74,3  

  
66,7  
71,3  

  
64,3  
68,8  

  

  المصدر: مصرف لبنان        
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  حركة االستيراد

باطفي  لعية ارتفعت ،2017 ش واردات الس ة ال ى قيم ون 1648 إل ل دوالر ملي ين 1604 مقاب ي  مالي ذي دوالر ف الشھر ال

ي %13,2 بنسبة قد ازدادت السلعية الواردات قيمة وبذلك، تكون .2016 شباطدوالر في  مليون 1377و سبق  ينالشھر ف

 .%25,3 الكّميات المستوردة بنسبة ازدادت في حين، 2016العام  من الفترة ذاتھا مقارنة معبال 2017م العا من يناألول

بحسب نوعھا كاآلتي: احتلّت المنتجات المعدنية المركز   2017من العام  يناألول ينالشھر في الواردات السلعية تتوّزعو

ادة كاألول  تھا الع ّكلت حّص ا28,1وش وع، تلتھ ن المجم ة ( % م ناعة الكيميائي ات الص زة ، ف%)9,9منتج اآلالت واألجھ

ّم  ،%)8,6ائية (بوالمعّدات الكھر ل (ث ّدات النق ةف ،%)7,7مع ادن الثمين ة والمع به الكريم ة وش  .%)6,9( األحجار الكريم

ى صعيدو رز  عل دانأب ان البل ا لبن تورد منھ ي اس لع الت ي الس ام  من يناألول ينالشھر ف  الصين نكــّل مــ تحّلــ ،2017الع

ان ي واليون ى  ف ة األول ت حّصإذ بالمرتب الغ ّل منھم واردات %8,8 ة ك وع ال ن مجم دھايل ،م ي أتي بع اد الروس  اإلتح

  . %)6,2( وايطاليا الكويتثّم كّل من ، %)6,5(الواليات المتّحدة األميركية ف%)، 6,8(

  

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

2017/2016  
  13,2+  3252  2872  2660  3604  الواردات السلعية (مليون دوالر)

  المصدر: المركز اآللي الجمركي      

  

  حركة التصدير

بقه 229مقابل  ،مليون دوالر 226 الصادرات السلعية قيمة بلغت، 2017 شباطفي   228و مليون دوالر في الشھر الذي س

ي  باطمليون دوالر ف ة. و2016 ش بة ازدادت قيم لعية بنس ي %10,1 الصادرات الس ام  من يناألول ينالشھر ف  2017الع

   .2016 العاممن  اذاتھ الفترةبالمقارنة مع 

ت 2017 الشھرين األولين توّزعت الصادرات السلعية فيو اآلتي: احتلّ ا ك ة  بحسب نوعھ به الكريم ة وش األحجار الكريم

ةوال ادن الثمين تھا  مع ت حّص ز األول وبلغ اد %24,1المرك وع الص ن مجم ارات، م ة تلتھ ناعة األغذي ات ص  منتج

ة ومصنوعاتھاف، %)15,6( ادن العادي مّ  ،%)11,2( المع ة ث ّدات الكھربائي زة والمع ات ف ،%)11,0( اآلالت واألجھ منتج

ذكر، 2017العام من  يناألول ينالشھر في السلع لبنان التي صّدر إليھا البلدانأبرز  ومن. %)10,4( الصناعة الكيميائية  :ن

ا وب افريقي ت جن ي احتلّ ت حّص الت ى وبلغ ة األول ن  %13,7 تھاالمرتب الي إم ادراتالجم لعية ص ا، الس ورية  تلتھ س

  .%)7,3( المملكة العربية السعوديةف %)،7,7فسويسرا ( %)،7,8(اإلمارات العربية المتحدة ثّم  %)،11,5(

  
  2017-2014السنوات من  يناألول ينالشھر السلعية في الصادرات -3م جدول رق

نسبة التغيّر، %   2017  2016  2015  2014  
2017/2016  

  10,1+  456  414  486  497  الصادرات السلعية (مليون دوالر)
  المصدر: المركز اآللي الجمركي     
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  الحسابات الخارجية

ذي  دوالر مليون 1375قدُره  عجز دوالر مقابل مليون 1422 يعجز الميزان التجار بلغ ،2017 شباط في - في الشھر ال

ى  .2016 شباطدوالر في  مليون 1149بقيمة  وعجز سبق ون دوالر في  2796وتوّسع العجز في الميزان التجاري إل ملي

  .2016مليون دوالر في الفترة ذاتھا من العام  2458مقابل عجز بقيمة  2017الشھرين األولين من العام 

ةلدى الجھاز المصرفي  الموجودات الخارجية الصافية سّجلت، 2017 شباطفي  - اً  والمؤسسات المالي ة ارتفاع  342 بقيم

