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  الوضع االقتصادي والمالي والمصرفي   

  2016  الثانيكانون 

   

، تراجعت غالبية مؤشرات قطاع االقتصاد الحقيقي قياساً على ما كانته في الشھر 2016في شھر كانون الثاني 

ارتفع الدين فيما  ،مليون دوالر 700سّجل ميزان المدفوعات عجزاً كبيراً تجاوز فقد . 2015األخير من العام 

النشاط المصرفي المعبَّر عنه  . أما2016في نھاية كانون الثاني  مليار دوالر 70,6ليصل إلى  العام اإلجمالي قليالً 

في  مليار دوالر 186,2فارتفع على نحو بسيط ليبلغ  ،في المصارف التجارية بإجمالي الموجودات/المطلوبات

ت احتياطيات مصرف لبنان بالعمالت األجنبية إلى على صعيد آخر، ارتفع. 2016الشھر األول من العام نھاية 

خالل  مستقّرة بالليرة معدالت الفائدة على سندات الخزينةوبقيت  2016مليار دوالر في نھاية كانون الثاني  31,6

 .الشھر المذكور

  

  

    الوضع االقتصادي العام -أوالً 

  الشيكات المتقاصة

انيكانون في  ة اإلجمال تراجعت، 2016 الث ةالقيم ة للشيكات المتقاّص ى ي ادل  إل ا يع ون 5774م ل  ملي دوالر مقاب

قيمة الشيكات  تراجعتو. 2015 الثانيكانون دوالر في  مليون 5821و الشھر الذي سبقدوالر في  مليون 5974

ام  2016الشھر األول من العام  % في0,8بنسبة المتقاصة  ة مع الشھر األول من الع ا  2015بالمقارن تراجع فيم

دّ  ةمع يكات المتقاّص ة الش رة قيم ى ل دول ي %70,4 إل اني  ف انون الث ل  2016ك ي %74,4مقاب اني  ف انون الث ك

  .كما يتبيّن من الجدول أدناه ،2015
  

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

نسبة التغيّر، %   2016  2015  2014  2013  

2016/2015  

  ليرةالشيكات بال

  العدد (آالف) -

  القيمة (مليار ليرة) -

  متوّسط قيمة الشيك (آالف الليرات)  -

  

306  

1968  

6431  

  

329  

2231  

6781  

  

335  

2246  

6704  

  

334  

2576  

7713  

  

-0,3  

+14,7  

+15,0  

  الشيكات بالعمالت األجنبية

  العدد (آالف) -

  القيمة (مليون دوالر) -

  متوّسط قيمة الشيك (دوالر) -

  

779  

4637  

5953  

  

747  

4680  

6265  

  

702  

4331  

6170  

  

678  

4065  

5996  

  

-3,4  

-6,1  

-2,8  

  مجموع قيمة الشيكات (مليار ليرة)

  متوّسط قيمة الشيك (آالف الليرات)

8958  

8256  

9286  

8630  

8775  

8462  

8704  

8601  

-0,8  

+1,6  

  دولرة الشيكات، %

  العدد - 

  القيمة - 

  

71,8  

78,0  

  

69,4  

76,0  

  

67,7  

74,4  

  

67,0  

70,4  

  

  المصدر: مصرف لبنان        
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  حركة االستيراد

ون 1494 قيمة الواردات السلعية بلغت ،2016 الثانيكانون في  ل دوالر ملي ون 1841 مقاب ر الشھدوالر في  ملي

د  السلعية الواردات ، لتكون2015 الثانيكانون دوالر في  مليون 1340و الذي سبق  % في11,5 بنسبة ازدادتق

ھر األ ام الش ن الع ام  2016ول م ن الع ھر األول م ع الش ة م ين، 2015مقارن ي ح توردة  ازدادت ف ات المس الكّمي

 .%32,4 كبيرة بلغت بنسبة

لعية تتوّزعو واردات الس ي ال اني  ف انون الث ز   2016ك ة المرك ت المنتجات المعدني اآلتي: احتلّ ا ك بحسب نوعھ

ادة كاألول  تھا الع ّكلت حّص وع، 24,9وش ن المجم ا% م ة ( تلتھ ناعة الكيميائي ات الص اآلالت ، ف%)10,4منتج

ّم  ،%)9,6ائية (بواألجھزة والمعّدات الكھر ل ث ّدات النق ةف ،%)8,6(مع ى و .%)7,8( منتجات صناعة األغذي عل

رز  صعيد دانأب ان البل ا لبن ي استورد منھ لع الت ي الس ام  ف ي الصين تحّلــ ،2016الشھر األول من الع ة  ف المرتب

واردات %12,9تھا لغت حّصبإذ األولى  وع ال دھاتل ،من مجم ة ( أتي بع ات المتحدة األميركي م  ،%) 6,8الوالي ث

    .%)5,4ألمانيا (ف، %)6,1( فاإلتحاد الروسي ،%)6,4ايطاليا (

  

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

2016/2015  
  11,5+  1494  1340  1873  1646  الواردات السلعية (مليون دوالر)

  المصدر: المركز اآللي الجمركي      

  

  حركة التصدير

ا  ،مليون دوالر 186إلى  الصادرات السلعية قيمة تراجعت، 2016 الثانيكانون في  وھو أدنى مستوى شھري لھ

