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  الوضع االقتصادي والمالي والمصرفي   

  2015  الثانيتشرين 

   

اني  ه في 2015في تشرين الث ا كانت ى م اً عل وافرة قياس ائج مؤشرات القطاع االقتصادي الحقيقي المت ، تباينت نت

وازي  ا ي دز بم ذكور حيث جرى إصدار سندات يوروبن ام في الشھر الم دين الع  1,6الشھر الذي سبق. وارتفع ال

ة  ،ر دوالر أميركيمليا اري بقيم تبدال اختي ا اس اني  318منھ انون الث ون دوالر لسندات تستحّق في ك . 2016ملي

الليرة ة ب ى سندات الخزين دة عل ّدالت الفائ اني  وبقيت مع تقّرة في تشرين الث ّدالت 2015مس ، في حين سّجلت مع

  ة مع الشھر الذي سبق. الفائدة المصرفية تغيّرات بسيطة صعوداً أو نزوالً، وذلك بالمقارن

اني عجزاً إضافياً في شھر  فسّجل ميزان المدفوعات أّما غ  2015تشرين الث ون دوالر، ليصبح العجز  816بل ملي

ام  3التراكمي في حدود  ى من الع د عشر األول ارات دوالر في األشھر األح ى بلغت  2015ملي ل عجز أدن مقاب

واً أّما القطاع المصرفي، فعرف  .2014ماثلة من العام مليار دوالر في الفترة الم 1,3قيمته حوالي  داً  نم بياً  جيّ نس

اني  رين الث ي تش ه ف ي ميزانيّت ام  إالّ أن، 2015ف ن الع ى م ر األول د عش ھر األح ي األش ادة  ف ّدل الزي  2015مع

ا كان4,3( ى م اً عل ام  ه%) تباطأ قليالً قياس ا من الع رة ذاتھ ا ھي الحال %)4,5( 2014في الفت ى ، كم بالنسبة إل

ى 4,8% مقابل 3,7التي تباطأ نمّوھا بشكل أوضح إلى  اإلجمالية الودائع ليفات للقطاع الخاص إل % 4,6% والتس

     على التوالي. المذكورتَْين % وذلك في الفترتَْين6,6مقابل 

  

    الوضع االقتصادي العام -أوالً 

  الشيكات المتقاصة

ة اإل تراجعت، 2015 الثانيتشرين في  ةالقيم ة للشيكات المتقاّص ى جمالي ادل  إل ا يع ون 5494م ل  ملي دوالر مقاب

ون 6252 ي  ملي بقدوالر ف ذي س ھر ال ون 5782و الش ي  ملي رين دوالر ف انيتش د . 2014 الث توق ة  تراجع قيم

ى األحد عشر األشھر % في6,8بنسبة الشيكات المتقاصة  ام  األول ة مع  2015من الع رةبالمقارن من  اذاتھ الفت

ة، وتراجع 2014العام  ة الشيكات المتقاّص رة قيم ّدل دول ى مع رة في %73,3 إل اني فت انون الث انيتشرين  -ك  الث

  .كما يتبيّن من الجدول أدناه ،2014 الفترة ذاتھا من العام في %75,7مقابل  2015
  

  2015-2012السنوات  من األولى األحد عشراألشھر  فيتطّور الشيكات المتقاّصة  -1جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2015  2014  2013  2012  

2015/2014  

  الشيكات بالليرة

  العدد (آالف) -

  القيمة (مليار ليرة) -

  متوّسط قيمة الشيك (آالف الليرات)  -

  

3289  

20561  

6251  

  

3574  

23345  

6532  

  

3657  

24941  

6820  

  

3750  

25635  

6836  

  

+2,5  

+2,8  

+0,2  

  الشيكات بالعمالت األجنبية

  الف)العدد (آ -

  القيمة (مليون دوالر) -

  متوّسط قيمة الشيك (دوالر) -

  

8662  

51368  

5930  

  

8542  

50593  

5923  

  

8180  

51656  

6315  

  

7667  

46580  

6075  

  

-6,3  

-9,8  

-3,8  

  مجموع قيمة الشيكات (مليار ليرة)

  متوّسط قيمة الشيك (آالف الليرات)

97998  

8200  

99614  

8222  

102812  

8686  

95854  

8396  

-6,8  

-3,3  

  دولرة الشيكات، %

  العدد - 

  القيمة - 

  

72,5  

79,0  

  

70,5  

76,6  

  

69,1  

75,7  

  

67,2  

73,3  

  

  المصدر: مصرف لبنان        
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  حركة االستيراد

ون 1539 إلى قيمة الواردات السلعية ارتفعت ،2015 الثانيتشرين في  ل دوالر ملي ون 1467 مقاب دوالر في  ملي

ھ بقالش ذي س ون 1393و ر ال ي دو ملي انيتشرين الر ف ون2014 الث واردات ، لتك لعية ال د  الس تق بة تراجع  بنس