ذي سبقفي  دوالر مليون 167بقيمة  ارتفاعھا مقابل ،دوالر مليون ة و الشھر ال باط  363بقيم ي ش ون دوالر ف . 2016ملي

ل  509ت الموجودات الخارجية الصافية بحوالي ، ازداد2017وفي الشھرين األولين من العام  ماليين دوالر، مقاب

  .2016مليون دوالر في الفترة ذاتھا من العام  356تراجعھا بقيمة 

  

  قطاع البناء

ر ألف 1047 المھندسين في بيروت والشمال يْ مساحات البناء المرّخص بـھا لدى نقابتَ  بلغت ،2017 شباطفي  - ع مت  مرب

اءتراخيص  وبذلك، تكون .2016 شباطفي  2م فأل 1286والشھر الذي سبق  في 2م الفآ 844مقابل  )2(م  مساحات البن

  .2016من العام  الفترة ذاتھابالمقارنة مع  2017العام  من يناألول ينالشھر في %10,4بنسبة  تراجعتقد 
  

  2017-2014 السنواتمن  يناألول ينالشھر في المرخَّص بھا البناء مساحاتتطّور  -4جدول رقم 

 ، %نسبة التغيّر  2017  2016  2015  2014  
2017/2016  

 10,4- 1891 2111 1827 2225 )2مساحات البناء اإلجمالية (ألف م

  المھندسين في بيروت والشمال تاابالمصدر: نق      

  

اري بلغت، 2017 شباطفي  - ات السجّل العق ر مختلف أمان توفاة عب ة المس ة الرسوم العقاري ل 68,5 قيم رة مقاب ار لي  ملي

بة ھذه الرسوم  تراجعتو .2016 شباطفــي  اً مليار 69,6و في الشھر الذي سبق مليار ليرة 63,5  ينالشھرفي  %0,9بنس

 .2016العام  من اذاتھ الفترة مع بالمقارنة 2017من العام  يناألول

انيكانون طن في  آالف 307 بلغتسمنت المسلّمة، فقد إليات اعلى صعيد كمّ  - وافرة)  2017 الث ام المت ل(آخر األرق  مقاب

بة 2016 الثانيكانون  طن في ألف 251و الشھر الذي سبقهطن في  ألف 297 ي الشھر األول من 22,3، لترتفع بنس % ف

  .2016بالمقارنة مع الشھر األول من العام  2017العام 
  

  قطاع النقل الجوي

باطفي  ا2017 ش ى مط ة من وإل رحالت اإلجمالي دد ال غ ع دولي ، بل ري ال ق الحري اب رحالت 4610ر رفي دد الرك ، وع

. وعلى صعيد حركة الشحن عبر المطار شخصاً  124والعابرين  شخصاً  241243والمغادرين  شخصاً  221238القادمين 

ً  1718مقابل  طناً  4001، بلغ حجم البضائع المفرغة المذكورالشھر في    للبضائع المشحونة. طنّا

ة، وبالمقارنة مع 2017 لعامامن  يناألول ينالشھرفي و رة المماثل ام من  الفت ّل من  ارتفعت، 2016الع ادمين  ك ة الق حرك

بة و %1,6بنسبة  ي حين%1,9حركة المغادرين بنس بة  ، ف رحالت بنس ا6,6تراجع عدد ال ة شحن تراجعت  % كم حرك

  .%2,1البضائع عبر المطار بنسبة 
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  حّصة الميدل ايست منھاحركة مطار رفيق الحريري الدولي و -5جدول رقم 

  2017و 2016العامين من  يناألول ينالشھر في

  التغيّر، %  2017  2016  

  حركة الطائرات (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

10641  

34,9  

9934  

37,2  

-6,6  

  حركة القادمين (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

460179  

38,6  

467730  

38,9  

+1,6  

  حركة المغادرين (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

523397  

37,2  

533379  

38,3  

+1,9  

  88,8-  585  5245  حركة العابرين (عدد)

  حركة شحن البضائع (طن)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

11581  

29,9  

11341  

26,4  

-2,1  

  المصدر: قسم التطوير والتسويق في مطار بيروت الدولي    

 
  حركة مرفأ بيروت

ي  باطف غ2017 ش روت  ، بل أ بي ي دخلت مرف واخر الت دد الب ة 163ع م البضائع المفرغ اخرة، وحج ه  ب اً  630958في  طنّ

حونة  اً  78766والمش ة طنّ توعبات المفرغ دد المس توعب 21492، وع يو. اً مس ھر ف ن  يناألول ينالش ام م  2017الع

