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  الوضع االقتصادي والمالي والمصرفي   

  2016  أيار

   

، لم تبرز أية تطّورات جديدة على صعيد الوضع االقتصادي الذي حافظ على وتيرة نموه البطيئة. 2016 في أيار

وقد سّجلت بعض مؤشرات القطاع الحقيقي المتوافرة كالواردات السلعية وحركة المغادرين والوافدين من وإلى 

ً على الشھر الذي سبق،المطار تح ً قياسا في حين تراجع عدد آخر منھا كقيمة الشيكات المتقاّصة ومساحات  ّسنا

ً في أيار بھا البناء المرّخص ، إذ ارتفع إجمالي 2016. أّما النشاط المصرفي فكان جيّداً نسبيّا

جمالي الودائع والتسليفات %، كما ارتفع كّل من إ0,4الموجودات/المطلوبات العائدة للمصارف التجارية بنسبة 

، تّم تنفيذ عمليّة استبدال سندات خزينة 2016في أواخر  أيار %. والجدير ذكره أنّه 0,7للقطاع الخاص بنسبة 

بالليرة اللبنانية من محفظة مصرف لبنان بسندات يوروبندز بقيمة ملياَرْي دوالر أميركي، وذلك ضمن إطار 

 ة ومصرف لبنان. التنسيق المتبادل بين وزارة المالي

  

    الوضع االقتصادي العام -أوالً 

  الشيكات المتقاصة

ي  ارف ت، 2016 أي ة بلغ يكات المتقاّص ة للش ة اإلجمالي ادل  القيم ا يع ين 5609م ل  مالي ون 5657دوالر مقاب  ملي

ي  بقدوالر ف ذي س ھر ال ون 5988و الش ي  ملي اردوالر ف تو. 2015 أي ة  تراجع يكات المتقاص ة الش بة قيم بنس

ام  ىاألول األشھر الخمسة % في1,7 ة مع  2016من الع ابالمقارن رة ذاتھ ام  الفت ا  2015من الع ّدل تراجع فيم مع

ار -كانون الثانيفترة  في %71,1 إلى دولرة قيمة الشيكات المتقاّصة ل  2016 أي ة  في %73,7مقاب رة المماثل الفت

  .كما يتبيّن من الجدول أدناه ،2015 من العام
  

  2016- 2013السنوات  من األشھر الخمسة 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)  -

  

1560  

10152  

6508  

  

1634  

11246  

6882  

  

1660  

11362  

6845  

  

1738  

12276  

7063  

  

+4,7  

+8,0  

+3,2  

  الشيكات بالعمالت األجنبية

  العدد (آالف) -

  القيمة (مليون دوالر) -

  متوّسط قيمة الشيك (دوالر) -

  

3858  

22842  

5921  

  

3683  

23233  

6308  

  

3428  

21113  

6159  

  

3368  

20013  

5942  

  

-1,8  

-5,2  

-3,5  

  مجموع قيمة الشيكات (مليار ليرة)

  الشيك (آالف الليرات)متوّسط قيمة 

44586  

8229  

46270  

8702  

43190  

8489  

42446  

8313  

-1,7  

-2,1  

  دولرة الشيكات، %

  العدد - 

  القيمة - 

  

71,2  

77,2  

  

69,3  

75,7  

  

67,4  

73,7  

  

66,0  

71,1  

  

  المصدر: مصرف لبنان        
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  حركة االستيراد

ارفي  واردات السلعية بلغت ،2016 أي ة ال ون 1630 قيم ل ردوال ملي ين 1610 مقاب ذي الشھدوالر في  مالي ر ال

بق ون 1481و س ي  ملي اردوالر ف ون2015 أي واردات ، لتك لعية ال د  الس بة ازدادتق ي10,9 بنس ھر  % ف األش

ى ام  الخمسة األول ة مع  2016من الع امقارن رة ذاتھ ام  الفت ات المستوردة  ازدادت في حين، 2015من الع الكّمي

 .%25,1 بلغت أكبر بنسبة

ة   2016 أيار -كانون الثاني فترة في الواردات السلعية تّزعتوو ت المنتجات المعدني اآلتي: احتلّ ا ك بحسب نوعھ

ز األول  ادة كالمرك تھا الع ّكلت حّص ا24,4وش وع، تلتھ ن المجم ة ( % م ناعة الكيميائي ات الص ، %)11,0منتج

ةف ،%)8,7(معّدات النقل ثّم  ،%)9,6ائية (باآلالت واألجھزة والمعّدات الكھرف  .%)7,0( منتجات صناعة األغذي

ام  األشھر الخمسة األولى في السلع التي استورد منھا لبنان البلدانأبرز  على صعيدو  الصين تحّلــ ،2016من الع

واردات %10,7تھا لغت حّصإذ بالمرتبة األولى  في وع ال دھاتل ،من مجم اا أتي بع ّم %)7,6( يطالي ات  ، ث الوالي

    .%)5,8( ألمانياف%)، 6,1فھولندا ( ،%)7,4( يةالمتّحدة األميرك

  

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

2016/2015  
  10,9+  7862  7092  8713  9159  الواردات السلعية (مليون دوالر)

  ركيالمصدر: المركز اآللي الجم      

  

  حركة التصدير

ون دوالر 237 الصادرات السلعية قيمة بلغت، 2016 أيارفي  ذي  ،ملي ه المسّجل في الشھر ال وھو المستوى ذات

