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  الوضع االقتصادي والمالي والمصرفي   

  2016  حزيران

   

بالمقارنة مع الفترة  2016بعض التحّسن في النصف األول من العام  غالبية مؤشرات القطاع الحقيقي سّجلت

النشاط المصرفي  أّما. غير المؤاتيةعلى الرغم من استمرار األوضاع الداخلية والخارجية ، 2015ذاتھا من العام 

% في النصف 2,3 فقد تباطأ معّدل نمّوه قليالً إلىر عنه بإجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية، المعبَّ 

تباطأ معّدل نمو الودائع اإلجمالية كما ، 2015% في النصف األول من العام 2,5مقابل  2016األول من العام 

% وذلك 1,7% مقابل 3,1 بنسبةتحّسناً % في حين شھد معّدل نمو التسليفات للقطاع الخاص 2,8% من 2,1إلى 

 1,8في الفترتَْين المذكوَرتْين على التوالي. على صعيد آخر، حقّق ميزان المدفوعات عجزاً كبيراً قاربت قيمته 

دوالر في الفترة ذاتھا من العام  مليار 1,3 قدرهأدنى عجز  مقابل 2016مليار دوالر في النصف األول من العام 

وتيرة زيادة  تباطأت، 2016وفي النصف األول من العام الميزان التجاري.  في عجزال راً بتوّسعُمتأثّ الذي سبق، 

 ، وعرفت معّدالت الفائدة بعض التقلّبات المحدودة2015الفترة ذاتھا من العام  بالمقارنة مع الدين العام الصافي

مليار  33مرتفع متخّطيةً  مستوى عندمصرف لبنان بالعمالت األجنبية  موجودات تبقي، فيما صعوداً ونزوالً 

  .2016دوالر في نھاية حزيران 

  

    الوضع االقتصادي العام -أوالً 

  الشيكات المتقاصة

ادل  القيمة اإلجمالية للشيكات المتقاّصة بلغت، 2016 حزيرانفي  ون 5653ما يع ل  ملي ين 5609دوالر مقاب  مالي

راندوالر في  مليون 6097و الشھر الذي سبقدوالر في  ة الشيكات المتقاصة  تراجعتو. 2015 حزي بنسبة قيم

ة تراجع فيما  2015من العام  الفترة ذاتھابالمقارنة مع  2016من العام  النصف األول % في2,7 رة قيم ّدل دول مع

ة ى الشيكات المتقاّص ي %71,3 إل رة  ف انيفت انون الث ران -ك ل  2016 حزي ة من  في %73,7مقاب رة المماثل الفت

  .كما يتبيّن من الجدول أدناه ،2015 العام
  

  2016-2013السنوات  من النصف األول فيتطّور الشيكات المتقاّصة  -1جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2016  2015  2014  2013  

2016/2015  

  الشيكات بالليرة

  العدد (آالف) -

  القيمة (مليار ليرة) -

  متوّسط قيمة الشيك (آالف الليرات)  -

  

1882  

12329  

6551  

  

1967  

13534  

6881  

  

2016  

13763  

6827  

  

2104  

14653  

6964  

  

+4,4  

+6,5  

+2,0  

  الشيكات بالعمالت األجنبية

  العدد (آالف) -

  القيمة (مليون دوالر) -

  متوّسط قيمة الشيك (دوالر) -

  

4632  

27365  

5908  

  

4425  

28040  

6337  

  

4165  

25617  

6151  

  

4062  

24089  

5930  

  

-2,5  

-6,0  

-3,6  

  ة الشيكات (مليار ليرة)مجموع قيم

  متوّسط قيمة الشيك (آالف الليرات)

53582  

8226  

55804  

8730  

52381  

8474  

50967  

8266  

-2,7  

-2,5  

  دولرة الشيكات، %

  العدد - 

  القيمة - 

  

71,1  

77,0  

  

69,2  

75,7  

  

67,4  

73,7  

  

65,9  

71,3  

  

  المصدر: مصرف لبنان        
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  حركة االستيراد

ي  رانف لعية تراجعت ،2016 حزي واردات الس ة ال ى قيم ون 1533 إل ل دوالر ملي ون 1629 مقاب ي  ملي دوالر ف

ام  .2015 حزيراندوالر في  مليون 1690و ر الذي سبقالشھ ي النصف األول من الع ا ف د ازدادت 2016أّم ، فق

ة واردات قيم لعية ال بة الس ع بال %7,0 بنس ة م امقارن رة ذاتھ ام  الفت ن الع ين، 2015م ي ح ات الك ازدادت ف ّمي

 .%20,1 بلغت أكبر المستوردة بنسبة

لعية تتوّزعو واردات الس ي ال رة ف اني فت انون الث ران -ك ات   2016 حزي ت المنتج اآلتي: احتلّ ا ك بحسب نوعھ

ز األول  ة المرك ادة كالمعدني تھا الع ّكلت حّص ا22,4وش وع، تلتھ ن المجم ة  % م ناعة الكيميائي ات الص منتج

زة وا، ف%)11,1( ّدات الكھراآلالت واألجھ ة (بلمع ّم  ،%)9,9ائي ل ث ّدات النق ناعة ف ،%)9,0(مع ات ص منتج

دانأبرز  على صعيدو .%)7,3( األغذية ان البل ا لبن ام  النصف األول في السلع التي استورد منھ  ،2016من الع

اا أتي بعدھاتل ،من مجموع الواردات %10,8تھا لغت حصّ إذ بالمرتبة األولى  في الصين تحلّ  ّم %)7,6( يطالي  ، ث

    .%)5,3فھولندا ( ،%)6,0( ألمانياف، %)7,1( الواليات المتّحدة األميركية

  

  2016-2013السنوات  من النصف األول الواردات السلعية في -2جدول رقم 
نسبة التغيّر، %   2016  2015  2014  2013  