ع ة م رة وبالمقارن ن اذاتھ الفت ام  م ن  ،2016الع ّل م ع ك توعبات المفرغارتف دد المس بةع ائع و %3,2 ة بنس م البض حج

  .%0,4بنسبة  المفرغةحجم البضائع و %7,0كّل من عدد البواخر بنسبة  تراجع ، في حين%7,6بنسبة  المشحونة

  

   بورصة بيروت

ي  باطف ة ، 2017 ش ھم المتداول دد األس غ ع ة، وبل تويات متدنّي د مس ة عن روت اعتيادي ة بي ة بورص ت حرك بقي

داول م 30,1سھماً قيمتھا  3077394 ل ت ة  4062920ليون دوالر مقاب ا اإلجمالي ون دوالر   37,2سھماً قيمتھ ملي

بق ( ذي س ي الشھر ال ة  4962188ف ھماً بقيم باط  42,9س ي ش ون دوالر ف ة ).2016ملي يالً قيم ا ارتفعت قل  فيم

رات  مليون دوالر في نھاية 11093مليون دوالر و 12211مليون دوالر مقابل  12377إلى  الرسملة السوقية الفت

  الثالث على التوالي. 

روت 79,6القطاع المصرفي على  استحوذ، 2017 شباطوفي  % من إجمالي قيمة األسھم المتداولة في بورصة بي

    لقطاع الصناعي.ل %0,4وشركة سوليدير بسھَمْيھا "أ" و"ب" % ل20,0مقابل 

  ، يتبيّن اآلتي:2017و 2016ن وعند مقارنة حركة بورصة بيروت في الشھَرْين األّولَْين من العاَميْ 

 ماليين. 7,1ماليين سھم إلى  9,4انخفاض عدد األسھم المتداولة من  -

  مليوناً. 67,3مليون دوالر إلى  81,4انخفاض قيمة األسھم المتداولة من  -
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 ً   المالية العامة    -ثانيا

ه  مليار ليرة مقابل عجز 814بلغ العجز العام اإلجمالي ، 2016كانون األول  في رة في  1625أعلى 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 رة  20393من أعل ار لي ى ملي ار 22412إل 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 ، لياراً)م 14928مليار ليرة إلى  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 ام  5958يكون العجز العام ق رة في الع ار لي ى  2015ملي 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

  . 2015مليار ليرة في العام 

دين و ة ال اً ارتفعت يتبيّن 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  مدفوعات اإلجماليةخدمة الدين العام/ال

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

  مصدر المعلومات: وزارة المالية     

 
  سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

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

العام في نهاية  اً مليار  69347مليارًا في نهاية الشهر الذي سبق ( 71034مليار ليرة من  70716إلى  )شهراً 
الشهَرْين األّوَلْين من العام في  مليار ليرة 1369 ارتفعت بقيمةوبذلك، تكون هذه المحفظة قد  ).2016
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مليار ليرة)  130سنوات (بقيمة  7سندات من فئَتْي  2017شباط وكانت وزارة المالية أصدرت في  .2017
 سنوات وما دون.  5مليار ليرة) باإلضافة إلى السندات من فئة  322سنوات (بقيمة  10و

  

  بالنسبة المئوية) - ت (نھاية الفترةتوّزع سندات الخزينة بالليرة على جميع الفئا -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 

  100,00  0,30  4,33  16,25  2,58  20,85  24,24  19,88  7,55  2,93  0,72  0,38  2017 2ك 

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  

  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

ا 2017% من مجموع المحفظة في نھاية شباط 24,1شھراً  60شّكلت حصة سندات الخزينة بالليرة من فئة  ، تلتھ

ة 18,8شھراً ( 36%)، ثم فئة 21,1راً (شھ 84فئة  ات األخرى 16,8شھراً ( 120%) ففئ %) لتشّكل حصة الفئ

  %.19,2مجتمعةً 
  

ةوانخفضت  ة الفعلي الليرة: من  القيم ة ب ة اللبناني ة لسندات الخزين ي   72109للمحفظة اإلجمالي رة ف ارات  لي ملي

ى  اني إل انون الث ة ك باط  71849نھاي ة ش ي نھاي اراً ف رة) 260-( 2017ملي ار لي ين ملي ى المكتتب . وتوّزعت عل

  كاآلتي:

 
  توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين -6جدول رقم 

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

  المصارف 

  الحصة من المجموع

29363  

41,8%  

31481  

43,6%  

32015  

44,6%  

  مصرف لبنان

  الحصة من المجموع

30150  

42,9%  

30038  

41,7%  

28915  

40,2%  

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

548  

0,8%  

549  

0,8%  

552  

0,8%  

  المؤسسات العامة

  الحصة من المجموع

8718  

12,4%  

8563  

11,9%  

8788  

12,2%  

  الجمھور

  الحصة من المجموع

1531  

2,1%  

1478  

2,0%  

1579  

2,2%  

  71849  72109  70310  لمجموعا
  المصدر: مصرف لبنان      

  