د بلغت  بينماسبقه  ار  293كانت ق ون دوالر في أي لعية . وتراجعت 2015ملي  في %12,9 بنسبةالصادرات الس

   .2015من العام  ذاتھا الفترة بالمقارنة مع 2016من العام  األشھر الخمسة األولى

ار -كانون الثاني فترة توّزعت الصادرات السلعية فيو ت 2016 أي اآلتي: احتلّ ا ك ة  بحسب نوعھ األحجار الكريم

ة ادن الثمين ة والمع به الكريم تھا  وش ز األول وبلغت حّص وع الصاد %18,9المرك ن مجم ارات، م ات  تلتھ منتج

ةاآلالت واف، %)17,5( صناعة األغذية ّدات الكھربائي زة والمع مّ  ،%)13,6( ألجھ ة  ث منتجات الصناعة الكيميائي

ان البلدانأبرز  ومن. %)10,0( المعادن العادية ومصنوعاتھاف ،%)11,0( ا لبن األشھر  في السلع التي صّدر إليھ

ام  من الخمسة األولى ذكر، 2016الع ا :ن ت جنوب افريقي ى وبلغت حّص التي احتلّ ة األول من  %12,5 تھاالمرتب

ة السعودية (، السلعية صادراتالجمالي إ ة العربي دةف %)11,2تلتھا المملك ة المتح ارات العربي ّم   %)،9,5( اإلم ث

  .%)6,1( العراقف %)،6,4سورية (
  

  2016-2013السنوات  من األشھر الخمسة األولى السلعية في الصادرات -3جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2016  2015  2014  2013  
2016/2015  

  12,9-  1108  1272  1380  1964  الصادرات السلعية (مليون دوالر)
  المصدر: المركز اآللي الجمركي     
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  الحسابات الخارجية

ي - ار ف غ ،2016 أي اري بل زان التج ز المي ون 1393 عج ل ملي ز دوالر مقاب دُره  عج ون 1373ق ي  دوالر ملي ف

ه وعجز الشھر الذي سبق ون 1188 قيمت اري دوالر ف ملي ى  .2015 أي زان التجاري إل ع عجز المي  6754وارتف

ام  5820مقابل عجز بقيمة  2016من العام  األشھر الخمسة األولىمليون دوالر في  ا من الع مليوناً في الفترة ذاتھ

2015.  

  
ةلدى الجھاز المصرفي  الموجودات الخارجية الصافية سّجلت، 2016 أيارفي  - ً  والمؤسسات المالي ا ةبق تراجع  يم

ا مقابل ،دوالرمليون  862 ة  تراجعھ ون دوالر 255بقيم ذي سبقفي  ملي او الشھر ال ة ارتفاعھ ون  189 بقيم ملي

ي  اردوالر ف ي  .2015 أي ىوف ام  األشھر الخمسة األول ة الصافية 2016من الع ، تراجعت الموجودات الخارجي

  .2015في الفترة ذاتھا من العام مليون دوالر  525مليون دوالر، مقابل تراجعھا بقيمة  1761بحوالي 

  

  قطاع البناء

روت والشمال يْ مساحات البناء المرّخص بـھا لدى نقابتَ  بلغت ،2016 أيارفي  - ر ألف 972 المھندسين في بي  مت

ارفي  2م فأل 1067والشھر الذي سبق  في 2م ألف 1074مقابل  )2(م مربع ذلك، تكونو .2015 أي راخيص  ب ت

ً لت قد سجّ مساحات البناء  بتُ  ارتفاعا ى في %9,3 هنس ام  األشھر الخمسة األول ة مع  2016من الع رة بالمقارن الفت

  .2015من العام  ذاتھا
  

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

 ، %نسبة التغيّر  2016  2015  2014  2013  
2016/2015  

 9,3+ 5326 4871 6091 5298 )2اإلجمالية (ألف ممساحات البناء 

  المھندسين في بيروت والشمال تاابالمصدر: نق      

  

اري تراجعت، 2016 أيارفي  - ات السجّل العق ى قيمة الرسوم العقارية المستوفاة عبر مختلف أمان ار  60,1 إل ملي

ل رة مقاب رة 68,3 لي ار لي ذي سبق ملي ار 68,5و في الشھر ال ارفــي  اً ملي ذه الرسوم  ازدادتو .2015 أي بنسبة ھ

 .2015من العام  اذاتھ الفترةمع  مقارنةً  2016من العام  األشھر الخمسة األولىفي  8,1%

الشھر طن في  ألف 434 مقابل 2016 نيسانطن في  ألف 497 بلغتسمنت المسلّمة، فقد إليات اعلى صعيد كمّ  -

لّمة ات اإلسمنتكميّ عتارتفو .2015 نيسان طن في ألف 414و الذي سبقه األول  الثلث في %19,6بنسبة  المس

  .2015من العام  ذاتھا الفترةبالمقارنة مع  2016من العام 
   

  قطاع النقل الجوي

دولي 2016 أيارفي  ة 5668، بلغ عدد الرحالت اإلجمالية من وإلى مطار رفيق الحريري ال ، وعدد الركاب رحل

ادمين  ً  323554الق ادرين شخصا ابرين شخصاً و 294642 والمغ ً  385الع ة الشحن شخصا ى صعيد حرك . وعل
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ھر  ي الش ار ف ر المط امسعب ام  الخ ن الع ة 2016م ائع المفرغ م البض غ حج ً  4569، بل ا ل  طن ً  3935مقاب ا  طنّ

  للبضائع المشحونة.