2016/2015  
  7,0+  9394  8782  10280  10793  الواردات السلعية (مليون دوالر)

  المصدر: المركز اآللي الجمركي      

  

  حركة التصدير

ذي  237مقابل  ،مليون دوالر 274 الصادرات السلعية قيمة بلغت، 2016 حزيرانفي  ون دوالر في الشھر ال ملي

ون دوالر في  281سبقه و رانملي  النصف األول في %11,1 بنسبةالصادرات السلعية . وتراجعت 2015 حزي

   .2015من العام  ذاتھا الفترةع بالمقارنة م 2016من العام 

يو لعية ف رة توّزعت الصادرات الس اني فت انون الث ران -ك ت 2016 حزي اآلتي: احتلّ ا ك ار  بحسب نوعھ األحج

ة ادن الثمين ة والمع به الكريم ة وش تھا  الكريم ز األول وبلغت حّص وع الصاد %22,0المرك ن مجم ارات، م  تلتھ

ة ة اآلالتف، %)16,8( منتجات صناعة األغذي ّدات الكھربائي زة والمع مّ  ،%)13,1( واألجھ منتجات الصناعة  ث

ان البلدانأبرز  ومن. %)9,3( المعادن العادية ومصنوعاتھاف ،%)10,7(الكيميائية  ا لبن  في السلع التي صّدر إليھ

ام  من النصف األول ذكر، 2016الع ا :ن وب افريقي ت جن ي احتلّ ى وبلغت حّص الت ة األول ن م %15,9 تھاالمرتب

ة السعودية (، السلعية صادراتالجمالي إ ة العربي دةف %)10,6تلتھا المملك ة المتح ارات العربي ّم   %)،9,1( اإلم ث

  .%)6,1( العراقف %)،6,2سورية (
  

  2016-2013السنوات  من النصف األول السلعية في الصادرات -3جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2016  2015  2014  2013  
2016/2015  

  11,1-  1381  1553  1658  2311  ت السلعية (مليون دوالر)الصادرا
  المصدر: المركز اآللي الجمركي     
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  الحسابات الخارجية

ران في - زان التجاري تراجع ،2016 حزي ى عجز المي ون 1259 إل ل ملي دُره  عجز دوالر مقاب ون 1392ق  ملي

بق دوالر ذي س ھر ال ي الش ز ف ه وعج ين 1409 قيمت ي  مالي رادوالر ف ر أّن  .2015 نحزي زان غي ز المي عج

ام  النصف األولمليون دوالر في  8013إلى  ارتفع التجاري ة  2016من الع ل عجز بقيم اً في  7229مقاب مليون

  .2015الفترة ذاتھا من العام 

  
از المصرفي  الموجودات الخارجية الصافية سّجلت، 2016 حزيرانفي  - دى الجھ ةل ً  والمؤسسات المالي ا  تراجع

ل ،دوالرمليون  13 بقيمةنسبياً بسيطاً  ا مقاب ة  تراجعھ ون دوالر 862بقيم ذي سبقفي  ملي ةو الشھر ال  794 بقيم

ام  النصف األولوفي  .2015 حزيرانمليون دوالر في  ة الصافية 2016من الع ، تراجعت الموجودات الخارجي

  .2015رة ذاتھا من العام مليون دوالر في الفت 1319مليون دوالر، مقابل تراجعھا بقيمة  1774بحوالي 

  

  قطاع البناء

 ألف 1079 المھندسين في بيروت والشمال يْ مساحات البناء المرّخص بـھا لدى نقابتَ  بلغت ،2016 حزيرانفي  -

ع متر ل  )2(م مرب ذي سبق  في 2م ألف 973مقاب رانفي  2م فأل 1089والشھر ال ذلك، تكونو .2015 حزي  ب

ً قد سّجلت مساحات البناء تراخيص  ام  النصف األول في %7,5 هنسبتُ  ارتفاعا ة مع  2016من الع رة بالمقارن الفت

  .2015من العام  ذاتھا
  

  2016- 2013السنوات  من النصف األول في المرخَّص بھا البناء مساحاتتطّور  -4جدول رقم 

 ، %نسبة التغيّر  2016  2015  2014  2013  
2016/2015  

 7,5+ 6409 5960 7345 6336 )2مساحات البناء اإلجمالية (ألف م

  المھندسين في بيروت والشمال تاابالمصدر: نق      

  

رانفي  - اري بلغت، 2016 حزي ات السجّل العق ر مختلف أمان ة المستوفاة عب ة الرسوم العقاري ار  67,5 قيم ملي

ذه  ازدادتو .2015 حزيرانفي  اً مليار 70,4و في الشھر الذي سبق مليار ليرة 60,1 ليرة مقابل بنسبة الرسوم ھ

 .2015من العام  اذاتھ الفترةمع  مقارنةً  2016من العام  النصف األولفي  5,8%

ارطن في  ألف 487 بلغتسمنت المسلّمة، فقد إليات اعلى صعيد كمّ  - ل 2016 أي الشھر طن في  ألف 497 مقاب

األشھر الخمسة  في %14,5بنسبة  المسلّمة ات اإلسمنتكميّ  ارتفعتو .2015 أيار طن في ألف 483و الذي سبقه

  .2015من العام  ذاتھا الفترةبالمقارنة مع  2016من العام  األولى
  

  قطاع النقل الجوي

دولي 2016 حزيرانفي  ري ال ى مطار رفيق الحري دد رحالت 5708، بلغ عدد الرحالت اإلجمالية من وإل ، وع

ادمين  اب الق ً  330897الرك ا ادرين  شخص ابرينشخصاً و 241493والمغ ً  71 الع ا ة شخص ى صعيد حرك . وعل
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ي الشھر  ر المطار ف ادسالشحن عب ام  الس م البضائع المفرغة 2016من الع غ حج ً  4249، بل ا ل  طن  4703مقاب