ذ نوات 9 من ل ،س ون 236 مقاب ي دوالر ملي ذي س ف ھر ال ون 250و بقالش ي  ملي انون دوالر ف انيك  ،2015 الث

ً سّجلت وبذلك تكون الصادرات السلعية قد  ام  في %25,6 بنسبة تراجعا ة مع  2016الشھر األول من الع بالمقارن

   .2015الشھر األول من العام 

يو لعية ف اني  توّزعت الصادرات الس انون الث ت 2016ك اآلتي: احتلّ ا ك ات صناعة األ بحسب نوعھ ةمنتج  غذي

تھا  ارات، من مجموع الصاد %18,1المركز األول وبلغت حّص ادن  تلتھ ة والمع ة وشبه الكريم األحجار الكريم

ة  ةف، %)14,8(الثمين ّدات الكھربائي زة والمع مّ  ،%)12,9( اآلالت واألجھ ة  ث ناعة الكيميائي ات الص منتج

داأبرز  ومن. %)10,7( المعادن العادية ومصنوعاتھاف ،%)11,6( ان نالبل ا لبن ي صّدر إليھ الشھر  في السلع الت

ت السعوديةالمملكة العربية  :نذكر، 2016العام  األول من ى وبلغت حصتھا التي احتلّ ة األول من  %11,8 المرتب

الي إ ادراتالجم لعية ص ا، الس دة تلتھ ة المتح ارات العربي ا ( %)،11,1( اإلم وب افريقي ورية 9,5فجن ّم س %)، ث

  .%)6,3( العراقف %)،7,0(
  

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

نسبة التغيّر، %   2016  2015  2014  2013  
2016/2015  

  25,6-  186  250  244  405  الصادرات السلعية (مليون دوالر)
  المصدر: المركز اآللي الجمركي     
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  الحسابات الخارجية

ين 1605قدُره  أعلى عجز دوالر مقابل ماليين 1308 ز الميزان التجاريعج بلغ ،2016 الثانيكانون  في -  مالي

  .2015 الثانيكانون دوالر في  مليون 1090 قيمته أدنى وعجز في الشھر الذي سبق دوالر

ي  - انون ف انيك ّجلت، 2016 الث ة الصافية س ودات الخارجي از المصرفي  الموج دى الجھ ةل ات المالي  والمؤسس

 ً ون  719 ارببما يق تراجعا ل ،دوالرملي ا مقاب ة  تراجعھ ون دوالر 372بقيم ذي سبقفي  ملي او الشھر ال  تراجعھ

   .2015 الثانيكانون مليون دوالر في  280 بقيمة

  

  قطاع البناء

روت والشمال يْ مساحات البناء المرّخص بـھا لدى نقابتَ  تراجعت ،2016 الثانيكانون في  - ى المھندسين في بي  إل

ذي سبق  في 2م ألف 1079مقابل  )2(م مربع متر ألف 811 انو ن في  2م فأل 851والشھر ال انيك  .2015 الث

ً قد سّجلت مساحات البناء تراخيص  بذلك، تكونو ام  في %4,7 هنسبتُ  تراجعا ة  2016الشھر األول من الع بالمقارن

  .2015مع الشھر األول من العام 
  

  2016-2013السنوات  الشھر األول من في االمرخَّص بھ البناء مساحاتتطّور  -4جدول رقم 

 ، %نسبة التغيّر  2016  2015  2014  2013  
2016/2015  

 4,7- 811 851 1053 757 )2مساحات البناء اإلجمالية (ألف م

  المھندسين في بيروت والشمال تاابالمصدر: نق      

  

ي  - انون ف انيك ت،  2016 الث ر م بلغ توفاة عب ة المس وم العقاري ة الرس اريقيم جّل العق ات الس  63,6 ختلف أمان

رة 99,1 مليار ليرة مقابل ذي سبق مليار لي ار 67,7و في الشھر ال انون فــي  اً ملي انيك ذه  راجعتتو .2015 الث ھ

 .2015مقارنة مع الشھر ذاته من العام  2016في الشھر األول من العام  %6,1بنسبة الرسوم 

د إليات اعلى صعيد كمّ  - انون األولطن في  ألف 448 غتبلسمنت 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 رةبنس بلغت  كبي

  .2014 العامقياساً على  2015في العام % 8,6
  

  قطاع النقل الجوي

دولي ، بلغ عدد الرحالت اإلجمالية من 2016 الثانيكانون في  ة 5729وإلى مطار رفيق الحريري ال ، وعدد رحل

ً  243144الركاب القادمين  ابرين شخصاً و 298369والمغادرين  شخصا ً  5096الع ة شخصا ى صعيد حرك . وعل

ي الشھر  ر المطار ف ام الشحن عب ة 2016األول من الع م البضائع المفرغ غ حج ان 3708، بل ل  أطن  1905مقاب

  للبضائع المشحونة. أطنان

ذي سبقه، الشھر ذاته من ، وبالمقارنة مع 2016كانون الثاني  فيو ادمين بنسبة العام ال ة الق ّل من حرك ارتفعت ك

ة %12,2بنسبة % وعدد الرحالت 8,4% وحركة المغادرين بنسبة 7,8 شحن البضائع ، في حين تراجعت حرك

  .%2,8عبر المطار بنسبة 
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  ّصة الميدل ايست منھاحركة مطار رفيق الحريري الدولي وح -5جدول رقم 