ة 43,6يظھر الجدول ارتفاع حصة كّل من المصارف من  الليرة في نھاي ة ب % من مجموع محفظة سندات الخزين

ى 14,7والقطاع غير المصرفي (من  ،2017% في نھاية شباط 44,6كانون الثاني إلى  %) في حين 15,2% إل

  % في نھاية التاريَخْين المذكوَرْين على التوالي. 40,2% إلى 41,7من  تراجعت حصة مصرف لبنان
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  سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

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

مليون  26126مليون دوالر مقابل  26186ما يوازي تاريخه) االكتتابات اإلسمية زائد الفوائد المتراكمة حتى 

 بلغت، 2017شباط وفي نھاية . 2016 مليون دوالر في نھاية العام 26030و الشھر الذي سبقفي نھاية دوالر 

% 58,4مليون دوالر (أي ما نسبتُه  15302 محفظة المصارف التجارية من إجمالي محفظة سندات اليوروبوندز

% من المجموع) في نھاية 59,0(أي ما نسبته  مليون دوالر 15419حفظة) مقابل ما يوازي من مجموع الم

  . 2016% من المجموع) في نھاية كانون األول 59,1مليون دوالر (أي ما نسبتُه  15383الشھر الذي سبق و

  

  الدين العام

مليار دوالر) مقابل   76,1يعادل مليار ليرة (أي ما  114765 الدين العام اإلجمالي بلغ، 2017 شباط نھايةفي 

. وبذلك، يكون الدين 2016العام  مليار ليرة في نھاية 112891والشھر الذي سبق  في نھايةمليار ليرة  114822

 1348مقابل زيادة قدُرھا  2017العام الشھَرْين األولَْين من مليار ليرة في  1874العام اإلجمالي ارتفع بقيمة 

  . 2016العام  الفترة ذاتھا من مليار ليرة في

اني انون الث رة ك ر 2017شباط  -ونتج ارتفاع الدين العام اإلجمالي في فت دين المحرَّ ّل من ال اع ك الليرة  من ارتف ب

ة  1508اللبنانية بقيمة  الليرة من فئ ة ب ر بإصدار سندات خزين ّد كبي ى ح أثرة إل ة  60مليارات ليرة (مت شھراً بقيم

رة ا 2200 ار لي دة ملي ا المصارف بفائ ت بھ ا 5كتتب ة بم العمالت األجنبي ر ب رَّ دين المح اني) وال انون الث ي ك % ف

  مليون دوالر). 243مليار ليرة ( 366يوازي 

رة في  99301الدين العام الصافي، المحتَسب بعد تنـزيل ودائع القطاع العام لدى الجھاز المصرفي،  وبلغ مليار لي

  .2016قياساً على نھاية العام  %0,7نسبتُه اعاً ارتف مسّجالً ، 2017شباط نھاية 

ـھاية  ي ن باط وف ة 2017ش ة، بلغت قيم الليرة اللبناني ّرر ب ام المح دين الع والي  72036 ال ّكلةً ح رة، مش ار لي ملي

ام62,8 دين الع الي ال ادل   % من إجم ا يع ل م ار 42729مقاب ا  ملي ة، أي م العمالت األجنبي ّرر ب دين المح رة لل لي

   % من الدين العام اإلجمالي.37,2نسبتُه 

ل لعام المحّرر بالليرة اللبنانيةتمويل الدين ا وفي ما يخصّ  ، ارتفعت حصة المصارف والقطاع غير المصرفي مقاب

  . 2017انخفاض حصة مصرف لبنان بين نھاية كانون الثاني ونھاية شباط 

  
  نانيةمصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللب -7جدول رقم     

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

  44,7  43,8  41,9  المصارف في لبنان
  40,1  41,5  42,8  مصرف لبنان

  15,2  14,7  15,3  القطاع غير المصرفي
  100,0  100,0  100,0  المجموع

  المصدر: مصرف لبنان     
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  عمالت األجنبية، جاء توّزع حصص المكتتبين كاآلتي:في ما يخّص تمويل الدين المحّرر بالو

  
  مصادر تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية -8جدول رقم 

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

  3,2  3,3  3,2  الحكومات

  0,1  0,1  0,1  2-قروض باريس

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

  92,4  92,7  92,6  سندات يوروبوندز

  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

ىي لبنان ف  الموجودات/المطلوبات اإلجمالية والمجّمعة للمصارف التجارية العاملة وصلت، 2017 شباط في نھاية ا  إل م