رةبالمقارنة مع  2015من العام  األولى األحد عشراألشھر  % في13,9 ذي سبق اذاتھ الفت ام ال  في حين، من الع

 .فقط %1,0تراجعت الكّميات المستوردة بنسبة 

لعية تتوّزعو واردات الس ي ال ھر  ف راألش د عش ن ىاألول األح ام م ت   2015 الع اآلتي: احتلّ ا ك ب نوعھ بحس

ّدات  % من المجموع، تلتھا17,5وشّكلت حّصتھا العادة كالمنتجات المعدنية المركز األول  زة والمع اآلالت واألجھ

ة (بالكھر ة (، ف%)11,4ائي ناعة الكيميائي ات الص ّم  ،%)11,0منتج ل ث ّدات النق ناعة ف ،%)9,8(مع ات ص منتج

رز  على صعيدو .%)7,8( األغذية دانأب ان البل ا لبن ي استورد منھ ى األحد عشراألشھر  في السلع الت من  األول

ام  ــ ،2015الع ين تحّل ي الص ى  ف ة األول ت حّصإذ بالمرتب واردات %11,8تھا لغ وع ال ن مجم دھاتل ،م  أتي بع

    .%)5,8( واليات المتحدة األميركيةالف، %)6,0( فرنساف %)،6,9(ألمانيا ثم  ،%)7,3( ايطاليا

  

  2015-2012السنوات  من األولى األحد عشراألشھر  الواردات السلعية في -2جدول رقم 
نسبة التغيّر، %   2015  2014  2013  2012  

2015/2014  
  13,9-  16227  18846  19432  19409  الواردات السلعية (مليون دوالر)

  المصدر: المركز اآللي الجمركي      

  

  حركة التصدير

لعية قيمة تراجعت، 2015 نيالثاتشرين في  ى الصادرات الس ون  222 إل ل دوالرملي ون 261 مقاب  في دوالر ملي

ً سّجلت وبذلك تكون الصادرات السلعية قد  ،2014 الثانيتشرين دوالر في  مليون 253و الشھر الذي سبق ا  تراجع

   .2014العام  من ااتھذ الفترة بالمقارنة مع 2015العام من  األولى األحد عشراألشھر  في %10,8 بنسبة

انيتشرين  -كانون الثانيفترة  توّزعت الصادرات السلعية فيو ت 2015 الث اآلتي: احتلّ ا ك منتجات  بحسب نوعھ

ة تھا  صناعة األغذي ز األول وبلغت حّص وع الصاد %16,4المرك ن مجم ارات، م به  تلتھ ة وش ار الكريم األحج

ة  ادن الثمين ة والمع ةاآلالت واألف، %)15,0(الكريم ّدات الكھربائي زة والمع مّ  ،%)13,9( جھ منتجات الصناعة  ث

رز  ومن. %)10,7( المعادن العادية ومصنوعاتھاف ، %)13,8(الكيميائية  دانأب ان البل ا لبن  السلع التي صّدر إليھ

ي راألشھر  ف د عش ى األح ن األول ام  م ذكر، 2015الع ة  :ن ة العربي عوديةالمملك ت الس ي احتلّ ة األول الت ى المرتب

ن  %12,0 وبلغت حصتھا الي إم لعية صادراتالجم ا، الس دة تلتھ ة المتح ارات العربي  العراقف %)،10,6( اإلم

  %).6,8(جنوب أفريقيا %)، ف7,1سورية (ثّم  %)،7,4(
  

  2015-2012السنوات من  األولى األحد عشراألشھر  السلعية في الصادرات -3جدول رقم 

%  نسبة التغيّر،  2015  2014  2013  2012  
2015/2014  

  10,8-  2716  3045  3693  4102  الصادرات السلعية (مليون دوالر)
  المصدر: المركز اآللي الجمركي     
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  الحسابات الخارجية

ي - رين  ف انيتش غ ،2015 الث اري بل زان التج ز المي ون 1317 عج ل ملي دُره  دوالر مقاب ز ق ين 1206عج  مالي

انيتشرين دوالر في  مليون 1140 قيمتهوعجز  في الشھر الذي سبق دوالر  األحد عشراألشھر وفي  .2014 الث

ون 13511عجز الميزان التجاري إلى  تراجع، 2015من العام  األولى ل عجز  ملي ىدوالر مقاب غ  أعل  15801بل

  دوالر في الفترة ذاتھا من العام الذي سبق. مليون

ي  - رين ف انيتش ّجلت، 2015 الث ة الصافية س ودات الخارجي از المصرفي ل الموج ةدى الجھ  والمؤسسات المالي

 ً ذي سبقفي  مليون دوالر 396بقيمة  تراجعھا مقابل ،دوالرمليون  816 حوالي قيمته تراجعا او الشھر ال  تراجعھ

ى األحد عشراألشھر وفي  .2014 الثانيتشرين مليون دوالر في  424بحوالي  ام  األول ، تراجعت 2015من الع