  2016و 2015العامين  الشھر األول من في

  التغيّر، %  2016  2015  

  حركة الطائرات (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

5104  

38,0  

5729  

34,0  

+12,2  

  حركة القادمين (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

225479  

39,4  

243144  

37,1  

+7,8  

  حركة المغادرين (عدد)

  حّصة الميدل ايست، % منھا:

275366  

39,8  

298369  

36,2  

+8,4  

  -  5096  921  حركة العابرين (عدد)

  حركة شحن البضائع (طن)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

5776  

30,2  

5612  

29,9  

-2,8  

  المصدر: قسم التطوير والتسويق في مطار بيروت الدولي    

 
  حركة مرفأ بيروت

انون في  انيك د2016 الث غ ع روت ، بل أ بي واخر التي دخلت مرف اخرة، وحجم البضائع المفرغة 153د الب ه  ب في

614534  ً ا ً  68375والمشحونة  طن ا دد المستوعبات المفرغة طنّ توعب 23388، وع ً مس يو. ا  الشھر األول من ف

ه من وبالمقارنة مع  2016العام  ام الشھر ذات بقهالع ذي س ع، ال ّل من ارتف واخر بنسبة  ك جم حو %15,0عدد الب

ةالبضائع  بة  المفرغ م البضائع و %18,2بنس حونةحج بة  المش بةو %24,1بنس ة بنس توعبات المفرغ دد المس  ع

27,8%.  

  

   بورصة بيروت

ة ، 2016 كانون الثانيفي  غ عدد األسھم المتداول روت متواضعة، إذ بل سھماً  4478596بقيت حركة بورصة بي

انون  32,1سھماً قيمتھا اإلجمالية  4158263 مليون دوالر مقابل تداول 38,5قيمتھا اإلجمالية  مليون دوالر في ك

ة  2924443( 2015األول  ھماً بقيم اني  18,8س انون الث ي ك ون دوالر ف ة ).2015ملي يالً قيم ت قل  وانخفض

وقية ملة الس ن  الرس اني  11252م انون الث ة ك ي نھاي ون دوالر ف ى  2015ملي ة  11220إل ي نھاي ون دوالر ف ملي

  . 2016مليون دوالر في نھاية كانون الثاني  11088ثم إلى  2015 كانون األول

بةالقطاع المصرفي  استحوذ، 2016 كانون الثانيوفي  ى نس ة %91,2 عل ة األسھم المتداول الي قيم في  من إجم

    % للقطاع الصناعي.0,2و شركة سوليدير بسھَمْيھا "أ" و"ب"% ل8,6، مقابل بورصة بيروت

 
 ً   مة   المالية العا -ثانيا

ذي  16مليار ليرة مقابل فائض بقيمة  970بلغ العجز العام اإلجمالي ، 2015تشرين الثاني  في ملياراً في الشھر ال

انيمليار ليرة في  883(عجز بقيمة سبق  د ). 2014 تشرين الث ة) عن ة + خزين ة (موازن ة العام ام المالي يّن أرق وتب

 المعطيات التالية:  2015و 2014ْين العامَ األشھر األحد عشر األولى من  فيمقارنتھا 
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مليار ليرة  799، أي بمقدار اً مليار 13380مليار ليرة إلى  14179من  المبالغ اإلجمالية المقبوضةانخفاض  -

مليار ليرة) متأثّرة إلى حّد كبير بانخفاض عمليات  802-فقد انخفضت مقبوضات الخزينة ( %.5,6وبنسبة 

إيرادات الضريبة على  مليار ليرة) نتيجة انخفاض 48-اإليرادات الضريبية ( ضت، كما انخفالقبض من البلديات

وھي تتضّمن إيرادات  ،مليار ليرة) 51القيمة المضافة مقابل ارتفاع بسيط لإليرادات غير الضريبية (+

 ،2015ني من شھر كانون الثا اعتباراً مليار ليرة. تجدر اإلشارة إلى أنه  12االتصاالت التي تراجعت بمقدار 

ل فقط المبالغ الفعلية المحّولة من قبل وزارة االتصاالت إلى حساب الخزينة اللبنانية لدى مصرف لبنان، علًما  تُسجَّ

 المبالغ الشھرية المقّدرة من قبل وزارة االتصاالت أو وزارة المالية.  كانت تُعتمدأنه في السنوات السابقة 

ى،  المبالغ اإلجمالية المدفوعة انخفاض - وتيرة أدن ى  18738من ب رة إل ار لي ار 18266ملي ة ملي  472اً، أي بقيم

امانخفاض  من ذلكونتج  %.2,5مليار ليرة وبنسبة  دين الع ة ال ة من خارج خدم ات األّولي ة ب النفق ار  856قيم ملي

بة  رة وبنس ن أي %، 6,8لي ى  12634م رة إل ار لي اراً،  11778ملي اً أن ملي ة كعلم ى مؤسس اء التحويالت إل ھرب

نفط. 1137تراجعت بقيمة  لبنان رة نتيجة انخفاض أسعار ال اني  مليار لي انون الث اراً من ك ه اعتب ذكر أن ، 2015يُ

ة  تندية الصافية من الخزين ادات المس الي تحويالت االعتم ة احتساب إجم ي عملي ار ف دي كمعي د األساس النق يُعتم

اريخ ا دالً من ت ان ب اء لبن ة كھرب ى مؤسس ة إل ي اللبناني داً ف ان معتم ذي ك تندية ال ادات المس واتير االعتم تحقاق ف س

