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  الوضع االقتصادي والمالي والمصرفي   

  2016  تموز    

   

حركة مقاصة الشيكات ك إذ أن معظمھا غير مشّجعة مؤشرات القطاع الحقيقي نتائج جاءت، 2016في شھر تموز 

ً على الشھر الذي  ،السلعية والواردات والصادرات بھا ومساحات البناء المرّخص ً قياسا سّجل تراجعاً واضحا

النشاط المصرفي وارتفع حركة الوافدين إلى لبنان عبر المطار.  مثل تحّسناً، بعضھا اآلخر عرف سبق، في حين

ً  بشكل معتدل المعبَّر عنه بإجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية ً أن  ،تموزشھر  في  نسبيا معّدل علما

في الفترة ذاتھا من العام  ارتفاعه  كان أعلى من )%2,7في األشھر السبعة األولى من العام الجاري (+ ارتفاعه

ً على صعيد آخر، حقّق ميزان المدفوعات  .%)2,4(+ 2015  2016مليون دوالر في تموز  352قدره  فائضا

مصرف لبنان  موجودات قليالً  انخفضت، في حين في األشھر األربعة التي سبقت متتالية وذلك بعد عجوزات

على صعيد  .2016تموز مليار دوالر في نھاية  32,7مرتفع بلغ  مستوى ندع علماً أنھا ال تزالبالعمالت األجنبية 

، كما بقيت معدالت الفائدة على الليرة 2016آخر، استقّرت معدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة في تموز 

   .الشھر المذكورفي  يُذكر تغيّردون بوالدوالر 

  

    الوضع االقتصادي العام -أوالً 

  قاصةالشيكات المت

ي  وزف ة بلغت، 2016 تم يكات المتقاّص ة للش ة اإلجمالي ادل  القيم ا يع ون 5238م ل  ملي ون 5653دوالر مقاب  ملي

ي  بقدوالر ف ذي س ھر ال ون 5463و الش ي  ملي وزدوالر ف تو. 2015 تم يكات المتقاصة  تراجع ة الش بة قيم بنس

ام  األشھر السبعة األولى % في2,9 ة مع  2016من الع رةبالمقارن ا الفت ام  ذاتھ ا  2015من الع ّدل تراجع فيم مع

ة  في %73,6مقابل  2016 تموز -كانون الثانيفترة  في %71,3 إلى دولرة قيمة الشيكات المتقاّصة الفترة المماثل

  .كما يتبيّن من الجدول أدناه ،2015 من العام
  

  2016- 2013السنوات  من األشھر السبعة األولى 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)  -

  

2237  

14610  

6531  

  

2291  

15726  

6864  

  

2353  

16000  

6800  

  

2431  

16899  

6951  

  

+3,3  

+5,6  

+2,2  

  الشيكات بالعمالت األجنبية

  العدد (آالف) -

  القيمة (مليون دوالر) -

  متوّسط قيمة الشيك (دوالر) -

  

5463  

32303  

5913  

  

5141  

32734  

6367  

  

4824  

29596  

6135  

  

4668  

27837  

5963  

  

-3,2  

-5,9  

-2,8  

  مجموع قيمة الشيكات (مليار ليرة)

  متوّسط قيمة الشيك (آالف الليرات)

63307  

8222  

65073  

8756  

60616  

8446  

58863  

8292  

-2,9  

-1,8  

  دولرة الشيكات، %

  العدد - 

  القيمة - 

  

70,9  

76,9  

  

69,2  

75,8  

  

67,2  

73,6  

  

65,8  

71,3  

  

  المصدر: مصرف لبنان        
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  حركة االستيراد

ون 1447 إلى قيمة الواردات السلعية تراجعت ،2016 تموزفي  ل دوالر ملي ون 1533 مقاب ر الشھدوالر في  ملي

ون 1527و الذي سبق وزدوالر في  ملي ي  .2015 تم ا ف ىأّم ام  األشھر السبعة األول د ازدادت 2016من الع ، فق

ة واردات قيم لعية ال بة الس ع بال %5,2 بنس ة م امقارن رة ذاتھ ام  الفت ن الع ين، 2015م ي ح ات  ازدادت ف الكّمي

 .%17,8 بلغت أكبر المستوردة بنسبة

ة   2016 زتمو -كانون الثاني فترة في الواردات السلعية تتوّزعو ت المنتجات المعدني بحسب نوعھا كاآلتي: احتلّ

ز األول  ادة كالمرك تھا الع ّكلت حّص ا21,3وش وع، تلتھ ن المجم ة ( % م ناعة الكيميائي ات الص ، %)11,1منتج

ّدات الكھرف زة والمع ة (باآلالت واألجھ ّم  ،%)10,0ائي ل ث ّدات النق ةف ،%)9,2(مع ناعة األغذي ات ص  منتج

ان البلدانأبرز  دعلى صعيو .%)7,4( ا لبن ى في السلع التي استورد منھ ام  األشھر السبعة األول  ،2016من الع

اا أتي بعدھاتل ،من مجموع الواردات %11,3تھا لغت حصّ إذ بالمرتبة األولى  في الصين تحلّ  ّم %)7,6( يطالي  ، ث