  للبضائع المشحونة. أطنان

ي و ام النصف األولف ن الع ع 2016 م ة م ا، وبالمقارن رة ذاتھ بقه، من  الفت ذي س ام ال ة الع ّل من حرك ارتفعت ك

ادرين بنسبة 7,3القادمين بنسبة  ة المغ رحالت 3,1% وحرك ة  تراجعت في حين، %6,1بنسبة % وعدد ال حرك

  .%4,9 شحن البضائع عبر المطار بنسبة

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

  2016و 2015العامين  من النصف األول في

  التغيّر، %  2016  2015  

  حركة الطائرات (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

30837  

36,1  

32732  

34,5  

+6,1  

  حركة القادمين (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

1548170  

39,1  

1661010  

37,3  

+7,3  

  حركة المغادرين (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

1557144  

38,8  

1605328  

36,7  

+3,1  

  11,4-  6242  7044  حركة العابرين (عدد)

  البضائع (طن) حركة شحن

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

45439  

30,7  

43201  

29,0  

-4,9  

  المصدر: قسم التطوير والتسويق في مطار بيروت الدولي    

 
  حركة مرفأ بيروت

ي  رانف روت 2016 حزي أ بي ت مرف ي دخل واخر الت دد الب غ ع ة 167، بل ائع المفرغ م البض اخرة، وحج ه  ب في

694750  ً ً  80653والمشحونة  طنّا ً مستوعب 24276، وعدد المستوعبات المفرغة طنّا يو. ا  من النصف األول ف

ام من  اذاتھ الفترةوبالمقارنة مع  2016العام  بقهالع ذي س ع، ال ّل من ارتف واخر بنسبة  ك حجم و %23,5عدد الب

ائع  ةالبض بة  المفرغ ائع و %14,5بنس م البض حونةحج بة  المش بو %1,5بنس ة بنس توعبات المفرغ دد المس  ةع

9,4%.  

  

   بورصة بيروت

ي  رانف ة ، 2016 حزي ھم المتداول دد األس غ ع روت، وبل ة بي ة بورص أت حرك ا  2859053تباط ھماً قيمتھ س

ذي   32,6سھماً قيمتھا اإلجمالية  4411792مليون دوالر مقابل تداول  22,4اإلجمالية  مليون دوالر في الشھر ال

تقّرة  الرسملة السوقية وبقيت قيمة ).2015حزيران  مليون دوالر في 49,9سھماً بقيمة  5436086سبق ( شبه مس

ت  ل  11035وبلغ ون دوالر مقاب اً ( 11056ملي ى  11560مليون ثالث عل رات ال ة الفت ي نھاي ون دوالر) ف ملي

  التوالي. 

ي  رانوف تحوذ، 2016 حزي اع المصرفي  اس والي القط ى ح ة %87,9عل ھم المتداول ة األس الي قيم ن إجم ي  م ف

    % للقطاع الصناعي.0,1و شركة سوليدير بسھَمْيھا "أ" و"ب"% ل12,1، مقابل تبورصة بيرو
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  ، يتبيّن اآلتي:2016و 2015وعند مقارنة حركة بورصة بيروت في النصف األول من العاَمْين 

 مليوناً. 44,3مليون سھم إلى  44,8انخفاض بسيط في عدد األسھم المتداولة من  -

 مليوناً. 393,5مليون دوالر إلى  350,3ن ارتفاع قيمة األسھم المتداولة م -

 
 ً   المالية العامة    -ثانيا

ذي سبق  1075مليار ليرة مقابل عجز بقيمة  290بلغ العجز العام اإلجمالي ، 2016 نيسان في ملياراً في الشھر ال

ة) ع). 2015 نيسانمليار ليرة في  651(عجز بقيمة  ة + خزين ة (موازن ة العام ام المالي ا وتبيّن أرق د مقارنتھ ين  ف

 المعطيات التالية:  2016و 2015 األول من العاَمْين الثلث

مليار ليرة وبنسبة  277، أي بمقدار اً مليار 5012مليار ليرة إلى  4735من  المبالغ اإلجمالية المقبوضة ارتفاع -

 رات ليرة)مليا 109+ومقبوضات الخزينة ( مليار ليرة) 160فقد ارتفعت اإليرادات الضريبية (+ %.5,9

  ليرة).  اتمليار 8واإليرادات غير الضريبية (+

ى  6987من أعلى، بوتيرة  المبالغ اإلجمالية المدفوعة ارتفاع - رة إل ار لي ار 7474ملي ة ملي ار  487اً، أي بقيم ملي

اع ذلكونتج  %.7ليرة وبنسبة  ة  من ارتف ام بقيم دين الع ة ال رة (من  126خدم ار لي ار 2108ملي رة إ اتملي ى لي ل

رة (من  361بقيمة  النفقات األّولية من خارج خدمة الدين العامملياراً) وارتفاع  2234 ار لي رة  4879ملي ار لي ملي

اً أن المليار ليرة زيادة في  392منھا ، ملياراً) 5240إلى  ابقة، علم ات س ى نفقات على حساب موازن التحويالت إل

    ة.مليار لير 266تراجعت بقيمة  مؤسسة كھرباء لبنان

ى  2015األول من العام  الثلثمليار ليرة في  2252يكون العجز العام قد ارتفع من وبذلك،  - اراً في  2462إل ملي

ث ام  الثل ن الع بتُه  2016األول م ت نس ن وارتفع ى % 32,2م دفوعات إل وع الم ن مجم رتَْين 32,9م ي الفت % ف

  .  المذكوَرتَْين على التوالي

هقيم عجزاً وحقّق الرصيد األّولي  - رة 228 ت ار لي ثفي   ملي ام  الثل ة  2016األول من الع ل عجز أدنى بقيم مقاب