اني 6104السابق. أما خدمة الدين العام فقد ارتفعت من  انون الث رة ك رة في فت ارات لي اني  -ملي  2014تشرين الث

  %.6,3مليار ليرة وبنسبة  384، أي بقيمة 2015تشرين الثاني  -ملياراً في فترة كانون الثاني 6488إلى 

ام  4559يكون العجز العام قد ارتفع من لك، وبذ - ى من الع رة في األشھر األحد عشر األول ار لي ى  2014ملي إل

دفوعات 2015ملياراً في الفترة ذاتھا من العام  4885 ى  %24,3من  وارتفعت نسبتُه من مجموع الم % 26,7إل

  .  في الفترتَْين المذكورتَْين على التوالي

ي  - هقيمئضاً بلغت فاوحقّق الرصيد األّول رة 1602 ت ار لي ام   ملي ى من الع  2015في األشھر األحد عشر األول

  . 2014مليار في الفترة ذاتھا من العام  1545مقابل فائض أدنى بقليل قدُره 

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

 .2015و 2014العاَمْين  األشھر األحد عشر األولى من رنتھما فيعند مقا

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

  2015 2تشرين -2كانون   2014 2تشرين  -2كانون   

  35,5  32,6  خدمة الدين العام/المدفوعات اإلجمالية

  48,5  43,0  خدمة الدين العام /المقبوضات اإلجمالية

  مصدر المعلومات: وزارة المالية     

 
  سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

أشهر،  3للمحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة (فئات  القيمة اإلسميةبلغت ، 2016كانون الثاني في نهاية 
 64368 )شهراً  144شهرًا و 120رًا، شه 96، شهراً  84 ،شهرًا◌َ  60شهرًا،  36شهرًا،  24شهرًا،  12أشهر،  6
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. 2015الثاني مليار ليرة في نهاية كانون  61095و 2015العام في نهاية  اً مليار  64112مليار ليرة مقابل 
 نشير إلى أن. 2016الشهر األول من العام مليار ليرة في  256وبذلك، تكون هذه المحفظة قد ازدادت بقيمة 

إلى  إضافةً مليار ليرة  388سنوات بقيمة  7سندات من فئة  2016نون الثاني في شهر كا وزارة المالية أصدرت
، توّزعت محفظة السندات بالليرة على 2016 كانون الثانيوفي نهاية  السندات العادية التي ُتصدرها أسبوعيًا.

  مختلف الفئات كاآلتي:
  

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

  100,00  5,24  12,44  3,08  19,40  20,47  30,17  6,66  1,55  0,73  0,26  2016ك ثاني 

  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

ة  اع حصة فئ ام 18,9شھراً من  84يتبيّن من الجدول أعاله ارتف ة الع ى  2015% في نھاي ة 19,4إل % في نھاي

اني  انون الث ة  2016ك ع حصة فئ ل تراج ھراً  36مقاب ن  ش ى 31,1م ات 30,2% إل ّجلت الفئ ا س اً ، فيم % تباع

  األخرى تغيّرات طفيفة إّما صعوداً أو نزوالً.
  

ةوارتفعت  ة الفعلي الليرة: من  القيم ة ب ة اللبناني ندات الخزين ة لس ة  64654للمحفظة اإلجمالي ي نھاي رة ف ار لي ملي

انون األول  ى  2015ك اني   65007إل انون الث ة ك ارات في نھاي رة) 353(+ 2016ملي ار لي ى ملي . وتوّزعت عل

  المكتتبين كاآلتي:

  
  توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين -6جدول رقم 

  نھاية الفترة، مليار ليرة لبنانية) -(القيمة الفعلية    
  2016ك ثاني    2015ك أول    2014 ك أول    

  المصارف 

  الحصة من المجموع

31312  

51,2%  

29738 

46,0%  

29002  

44,6%  

  مصرف لبنان

  الحصة من المجموع

19454  

31,8%  

23907  

37,0%  

24976  

38,4%  

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

547  

0,9                 %

562  

0,9%  

561  

0,9%  

  المؤسسات العامة

  الحصة من المجموع

7701  

12,6%  

8461  

13,1%  

8488  

13,1%  

  الجمھور

  وعالحصة من المجم

2181  

3,6%  

1986  

3,1%  

1980  

3,0%  

  65007  64654  61195  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان      

 
ان من  اع حصة مصرف لبن الليرة في 37يتبيّن من الجدول أعاله ارتف ة ب % من مجموع محفظة سندات الخزين

ام  ة الع ى  2015نھاي اني 38,4إل انون الث ة ك ي نھاي اض حصة المصارف 2016% ف ه انخف ن  قابل ى 46م % إل

  %.  17% في الفترتَْين على التوالي، فيما استقّرت حصة القطاع غير المصرفي على 44,6
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  سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

 Eurobondsمحفظة سندات الخزينة اللبنانية الُمصَدرة بالعمالت األجنبية  بلغت، 2016 كانون الثانيفي نـھاية 

 24916مليون دوالر مقابل  24996ما يوازي سمية زائد الفوائد المتراكمة حتى تاريخه) (قيمة االكتتابات اإل

   .2015مليون دوالر في نھاية العام 
دز ارتفعت، 2016 كانون الثانيوفي نھاية  الي محفظة سندات اليوروبون  محفظة المصارف التجارية من إجم