ىفي  ام األشھر الخمسة األول ع 2016 من الع ة م ا، وبالمقارن رة ذاتھ بقه، من  الفت ذي س ام ال ّل من ارتالع فعت ك

ادرين بنسبة 8,1حركة القادمين بنسبة  ة المغ رحالت 6,3% وحرك  تراجعت في حين، %7,1بنسبة % وعدد ال

  .%3,0 شحن البضائع عبر المطار بنسبةحركة 

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

  2016و 2015العامين  من األشھر الخمسة األولى في

  التغيّر، %  2016  2015  

  حركة الطائرات (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

25235  

36,5  

27024  

34,4  

+7,1  

  حركة القادمين (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

1230159  

39,2  

1330113  

37,3  

+8,1  

  حركة المغادرين (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

1283119  

39,0  

1363835  

36,7  

+6,3  

  27,0+  6171  4859  العابرين (عدد) حركة

  حركة شحن البضائع (طن)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

35318  

31,4  

34249  

29,3  

-3,0  

  المصدر: قسم التطوير والتسويق في مطار بيروت الدولي    

 
  حركة مرفأ بيروت

روت 2016 أيارفي  أ بي اخرة، وحجم البضائع ا 186، بلغ عدد البواخر التي دخلت مرف ه  لمفرغةب  685595في

 ً ً  88465والمشحونة  طنّا ا ً مستوعب 25737، وعدد المستوعبات المفرغة طنّ يو. ا ى ف  من األشھر الخمسة األول

ام من  اذاتھ الفترةوبالمقارنة مع  2016العام  بقهالع ذي س ع، ال ّل من ارتف واخر بنسبة  ك حجم و %25,7عدد الب

ائع  ةالبض بة  المفرغ ائع و %15,5بنس م البض حونةحج بة  المش بةو %8,1بنس ة بنس توعبات المفرغ دد المس  ع

13,0%.  

  

   بورصة بيروت

ارفي  ة ، 2016 أي غ عدد األسھم المتداول روت متواضعة ، وبل ة بورصة بي ا  4411792كانت حرك سھماً قيمتھ

ون دوالر في ال 34,7سھماً قيمتھا اإلجمالية  3131933مليون دوالر مقابل تداول  32,6اإلجمالية  ذي ملي شھر ال

ة  3514330سبق ( ار  40,1سھماً بقيم ون دوالر في أي ة ).2015ملي ملة السوقية وبقيت قيم تقّرة  الرس شبه مس

ت  ل  11056وبلغ ون دوالر مقاب اً ( 11047ملي ى  11568مليون ثالث عل رات ال ة الفت ي نھاي ون دوالر) ف ملي

  التوالي. 

ة %89,2على حوالي القطاع المصرفي  استحوذ، 2016 أياروفي  ة األسھم المتداول الي قيم في بورصة  من إجم

    % للقطاع الصناعي.0,1و شركة سوليدير بسھَمْيھا "أ" و"ب"% ل10,7، مقابل بيروت
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  ، يتبيّن اآلتي:2016و 2015وعند مقارنة حركة بورصة بيروت في األشھر الخمسة األولى من العاَمْين 

 مليوناً. 41,4م إلى مليون سھ 39,4ارتفاع عدد األسھم المتداولة من  -

 مليوناً. 371,1مليون دوالر إلى  300,4ارتفاع قيمة األسھم المتداولة من  -

 
 ً   المالية العامة    -ثانيا

ة  1075بلغ العجز العام اإلجمالي ، 2016آذار  في ذي سبق  774مليار ليرة مقابل عجز بقيم اراً في الشھر ال ملي

رة في  763(عجز بقيمة  ار لي ا . )2015آذار ملي د مقارنتھ ة) عن ة + خزين ة (موازن ة العام ام المالي يّن أرق يوتب  ف

 المعطيات التالية:  2016و 2015 الفصل األول من العاَمْين

مليار ليرة  524، أي بمقدار اً مليار 3666مليار ليرة إلى  3142من  المبالغ اإلجمالية المقبوضةانخفاض  -

 212مليارات ليرة) واإليرادات غير الضريبية (+ 210بية (+فقد ارتفعت اإليرادات الضري %.16,7وبنسبة 

  مليارات ليرة).  103مليار ليرة) ومقبوضات الخزينة (

ة مليار 5838مليار ليرة إلى  4743من أعلى، بوتيرة  المبالغ اإلجمالية المدفوعة ارتفاع - ار  1095اً، أي بقيم ملي

ة ال من ارتفاع ذلكونتج  %.23,1ليرة وبنسبة  ة خدم ام بقيم رة (من  175دين الع ار لي ى  1393ملي رة إل ار لي ملي

رة (من  920بقيمة  النفقات األّولية من خارج خدمة الدين العامملياراً) وارتفاع  1568 ار لي رة  3350ملي ار لي ملي

اً أن  347منھا ، ملياراً) 4271إلى  ابقة، علم ات س ى حساب موازن ات عل ى  التحويالتمليار ليرة زيادة في نفق إل

    مليار ليرة نتيجة انخفاض أسعار النفط. 246تراجعت بقيمة  مؤسسة كھرباء لبنان

ام  1601يكون العجز العام قد ارتفع من وبذلك،  - رة في الفصل األول من الع ار لي ى  2015ملي اراً  2172إل ملي