 مليارات ليرة في نھاية الشھر الذي سبقه 308104 مقابل دوالر)، اتمليار 204,9مليار ليرة (ما يوازي  308938يعادل 

ة  307999و ي نھاي رة ف ار لي ام ملي ة  281278( 2016الع ي نھاي رة ف ار لي باطملي ع .)2016 ش ة  وارتف الي ميزاني إجم

ى ح بة  جم النشاط المصرفي،المصارف التجارية، الذي يشير إل ي %0,3بنس ام  من يناألول ينالشھر ف وھي  2017الع

  .2016من العام  الفترة ذاتھافي نسبة الزيادة ذاتھا المسّجلة 

  

  المطلوبات

  الودائع اإلجمالية في المصارف التجارية

ر  التي تضّم ودائعو ،الودائع اإلجمالية لدى المصارف التجارية وصلت، 2017 شباطفي نھاية  القطاع الخاص المقيم وغي

يم، إضافةً  ام،  المق اع الع ع القط ى ودائ ى إل ادل إل ا يع رة 253122م ار لي وازي  ملي ا ي ار دوالر)  167,9(م ّكلت  ملي وش

بقه 251033 % من إجمالي المطلوبات مقابل81,9 ذي س ة الشھر ال ي نھاي ة  250918و مليار ليرة ف رة في نھاي ار لي ملي

ام  ارم 233308( 2016الع ة  اتلي ي نھاي رة ف باطلي ة  ارتفعت. و)2016 ش ع اإلجمالي بة الودائ ي %0,9بنس ھر ف  ينالش

  . 2016العام  من الفترة ذاتھا % في0,1 بنسبة تراجعھامقابل ، 2017العام  من يناألول

ي65,91 قليالً إلى ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم معّدل دولرة ارتفعو ة % ف باط نھاي لم 2017 ش % 65,84 قاب

  .)2016 شباط% في نھاية 64,69( 2016العام في نھاية  %65,82و في نھاية الشھر الذي سبقه

ة  - ي نھاي باطف ت، 2017 ش يم  ارتفع اص المق اع الخ ة للقط ع اإلجمالي ةالودائ ارف التجاري دى المص ى  ل ادل إل ا يع م

بقه 194107 % من إجمالي المطلوبات، مقابل63,3مليار ليرة وشّكلت  195528 ذي س ة الشھر ال  مليارات ليرة في نھاي

ة  مليار ليرة 180468( 2016العام مليار ليرة في نھاية  193765و ي نھاي بة . و)2016 شباطف ع بنس ذه الودائ ارتفعت ھ

    .2016العام  من الفترة ذاتھا فيعدم تسجيلھا أّي تغيّر يذكر مقابل  2017العام  من يناألول ينالشھر % في0,9

  
ي ا بةوف الليرة بنس ين ب ع المقيم ت ودائ يل، ارتفع ي0,8 لتفص ھر % ف ن يناألول ينالش ام  م ع  ازدادتو، 2017الع ودائ

يم ارتفع قليالً و .%1,0بنسبة بالعمالت األجنبية  المقيمين ى معّدل دولرة ودائع القطاع الخاص المق ة60,36 إل ي نھاي  % ف
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بقه60,33مقابل  2017شباط  ذي س ة 60,31و % في نھاية الشھر ال ام % في نھاي ة 59,02( 2016الع باط% في نھاي  ش

2016(.  

  

دوالر  مليون 34157ما يوازي  لدى المصارف التجارية ودائع القطاع الخاص غير المقيم بلغت، 2017 شباطفي نھاية و

بقه 33974 مقابل ذي س ة الشھر ال ون 33961و مليون دوالر في نھاي ة  ملي ي نھاي ام دوالر ف ين 31703( 2016الع  مالي

بة ھذه الودائع  ارتفعتو. )2016 شباطدوالر في نھاية  ام من  يناألول ينالشھر في %0,6بنس ل 2017الع ا مقاب  تراجعھ

  .2016من العام  الفترة ذاتھافي % 0,5 بنسبة

    
   ودائع القطاع المالي غير المقيم 

دى المصا بلغت، 2017 شباطفي نھاية  يم ل ر المق الي غي ع القطاع الم انودائ ي لبن ة ف ة العامل  6416حوالي  رف التجاري

بقه 6403 دوالر مقابل مليون ون 6280و ماليين دوالر في نھاية الشھر الذي س ة  ملي ي نھاي ام دوالر ف  6565( 2016الع

  .)2016 شباطدوالر في نھاية  مليون

  
    األموال الخاصة للمصارف التجارية

ة ي نھاي باط ف وال الخاصة للم وصلت، 2017 ش ةاألم ى صارف التجاري ادل  إل ا يع رة ( 27857م ار لي ار  18,5ملي ملي