بتُه  18161إلى ما يوازي  ا نس ل  %72,7مليون دوالر (أي م وع المحفظة) مقاب وازيمن مجم ا ي  17645 م

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

  الدين العام

انيفي نـھاية  انون الث غ ، 2016 ك اليبل ام اإلجم دين الع وازي  106453 ال ا ي رة (م ار لي ار دوالر)   70,6ملي ملي

ان 0,4، أي بزيادة نسبتھا 2015ة في نھاية العام مليارات لير 106005مقابل  الي ك %، علماً أن الدين العام اإلجم

  في الشھر األول من العام السابق. استقرّ قد 

ام  ي الشھر األول من الع ر2016وف رَّ دين المح ّل من ال ادة ك الي من زي ام اإلجم دين الع اع ال أتّى ارتف الليرة  ، ت ب

   مليون دوالر). 63مليار ليرة ( 95مليار ليرة والدين المحّرر بالعمالت األجنبية بما يوازي  353اللبنانية بقيمة 

رة في  93080الدين العام الصافي، المحتَسب بعد تنـزيل ودائع القطاع العام لدى الجھاز المصرفي،  وبلغ مليار لي

ً اعارتف مسّجالً ، 2016كانون الثاني نھاية    .2015قياساً على نھاية العام  %0,3نسبتُه  ا

ـھاية  ي ن اني وف انون الث ة 2016ك ة، بلغت قيم الليرة اللبناني ّرر ب ام المح دين الع ّكلةً  65548 ال رة، مش ار لي ملي

ار 40905مقابل ما يعادل   % من إجمالي الدين العام61,6حوالي  ة، ات ملي العمالت األجنبي دين المحّرر ب رة لل لي

 % من الدين العام اإلجمالي.38,4ا نسبتُه أي م

ة،  الليرة اللبناني ام المحّرر ب دين الع ام 45,8انخفضت حصة المصارف من على صعيد تمويل ال ة الع % في نھاي

ان من  2016% في نھاية كانون الثاني 44,5إلى  2015 اع حصة مصرف لبن ى 37,3مقابل ارتف % 38,7% إل

  ه استقرار حصة القطاع غير المصرفي.في التاريَخْين على التوالي وشب

  
  مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية -7جدول رقم 

  بالنسبة المئوية -نھاية الفترة     
  2016ك ثاني   2015ك أول     2014أول  ك  

  44,5  45,8  51,0  المصارف في لبنان
  38,7  37,3  32,1  مصرف لبنان

  16,8  16,9  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
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  مصادر تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية -8جدول رقم 
  بالنسبة المئوية -نھاية الفترة

  2016ي ك ثان  2015 ك أول   2014ك أول   

  3,8  3,8  4,8  الحكومات

  0,2  0,2  0,3  2-قروض باريس

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

  92,1  92,1  90,3  سندات يوروبوندز

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

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

 
 

  يثالثاً: القطاع المصرف

ة  ارتفعت، 2016 الثانيكانون  في نھاية ات اإلجمالي ةالموجودات/المطلوب ة العامل ة للمصارف التجاري   والمجّمع

ادل  إلىفي لبنان  ا يع وازي  280699م ا ي رة (م ار لي ار دوالر)، 186,2ملي ل ملي رة في  280379 مقاب ار لي ملي

ة  ام نھاي ار 264927و 2015الع ة  ملي ي نھاي رة ف انلي انون الث ارف  وازداد .2015ي ك ة المص الي ميزاني إجم

ام في  %0,1بنسبة التجارية، الذي يشير إلى حجم النشاط المصرفي،  في حين بقي  2016الشھر األول من الع

  .2015ر يُذكر في الشھر األول من العام يّ دون تغ

  

  المطلوبات

  الودائع اإلجمالية في المصارف التجارية

ة  ي نھاي انون ف انيك ت، 2016 الث ة بلغ دى المصارف التجاري ة ل ع اإلجمالي اع و ،الودائ ع القط ّم ودائ ي تض الت

ا  الخاص المقيم وغير المقيم، إضافةً  ام، م ادل إلى ودائع القطاع الع رة وشّكلت  233425يع ار لي من  %83,2ملي

ل ات مقاب الي المطلوب ة  233589 إجم ي نھاي رة ف ار لي ام ملي رة 222249و 2015الع ار لي ي نھاي ملي انون ة ف ك

اني  بة  تراجعت. و2015الث ة بنس ع اإلجمالي ام  في %0,1الودائ ا تراجعت ، 2016الشھر األول من الع اً أنّھ علم

  . 2015الشھر األول من العام في بالنسبة ذاتھا 

ى  ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم معّدل دولرة تراجعو يالً إل انون 64,67قل ة ك اني% في نھاي  2016 الث

  ).2015% في نھاية كانون الثاني 65,51( 2015العام % في نھاية 64,88 ابلمق

يم  تراجعت، 2016 الثانيكانون في نھاية  - ةالودائع اإلجمالية للقطاع الخاص المق دى المصارف التجاري  إلى ل

ادل  ا يع رة وشّكلت  180167م ار لي ل64,2ملي ات، مقاب الي المطلوب رة 180489 % من إجم ار لي ة في  ملي نھاي

ام  ار 171509و 2015الع رة اتملي ة  لي ي نھاي اني ف انون الث بة  تراجعت. و2015ك ع بنس ذه الودائ ي  %0,2ھ ف