  . 2016األول من العام  الثلثمليار ليرة في  144

دين  ة ال اه أن خدم ى انخفضتويتبيّن من الجدول أدن اً عل ة قياس دفوعات اإلجمالي تقّرةفي حين  الم  بقيت شبه مس

 .2016و 2015العاَمْين األول من  الثلث ارنتھما فيعند مق قياساً على المقبوضات اإلجمالية

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

  2016األول  الثلث  2015األول  الثلث  

  29,9  30,2  خدمة الدين العام/المدفوعات اإلجمالية

  44,6  44,5  خدمة الدين العام /المقبوضات اإلجمالية

  المعلومات: وزارة المالية مصدر     

 
  سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

أشهر،  3للمحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة (فئات  القيمة اإلسمية ارتفعت، 2016حزيران في نهاية 
 180و شهراً  144 ،شهراً  120شهرًا،  96، شهراً  84 ،شهرًا◌َ  60شهرًا،  36شهرًا،  24شهرًا،  12أشهر،  6
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في  اً مليار  64112مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و 62930مليار ليرة مقابل  65280إلى  )شهراً 
في شهر حزيران بمفرده  مليار ليرة 2350بقيمة  ارتفعت. وبذلك، تكون هذه المحفظة قد 2015العام نهاية 

وكانت وزارة المالية أصدرت  .2016لعام في النصف األّول من ا مليار ليرة 1168لتتدّنى قيمة الزيادة إلى 
 303سنوات (بقيمة  7، باإلضافة إلى السندات ما دون الخمس سنوات، سندات من فئَتْي 2016في حزيران 

 ،نفذت وزارة الماليةفي شهر أيار، مليار). ويجدر التذكير بأنه  1502سنوات (بقيمة  10مليارات ليرة) و
عملية استبدال سندات  ،لتنسيق المتبادل بين وزارة المالية ومصرف لبنانإطار اوفي  ضمن القوانين المتاحة

  دوالر لصالح مصرف لبنان. يْ بقيمة مليارَ   (Eurobond) خزينة بالليرة اللبنانية بسندات بالدوالر األميركي
  

  بالنسبة المئوية) - توّزع سندات الخزينة بالليرة على جميع الفئات (نھاية الفترة -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  -  5,26  12,49  3,09  18,87  20,39  31,12  6,64  1,28  0,74  0,11  2015 1ك 

  100,00  0,34  4,89  13,71  2,91  20,96  21,53  25,63  6,58  2,85  0,48  0,11  2016أيار 

ران  حزي

2016  
0,14  0,43  2,91  6,37  24,68  21,43  20,67  2,81  15,51  4,71  0,33  100,00  

  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

ة 44سنوات وما فوق شّكلت  7يتبيّن من الجدول أعاله أن حصة السندات من فئة  % من مجموع المحفظة في نھاي

دريجياً بحيث بلغت سنوا 3، وأن حصة السندات من فئة 2016حزيران  % في 24,7ت ال تزال تسّجل انخفاضاً ت

  نھاية الشھر المذكور.   
  

ار   63492للمحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة اللبنانية بالليرة: من  القيمة الفعليةوارتفعت  مليار ليرة في نھاية أي

  لى المكتتبين كاآلتي:. وتوّزعت عمليار ليرة) 2643(+ 2016ملياراً في نھاية حزيران  66135إلى 

  
  توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين -6جدول رقم 

  نھاية الفترة، مليار ليرة لبنانية) -(القيمة الفعلية    
  2016حزيران    2016أيار    2015 ك أول    

  المصارف 

  الحصة من المجموع

29738 

46,0%  

28592 

45,0%  

26608  

40,2%  

  مصرف لبنان

  عالحصة من المجمو

23907  

37,0%  

24036 

37,9%  

28560  

43,2%  

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

562  

0,9%  

557  

0,9%  

557  

0,8%  

  المؤسسات العامة

  الحصة من المجموع

8461  

13,1%  

8409  

13,2%  

8574  

13,0%  

  الجمھور

  الحصة من المجموع

1986  

3,1%  

1898  

3,0%  

1836  

2,8%  

  66135  63492  64654  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان      
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ة 45يتبيّن من الجدول أعاله انخفاض حصة المصارف من  الليرة اللبناني ة ب % من مجموع محفظة سندات الخزين

ى  ار إل ة أي ي نھاي ران 40,2ف ة حزي ي نھاي ان 2016% ف اع حصة مصرف لبن ل ارتف ن   مقاب ى  %37,9م إل

  ). 2016% في نھاية حزيران 16,6، فيما بقيت حصة القطاع غير المصرفي شبه مستقّرة (43,2%

 

  سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

 Eurobondsمحفظة سندات الخزينة اللبنانية الُمصَدرة بالعمالت األجنبية  بلغت، 2016 حزيرانفي نـھاية 

 26842 مقابلمليون دوالر  26766 ما يوازي(قيمة االكتتابات اإلسمية زائد الفوائد المتراكمة حتى تاريخه) 

 حزيرانوفي نھاية . 2015مليون دوالر في نھاية العام  24916مليون دوالر في نھاية الشھر الذي سبق و 

مليون دوالر (أي ما  19782 محفظة المصارف التجارية من إجمالي محفظة سندات اليوروبوندز بلغت، 2016

% من 68,1دوالر (أي ما نسبتُه  مليون 18279% من مجموع المحفظة) مقابل ما يوازي 73,9نسبتُه 

  . 2015% من مجموع المحفظة) في نھاية كانون األول 70,8مليون دوالر (أي ما نسبتُه  17645المجموع) و

  

  الدين العام

مليار دوالر) مقابل  72,9مليار ليرة (أي ما يعادل  109878 الدين العام اإلجماليبلغ ، 2016 حزيران نھايةفي 