    .%)5,0( فاليونان ،%)6,1( ألمانياف، %)6,9( الواليات المتّحدة األميركية

  

  2016-2013السنوات  من األشھر السبعة األولى الواردات السلعية في -2جدول رقم 
نسبة التغيّر، %   2016  2015  2014  2013  

2016/2015  
  5,2+  10842  10309  11937  12510  الواردات السلعية (مليون دوالر)

  المصدر: المركز اآللي الجمركي      

  

  حركة التصدير

وزفي  ة بلغت، 2016 تم لعية قيم ون دوالر 247 الصادرات الس ل  ،ملي ذي  280مقاب ون دوالر في الشھر ال ملي

 األشھر السبعة األولى في %7,7 بنسبةالصادرات السلعية . وتراجعت 2015 تموزمليون دوالر في  218سبقه و

   .2015من العام  ذاتھا الفترةبالمقارنة مع  2016من العام 

ت 2016 تموز -انون الثانيك فترة توّزعت الصادرات السلعية فيو اآلتي: احتلّ ة  بحسب نوعھا ك األحجار الكريم

ة ادن الثمين ة والمع به الكريم تھا  وش ز األول وبلغت حّص وع الصاد %25,0المرك ن مجم ارات، م ات  تلتھ منتج

ةف، %)16,0( صناعة األغذية ّدات الكھربائي زة والمع مّ  ،%)12,1( اآلالت واألجھ ة منتجات الصناعة الكيميائ ث ي

رز  ومن. %)8,7( المعادن العادية ومصنوعاتھاف ،%)10,8( دانأب ان البل ا لبن األشھر  في السلع التي صّدر إليھ

ى ام  من السبعة األول ذكر، 2016الع ا :ن وب افريقي ت جن ي احتلّ ى وبلغت حّص الت ة األول من  %18,8 تھاالمرتب

ة السعودية ، السلعية صادراتالجمالي إ ة العربي دةف %)10,1(تلتھا المملك ة المتح ارات العربي ّم   %)،8,7( اإلم ث

  .%)5,8( العراقف %)،6,1سورية (
  2016-2013السنوات  من األشھر السبعة األولى السلعية في الصادرات -3جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2016  2015  2014  2013  
2016/2015  

  7,7-  1634  1771  1934  2591  الصادرات السلعية (مليون دوالر)
 المصدر: المركز اآللي الجمركي     
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  الحسابات الخارجية

دُره  عجز دوالر مقابل مليون 1200 إلى عجز الميزان التجاري تراجع ،2016 تموز في - ون 1253ق  دوالر ملي

ين 1309 قيمته وعجز في الشھر الذي سبق وزدوالر في  مالي ر أّن  .2015 تم زان التجاريغي ع عجز المي  ارتف

ىدوالر في  ينمالي 9208إلى  ام  األشھر السبعة األول ة  2016من الع ل عجز بقيم رة  8538مقاب اً في الفت مليون

  .2015ذاتھا من العام 

  
ي  - وزف ّجلت، 2016 تم ة الصافية س از المصرفي  الموجودات الخارجي دى الجھ ةل ً  والمؤسسات المالي ا  ارتفاع

ون  352 بقيمة ل ،دوالرملي ا مقاب ة  تراجعھ ون د 13بقيم ذي سبقفي  والرملي ا و الشھر ال ةارتفاعھ ونَْي  بقيم ملي

وزدوالر في  ىوفي  .2015 تم ام  األشھر السبعة األول ة الصافية 2016من الع ، تراجعت الموجودات الخارجي

  .2015مليون دوالر في الفترة ذاتھا من العام  1317مليون دوالر، مقابل تراجعھا بقيمة  1422بحوالي 

  

  قطاع البناء

ابتَ  تراجعت ،2016 زتموفي  - دى نق روت والشمال يْ مساحات البناء المرّخص بـھا ل ى المھندسين في بي  662 إل

ا في األشھر  .2015 تموزفي  2م فأل 964والشھر الذي سبق  في 2م ألف 1081مقابل  )2(م مربع متر ألف أّم

ا من  %1,3بنسبة مساحات البناء تراخيص  فقد ارتفعت ،2016عة األولى من العام السب رة ذاتھ ة مع الفت بالمقارن

  .2015العام 
  

  2016-2013السنوات  من األشھر السبعة األولى في المرخَّص بھا البناء مساحاتتطّور  -4جدول رقم 

 ، %نسبة التغيّر  2016  2015  2014  2013  
2016/2015  

 1,3+ 7017 6924 8476 7621 )2مساحات البناء اإلجمالية (ألف م

  المھندسين في بيروت والشمال تاباالمصدر: نق      

  

اري بلغت، 2016 تموزفي  - ات السجّل العق ر مختلف أمان رة  67,7 قيمة الرسوم العقارية المستوفاة عب ار لي ملي

ذه الرسوم  ازدادتو .2015 تموزفــي  اً مليار 76,9و في الشھر الذي سبق مليار ليرة 67,5 مقابل  %2,8بنسبة ھ