   .2015الشھر األول من العام في  %0,3 بنسبة تراجعھا، مقابل 2016الشھر األول من العام 

  
ام الشھر األول من  % في0,5 وفي التفصيل، ارتفعت ودائع المقيمين بالليرة بنسبة  تراجعتفي حين ، 2016الع

ين ة  ودائع المقيم العمالت األجنبي الي تراجع .%0,6 بنسبةب يم وبالت ع القطاع الخاص المق رة ودائ ّدل دول ى  مع إل
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انون 58,96 ة ك ي نھاي اني% ف ل  2016 الث ام 59,23مقاب ة الع ي نھاي انون 59,73( 2015% ف ة ك ي نھاي % ف

   ).2015الثاني 

  

ة و ي نھاي انون ف انيك ت، 2016 الث يم ارتفع ر المق اع الخاص غي ع القط ة ودائ دى المصارف التجاري ى ل ا  إل م

ة  دوالر مليون 30381و 2015العام مليون دوالر في نھاية  31858 دوالر مقابل مليون 31982يوازي  في نھاي

ام  % في0,4وارتفعت ھذه الودائع بنسبة . 2015كانون الثاني  ل 2016الشھر األول من الع اارت مقاب  بنسبة فاعھ

  .2015في الشھر األول من العام % 0,3

     

    ودائع القطاع المالي غير المقيم     

ان ارتفعت، 2016 الثانيكانون في نھاية  ة في لبن ة العامل  ودائع القطاع المالي غير المقيم لدى المصارف التجاري

ة  6020و 2015 العامدوالر في نھاية  مليون 6543 دوالر مقابل ماليين 6709حوالي إلى  مليون دوالر في نھاي

  .2015كانون الثاني 

  

    األموال الخاصة للمصارف التجارية

ة بلغت، 2016 الثانيكانون  في نھاية وال الخاصة للمصارف التجاري ادل  األم ا يع رة ( 25163م ار لي  16,7ملي

اني ة في نھاية مليار لير 23731و 2015العام مليار ليرة في نھاية  25131 مليار دوالر) مقابل ، 2015كانون الث

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

وھي نسبة الزيادة ذاتھا التي سّجلتھا في الشھر األول من ، 2016الشھر األول من العام  في %0,1بنسبة الخاّصة 

  .2015العام 

 

  الموجودات

    ئع المصارف التجارية لدى مصرف لبنانودا

ان ارتفعت، 2016 الثانيكانون في نھاية  دى مصرف لبن ة ل ع المصارف التجاري ى ودائ وازي  إل ا ي  107042م

ة  96390و 2015العام مليار ليرة في نھاية  106329 مقابلمليار ليرة  رة في نھاي اني مليار لي انون الث . 2015ك

ام  % في0,7ازدادت بنسبة  وبذلك، تكون ھذه الودائع قد ا ، 2016الشھر األول من الع اع ذاتھ وھي نسبة اإلرتف

  .2015التي سّجلتھا في الشھر األول من العام 

 
  التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم

يم ارتفعت، 2016 الثانيكانون في نھاية  ة للقطاع الخاص المق ى التسليفات الممنوحة من المصارف التجاري ا إل  م

ة  48045 دوالر، مقابل مليون 48174مليار ليرة أو ما يعادل  72622يوازي  ون دوالر في نھاي ام ملي  2015الع
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ة  45275و اني مليون دوالر في نھاي انون الث ذلك، 2015ك ليفات تكون. وب ذه التس د ازدادت بنسبة  ھ في % 0,3ق

  .2015الشھر األول من العام في % 0,2 بنسبة في حين كانت قد تراجعت ،2016الشھر األول من العام 

 

  التسليفات المصرفية للقطاع العام

ام بلغت، 2016 الثانيكانون في نھاية  ة للقطاع الع ادل  التسليفات الممنوحة من المصارف التجاري ا يع  57082م

ة  56984 مقابل ،مليار ليرة ام مليار ليرة في نھاي ة  56017و 2015الع رة في نھاي ار لي انملي انون الث  .2015ي ك

د ،2016الشھر األول من العام  في %0,2بنسبة  ھذه التسليفات ازدادتو  %0,5 بنسبة تراجعت في حين كانت ق

  . 2015الشھر األول من العام  في

  
دار  تراجعتوفي التفصيل،   الليرة بمق ام ب رة في 680التسليفات المصرفية للقطاع الع ار لي الشھر األول من  ملي

انون نھاية ليرة في  اتمليار 29704لتبلغ  2016العام  انيك ام  ازدادت في حين ،2016 الث ليفات للقطاع الع التس

    .مليار ليرة 27378ما يعادل  لتصل إلىمليار ليرة  778وازي بقيمة ت بالعمالت األجنبية

  

  الموجودات الخارجية 

انون في نھاية  انيك ة تراجعت، 2016 الث ة للمصارف التجاري ى  الموجودات الخارجي ين 23309حوالي إل  مالي

ام مليون دوالر في نھاية  23794 دوالر مقابل ة 23872و 2015الع ون دوالر في نھاي اني  ملي انون الث . 2015ك

تو بة  تراجع ودات بنس ذه الموج ي2,0ھ ام  % ف ن الع ھر األول م ا ، 2016الش ل تراجعھ بة مقاب ي 1,3بنس % ف

  .2015الشھر األول من العام 

  