ملياراً في نھاية العام  106014مليار دوالر) في نھاية الشھر الذي سبق و  71,5(ما يوازي  مليار ليرة 107771

مليارات ليرة في شھر واحد لتصبح قيمة الزيادة  2107. وبذلك، يكون الدين العام اإلجمالي ارتفع بقيمة 2015

ليارات ليرة في النصف األول م 3707(مقابل زيادة قدُرھا  2016مليار ليرة في النصف األول من العام  3864

  ). 2015من العام 

ران  2015ونتج ارتفاع الدين العام اإلجمالي بين نھاية كانون األول  دين  2016ونھاية حزي ّل من ال اع ك من ارتف

وازي  ا ي ة بم العمالت األجنبي ر ب رة ( 2783المحرَّ ار لي ر 1846ملي دين المحرَّ ون دوالر) وال ة  ملي الليرة اللبناني ب

    مليار ليرة. 1081بقيمة 

رة في  95170الدين العام الصافي، المحتَسب بعد تنـزيل ودائع القطاع العام لدى الجھاز المصرفي،  وبلغ مليار لي

ً ارتفاع مسّجالً ، 2016حزيران نھاية    .2015قياساً على نھاية العام  %2,6نسبتُه  ا

ة ، بلغت قيمة2016حزيران وفي نـھاية  الليرة اللبناني ام المحّرر ب دين الع ّكلةً حوالي  66276 ال رة، مش ار لي ملي

ام60,3 دين الع الي ال ادل   % من إجم ا يع ل م ار 43602مقاب ا  ملي ة، أي م العمالت األجنبي ّرر ب دين المح رة لل لي

الي.39,7نسبتُه  ام اإلجم دين الع ار الماضي سندات % من ال ان استبدل في أي ذكر أن مصرف لبن ه  يُ من محفظت

 مليار ليرة إلى سندات بالعمالت األجنبية. 3000بالليرة بحوالي 

ا يخصّ  ي م ة،  وف الليرة اللبناني ّرر ب ام المح دين الع ل ال ران تموي ة حزي ي نھاي ن  2016انخفضت ف ّل م حصة ك

  %.43,1% فيما ارتفعت حصة مصرف لبنان إلى 16,5% والقطاع غير المصرفي إلى 40,4المصارف إلى 
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  مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية -7جدول رقم     
  بالنسبة المئوية -نھاية الفترة     

  2016حزيران   2016أيار     2015أول  ك  

  40,4  44,9  45,8  المصارف في لبنان
  43,1  38,1  37,3  مصرف لبنان

  16,5  17,0  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

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

  2016حزيران    2016 أيار   2015ك أول   

  3,5  3,5  3,8  الحكومات

  0,2  0,2  0,2  2-اريسقروض ب

  3,6  3,6  3,7  المتعّددة األطرافمؤسسات ال

  92,5  92,6  92,0  سندات يوروبوندز

  0,2  0,2  0,3  سندات خاصة لالستمالكات + مصادر أخرى خاصة

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

  

  

  يثالثاً: القطاع المصرف

ة الموج ارتفعت، 2016 حزيران في نھاية ةودات/المطلوبات اإلجمالي ة العامل ة للمصارف التجاري في   والمجّمع

ار دوالر)، 190,4مليار ليرة (ما يوازي  286961ما يعادل  إلىلبنان  ل ملي ة  284356 مقاب رة في نھاي ار لي ملي

ة  مليار 271477( 2015العام مليار ليرة في نھاية  280379و الشھر الذي سبقه رة في نھاي رانلي  .)2015 حزي

ى حجم النشاط المصرفي،  وازداد ذي يشير إل ة، ال النصف في  %2,3بنسبة إجمالي ميزانية المصارف التجاري

  .2015الفترة ذاتھا من العام في  %2,5 بلغت قريبة مقابل ارتفاعه بنسبة 2016من العام  األول

  

  المطلوبات

  الودائع اإلجمالية في المصارف التجارية

ع القطاع الخاص و ،الودائع اإلجمالية لدى المصارف التجارية ارتفعت ،2016 حزيرانفي نھاية  التي تضّم ودائ

ا إلى إلى ودائع القطاع العام،  المقيم وغير المقيم، إضافةً  ادل م رة 238467يع ار لي وازي  ملي ا ي ار  158,2(م ملي

ّكلت  دوالر)  ل %83,1وش ات مقاب الي المطلوب ن إجم ة  237590 م ي نھاي رة ف ار لي بقهاملي ذي س ھر ال  لش

ة  مليار ليرة 228822( 2015العام مليار ليرة في نھاية  233589و رانفي نھاي ع  ارتفعت. و)2015 حزي الودائ

ام  النصف األول في %2,1اإلجمالية بنسبة  ا، 2016من الع ل ارتفاعھ ى بنسبة مقاب رة 2,8 بلغت أعل % في الفت

  . 2015ذاتھا من العام 
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يمودائع ا معّدل دولرة بلغو ة 64,86 لقطاع الخاص المقيم وغير المق ران% في نھاي ل 2016 حزي   %64,79 مقاب

  ).2015 حزيران% في نھاية 65,08( 2015العام % في نھاية 64,88و في نھاية الشھر الذي سبقه

رانفي نھاية  - يم  ارتفعت، 2016 حزي ة للقطاع الخاص المق ع اإلجمالي ةالودائ دى المصارف التجاري ا  إلى ل م

رة وشّكلت  184647ادل يع ار لي ل64,3ملي ات، مقاب الي المطلوب ار 183706 % من إجم ة  اتملي رة في نھاي لي

رة 176232( 2015العام في نھاية  مليار ليرة 180489و الشھر الذي سبقه ة  مليار لي رانفي نھاي . )2015 حزي