 .2015من العام  اذاتھ الفترةمع  مقارنةً  2016العام  من األشھر السبعة األولىفي 

ات اعلى صعيد كمّ  - د إلي لّمة، فق رانطن في  ألف 419 بلغتسمنت المس ل 2016 حزي طن في  ألف 487 مقاب

بقه ذي س ھر ال ف 472و الش ي أل ن ف ران ط تو .2015 حزي منتكميّ ارتفع لّمة ات اإلس بة  المس ي %9,2بنس  ف

  .2015من العام  ذاتھا الفترةبالمقارنة مع  2016من العام  النصف األول
   

  

  قطاع النقل الجوي

، وعدد الركاب رحلة 7348، بلغ عدد الرحالت اإلجمالية من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي 2016 تموزفي 

ً  496230القادمين  ابرين شخصاً و 395780والمغادرين  شخصا ة الشحن أشخاص 407الع ى صعيد حرك . وعل
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ً  3892، بلغ حجم البضائع المفرغة 2016من العام  السابعر في الشھر عبر المطا ا ل  طن ً  2514مقاب ا للبضائع  طنّ

  المشحونة.

ىفي و ام األشھر السبعة األول ع 2016 من الع ة م ا، وبالمقارن رة ذاتھ ذي سبقه، من  الفت ام ال ّل من الع ارتفعت ك

ادرين بنسبة 7,9حركة القادمين بنسبة  ة المغ رحالت % و5,7% وحرك  تراجعت في حين، %6,2بنسبة عدد ال

  .%7,2 شحن البضائع عبر المطار بنسبةحركة 

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

  2016و 2015العامين  من األشھر السبعة األولى في

  التغيّر، %  2016  2015  

  حركة الطائرات (عدد)

  % منھا: حّصة الميدل ايست،

37738  

35,8  

40080  

34,2  

+6,2  

  حركة القادمين (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

1999818  

38,5  

2157240  

36,7  

+7,9  

  حركة المغادرين (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

1893629  

38,2  

2001108  

36,1  

+5,7  

  33,4-  6649  9978  حركة العابرين (عدد)

  حركة شحن البضائع (طن)

  ة الميدل ايست، %منھا: حصّ 

53475  

30,5  

49607  

28,8  

-7,2  

  المصدر: قسم التطوير والتسويق في مطار بيروت الدولي    

 
  حركة مرفأ بيروت

روت 2016 تموزفي  اخرة، وحجم البضائع المفرغة 158، بلغ عدد البواخر التي دخلت مرفأ بي ه  ب  669168في

 ً ا ً  68863والمشحونة  طنّ ا توعبات اطنّ دد المس ة ، وع توعب 23146لمفرغ ً مس يو. ا ى ف بعة األول ن األشھر الس  م

ام من  اذاتھ الفترةوبالمقارنة مع  2016العام  بقهالع ذي س ع، ال ّل من ارتف واخر بنسبة  ك حجم و %19,6عدد الب

ائع  ةالبض بة  المفرغ بةو %14,3بنس ة بنس توعبات المفرغ دد المس ين %8,5 ع ي ح ع ، ف ائع تراج م البض حج

  .%3,8بنسبة  المشحونة

  

   بورصة بيروت

ة ، 2016 تموزفي  ة  2886513استقّرت حركة بورصة بيروت، وبلغ عدد األسھم المتداول ا اإلجمالي سھماً قيمتھ

داول  18,4 ل ت ون دوالر مقاب ة  2859053ملي ا اإلجمالي ھماً قيمتھ بق   22,4س ذي س ھر ال ي الش ون دوالر ف ملي

ة  3371034( ھماً بقيم و 28,1س ي تم ون دوالر ف ة ).2015ز ملي ت قيم وقية وبلغ ملة الس ون  11084 الرس ملي

  مليون دوالر) في نھاية الفترات الثالث على التوالي.  11440مليوناً ( 11035دوالر مقابل 

ة %82,2على حوالي القطاع المصرفي  استحوذ، 2016 تموزوفي  في بورصة  من إجمالي قيمة األسھم المتداول

    % للقطاع الصناعي.0,4و ير بسھَمْيھا "أ" و"ب"شركة سوليد% ل17,4، مقابل بيروت

  ، يتبيّن اآلتي:2016و 2015وعند مقارنة حركة بورصة بيروت في األشھر السبعة األولى من العاَمْين 
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 مليوناً. 47,1مليون سھم إلى  48,2انخفاض عدد األسھم المتداولة من  -

 مليوناً. 411,9مليون دوالر إلى  378,4ارتفاع قيمة األسھم المتداولة من  -

 
 ً   المالية العامة    -ثانيا

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

ا ). 2015نيسان مليار ليرة في  651(عجز بقيمة  د مقارنتھ ة) عن ة + خزين ة (موازن ة العام ام المالي يوتبيّن أرق  ف

 المعطيات التالية:  2016و 2015 ل من العاَمْينالثلث األو

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

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

  مليارات ليرة).  8الضريبية (+واإليرادات غير 

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 ى  2108ملي رة إل ارات لي ملي

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

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

    مليار ليرة. 266تراجعت بقيمة  مؤسسة كھرباء لبنان

ى  2015مليار ليرة في الثلث األول من العام  2252لعام قد ارتفع من يكون العجز اوبذلك،  - اراً في  2462إل ملي