 ً   قديالوضع الن -رابعا

    الكتلة النقدية

ة النقدي بلغت، 2016 الثانيكانون  في نھاية ا الواسع (مالكتل الليرة و )3ة بمفھومھ ةبب وازي العمالت األجنبي ا ي  م

ة مليار ليرة  186360 مقابل ،مليار ليرة 185815 ام في نھاي ة  176583و 2015الع رة في نھاي ار لي انون ملي ك

اني  ذلك، و .2015الث ونب ة ال تك ة (مالكتل ة االجمالي د ) 3نقدي بة  تراجعتق ي 0,3بنس ام % ف الشھر األول من الع

ل  ،2016 امقاب بة  تراجعھ ي0,5بنس ام  % ف ن الع ھر األول م ة أخرى. 2015الش ن جھ ع، م رة  تراج ّدل دول مع

ة ة النقدي ى  )3)/م2م-3((مأي ) 3م( الكتل يالً إل انون 57,62قل ة ك ي نھاي اني% ف ل  2016 الث ي  %57,81 مقاب ف

اني 58,45( 2015العام نھاية  أتّى  .)2015% في نھاية كانون الث ةا تراجعوت ة اإلجمالي ة النقدي الغ) 3(م لكتل  والب

  :من 2016الشھر األول من العام  فيمليار ليرة  545

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

ة  تراجع عن ذلك نتجودوالر).  مليون 319مليار ليرة (ما يعادل  480يوازي  بما مركزي)ال الموجودات الخارجي
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الموجودات في حين ارتفعت ، دوالر) مليون 738مليار ليرة (ما يعادل  1113الصافية (غير الذھب) بما يوازي 

   .دوالر) مليون 420مليار ليرة ( 633من الذھب بمقدار 

  .مليار ليرة 1218 على القطاع العام بقيمة لجھاز المصرفياديون  صافي ارتفاع -

ً "المسّجلة  فروقات القطع ارتفاع -   .مليار ليرة 636بقيمة  " سلبا

اع - ة ارتف ليفات اإلجمالي ة التس از المصرفي الممنوح يم للقطاع الخاص من الجھ والي المق رة،  194 بح ار لي ملي

ا كّل من ارتفاع نتيجة داره  التسليفات بالليرة بم رة 116مق ار لي ادلو، ملي ا يع ة بم العمالت األجنبي ليفات ب  78 التس

  .دوالر) مليون 52حوالي مليار ليرة (

  ليرة. مليار 841البنود األخرى الصافية بقيمة  تراجع -

ا الضيّق (م تراجعت ،2016العام الشھر األول من  فيو الليرة بمفھومھ في حين ، %3,9بنسبة  )1الكتلة النقدية ب

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

  

  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 المقيموودائع  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

ة ةلقَّ المثالفائدة بقيت ، 2016 كانون الثاني  في نھاية الليرة اللبناني ة ب ة لسندات الخزين ى المحفظة اإلجمالي شبه  عل

ت  تقّرة وبلغ ل 6,93مس ام 6,94% مقاب ة الع ي نھاي اني 6,90( 2015% ف انون الث ة ك ي نھاي ). 2015% ف

يالً  ض قل ةوانخف ر المحفظ ط عم ى  متوس اً ( 1217إل ل  3,33يوم نوات) مقاب اً ( 1222س نوات)  3,35يوم س

  سنوات) في نھاية الفترات الثالث على التوالي .  3,36يوماً ( 1225و

لتسّجل في  2016الفائدة الفعلية على سندات الخزينة الُمصَدَرة دورياً خالل شھر كانون الثاني  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، % لفئة السنتين5,84 دة عل . وبلغت الفائ

  دون تغيّر قياساً على آخر إصدار من الفئة المذكورة. ب% 7,08سنوات التي تّم إصدارھا خالل الشھر  7من فئة 

  

  )Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األجنبية (

ـمالت  ةلقَّ المثالفائدة انخفضت قليالً ، 2016كانون الثاني في نھاية  ة بالع ـة لسندات الخزين ى المحفظة اإلجمالي عل

ة ( ى  Eurobonds)األجنبي ن 6,41إل انون األول 6,44% م ة ك ي نھاي انون 6,41( 2015% ف ة ك ي نھاي % ف
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ل سنوات م 6,23إلى  متوسط عمر المحفظة)، وارتفع  2015الثاني  ة  5,33سنوات ( 6,09قاب سنوات) في نھاي

والي ى الت ة عل واريخ الثالث اني  .الت انون الث ي ك تحقّت ف والي  2016وكانت اس دز بح ندات يوروبن ون  432س ملي

عمدت وزارة المالية إلى تمويلھا في إطار اتفاقية مع مصرف لبنان. وتوّزع ھذا اإلصدار على شريحتَْين، ف، دوالر

دة قسيمة  2024مليون دوالر تُضاف إلى السندات التي تستحّق في تشرين الثاني  38,5بقيمة  األولى % 6,25بفائ

ة  ة بقيم اني  393,2والثاني رين الث ي تش تحّق ف ي تس ندات الت ى الس اف إل ون دوالر تُض يمة  2028ملي دة قس بفائ

6,65   .%  

  

  الفوائد المصرفية على الليرة

ي  انيف انون الث ط الفاانخفض ، 2016 ك دة متوس ة ةلقَّ المثئ الليرة اللبناني ّددة ب دة أو المج ع الجدي ى الودائ ى  عل إل