ى % 33,8من وارتفعت نسبتُه  2016في الفصل األول من العام  دفوعات إل رتَْين 37,2من مجموع الم % في الفت

  .  المذكوَرتَْين على التوالي

ي  - ق الرصيد األّول هقيمعجزاً وحقّ ار 604 ت رة اتملي ام   لي ي الفصل األول من الع ى  2016ف ل عجز أدن مقاب

  . 2016مليارات ليرة في الفصل األول من العام  208بقيمة 

دين  ة ال ىارتفعت ويتبيّن من الجدول أدناه أن خدم اً عل ةال قياس دفوعات اإلجمالي ى  م اً عل في حين انخفضت قياس

 .2016و 2015العاَمْين الفصل األول من  عند مقارنتھما في المقبوضات اإلجمالية

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

  2016الفصل األول   2015الفصل األول   

  26,8  24,3  خدمة الدين العام/المدفوعات اإلجمالية

  42,8  44,3  خدمة الدين العام /المقبوضات اإلجمالية

  مصدر المعلومات: وزارة المالية     

 
  سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

أشهر،  3للمحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة (فئات  القيمة اإلسمية انخفضت، 2016أيار في نهاية 
 180و شهراً  144شهرًا و 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 65262مليار ليرة مقابل  62930إلى  )شهراً 
ة في األشهر الخمسمليار ليرة  1182بقيمة  انخفضت. وبذلك، تكون هذه المحفظة قد 2015العام نهاية 

إطار التنسيق وفي  ضمن القوانين المتاحة ،نفذت وزارة الماليةفي شهر أيار،  .2016األولى من العام 
عملية استبدال سندات خزينة بالليرة اللبنانية بسندات بالدوالر  ،المتبادل بين وزارة المالية ومصرف لبنان

  دوالر لصالح مصرف لبنان. يْ بقيمة مليارَ  (Eurobond) 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  0,69  5,17  13,99  3,04  20,06  20,68  26,81  6,49  2,32  0,52  0,23  2016نيسان 

  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 

  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

ة  وق من مجموع المحفظة شّكلت سنوات  7يتبيّن من الجدول أعاله أن حصة السندات من فئ ا ف % في 42,8وم

دريجياً بحيث بلغت  3، وأن حصة السندات من فئة 2016نھاية أيار  ة 25,6سنوات تسّجل انخفاضاً ت % في نھاي

  الشھر المذكور.   
  

رة في  65810للمحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة اللبنانية بالليرة: من  القيمة الفعليةوانخفضت  ة مليارات لي نھاي

  . وتوّزعت على المكتتبين كاآلتي:مليار ليرة) 2318-( 2016ملياراً في نھاية أيار   63492نيسان إلى 

  
  توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين -6جدول رقم 

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

  المصارف 

  حصة من المجموعال

29738 

46,0%  

28733  

43,7%  

28592 

45,0%  

  مصرف لبنان

  الحصة من المجموع

23907  

37,0%  

26359  

40,0%  

24036 

37,9%  

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

562  

0,9%  

560  

0,8%  

557  

0,9%  

  المؤسسات العامة

  الحصة من المجموع

8461  

13,1%  

8205  

12,5%  

8409  

13,2%  

  الجمھور

  حصة من المجموعال

1986  

3,1%  

1953  

3,0%  

1898  

3,0%  

  63492  65810  64654  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان      
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ة نتيجة  الليرة اللبناني ة ب ان في مجموع محفظة سندات الخزين يتبيّن من الجدول أعاله انخفاض حصة مصرف لبن

ّل من المصارف  ،جنبيةاستبدال سندات خزينة من محفظته بالليرة إلى محفظته بالعمالت األ فيما ارتفعت حصة ك

  والقطاع غير المصرفي. 

 

  سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

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

مليون  25437 مليون دوالر مقابل 26842 ما يوازي) االكتتابات اإلسمية زائد الفوائد المتراكمة حتى تاريخه

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

% 68,1مليون دوالر (أي ما نسبتُه  18279 محفظة المصارف التجارية من إجمالي محفظة سندات اليوروبوندز

مليون  17645% من المجموع) و74مليون دوالر (أي ما نسبتُه  18821مقابل ما يوازي  من مجموع المحفظة)

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

 

  الدين العام

اليانخفض ، 2016 أيار نھايةفي  ى  الدين العام اإلجم ادل  107753إل ا يع رة (أي م ار لي ار د 71,5ملي والر) ملي

ل  وازي  108038مقاب ا ي رة (م ار لي ذي سبق و  71,7ملي ة الشھر ال ار دوالر) في نھاي اراً في  106014ملي ملي

دار  285. وبذلك، يكون الدين العام اإلجمالي تراجع بقيمة 2015نھاية العام  ع بمق مليار ليرة في شھر واحد ليرتف

ام  1739 دُرھا  2016مليار ليرة في األشھر الخمسة األولى من الع ادة ق ل زي رة في األشھر  4233(مقاب ار لي ملي

  ). 2015الخمسة األولى من العام 

انون األول  ة ك ين نھاي الي ب ام اإلجم دين الع اع ال تج ارتف ار  2015ون ة أي ر  2016ونھاي رَّ دين المح اع ال من ارتف