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

  .  المذكوَرتَْين على التوالي

هقيمعجزاً وحقّق الرصيد األّولي  - رة 228 ت ار لي ام  في  ملي ة  2016الثلث األول من الع ل عجز أدنى بقيم مقاب

  . 2016مليار ليرة في الثلث األول من العام  144

دين  ة ال اه أن خدم ىانخفضت ويتبيّن من الجدول أدن اً عل ة قياس دفوعات اإلجمالي تقّرة  الم في حين بقيت شبه مس

 .2016و 2015العاَمْين  الثلث األول من عند مقارنتھما في قياساً على المقبوضات اإلجمالية

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

  2016الثلث األول   2015الثلث األول   

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

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

  مصدر المعلومات: وزارة المالية     

 
  

  سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

أشهر،  3للمحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة (فئات  القيمة اإلسمية ارتفعت، 2016تموز 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 65280يار ليرة مقابل مل 65765إلى  )شهراً 
في شهر تموز لتصل قيمة  مليار ليرة 485بقيمة  ارتفعت. وبذلك، تكون هذه المحفظة قد 2015العام نهاية 

أصدرت في وكانت وزارة المالية  .2016في األشهر السبعة األولى من العام  مليار ليرة 1653الزيادة إلى 
مليار  217سنوات (بقيمة  7، باإلضافة إلى السندات ما دون الخمس سنوات، سندات من فئَتْي 2016تموز 
 مليار).  201سنوات (بقيمة  10ليرة) و

  

  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 

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  

  100,00  0,33  4,68  15,70  2,79  20,85  21,21  24,20  6,56  3,12  0,30  0,27  2016تموز 

  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

ة  وق شّكلت  7يتبيّن من الجدول أعاله أن حصة السندات من فئ ا ف % من مجموع المحفظة في 44,4سنوات وم

دريج 3، وأن حصة السندات من فئة 2016نھاية تموز  زال تسّجل انخفاضاً ت % 24,2ياً بحيث بلغت سنوات ال ت

  في نھاية الشھر المذكور.   
  

ةوارتفعت  الليرة: من  القيمة الفعلي ة ب ة اللبناني ة لسندات الخزين ة   66135للمحفظة اإلجمالي رة في نھاي ار لي ملي

  . وتوّزعت على المكتتبين كاآلتي:مليار ليرة) 612(+ 2016ملياراً في نھاية تموز  66747حزيران إلى 

  
  

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

  2016تموز    2016حزيران    2015 ك أول    

  المصارف 

  الحصة من المجموع

29738 

46,0%  

26608  

40,2%  

25684  

38,5%  

  مصرف لبنان

  الحصة من المجموع

23907  

37,0%  

28560  

43,2%  

30023  

45,0%  

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

562  

0,9%  

557  

0,8%  

549  

0,8%  

  المؤسسات العامة

  الحصة من المجموع

8461  

13,1%  

8574  

13,0%  

8763  

13,1%  

  الجمھور

  الحصة من المجموع

1986  

3,1%  

1836  

2,8%  

1728  

2,6%  

  66747  66135  64654  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان      

  

ن  يّن م ى يتب اض حصة المصارف إل اله انخف دول أع الليرة 38,5الج ة ب ندات الخزين ة س وع محفظ ن مجم % م

ى 40,2(من  2016اللبنانية في نھاية تموز  ان إل اع حصة مصرف لبن ل ارتف ذي سبق) مقاب % في نھاية الشھر ال
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تقّرة (43,2% (من 45,0 ر المصرفي شبه مس ا بقيت حصة القطاع غي اً، فيم ة تموز % في ن16,5%) تباع ھاي

2016 .(  

 

  سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

(قيمة  Eurobondsمحفظة سندات الخزينة اللبنانية الُمصَدرة بالعمالت األجنبية  بلغت، 2016 تموزفي نـھاية 

يون مل 26766 مليون دوالر مقابل 26855 ما يوازياالكتتابات اإلسمية زائد الفوائد المتراكمة حتى تاريخه) 

 بلغت، 2016 تموزوفي نھاية . 2015مليون دوالر في نھاية العام  24916دوالر في نھاية الشھر الذي سبق و 

% 72,4مليون دوالر (أي ما نسبتُه  19452 محفظة المصارف التجارية من إجمالي محفظة سندات اليوروبوندز

 17645% من المجموع) و73,9بتُه مليون دوالر (أي ما نس 19782من مجموع المحفظة) مقابل ما يوازي 

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

  

  الدين العام

مليار دوالر) مقابل  73,4مليار ليرة (أي ما يعادل  110622إلى  الدين العام اإلجماليبلغ ، 2016 تموز نھايةفي 

ملياراً في نھاية العام  106015مليار دوالر) في نھاية الشھر الذي سبق و  72,9مليار ليرة (ما يوازي  109884

 4607مليار ليرة في شھر واحد لتصبح قيمة الزيادة  738. وبذلك، يكون الدين العام اإلجمالي ارتفع بقيمة 2015