بقه مليار ليرة 27521 مقابلدوالر)  ة  27497و في نھاية الشھر الذي س ي نھاي رة ف ار لي ام ملي ار  25155( 2016الع ملي

ة  ي نھاي رة ف باطلي ّكلت )2016 ش ة9,0، وش ة المجّمع الي الميزاني ن إجم ليفات ل32,4و % م وع التس ن مجم اع % م لقط

بة ، 2017العام  من يناألول ينالشھر في %1,3بنسبة األموال الخاّصة  ارتفعتوالخاص.  ا بنس ل ارتفاعھ % في 0,1مقاب

  .2016من العام  الفترة ذاتھا

  
  الموجودات

   ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان

ة  ي نھاي باطف ت، 2017 ش ان بلغ دى مصرف لبن ة ل ارف التجاري ع المص ا ي ودائ رة  132512وازي م ار لي لملي  مقاب

ة  134612و مليار ليرة في نھاية الشھر الذي سبقه 132655 ي نھاي رة ف ار لي ام ملي رة في  107233( 2016الع ار لي ملي

د )2016 شباطنھاية  ع ق ذه الودائ ذلك، تكون ھ بة  تراجعت. وب ي1,6بنس ام  من يناألول ينالشھر % ف ل  ،2017الع مقاب

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

  
  التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم

يم بلغت، 2017 شباطفي نھاية  وازي  التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخاص المق ا ي ار  76957م ملي

مليون دوالر في  51040و سبقهفي نھاية الشھر الذي  دوالر مليون 50836 دوالر، مقابل مليون 51050ليرة أو ما يعادل 

ة  48200( 2016العام نھاية  ي نھاي باطمليون دوالر ف م تسّجل. و)2016 ش ليفات ل ذه التس ذكر ھ ر ي  ينالشھر في أّي تغيّ

  .2016من العام  الفترة ذاتھافي  %0,3 مقابل ارتفاعھا بنسبة ،2017العام  من يناألول
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  التسليفات المصرفية للقطاع العام

رة 54883ما يعادل  التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع العام بلغت، 2017 شباطفي نھاية  ل ،مليار لي  مقاب

ة  اتمليار 57706( 2016العام مليار ليرة في نھاية  52344في نھاية الشھر الذي سبقه و مليار ليرة 54495 ي نھاي ليرة ف

ام  من يناألول ينالشھر يف %4,8بنسبة  ھذه التسليفات ازدادتو .)2016 شباط ل، 2017الع بة  مقاب ا بنس % 1,3ارتفاعھ

  .  2016من العام  الفترة ذاتھا في

دار  ارتفعتوفي التفصيل،  الليرة بمق ام ب ي 2661التسليفات المصرفية للقطاع الع رة ف ار لي ام من  يناألول ينالشھر ملي الع

ة تراجعت في حين ،2017 شباطنھاية مليار ليرة في  31815لتبلغ  2017 العمالت األجنبي ام ب ليفات للقطاع الع ة  التس بقيم

   .مليار ليرة 23068ما يعادل  لتصل إلىمليار ليرة  123وازي ت

  

  الموجودات الخارجية 

ة  ي نھاي باطف ت، 2017 ش ة بلغ ة للمصارف التجاري ودات الخارجي والي  الموج ون 23396ح ل ملي  23125 دوالر مقاب

بقهفي نھاية الشھ دوالر مليون ون 23100و ر الذي س ة  ملي ي نھاي ام دوالر ف ون 23082( 2016الع ة  ملي دوالر في نھاي

% 3,0 بنسبة تراجعھامقابل ، 2017من العام  يناألول ينالشھر % في1,3ھذه الموجودات بنسبة  وازدادت. )2016 شباط

  .2016من العام  الفترة ذاتھافي 

  

  الوضع النقدي -رابعاً 

    الكتلة النقدية

الليرة و )3ة بمفھومھا الواسع (مالكتلة النقدي وصلت، 2017 شباط ھايةفي ن ةبب ى  العمالت األجنبي وازيإل ا ي  201755 م

رة ار لي ل ،ملي بقه 200310 مقاب ذي س ھر ال ة الش ي نھاي رة ف ارات لي ة  200192و ملي ي نھاي رة ف ار لي ام ملي  2016الع

باطمليار ليرة في نھاية  186166( ذلك، و .)2016 ش وب ة نتك ة النقدي ة (م الكتل بة 3اإلجمالي د ارتفعت بنس % في 0,8) ق

ام  يناألول ينالشھر ل 2017من الع ا، مقاب بة  تراجعھ ي% 0,1بنس ا ف رة ذاتھ ام من  الفت ة أخرى. 2016الع غ، من جھ  بل