انون األول5,56% مقابل 5,52 اني 5,57( 2015 % في ك انون الث ا يخصّ 2015% في ك ا في م متوسط  ). أم

الليرة المثقَّلةالفائدة  ّددة ب دة أو المج ليفات الجدي غ  ،على التس اني 8,28فبل انون الث مّ  2016% في ك د ت احتسابه  وق

م  يط رق يم الوس ى التعم تناداً إل اريخ  389اس ار  22ت ن  ،2015أي تفادة م ھيل أو اس م أو تس ل أي دع ك قب وذل

اني و7,26نشير إلى أن ھذا المعدل كان  ،االحتياطي اإلزامي. وللذكر انون الث انون األول 7,45% في ك % في ك

   .)12/2/1995تاريخ  18(بحسب التعميم األساسي رقم  2015

اني  تقّر 2016وفي كانون الث دة ، اس الليرة ( ةلقَّ المثمتوّسط الفائ ين المصارف ب % 3على  )Interbank  Rateب

  ).2015% في كانون الثاني 2,79( 2015% في كانون األول 3,03مقابل 

  

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

  

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

  2016ك ثاني   2015 ك أول   2015 ك ثاني   

  5,52  5,56  5,57  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجّددة

  *8,28  7,45  7,26  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجّددة

  3,00  3,03  2,79  المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

  المصدر: مصرف لبنان    

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

  

  الفوائد المصرفية على الدوالر

دى  المثقَّلالمتوّسط ارتفع  ،2016 كانون الثانيفي  دوالر ل ّددة بال دة أو المج ع الجدي ى الودائ دة عل المصارف للفائ

ا يخّص و ).2015% في كانون الثاني 3,12( 2015% في كانون األول 3,17% مقابل 3,22إلى  في لبنان في م

اني 7,34بلغ ، ل للفائدة على التسليفات الجديدة أو المجّددة بالدوالرقَّ المتوّسط المث انون الث ّم  ،2016% في ك د ت وق

م  يط رق يم الوس ى التعم تناداً إل ابه، إس اريخ  389احتس ار  22ت ن 2015أي ل م ھيل أو تنزي م أو تس ل أي دع ، قب
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ذكر ان  ،االحتياطي اإلزامي. ولل دل ك ذا المع ى أن ھ انون األول 7,06و %6,96نشير إل اني وك انون الث % في ك

   .)12/2/1995تاريخ  18(بحسب التعميم األساسي رقم على التوالي  2015

ى  يبور لثالثة أشھرالل معدل متوسط، ارتفع 2016وفي كانون الثاني  ل 0,62إل انون األول 0,54% مقاب % في ك

  ). 2015% في كانون الثاني 0,25( 2015
  

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

  تطّور الفائدة على الدوالر، بالنسبة المئوية (%) -10جدول رقم 
  2016 ك ثاني  2015 ك أول  2015 ك ثاني  

  3,22  3,17  3,12  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجّددة

  *7,34  7,06  6,96  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجّددة

 0,62 0,54  0,25  متوّسط معّدل ليبور لثالثة أشھر

  المصدر: مصرف لبنان    

  احتسابه قبل أي دعم أو تسھيل أو تنزيل من االحتياطي اإللزامي. ويتمّ ، 389قم *بموجب التعميم الوسيط ر     

  

  سوق القطع

ى  ،2016في كانون الثاني  رات 1507,5أقفل متوسط سعر الدوالر األميركي عل ّدة لي ذ سنوات ع أنه من ي  ش وبق

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

ً يوم 19بلغ    .2016من العام  األولفي الشھر  ا

ون 30638من  موجودات مصرف لبنان بالعمالت األجنبية ارتفعتعلى صعيد آخر،  ة دوالر  ملي انون في نھاي ك

ول الشھر األدوالر في  ماليين 1003بمقدار  أي ،2016مليوناً في نھاية كانون الثاني  31641إلى  2015 األول

  مليون دوالر في الشھر األول من العام الذي سبق. 11اع بقيمة فارتمقابل  من العام الجاري
  

  ؤشر أسعار االستھالكم

ي  اني ف انون الث ب مؤسّ 2016ك ارات، ، وبحس وث واالستش ة البح ع س روت مؤّشارتف ة بي عار لمدين ر األس

واحيھا بة  وض ى2,25بنس اً عل انون األول  % قياس ا قيا2015ك اني . أّم انون الث ى ك اً عل ذا ف، 2015س ون ھ يك

ة في 1,45المؤشر قد ارتفع بنسبة  ي عشر المنتھي %، فيما بقي شبه مستقّر عند مقارنة متوسطه في األشھر اإلثن

  %). 0,04(+ 2015مع األشھر اإلثني عشر المنتھية في كانون الثاني  2016كانون الثاني 
  

ذي تنشره إ مؤشر األسعار في لبنانأما  د انخفض بنسبة ال اني 1,5دارة اإلحصاء المركزي، فق انون الث % في ك

% 3,7وبحوالي  2015% قياساً على كانون الثاني 2,8، وانخفض بحوالي 2015قياساً على كانون األول  2016

ة في  2016عند مقارنة متوسطه في األشھر اإلثني عشر المنتھية في كانون الثاني  مع األشھر اإلثني عشر المنتھي

  .  2015كانون الثاني 

  
 

          
 