من  الفترة ذاتھاليرة في  مليار 3960(مقابل زيادة قدُرھا  2016من العام  ىاألول األشھر السبعةليرة في  اتمليار

  ). 2015العام 

انون األول  ة ك ين نھاي الي ب ام اإلجم دين الع اع ال وز  2015ونتج ارتف ة تم دين  2016ونھاي ّل من ال اع ك من ارتف

ر ر بالعمالت األجنبية بما يوازي  1699بالليرة اللبنانية بقيمة  المحرَّ رة  2908مليار ليرة والدين المحرَّ ارات لي ملي

  مليون دوالر). 1929(

رة في  95793الدين العام الصافي، المحتَسب بعد تنـزيل ودائع القطاع العام لدى الجھاز المصرفي،  وبلغ مليار لي

ً ارتفاع مسّجالً ، 2016تموز نھاية    .2015قياساً على نھاية العام  %3,2نسبتُه  ا

ـھاية  ي ن وز وف ة 2016تم الليرة الل، بلغت قيم ّرر ب ام المح دين الع ةال والي  66894 بناني ّكلةً ح رة، مش ار لي ملي

ام60,5 دين الع الي ال ادل   % من إجم ا يع ل م ار 43728مقاب ا  ملي ة، أي م العمالت األجنبي ّرر ب دين المح رة لل لي

   % من الدين العام اإلجمالي.39,5نسبتُه 

ة تموز 38,6ى انخفضت حصة المصارف إلتمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية،  وفي ما يخصّ  % في نھاي

ل  2016 ى 40,4مقاب ان إل ين ارتفعت حصة مصرف لبن ي ح بق ف ذي س ھر ال ة الش ي نھاي ل 44,9% ف % مقاب

  %.  16,5% في نھاية الشھَرْين تباعاً. أّما حصة القطاع غير المصرفي فاستقّرت على 43,1
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  مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية -7جدول رقم     
  بالنسبة المئوية -نھاية الفترة     

  2016تموز   2016حزيران     2015أول  ك  

  38,6  40,4  45,8  المصارف في لبنان
  44,9  43,1  37,3  مصرف لبنان

  16,5  16,5  16,9  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 بالعمالت و

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

  2016تموز    2016 حزيران   2015ك أول   

  3,4  3,5  3,8  الحكومات

  0,2  0,2  0,2  2-قروض باريس

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

  92,6  92,5  92,0  ات يوروبوندزسند

  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 ي نھاي وز ف ت، 2016 تم ة  ارتفع ات اإلجمالي ةالموجودات/المطلوب ة العامل ة للمصارف التجاري ي   والمجّمع ف

ار دوالر)، 190,9مليار ليرة (ما يوازي  287823ما يعادل  إلىنان لب ل ملي ة  286961 مقاب رة في نھاي ار لي ملي

ذي سبقه ة  280379و الشھر ال رة في نھاي ار لي ام ملي ار 271214( 2015الع ة  ملي رة في نھاي وزلي  .)2015 تم

ا وازداد ى حجم النش ذي يشير إل ة، ال ة المصارف التجاري األشھر في  %2,7بنسبة ط المصرفي، إجمالي ميزاني

  .2015الفترة ذاتھا من العام في  %2,4 بلغت أدنى بقليل مقابل ارتفاعه بنسبة 2016من العام  السبعة األولى

  

  المطلوبات

  الودائع اإلجمالية في المصارف التجارية

ة ارتفعت، 2016 تموزفي نھاية  دى المصارف التجاري ة ل ع اإلجمالي ع القطاع الخاص التي تضو ،الودائ ّم ودائ

ا إلى إلى ودائع القطاع العام،  المقيم وغير المقيم، إضافةً  ادل م رة 238633يع ار لي وازي  ملي ا ي ار  158,3(م ملي

ّكلت  دوالر)  ل %82,9وش ات مقاب الي المطلوب ن إجم ة  238467 م ي نھاي رة ف ار لي بقهاملي ذي س ھر ال  لش

ة  233589و ي نھاي رة ف ار لي ام ملي رة 228422( 2015الع ار لي ة  ملي ي نھاي وزف ع  ارتفعت. و)2015 تم الودائ

ام  األشھر السبعة األولى في %2,2اإلجمالية بنسبة  ا، 2016من الع ل ارتفاعھ ى بنسبة مقاب % في 2,6 بلغت أعل

  . 2015الفترة ذاتھا من العام 

تقرّ و رة اس ّدل دول يم مع ر المق يم وغي اع الخاص المق ع القط ى ودائ ي ن64,87 عل ة % ف وزھاي ل 2016 تم  مقاب

  ).2015 تموز% في نھاية 64,93( 2015العام % في نھاية 64,88و في نھاية الشھر الذي سبقه  64,86%
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ةالودائع اإلجمالية للقطاع الخاص المقيم  ارتفعت، 2016 تموزفي نھاية  - ى لدى المصارف التجاري ادل  إل ا يع م

ذي  184647 طلوبات، مقابل% من إجمالي الم64,3مليار ليرة وشّكلت  185031 ة الشھر ال رة في نھاي ار لي ملي