ام  النصف األول% في 2,3ارتفعت ھذه الودائع بنسبة و ل ار 2016من الع ا بنسبةمقاب ة بلغت تفاعھ % 2,4 قريب

   .2015من العام  الفترة ذاتھافي 

  
بة الليرة بنس ين ب ع المقيم ت ودائ ي التفصيل، ارتفع ي2,3 وف ام  النصف األول % ف ن الع ا ازدادت، 2016م  كم

ين ع المقيم ة  ودائ العمالت األجنبي ا (+ب بة ذاتھ غو .%)2,3بالنس يم بل اص المق اع الخ ع القط رة ودائ ّدل دول  مع

ة59,24 ي نھاي ران % ف ل  2016 حزي بقه و59,17مقاب ذي س ھر ال ة الش ي نھاي ام 59,23% ف ة الع ي نھاي % ف

   ).2015 حزيران% في نھاية 59,26( 2015

  

يم ارتفعت، 2016 حزيرانفي نھاية و ر المق ع القطاع الخاص غي ة ودائ دى المصارف التجاري ى  ل وازي إل ا ي م

بقه مليون 32026 دوالر مقابل مليون 32171 ذي س ة الشھر ال ة  31858و دوالر في نھاي ون دوالر في نھاي ملي

ام  ون 31677( 2015الع ة  دوالر ملي ي نھاي رانف تو. )2015 حزي بة  ارتفع ع بنس ذه الودائ ط % 1,0ھ يفق  ف

  .2015من العام  الفترة ذاتھافي % 4,5 أعلى بلغت بنسبة ارتفاعھا مقابل 2016من العام  النصف األول

     

    قطاع المالي غير المقيمودائع ال 

ان بلغت، 2016 حزيرانفي نھاية  حوالي  ودائع القطاع المالي غير المقيم لدى المصارف التجارية العاملة في لبن

بقه مليون 6165 دوالر مقابل ماليين 6207 ون 6543و دوالر في نھاية الشھر الذي س ة  ملي ام دوالر في نھاي الع

  .)2015 حزيران دوالر في نھاية مليون 6334( 2015

  

    األموال الخاصة للمصارف التجارية

ادل إلى  األموال الخاصة للمصارف التجارية ارتفعت، 2016 حزيران في نھاية رة ( 26223ما يع ار لي  17,4ملي

ذي سبقه 25948 مليار دوالر) مقابل ة الشھر ال رة في نھاي ة  25131و مليار لي رة في نھاي ار لي ام ملي  2015الع

ة ملي 24855( ي نھاي رة ف رانار لي ّكلت )2015 حزي ة9,1، وش ة المجّمع الي الميزاني ن إجم ن 31,1و % م % م

ة  ارتفعتومجموع التسليفات للقطاع الخاص.  وال الخاّص ام  النصف األول في %4,3بنسبة األم ، 2016من الع

  .2015ذاتھا من العام  في الفترة %4,8مقابل ارتفاعھا بنسبة 
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  الموجودات

    ارف التجارية لدى مصرف لبنانودائع المص

ان ارتفعت، 2016 حزيرانفي نھاية  ى  ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبن وازي إل ا ي ار  113444م ملي

رة  للي بقه 110018 مقاب ذي س ھر ال ة الش ي نھاي رة ف ار لي ة  106329و ملي ي نھاي رة ف ار لي ام ملي  2015الع

د ازدادت بنسبة  .)2015 حزيرانمليار ليرة في نھاية  101200( النصف  % في6,7وبذلك، تكون ھذه الودائع ق

  .2015% في الفترة ذاتھا من العام 5,7مقابل ارتفاعھا بنسبة ، 2016من العام  األول

 
  التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم

ة  ي نھاي رانف ت، 2016 حزي اع الخاص ال ارتفع ة للقط ن المصارف التجاري ة م ليفات الممنوح يمالتس ى مق ا  إل م

ل مليون 49453مليار ليرة أو ما يعادل  74550يوازي  ذي  49067 دوالر، مقاب ة الشھر ال ون دوالر في نھاي ملي

بقه ة  48045و س ي نھاي ون دوالر ف ام ملي ة  46292( 2015الع ي نھاي ون دوالر ف رانملي ذلك، )2015 حزي . وب

 أدنى بلغت مقابل ارتفاعھا بنسبة ،2016من العام  لالنصف األوفي % 2,9قد ازدادت بنسبة  ھذه التسليفات تكون

  .2015من العام  في الفترة ذاتھا 2,0%

 

  التسليفات المصرفية للقطاع العام

ة  ي نھاي رانف ت، 2016 حزي ام تراجع اع الع ة للقط ارف التجاري ن المص ة م ليفات الممنوح ى التس ادل  إل ا يع م

رة 56463 ل ،مليار لي رة في ن 56622 مقاب ار لي ذي سبقهملي ة الشھر ال ة  56984و ھاي رة في نھاي ار لي ام ملي الع

ار 57204( 2015 ة  اتملي ي نھاي رة ف رانلي تو .)2015 حزي ليفات تراجع ذه التس بة  ھ ي %0,9بنس النصف  ف

  . 2015من العام  % في الفترة ذاتھا1,6مقابل ارتفاعھا بنسبة  ،2016من العام  األول

  

من  النصف األول مليار ليرة في 3742لمصرفية للقطاع العام بالليرة بمقدار التسليفات ا تراجعتوفي التفصيل،  

ام  غ  2016الع ي  26641لتبل رة ف ار لي ة ملي راننھاي ين ،2016 حزي ي ح ام  ازدادت ف اع الع ليفات للقط التس

    .مليار ليرة 29822ما يعادل  لتصل إلىمليار ليرة  3221وازي بقيمة ت بالعمالت األجنبية

  

  الخارجية  الموجودات

ة تراجعت، 2016 حزيرانفي نھاية  ى  الموجودات الخارجية للمصارف التجاري ون 22253حوالي إل دوالر  ملي