وازي  ا ي ة بم العمالت األجنبي رة ( 2893ب ار لي ر 1919ملي رَّ دين المح اض ال ل انخف ون دوالر) مقاب الليرة  ملي ب

    مليار ليرة. 1154اللبنانية بقيمة 

رة في  94528في، المحتَسب بعد تنـزيل ودائع القطاع العام لدى الجھاز المصرفي، الدين العام الصا وبلغ مليار لي

ً ارتفاع مسّجالً ، 2016أيار نھاية    .2015قياساً على نھاية العام  %1,9نسبتُه  ا

ـھاية  ي ن ار وف ة 2016أي ت قيم ة، بلغ الليرة اللبناني ّرر ب ام المح دين الع و 64041 ال ّكلةً ح رة، مش ار لي الي ملي

ام59,4 دين الع الي ال ادل   % من إجم ا يع ل م ار 43712مقاب ا  ملي ة، أي م العمالت األجنبي ّرر ب دين المح رة لل لي

الي.40,6نسبتُه  ام اإلجم دين الع الليرة بحوالي  % من ال ه ب تبدل سندات من محفظت ان اس أن مصرف لبن ذّكر ب ون

 مليار ليرة إلى سندات بالعمالت األجنبية. 2000

ا يخصّ ونتيجة عم ة،  لية االستبدال ھذه، وفي م الليرة اللبناني ام المحّرر ب دين الع ل ال ار تموي ة أي ارتفعت في نھاي

% فيما انخفضت حصة مصرف 17,0% وحصة القطاع غير المصرفي إلى 44,9حصة المصارف إلى  2016

  %.38,1لبنان إلى 



  انـــارف لبنـــة مصــــجمعي   
8

  يةمصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنان -7جدول رقم 
  بالنسبة المئوية -نھاية الفترة     

  2016أيار   2016نيسان     2015أول  ك  

  44,9  43,5  45,8  المصارف في لبنان
  38,1  40,3  37,3  مصرف لبنان

  17,0  16,2  16,9  القطاع غير المصرفي
  100,0  100,0  100,0  المجموع

  المصدر: مصرف لبنان     
  

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

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

  2016أيار    2016 نيسان   2015ك أول   

  3,5  3,8  3,8  الحكومات

  0,2  0,2  0,2  2-قروض باريس

  3,6  3,8  3,7  المتعّددة األطرافمؤسسات ال

  92,6  92,0  92,0  ندات يوروبوندزس

  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

ان  في  والمجّمعة للمصارف التجارية العاملةالموجودات/المطلوبات اإلجمالية  ارتفعت، 2016 أيار في نھاية لبن

ة الشھر  283285 مقابل مليار دوالر)، 188,6مليار ليرة (ما يوازي  284356ما يعادل  إلى رة في نھاي مليار لي

بقه ذي س ة  280379و ال ي نھاي رة ف ار لي ام ملي ار 269884( 2015الع ة  ملي ي نھاي رة ف ارلي  وازداد .)2015 أي

ى حجم ال ذي يشير إل األشھر الخمسة في  %1,4بنسبة نشاط المصرفي، إجمالي ميزانية المصارف التجارية، ال

  .2015الفترة ذاتھا من العام في  %1,9 بلغت أعلى مقابل ارتفاعه بنسبة 2016من العام  األولى

  

  المطلوبات

  الودائع اإلجمالية في المصارف التجارية

ة  ي نھاي ارف ة ارتفعت، 2016 أي دى المصارف التجاري ة ل ع اإلجمالي ي تضّم و ،الودائ ع القطاع الخاص الت ودائ

يم، إضافةً  ر المق يم وغي ام،  المق ع القطاع الع ى ودائ ى إل ا إل ادل م ّكلت  237590يع رة وش ار لي ن  %83,6ملي م

ذي سبقهامليار ليرة في نھاية  235935 إجمالي المطلوبات مقابل ة  233589و لشھر ال رة في نھاي ار لي ام ملي الع

 األشھر الخمسة في %1,7الودائع اإلجمالية بنسبة  ارتفعت. و)2015 أيارفي نھاية  مليار ليرة 227645( 2015

  . 2015% في الفترة ذاتھا من العام 2,3 بلغت أعلى بنسبة مقابل ارتفاعھا، 2016من العام  ىاألول

ة 64,79 ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم معّدل دولرة بلغو ار% في نھاي ل 2016 أي في   %64,73 مقاب

  ).2015 أيار% في نھاية 65,16( 2015العام % في نھاية 64,88و شھر الذي سبقهنھاية ال
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يم  ارتفعت، 2016 أيارفي نھاية  - ةالودائع اإلجمالية للقطاع الخاص المق دى المصارف التجاري ى ل ادل  إل ا يع م

رة وشّكلت  اتمليار 183706 ل64,6لي ات، مقاب الي المطلوب رة في نھا 182715 % من إجم ار لي ة الشھر ملي ي

ة  مليار ليرة 180489و الذي سبقه ام في نھاي رة 175677( 2015الع ار لي ة  ملي ارفي نھاي ارتفعت . و)2015 أي

افي % 2,1 مقابل ارتفاعھا بنسبة 2016من العام  األشھر الخمسة األولى% في 1,8ھذه الودائع بنسبة   الفترة ذاتھ

   .2015من العام 

  
ع المق ي التفصيل، ارتفعت ودائ بةوف الليرة بنس ين ب ي1,9 يم ى % ف ام  األشھر الخمسة األول ا ، 2016من الع كم