رة 176726( 2015العام في نھاية  مليار ليرة 180489و سبقه ار لي ة  ملي ذه . و)2015 تموزفي نھاي ارتفعت ھ

ى% في 2,5الودائع بنسبة  ام  األشھر السبعة األول ا بنسبة 2016من الع ل ارتفاعھ ل مقاب ى بقلي % 2,7 بلغت أعل

   .2015من العام  ذاتھا الفترةفي 

  
ى % في2,4 وفي التفصيل، ارتفعت ودائع المقيمين بالليرة بنسبة ام  األشھر السبعة األول  ازدادتو، 2016من الع

ين ع المقيم ة  ودائ العمالت األجنبي غو .%2,6بنسبة ب يم بل ع القطاع الخاص المق رة ودائ ّدل دول ي 59,26 مع % ف

ام 59,23ھاية الشھر الذي سبقه و% في ن59,24مقابل  2016 تموز نھاية ة الع % في 59,30( 2015% في نھاي

   ).2015 تموزنھاية 

  

ة و ي نھاي وزف ت، 2016 تم يم ارتفع ر المق اع الخاص غي ع القط ة ودائ دى المصارف التجاري ى  ل وازي إل ا ي م

بقه مليون 32171 دوالر مقابل مليون 32325 ذي س ة الشھر ال ون دوال 31858و دوالر في نھاي ة ملي ر في نھاي

ام  ون 31160( 2015الع ة  دوالر ملي ي نھاي وزف تو. )2015 تم بة  ارتفع ع بنس ذه الودائ ي1,5ھ ھر  % ف األش

  .2015من العام  الفترة ذاتھافي % 2,8 بلغت أعلى بنسبة ارتفاعھا مقابل 2016من العام  السبعة األولى

     

    ودائع القطاع المالي غير المقيم 

ان غتبل، 2016 تموزفي نھاية  ة في لبن ة العامل دى المصارف التجاري يم ل ر المق الي غي حوالي  ودائع القطاع الم

ون 6543و دوالر في نھاية الشھر الذي سبقه ماليين 6207 دوالر مقابل ماليين 6107 ة  ملي ام دوالر في نھاي الع

  .)2015 تموزدوالر في نھاية  مليون 6314( 2015

  

    األموال الخاصة للمصارف التجارية

ة ارتفعت، 2016 تموز في نھاية وال الخاصة للمصارف التجاري ى  األم ادل إل ا يع رة ( 26272م ار لي  17,4ملي

ذي سبقه 26223 مليار دوالر) مقابل ة الشھر ال رة في نھاي ة  25131و مليار لي رة في نھاي ار لي ام ملي  2015الع

ة  24671( ي نھاي رة ف ار لي وزملي ّكلت )2015 تم الي 9,1، وش ن إجم ة% م ة المجّمع ن 31,1و الميزاني % م

ة  ارتفعتومجموع التسليفات للقطاع الخاص.  وال الخاّص ام  األشھر السبعة األولى في %4,5بنسبة األم من الع

  .2015ذاتھا من العام  في الفترة %4,0مقابل ارتفاعھا بنسبة ، 2016
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  الموجودات

    ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان

رة  115492ما يوازي إلى  ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان ارتفعت، 2016 تموزفي نھاية  ار لي ملي

ذي سبقه 113444 مقابل ة  106329و مليار ليرة في نھاية الشھر ال رة في نھاي ار لي ام ملي  101585( 2015الع

د ازدادت بنسبة )2015 تموزمليار ليرة في نھاية   األشھر السبعة األولى % في8,6. وبذلك، تكون ھذه الودائع ق

  .2015% في الفترة ذاتھا من العام 6,1مقابل ارتفاعھا بنسبة ، 2016من العام 

 
  التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم

يم ارتفعت، 2016 تموزفي نھاية  ة للقطاع الخاص المق ى التسليفات الممنوحة من المصارف التجاري وازي  إل ا ي م

ا  74727 رة أو م ادل مليار لي ون 49570يع ل ملي بقه 49453 دوالر، مقاب ذي س ة الشھر ال ون دوالر في نھاي  ملي

ام مليون دوالر في نھاية  48045و ة  46542( 2015الع ون دوالر في نھاي وزملي ذلك، )2015 تم ذه  تكون. وب ھ

ىفي % 3,2قد ازدادت بنسبة  التسليفات ام  األشھر السبعة األول ا بن ،2016من الع ل ارتفاعھ  بلغت أدنى سبةمقاب

  .2015من العام  في الفترة ذاتھا 2,6%

 

  التسليفات المصرفية للقطاع العام

ام تراجعت، 2016 تموزفي نھاية  ة للقطاع الع ى التسليفات الممنوحة من المصارف التجاري ادل  إل ا يع  55068م

رة ار لي ل ،ملي بقه 56463 مقاب ذي س ھر ال ة الش ي نھاي رة ف ار لي ار لي 56984و ملي ة ملي ي نھاي ام رة ف  2015الع

من  األشھر السبعة األولى في %3,4بنسبة  ھذه التسليفات تراجعتو .)2015 تموزمليار ليرة في نھاية  57098(

  . 2015من العام  % في الفترة ذاتھا1,4مقابل ارتفاعھا بنسبة  ،2016العام 

  