ذي سبقه مليون 23077 مقابل ة  23794و دوالر في نھاية الشھر ال ون دوالر في نھاي ام ملي  23048( 2015الع

ة ي نھاي ون دوالر ف ران ملي ذه الموجودات  تراجعتو. )2015 حزي بة ھ ام  النصف األول % في6,5بنس من الع

  .2015من العام  الفترة ذاتھا% في 4,7بنسبة  تراجعھامقابل ، 2016
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 ً   الوضع النقدي -رابعا

    الكتلة النقدية

ةببالليرة و )3ة بمفھومھا الواسع (مالكتلة النقدي ارتفعت، 2016 حزيران في نھاية ى  العمالت األجنبي وازيإل ا ي  م

ل ،رةمليار لي 190520 بقه 189424 مقاب ذي س ة الشھر ال رة في نھاي ار لي رة  186360و ملي ار لي ة ملي في نھاي

ام  ة 181558( 2015الع ي نھاي رة ف ار لي ران ملي ذلك، و .)2015 حزي ونب ة (م تك ة االجمالي ة النقدي د ) 3الكتل ق

ام  النصف األول% في 2,2بنسبة  ارتفعت ل  ،2016من الع ا بنسبةمقاب ة ارتفاعھ رة  في %2,3 غتبل قريب الفت

ا ام  ذاتھ ن الع ة أخرى. 2015م ن جھ غ، م ة بل ة النقدي رة الكتل ّدل دول ي 57,87 )3)/م2م-3((مأي ) 3م( مع % ف

ة  راننھاي ل  2016 حزي ة  %57,84مقاب ارفي نھاي ام % 57,81و 2016 أي ة الع % في 57,99( 2015في نھاي

من  النصف األول فيمليار ليرة  4160 والبالغ) 3(م ماليةلكتلة النقدية اإلجا ارتفاعوتأتّى  .)2015 حزيراننھاية 

  :من 2016العام 

اع - رفي ارتف از المص دى الجھ افية ل ة الص ودات الخارجي ة للموج ة اإلجمالي ارف وأي ال( القيم مصرف المص

زي)ال وازي  مرك ا ي ادل  749بم ا يع رة (م ار لي ون 497ملي تجودوالر).  ملي ك ن اع  عن ذل ن ارتف ودات م الموج

رة ( 3467ذھب بمقدار ال ون 2300مليار لي ً  دوالر) ملي ا ذھب عالمي اع سعر أونصة ال لنتيجة ارتف  تراجع ، مقاب

 .دوالر) ماليين 1803مليار ليرة (ما يعادل  2719الموجودات الخارجية الصافية (غير الذھب) بما يوازي 

  .ليرة ارملي 6089 العام بقيمةعلى القطاع  لجھاز المصرفياديون  صافي ارتفاع -

ً "المسّجلة  فروقات القطع ارتفاع -   .ليرة اتمليار 3604بقيمة  " سلبا

از المصرفي الممنوحة التسليفات اإلجمالية ارتفاع - يم للقطاع الخاص من الجھ رة،  2149 بحوالي المق ار لي ملي

ة اع نتيج ن ارتف ّل م داره  ك ا مق الليرة بم ليفات ب رة 996التس ار لي العمالو، ملي ليفات ب ادلالتس ا يع ة بم  ت األجنبي

  .دوالر) مليون 766حوالي مليار ليرة ( 1154

  ليرة. مليار 1224البنود األخرى الصافية بقيمة  تراجع -

يو ن  النصف األول ف ام م ت ،2016الع يّق (م ارتفع ا الض الليرة بمفھومھ ة ب ة النقدي بة  )1الكتل ا، %2,8بنس  كم

  .%2,1بنسبة  )2اسع (مالكتلة النقدية بالليرة بمفھومھا الو ازدادت

  

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

  المصارف في األسواق الخارجية.
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  معدالت الفوائد

  معّدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

شبه  ليرة اللبنانيةعلى المحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بال ةلقَّ الفائدة المث بقيت، 2016 حزيران  في نھاية

 فيما ارتفع). 2015% في نھاية العام 6,94% في نھاية الشھر الذي سبق (6,95% مقابل 6,96 مستقّرة إذ بلغت

ً ( 1283 إلى متوسط عمر المحفظة  3,35يوماً ( 1222و سنوات) 3,38يوماً ( 1232 سنوات) مقابل 5,52يوما

 7إصدار سندات خزينة بالليرة من فئتَْي ذلك بيمكن تفسير و سنوات) في نھاية الفترات الثالث على التوالي.

، من جھة، وبكون االكتتابات 2016 حزيرانفي شھر  مليار ليرة) 1502( سنوات 10ومليارات ليرة)  303(

مليار ليرة)، من جھة  1053مليار ليرة) تجاوزت استحقاقات ھذه الفئات ( 1598بالسندات من الفئات األخرى (

ً خالل شھر  معدالتّرت واستق. ثانية لتسّجل  2016 حزيرانالفائدة الفعلية على سندات الخزينة الُمصَدَرة دوريا

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

. وبلغت الفائدة الفعلية سنوات % لفئة الخمس6,74، و% لفئة الثالث سنوات6,50% لفئة السنتين، 5,84السنة، 

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

 

  )Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األجنبية (

ة  ي نھاي ران ف ت ، 2016حزي دة بلغ ـمالت ةلقَّ المثالفائ ة بالع ندات الخزين ـة لس ة اإلجمالي ى المحفظ ة  عل األجنبي

)(Eurobonds 6,41 6,40% مقابل) ذي سبق ة الشھر ال انون األول 6,44% في نھاي ة ك )،  2015% في نھاي