يم بلغو .%1,7 بنسبةبالعمالت األجنبية  ودائع المقيمين ازدادت  %59,17 معّدل دولرة ودائع القطاع الخاص المق

بقه و59,20مقابل  2016أيار  في نھاية ذي س ام 59,23% في نھاية الشھر ال ة الع % 59,40( 2015% في نھاي

   ).2015 أيارفي نھاية 

  

ة و ي نھاي ارف ت، 2016 أي يم ارتفع ر المق اص غي اع الخ ع القط ة ودائ دى المصارف التجاري ى  ل وازي إل ا ي م

بقه مليون 31724 دوالر مقابل مليون 32026 ذي س ة الشھر ال ة  31858و دوالر في نھاي ون دوالر في نھاي ملي

ام  ون 31356( 2015الع ة  دوالر ملي ي نھاي ارأف تو. )2015 ي بة  ارتفع ع بنس ذه الودائ ي0,5ھ ھر  % ف األش

  .2015من العام  الفترة ذاتھافي % 3,5 بنسبة ارتفاعھا مقابل 2016من العام  ىاألول الخمسة

     

    ودائع القطاع المالي غير المقيم 

ارفي نھاية  ة العامل بلغت، 2016 أي دى المصارف التجاري يم ل ر المق الي غي ع القطاع الم انودائ حوالي  ة في لبن

بقه مليون 6317 دوالر مقابل مليون 6165 ذي س ون 6543و دوالر في نھاية الشھر ال ة  ملي ام دوالر في نھاي الع

  .)2015 أياردوالر في نھاية  مليون 6117( 2015

  

    األموال الخاصة للمصارف التجارية

ة ي نھاي ار ف ة ارتفعت، 2016 أي وال الخاصة للمصارف التجاري ى األم ادل  إل ا يع رة ( 25948م ار لي  17,2ملي

ذي سبقه 25765 مليار دوالر) مقابل ة الشھر ال رة في نھاي ة  25131و مليار لي رة في نھاي ار لي ام ملي  2015الع

ة9,1، وشّكلت )2015 أيارمليار ليرة في نھاية  24823( % من مجموع 31,0و % من إجمالي الميزانية المجّمع

ى في %3,2بنسبة األموال الخاّصة  فعتارتوالتسليفات للقطاع الخاص.  ام  األشھر الخمسة األول ، 2016من الع

  .2015ذاتھا من العام  في الفترة %4,7مقابل ارتفاعھا بنسبة 
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  الموجودات

    ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان

ى  ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان ارتفعت، 2016 أيارفي نھاية  وازي إل ا ي رة  110018م ار لي ملي

ذي سبقه 108276 مقابل ة الشھر ال رة في نھاي ار لي ة  106329و ملي رة في نھاي ار لي ام ملي  99840( 2015الع

د ازدادت بنسبة )2015 أيارمليار ليرة في نھاية  ىاأل % في3,5. وبذلك، تكون ھذه الودائع ق  شھر الخمسة األول

  .2015الفترة ذاتھا من العام  % في4,3مقابل ارتفاعھا بنسبة ، 2016من العام 

 
  التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم

يم ارتفعت، 2016 أيارفي نھاية  ة للقطاع الخاص المق ليفات الممنوحة من المصارف التجاري ى التس وازي  إل ا ي م

ادل  73969 ا يع رة أو م ون 49067مليار لي ل ملي ة الشھر ا 48723 دوالر، مقاب ون دوالر في نھاي بقهملي ذي س  ل

ة  48045و ون دوالر في نھاي ام ملي ة  46047( 2015الع ون دوالر في نھاي ارملي ذلك، )2015 أي ون. وب ذه  تك ھ

ام  األشھر الخمسة األولىفي % 2,1قد ازدادت بنسبة  التسليفات ا بنسبة ،2016من الع ل ارتفاعھ  أدنى بلغت مقاب

  .2015من العام  في الفترة ذاتھا 1,5%

 

  رفية للقطاع العامالتسليفات المص

ام تراجعت، 2016 أيارفي نھاية  ة للقطاع الع ليفات الممنوحة من المصارف التجاري ى التس ادل  إل ا يع  56622م

رة ار لي ل ،ملي بقه 57662 مقاب ذي س ھر ال ة الش ي نھاي رة ف ار لي ة  56984و ملي ي نھاي رة ف ار لي ام ملي  2015الع

ى في %0,6بنسبة  ھذه التسليفات اجعتترو .)2015 أيارمليار ليرة في نھاية  57536( من  األشھر الخمسة األول

  . 2015من العام  % في الفترة ذاتھا2,2مقابل ارتفاعھا بنسبة  ،2016العام 

  
دار  تراجعتوفي التفصيل،   الليرة بمق ام ب رة في 1317التسليفات المصرفية للقطاع الع ار لي األشھر الخمسة  ملي

ة مليار ليرة في  29066لتبلغ  2016من العام  األولى ارنھاي ام  ازدادت في حين ،2016 أي ليفات للقطاع الع التس

    .مليار ليرة 27555ما يعادل  لتصل إلىمليار ليرة  955وازي بقيمة ت بالعمالت األجنبية

  

  الموجودات الخارجية 

ل مليون 23077حوالي إلى  الموجودات الخارجية للمصارف التجارية تراجعت، 2016 أيارفي نھاية   دوالر مقاب