الليرة بم تراجعتوفي التفصيل،   ام ب ليفات المصرفية للقطاع الع دار التس رة في 4639ق ار لي األشھر السبعة  ملي

ام  ازدادت في حين ،2016 تموزنھاية مليار ليرة في  25744لتبلغ  2016من العام  األولى ليفات للقطاع الع التس

    .مليار ليرة 29324ما يعادل  لتصل إلىمليار ليرة  2724وازي بقيمة ت بالعمالت األجنبية

  

  الموجودات الخارجية 

ة  ي نھاي وزف ت، 2016 تم ة تراجع ة للمصارف التجاري ودات الخارجي ى  الموج والي إل ون 22216ح دوالر  ملي

ذي سبقه مليون 22253 مقابل ة  23794و دوالر في نھاية الشھر ال ون دوالر في نھاي ام ملي  22502( 2015الع

ام  األولىاألشھر السبعة  % في6,6ھذه الموجودات بنسبة  تراجعتو. )2015 تموز مليون دوالر في نھاية من الع

  .2015من العام  الفترة ذاتھا% في 7,0بنسبة  تراجعھامقابل ، 2016

  

  



  انـــارف لبنـــة مصــــجمعي   
11

 ً   الوضع النقدي -رابعا

    الكتلة النقدية

ة النقدي ارتفعت، 2016 تموز في نھاية ا الواسع (مالكتل الليرة و )3ة بمفھومھ ةبب ى  العمالت األجنبي وازيإل ا ي  م

رة 190891 ل ،مليار لي ذي سبقهمل 190520 مقاب ة الشھر ال رة في نھاي ار لي رة  186360و ي ار لي ة ملي في نھاي

د ) 3الكتلة النقدية االجمالية (م تكونبذلك، و .)2015 تموز مليار ليرة في نھاية 182137( 2015العام   ارتفعتق

رة  في %2,7 بلغت أعلى بقليل ارتفاعھا بنسبةمقابل  ،2016من العام  األشھر السبعة األولى% في 2,4بنسبة  الفت

ا ام  ذاتھ ن الع ة أخرى. 2015م ن جھ غ، م ة بل ة النقدي رة الكتل ّدل دول ي 57,90 )3)/م2م-3((مأي ) 3م( مع % ف

ة  %57,87مقابل  2016 تموزنھاية  رانفي نھاي ام % 57,81و 2016 حزي ة الع % في 58,01( 2015في نھاي

ة  وزنھاي أتّى  .)2015 تم اعوت ةا ارتف ة اإلجمالي ة النقدي الغ) 3(م لكتل رة  4531 والب ار لي يملي بعة  ف ھر الس األش

  :من 2016من العام  األولى

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

ادل  1528بما يوازي  مركزي)ال ون 1013مليار ليرة (ما يع تجودوالر).  ملي ك ن اع  عن ذل الموجودات من ارتف

رة ( 3662الذھب بمقدار  ون 2429مليار لي ً  دوالر) ملي ا ذھب عالمي اع سعر أونصة ال لنتيجة ارتف  تراجع ، مقاب

 .دوالر) مليون 1416مليار ليرة (ما يعادل  2134الموجودات الخارجية الصافية (غير الذھب) بما يوازي 

  .ليرة يارمل 6883 العام بقيمةعلى القطاع  لجھاز المصرفياديون  صافي ارتفاع -

ً "المسّجلة  فروقات القطع ارتفاع -   .مليار ليرة 3798بقيمة  " سلبا

از المصرفي الممنوحة التسليفات اإلجمالية ارتفاع - يم للقطاع الخاص من الجھ رة،  2326 بحوالي المق ار لي ملي

اع نتيجة ّل من ارتف داره  ك ا مق الليرة بم ليفات ب رة 1261التس ار لي العمالو، ملي ليفات ب ادلالتس ا يع ة بم  ت األجنبي

  .دوالر) ماليين 707حوالي مليار ليرة ( 1066

  ليرة. اتمليار 2408البنود األخرى الصافية بقيمة  تراجع -

ا الضيّق (م ارتفعت ،2016العام من  األشھر السبعة األولى فيو الليرة بمفھومھ ة ب ة النقدي ، %2,1بنسبة  )1الكتل

  .%2,2بنسبة  )2بمفھومھا الواسع (مالكتلة النقدية بالليرة  ازدادت كما

  

  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  خاص المقيمالقطاع الوودائع  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

 على الخزينة بالليرة اللبنانية على المحفظة اإلجمالية لسندات ةلقَّ الفائدة المث استقّرت، 2016 تموز في نھاية

شبه  متوسط عمر المحفظةوبقي ). 2015% في نھاية العام 6,94في نھاية الشھر الذي سبق ( شأنھا 6,96%

ً ( 1286مستقّر وبلغ  ً ( 1283سنوات) مقابل  3,52يوما ً ( 1222و سنوات) 3,52يوما سنوات) في  3,35يوما

ً خالل  معدالتّرت واستق نھاية الفترات الثالث على التوالي. الفائدة الفعلية على سندات الخزينة الُمصَدَرة دوريا