ى  متوسط عمر المحفظةفيما انخفض   ل  6,52إل واريخ  6,09سنوات ( 6,57سنوات مقاب ة الت سنوات) في نھاي

ل تغيّر كبير في محفظة سندات اليو .الثالثة على التوالي ارب ولم يُسجَّ ون  133روبندز باستثناء استحقاق بما يق ملي

اريس  ؤتمر ب ى م ود إل ار الماضي، 2دوالر تع ي شھر أي ه ف ذكير بأن مّ . يجدر الت اَرْي  ت ة ملي ندات بقيم إصدار س

ا ة ذاتھ الليرة بالقيم ة ب ان دوالر من خالل عملية استبدال سندات خزين د  .لصالح مصرف لبن عت السندات توزّ وق

ون 500%، 6,25بعائد  2022دوالر أميركي استحقاق  مليون 500 رة كاآلتي:صدَ الجديدة المُ  دوالر أميركي  ملي

    %.6,85بعائد  2029دوالر أميركي استحقاق  مليارو% 6,40بعائد  2023استحقاق 

  

  الفوائد المصرفية على الليرة

ي  رانف يالً ، 2016 حزي دة انخفض قل د ةلقَّ المثمتوسط الفائ ع الجدي ى الودائ ةعل الليرة اللبناني ّددة ب ى  ة أو المج إل

ل 5,56 بق (5,58% مقاب ذي س ھر ال ي الش ران 5,51% ف ي حزي ا 2015% ف دة ). أم ةمتوسط الفائ ى  المثقَّل عل

الليرة دار  التسليفات الجديدة أو المجّددة ب انخفض بمق ران إلى  22ف ل 8,31نقطة أساس في حزي % 8,53% مقاب

  في أيار الماضي. 

ران  ع 2016وفي حزي دة ، ارتف الليرة ( ةلقَّ المثمتوّسط الفائ ين المصارف ب ى  )Interbank  Rateب % 3,80إل

  % لعدد من العمليات.9)، علماً أنه وصل إلى 2015% في حزيران 3,27% في الشھر الذي سبق (3,01مقابل 
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  ويعرض الجدول أدناه تطور الفائدة على الليرة في عدد من األشھر:

    

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

  2016حزيران   2016 أيار  2015 حزيران   

  5,56  5,58  5,51  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجّددة

  *8,31  *8,53  7,12  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجّددة

  3,80  3,01  3,27  ارفالمتوّسط المثقّل للفائدة بين المص

  المصدر: مصرف لبنان    

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

  

  الفوائد المصرفية على الدوالر

ّددة ب المثقَّلالمتوّسط ارتفع قليالً  ،2016 حزيرانفي  دة أو المج ع الجدي دى المصارف للفائدة على الودائ دوالر ل ال

ذي سبق (3,26% من 3,31إلى  في لبنان ران 3,16% في الشھر ال ا انخفض  )،2015% في حزي المتوّسط فيم

  .2016% في حزيران 7,20% في أيار إلى 7,29من  ل للفائدة على التسليفات الجديدة أو المجّددة بالدوالرقَّ المث

% 0,28% شأنه في الشھر الذي سبق (0,65على  لثالثة أشھرالليبور  معدل متوسط، استقّر 2016وفي حزيران 

  ). 2015في حزيران 

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

  

  تطّور الفائدة على الدوالر، بالنسبة المئوية (%) -10جدول رقم 
  2016 حزيران   2016 أيار  2015 حزيران   

  3,31  3,26  3,16  لمعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجّددةمتوسط ا

  7,20  7,29  7,03  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجّددة

 0,65 0,65  0,28  متوّسط معّدل ليبور لثالثة أشھر

  المصدر: مصرف لبنان    

       

  سوق القطع

وبقي ھامش  شأنه منذ سنوات عّدة ليرات 1507,5دوالر األميركي على أقفل متوسط سعر ال ،2016في حزيران 

غ  1514ليرة للشراء و 1501تسعيره على حاله، أي  ام العمل في سوق القطع بل  22ليرة للمبيع. يُذكر أن عدد أي

ً يوم   .2016من العام  السادسفي الشھر  ا

ةارتفعت على صعيد آخر،  العمالت األجنبي ان ب ار  32026من  موجودات مصرف لبن ة أي ون دوالر في نھاي ملي

ون 2559تكون ھذه الموجودات قد ارتفعت بقيمة  ،وعليه .2016مليوناً في نھاية حزيران  33197إلى  دوالر  ملي

ل  النصف األول من العام الجاريفي  دار مقاب ا بمق ذي  1708ارتفاعھ ام ال ا من الع رة ذاتھ ي الفت ين دوالر ف مالي

  سبق.
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  ستھالكؤشر أسعار االم

ع ، وبحسب مؤسسة البحوث واالستشارات، 2016حزيران في  روت وضواحيھامؤّشارتف ة بي  ر األسعار لمدين

انون األول 1,54% قياساً على الشھر الذي سبق، وارتفع بنسبة 0,62بنسبة  ة 2015% قياساً على ك د مقارن . وعن

ران  ة في حزي ي عشر المنتھي ة في  2016متوسط ھذا المؤشر في األشھر اإلثن ي عشر المنتھي مع األشھر اإلثن

  %.  0,67، يكون قد ارتفع بنسبة 2015حزيران 

  

ع بنسبة  مؤشر األسعار في لبنانأما  ران 0,67الذي تنشره إدارة اإلحصاء المركزي، فقد ارتف  2016% في حزي

دار فيما ان 2015% قياساً على كانون األول 0,36قياساً على الشھر الذي سبق، وارتفع بحوالي  % 3,3خفض بمق

ران  ة في حزي ة في  2016عند مقارنة متوسطه في األشھر اإلثني عشر المنتھي ي عشر المنتھي مع األشھر اإلثن

  .  2015حزيران 

  

  

  

  

  
 

         