ة  23794و دوالر في نھاية الشھر الذي سبقه مليون 23258 ون دوالر في نھاي ام ملي ون  22982( 2015الع ملي

ة ي نھاي ار دوالر ف تو. )2015 أي بة  تراجع ودات بنس ذه الموج ي3,0ھ ى % ف ة األول ھر الخمس ام  األش ن الع م

  .2015العام من  الفترة ذاتھا% في 5,0بنسبة  تراجعھامقابل ، 2016
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 ً   الوضع النقدي -رابعا

    الكتلة النقدية

ة ي نھاي ار ف ت، 2016 أي ة النقدي ارتفع ا الواسع (مالكتل الليرة و )3ة بمفھومھ ةبب ى  العمالت األجنبي وازيإل ا ي  م

رة  186360و ليرة في نھاية الشھر الذي سبقه اتمليار 188606 مقابل ،مليار ليرة 189424 ار لي ة ملي في نھاي

ة (م تكونبذلك، و .)2015 أيار مليار ليرة في نھاية 180966( 2015العام  ة االجمالي ة النقدي د ) 3الكتل  ارتفعتق

ى% في 1,6بنسبة  ام  األشھر الخمسة األول ل  ،2016من الع ا بنسبةمقاب ى بلغت ارتفاعھ رة  في %2,0 أعل الفت

ة  بلغ، من جھة أخرى. 2015من العام  ذاتھا ةمعّدل دولرة الكتل ة 57,8 )3)/م2م-3((مأي ) 3م( النقدي % في نھاي

ة  2016 أيار ه المسّجل في نھاي ّدل ذات ام  2016 نيسانوھو المع ة الع ة 58,1( 2015وفي نھاي ار% في نھاي  أي

ى فيمليار ليرة  3063 والبالغ) 3(م لكتلة النقدية اإلجماليةا ارتفاعوتأتّى  .)2015 ام  األشھر الخمسة األول من الع

  :من 2016

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 458مليار ليرة (ما يعادل  690بما يوازي  مركزي)ال الموجودات الخارجي

ادل  2682الصافية (غير الذھب) بما يوازي  ا يع رة (م ار لي اعدوالر) ونملي 1779ملي ل ارتف الموجودات  ، مقاب

 .دوالر) مليون 1322مليار ليرة ( 1992من الذھب بمقدار 

  .مليار ليرة 3113 على القطاع العام بقيمة لجھاز المصرفياديون  صافي ارتفاع -

ً "المسّجلة  فروقات القطع ارتفاع -   .مليار ليرة 2126بقيمة  " سلبا

از المصرفي نوحةالمم التسليفات اإلجمالية ارتفاع - يم للقطاع الخاص من الجھ رة،  1518 بحوالي المق ار لي ملي

ادلو، مليار ليرة 702التسليفات بالليرة بما مقداره  كّل من ارتفاع نتيجة ا يع ة بم العمالت األجنبي ليفات ب  816 التس

  .دوالر) مليون 541حوالي مليار ليرة (

  ليرة. ارملي 1249البنود األخرى الصافية بقيمة  ارتفاع -

ا الضيّق (م ارتفعت ،2016العام من  األشھر الخمسة األولى فيو الليرة بمفھومھ ة ب ، %0,2بنسبة  )1الكتلة النقدي

  .%1,6بنسبة  )2الكتلة النقدية بالليرة بمفھومھا الواسع (م ازدادت كما

  

  الليرة في الجھاز المصرفي.تحت الطلب ب 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
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  معدالت الفوائد

  معّدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

% مقابل 6,95 على المحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية ةلقَّ الفائدة المثبلغت ، 2016 أيار  في نھاية

إلى  المحفظة متوسط عمر وانخفض). 2015% في نھاية العام 6,94% في نھاية الشھر الذي سبق (6,96

ً ( 1268سنوات) مقابل  3,38يوماً ( 1232 سنوات) في نھاية الفترات  3,35يوماً ( 1222سنوات) و 3,47يوما

ويمكن تفسير تراجع األجل بجزء منه إلى استبدال سندات خزينة بالليرة آلجال طويلة  الثالث على التوالي.

 .2016سنوات في شھر أيار  10و 7الليرة من فئتَْي بسندات يوروبندز، علماً أنه تّم إصدار سندات خزينة ب

لتسّجل في اإلصدار  2016الفائدة الفعلية على سندات الخزينة الُمصَدَرة دورياً خالل شھر أيار  معدالتواستقّرت 

% 5,84% لفئة السنة، 5,35% لفئة الستة أشھر، 4,99% لفئة الثالثة أشھر، 4,44: األخير المستويات التالية

% على 7,08. وبلغت الفائدة الفعلية % لفئة الخمس سنوات6,74، و% لفئة الثالث سنوات6,50لسنتين، لفئة ا

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

 

  )Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األجنبية (

ة  ي نھاي ار ف دة انخفضت ، 2016أي ة  ةلقَّ المثالفائ ـمالت األجنبي ة بالع ندات الخزين ـة لس ة اإلجمالي ى المحفظ عل

)(Eurobonds  ى ل 6,40إل بق (6,47% مقاب ذي س ھر ال ة الش ي نھاي انون األول 6,44% ف ة ك ي نھاي % ف

ع  2015 ا ارتف ر المحفظة)،  فيم ى  متوسط عم ل  6,57إل نوات ( 6,29سنوات مقاب ة  6,09س ي نھاي سنوات) ف