الشھر الذي % في نھاية 58,98 مقابل 2017 شباط% في نھاية 58,94 )3)/م2م-3((مأي ) 3م( معّدل دولرة الكتلة النقدية

امفي نھاية  %58,83و سبقه ة % 57,66( 2016 الع ي نھاي باطف أتّى  .)2016 ش اعوت ةا ارتف ة اإلجمالي ة النقدي ) 3(م لكتل

  :من 2017العام من  يناألول ينالشھر فيمليار ليرة  1562 والبالغ

ا  مركزي)المصرف المصارف وأي ال( القيمة اإلجمالية للموجودات الخارجية الصافية لدى الجھاز المصرفي ارتفاع - بم

ون 1427مليار ليرة (ما يعادل  2151يوازي  تجودوالر).  ملي ك ن اع عن ذل ّل من ارتف دار  ك ذھب بمق الموجودات من ال

اً  دوالر) مليون 851مليار ليرة ( 1283 ذھب عالمي ر و، نتيجة ارتفاع سعر أونصة ال ة الصافية (غي الموجودات الخارجي

 .دوالر) مليون 576مليار ليرة (ما يعادل  868الذھب) بما يوازي 

  .ليرة يْ مليارَ  على القطاع العام بقيمة لجھاز المصرفياديون  صافي تراجع -

  .مليار ليرة 1313بقيمة  " سلباً "المسّجلة  فروقات القطع ارتفاع -
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رة، نتيجة 47 بحوالي المقيم للقطاع الخاص من الجھاز المصرفي الممنوحة التسليفات اإلجمالية ارتفاع - ار لي اع ملي  ارتف

داره  ا مق الليرة بم ليفات ب رة 434التس ار لي ل ملي ع  ، مقاب ادل تراج ا يع ة بم العمالت األجنبي ليفات ب رة  387التس ار لي ملي

  .دوالر) مليون 257حوالي (

  ليرة. مليار 680البنود األخرى الصافية بقيمة  ارتفاع -

يو ن  يناألول ينالشھر ف ام م تتراج ،2017الع ا الضيّق (م ع الليرة بمفھومھ ة ب ة النقدي بة  )1الكتل ين ، %2,9بنس ي ح ف

 .%0,5بنسبة  )2الكتلة النقدية بالليرة بمفھومھا الواسع (م ارتفعت

  

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

  .لدى الجھاز المصرفي األخرى بالليرة اللبنانية لقطاع الخاص المقيما وودائع 1) تشمل مM2( 2م

ى بالعمالت األجنبية  القطاع الخاص المقيموودائع  2تشمل م M3)( 3م درھا لدى الجھاز المصرفي إضافة إل ي تُص دين الت سندات ال

  المصارف في األسواق الخارجية.

  

  معدالت الفوائد

  ة بالليرة اللبنانيةمعّدالت الفائدة على سندات الخزين

على  على المحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية ةلقَّ الفائدة المث استقّرت، 2017 شباط في نھاية

 متوسط عمر المحفظةوبلغ  ).2016 كانون األولفي نھاية % 6,92% شأنھا في نھاية الشھر الذي سبق (6,87

 الفتراتنھاية  سنوات) في 3,49يوماً ( 1269سنوات) و 3,57اً (يوم 1298سنوات) مقابل  3,59أيام ( 1308

ً خالل شھر  معدالتواستقّرت  على التوالي. ، 2017شباط الفائدة الفعلية على سندات الخزينة الُمصَدَرة دوريا

 %5,35% لفئة الستة أشھر، 4,99% لفئة الثالثة أشھر، 4,44: لتسّجل في اإلصدار األخير المستويات التالية

 كما استقّرت. % لفئة الخمس سنوات6,74و، % لفئة الثالث سنوات6,50% لفئة السنتين، 5,84لفئة السنة، 

 . %7,46على  سنوات 10على السندات من فئة و %7,08على  سنوات 7الفائدة الفعلية على السندات من فئة 

  

  )Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األجنبية (

ي  ة ف باط نھاي ت ، 2017ش دة بقي ة  ةلقَّ المثالفائ ـمالت األجنبي ة بالع ندات الخزين ـة لس ة اإلجمالي ى المحفظ عل

)(Eurobonds  ا انخفض 2016ونھاية  العام  2017% شأنھا في نھاية كانون الثاني 6,46مستقّرة وبلغت ،  فيم

    .سنوات في نھاية الفترات على التوالي 6,19سنوات و 6,11سنوات مقابل  6,03إلى  متوسط عمر المحفظةقليالً 

  

  الفوائد المصرفية على الليرة

ي  باطف ي ، 2017 ش دة بق ة ةلقَّ المثمتوسط الفائ الليرة اللبناني ّددة ب دة أو المج ع الجدي ى الودائ غ  عل تقّر وبل به مس ش

ذي سبق (5,55% مقابل 5,56 ا انخفض 2016% في شباط 5,57% في الشھر ال د)، فيم ةة متوسط الفائ  المثقَّل
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الليرة ّددة ب دة أو المج ليفات الجدي ى التس ع  عل ى  10بواق اس إل اط أس ل 8,37نق ي 8,18% (8,47% مقاب %) ف

  األشھر الثالثة على التوالي. 