% لفئة الستة 4,99% لفئة الثالثة أشھر، 4,44: لتسّجل في اإلصدار األخير المستويات التالية 2016 تموزشھر 

. نوات% لفئة الخمس س6,74، و% لفئة الثالث سنوات6,50% لفئة السنتين، 5,84% لفئة السنة، 5,35أشھر، 

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

 

  )Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األجنبية (

ة  ي نھاي وز ف تقّرت ، 2016تم دة اس ـمالت  ةلقَّ المثالفائ ة بالع ندات الخزين ـة لس ة اإلجمالي ى المحفظ ة عل األجنبي

)(Eurobonds  6,41على ) انون األول 6,44% شأنھا في نھاية الشھر الذي سبق ة ك ا 2015% في نھاي )،  فيم

ة  6,09سنوات ( 6,52سنوات مقابل  6,44إلى  متوسط عمر المحفظةانخفض   واريخ الثالث ة الت سنوات) في نھاي

    .على التوالي

  

  الفوائد المصرفية على الليرة

ّل من ، 2016 تموزفي  دة ارتفع قليالً ك ة ةلقَّ المثمتوسط الفائ الليرة اللبناني ّددة ب دة أو المج ع الجدي ى الودائ ى  عل إل

دة ) و2015% في تموز 5,58% في الشھر الذي سبق (5,56% مقابل 5,57 ةمتوسط الفائ ليفات  المثقَّل ى التس عل

  ماضي. % في حزيران ال8,31% مقابل 8,32إلى  الجديدة أو المجّددة بالليرة

وز  ي تم دة  انخفض ،2016وف ط الفائ الليرة ( ةلقَّ المثمتوّس ين المصارف ب ى  )Interbank  Rateب % 3,04إل

  ).2015% في تموز 3,05% في الشھر الذي سبق (3,80مقابل 

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

    

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

  2016تموز   2016 حزيران  2015 تموز   

  5,57  5,56  5,58  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجّددة

  *8,32  *8,31  6,90  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجّددة

  3,04      3,80  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
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  الفوائد المصرفية على الدوالر

ان المثقَّلالمتوّسط بقي  ،2016 تموزفي  دى المصارف في لبن دوالر ل ّددة بال دة أو المج ع الجدي  للفائدة على الودائ

ذي سبق (3,31% مقابل 3,30مستقّر عند شبه  ع  )،2015% في تموز 3,17% في الشھر ال ا ارتف المتوّسط فيم

  .2016% في تموز 7,25% في حزيران إلى 7,20من  ل للفائدة على التسليفات الجديدة أو المجّددة بالدوالرقَّ المث

ع 2016وفي تموز  ة أشھر معدل متوسط، ارتف ور لثالث ى  الليب ل % مق0,70إل ذي 0,65اب أنه في الشھر ال % ش

  ). 2015% في تموز 0,29سبق (

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

  

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

  3,30  3,31  3,17  على الودائع الجديدة أو المجّددةمتوسط المعدالت الدائنة 

  7,25  7,20  7,09  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجّددة

 0,70 0,65  0,29  متوّسط معّدل ليبور لثالثة أشھر

  المصدر: مصرف لبنان    

       

  سوق القطع

ى ،2016في تموز  رات 1507,5 أقفل 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  19ليرة للمبيع. يُذكر أن عدد أي

ً يوم   .2016من العام  السابعفي الشھر  ا

ر،  ى صعيد آخ ةانخفضت عل العمالت األجنبي ان ب ودات مصرف لبن ن  موج ون دو 33197م ة ملي ي نھاي الر ف

ة 2016ماليين في نھاية تموز  32704حزيران إلى  ون 2066، وعليه تكون ھذه الموجودات قد ارتفعت بقيم  ملي

ا من  1249ارتفاعھا بمقدار مقابل  األشھر السبعة األولى من العام الجاريدوالر في  رة ذاتھ مليون دوالر في الفت

  العام الذي سبق.

  

  ؤشر أسعار االستھالكم

روت وضواحيھامؤّشانخفض ، وبحسب مؤسسة البحوث واالستشارات، 2016وز تمفي  ة بي  ر األسعار لمدين

ع بنسبة 0,41بنسبة  ا ارتف ذي سبق، فيم ى الشھر ال اً عل انون األول 1,12% قياس ى ك اً عل د 2015% قياس . وعن

ة في مع األشھر  2016مقارنة متوسط ھذا المؤشر في األشھر اإلثني عشر المنتھية في تموز  اإلثني عشر المنتھي

  %.  0,88، يكون قد ارتفع بنسبة 2015تموز 

  

انأما  ع بنسبة  مؤشر األسعار في لبن د ارتف ذي تنشره إدارة اإلحصاء المركزي، فق  2016% في تموز 0,16ال

والي  ع بح بق، وارتف ذي س ھر ال ى الش اً عل انون األول 0,52قياس ى ك اً عل دار 2015% قياس ا انخفض بمق ، فيم
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ة في تموز  3,1% ة  2016عند مقارنة متوسطه في األشھر اإلثني عشر المنتھي ي عشر المنتھي مع األشھر اإلثن

  .  2015في تموز 

  

  

  

  

  
 

         