ة ع واريخ الثالث واليالت ى الت ة  .ل الل عملي ن خ اَرْي دوالر م ة ملي ندات بقيم دار س ى إص ور إل ذا التط زى ھ ويُع

ا. ة ذاتھ الليرة بالقيم ة ب ندات خزين تبدال س دة المُ توزّ و اس ندات الجدي دَ عت الس اآلتي:ص ون 500 رة ك دوالر  ملي

تحقاق  ي اس د  2022أميرك ون 500%، 6,25بعائ تحقاق  ملي ي اس د 2023دوالر أميرك ارو% 6,40 بعائ   ملي

    %.6,85بعائد  2029دوالر أميركي استحقاق 

  

  الفوائد المصرفية على الليرة

ة ةلقَّ المثمتوسط الفائدة انخفض قليالً ، 2016 أيارفي  الليرة اللبناني ّددة ب دة أو المج ى  على الودائع الجدي % 5,58إل

ةالفائدة  متوسط). أما 2015% في أيار 5,56% في الشھر الذي سبق (5,60مقابل  دة  المثقَّل ليفات الجدي ى التس عل

  % في نيسان الماضي. 8,40% مقابل 8,53نقطة أساسية في أيار إلى  13فارتفع بمقدار  أو المجّددة بالليرة

الليرة ( ةلقَّ المثمتوّسط الفائدة ، انخفض قليالً 2016وفي أيار  ين المصارف ب ى  )Interbank  Rateب % 3,01إل

  )، علماً أنه تجاوز ھذه النسبة في بعض العمليات.2015% في أيار 2,83شھر الذي سبق (% في ال3,07مقابل 

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

  

  



  انـــارف لبنـــة مصــــجمعي   
13

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

  2016أيار   2016 نيسان  2015 أيار   

  5,58  5,60  5,56  على الودائع الجديدة أو المجّددة متوسط المعدالت الدائنة

  *8,53  *8,40  7,11  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجّددة

  3,01  3,07  2,83  المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

  المصدر: مصرف لبنان    

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

  

  الفوائد المصرفية على الدوالر

للفائدة على الودائع الجديدة أو المجّددة بالدوالر لدى المصارف في  المثقَّلالمتوّسط انخفض قليالً  ،2016 أيارفي 

ان ى  لبن ن 3,26إل بق (3,29% م ذي س ھر ال ي الش ار 3,14% ف ي أي ع  )،2015% ف ا ارتف ط المثالفيم ل قَّمتوّس

  .2016% في أيار 7,29% في نيسان إلى 7,17من  للفائدة على التسليفات الجديدة أو المجّددة بالدوالر

ل 0,65 الليبور لثالثة أشھر معدل متوسط، بلغ 2016وفي أيار  ذي سبق (0,63% مقاب % 0,28% في الشھر ال

  ). 2015في أيار 

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

  

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

  3,26  3,29  3,14  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجّددة

  7,29  7,17  7,04  المجّددة متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو

 0,65 0,63  0,28  متوّسط معّدل ليبور لثالثة أشھر

  المصدر: مصرف لبنان    

       

  سوق القطع

ى  ،2016في أيار  دوالر األميركي عل رات 1507,5أقفل متوسط سعر ال ّدة لي ذ سنوات ع أنه من وبقي ھامش  ش

غ ليرة للم 1514ليرة للشراء و 1501تسعيره على حاله، أي  ام العمل في سوق القطع بل  20بيع. يُذكر أن عدد أي

ً يوم   .2016من العام  الخامسفي الشھر  ا

ة نيسان  31162من  موجودات مصرف لبنان بالعمالت األجنبيةارتفعت على صعيد آخر،  ون دوالر في نھاي ملي

ة وعليه تكون ھذه الموجودات قد ارتفعت بقي .2016مليوناً في نھاية أيار  32026إلى  ون 1388 م دوالر في  ملي

ام الجاري ى من الع ل  األشھر الخمسة األول اارتفاعمقاب دار  ھ ام  1697بمق ا من الع رة ذاتھ ون دوالر في الفت ملي

  الذي سبق.
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  ؤشر أسعار االستھالكم

روت وضواحيھامؤشّ ارتفع ، وبحسب مؤسسة البحوث واالستشارات، 2016أيار في  ة بي بنسبة  ر األسعار لمدين

بة 0,15 ع بنس بق، وارتف ذي س ھر ال ى الش اً عل انون األول 0,92% قياس ى ك اً عل ة 2015% قياس د مقارن . وعن

ار  ة في أي ار  2016متوسط ھذا المؤشر في األشھر اإلثني عشر المنتھي ة في أي ي عشر المنتھي ع األشھر اإلثن م

  %.  0,59، يكون قد ارتفع بنسبة 2015

  

ا  انأم ي لبن ذي تن مؤشر األسعار ف بة ال ع بنس د ارتف ار 0,09شره إدارة اإلحصاء المركزي، فق ي أي  2016% ف

انون األول 0,31قياساً على الشھر الذي سبق، فيما انخفض بحوالي  ى ك د 3,5وبحوالي  2015% قياساً عل % عن

  .  2015مع األشھر اإلثني عشر المنتھية في أيار  2016مقارنة متوسطه في األشھر اإلثني عشر المنتھية في أيار 

  

  

  

  

  
 

         