الليرة ( ةلقَّ المثمتوّسط الفائدة بلغ  ،2017وفي شباط  ل Interbank  Rate( 3,0بين المصارف ب % 3,03% مقاب

  ).2016% في شباط 3,05في الشھر الذي سبق (

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

    

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

  2017شباط   2017 كانون الثاني  2016 شباط   

  5,56  5,55  5,57  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجّددة

  8,37  8,47  8,18  *المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجّددة متوسط

  3,00  3,03  3,05  المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

  المصدر: مصرف لبنان    

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

  

  ة على الدوالرالفوائد المصرفي

ان المثقَّلالمتوّسط ارتفع  ،2017 شباطفي  دى المصارف في لبن  للفائدة على الودائع الجديدة أو المجّددة بالدوالر ل

ا انخفض  )،2016% في شباط 3,22% في الشھر الذي سبق (3,52% مقابل 3,57نقاط أساس إلى  5بواقع  فيم

دوالرل للفائدة على التسليفات الجقَّ المتوّسط المث ع  ديدة أو المجّددة بال ى  12بواق % في شباط  7,14نقطة أساس إل

  ).2016% في شباط 7,31% في الشھر الذي سبق (7,26مقابل  2017

ذي سبق 1,03% من 1,05إلى  الليبور لثالثة أشھر معدل متوسط، ارتفع قليالً 2017وفي شباط  % في الشھر ال

  . 2016% في شباط 0,62و

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

  

  تطّور الفائدة على الدوالر، بالنسبة المئوية (%) -10جدول رقم 
  2017 شباط   2017 كانون الثاني  2016 شباط   

  3,57  3,52  3,22  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجّددة

  7,14  7,26  7,31  ينة على التسليفات الجديدة أو المجّددةمتوسط المعدالت المد

 1,05 1,03  0,62  متوّسط معّدل ليبور لثالثة أشھر

  المصدر: مصرف لبنان    

       

  سوق القطع

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

غ  1514ليرة للشراء و 1501تسعيره على حاله، أي  ام العمل في سوق القطع بل  18ليرة للمبيع. يُذكر أن عدد أي

ً يوم   .2017من العام  الثانيفي الشھر  ا



  انـــارف لبنـــة مصــــجمعي   
13

انون  35023من  موجودات مصرف لبنان بالعمالت األجنبيةارتفعت على صعيد آخر،  ة ك ون دوالر في نھاي ملي

ة شباط في مليوناً  35438إلى  2017الثاني  ة 2017نھاي د ارتفعت بقيم ذه الموجودات ق ه تكون ھ  1410. وعلي

ا من  786ارتفاعھا بمقدار مقابل  الشھَرْين األّولَْين من العام الحاليدوالر في  ماليين رة ذاتھ ون دوالر في الفت ملي

  العام الذي سبق.

  

  ؤشر أسعار االستھالكم

روت وضواحيھار األمؤّشانخفض ، وبحسب مؤسسة البحوث واالستشارات، 2017شباط في  ة بي  سعار لمدين

انون األول 2,06بنسبة  ى ك اً عل تقّر قياس ا بقي شبه مس ة 2016% قياساً على الشھر الذي سبق، فيم د مقارن . وعن

االثني عشر شھراً  فترةمع متوسطه في  2017المنتھية في شباط شھراً االثني عشر فترة متوسط ھذا المؤشر في 

  %).  0,1د بقي كذلك شبه مستقّر (، يكون ق2016المنتھية في شباط 

  

اً  2017% في شباط 0,5الذي تنشره إدارة اإلحصاء المركزي، فقد ارتفع بنسبة  مؤشر األسعار في لبنانأما  قياس

انون األول  ى ك ْي 2016على الشھر الذي سبق، وبقي شبه مستقّر قياساً عل رة اإلثنَ ة متوسطه في فت د مقارن . وعن

، 2016بالمقارنة مع متوسطه في فترة اإلثني عشر شھراً المنتھية في شباط  2017شباط عشر شھراً المنتھية في 

  %.0,5يكون ھذا المؤشر قد ارتفع بنسبة 

  

  

  

  
 

         