ون دوالر  1292 أدنى بلغت بقيمة تراجعھامليون دوالر، مقابل  2982ة بحوالي الموجودات الخارجية الصافي ملي

  .2014من العام  الفترة ذاتھافي 

  

  قطاع البناء

روت والشمال يْ مساحات البناء المرّخص بـھا لدى نقابتَ  ارتفعت ،2015 الثانيتشرين في  - ى المھندسين في بي  إل

ع متر ألف 980 ل  )2(م مرب ذي سبق  في 2م ألف 914مقاب انيتشرين في  2م آالف 904والشھر ال  .2014 الث

ً قد سّجلت مساحات البناء تراخيص  بذلك، تكونو ى األحد عشراألشھر  في %10,3 هنسبتُ  تراجعا ام  األول من الع

  من العام الذي سبقه. الفترة ذاتھابالمقارنة مع  2015
  

  2015-2012السنوات  من األولى األحد عشرألشھر ا في المرخَّص بھا البناء مساحاتتطّور  -4جدول رقم 

 ، %نسبة التغيّر  2015  2014  2013  2012  
2015/2014  

 10,3- 11272 12560 11727 13069 )2مساحات البناء اإلجمالية (ألف م

  المھندسين في بيروت والشمال تاابالمصدر: نق      

  

انيتشرين في  - ة ا بلغت،  2015 الث ة الرسوم العقاري اريقيم ات السجّل العق ر مختلف أمان توفاة عب  71,4 لمس

ذي  ليرة مليار 72,3 مليار ليرة مقابل ار 70,6و سبقفي الشھر ال انيتشرين فــي  اً ملي ذه  راجعتتو .2014 الث ھ

ام  من األولى األحد عشراألشھر  في  %10,1بنسبة الرسوم  ة مع 2015الع ا بالمقارن رة ذاتھ ام  من الفت ذي الع ال

 .سبقه

 ألف 463 حوالي مقابل  2015 تشرين األولطن في  ألف 494 بلغتسمنت المسلّمة، فقد إليات اى صعيد كمّ عل -

ملحوظة بنسبة ات اإلسمنت كميّ تراجعتو .2014 تشرين األول طن في ألف 472و الشھر الذي سبقهطن في 

  .2014 من العام الفترة ذاتھاقياساً على  2015من العام  األولى العشرةاألشھر في % 12,3بلغت 
  

  قطاع النقل الجوي

ة 5338، بلغ عدد الرحالت اإلجمالية من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي 2015 الثانيتشرين في  ، وعدد رحل

ً  228727الركاب القادمين  ابرين شخصاً و 268595والمغادرين  شخصا ً  3882الع ة شخصا ى صعيد حرك . وعل
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ھر  ي الش ار ف ر المط حن عب ذكورالش ة  ،الم ائع المفرغ م البض غ حج ً  4169بل ا ل  طنّ ً  2825مقاب ا ائع  طنّ للبض

  المشحونة.

رحالت 10,8% وحركة المغادرين بنسبة 9,6وقد ارتفعت كّل من حركة القادمين بنسبة   %6,5بنسبة % وعدد ال

ى األحد عشراألشھر وذلك في  ام  األول ذي سبقه 2015من الع ام ال ا من الع رة ذاتھ ة مع الفت ، في حين بالمقارن

  .%1,9شحن البضائع عبر المطار بنسبة تراجعت حركة 

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

  2015و 2014العامين األولى من  األحد عشرفي األشھر 

  التغيّر، %  2015  2014  

  حركة الطائرات (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

59003  

36,6  

62837  

35,1  

+6,5  

  حركة القادمين (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

2923511  

38,5  

3203359  

37,8  

+9,6  

  حركة المغادرين (عدد)

  منھا: حّصة الميدل ايست، %

3060743  

38,3  

3390241  

37,2  

+10,8  

  133,7+  30539  13067  حركة العابرين (عدد)

  حركة شحن البضائع (طن)

  %منھا: حّصة الميدل ايست، 

85036  

30,3  

83462  

29,6  

-1,9  

  المصدر: قسم التطوير والتسويق في مطار بيروت الدولي    

 
  حركة مرفأ بيروت

انيتشرين في  روت 2015 الث أ بي واخر التي دخلت مرف دد الب غ ع اخرة، وحجم البضائع المفرغة 156، بل ه  ب في

587218  ً ً  82182والمشحونة  طنا ً مستوعب 21223، وعدد المستوعبات المفرغة طنّا  األحد عشراألشھر  فيو. ا

رةوبالمقارنة مع  2015العام  من  األولى ام  اذاتھ الفت ّل من، 2014من الع واخر بنسبة  تراجع ك  %9,4عدد الب

م البضائع و ةحج بة  المفرغ ن %2,2بنس ّل م ع ك ين ارتف ي ح م البضائع ، ف بة  المشحونةحج دد و %10,4بنس ع

  .%3,7 المستوعبات المفرغة بنسبة

  

   بورصة بيروت

انيفي  ة ، 2015 تشرين الث غ عدد األسھم المتداول روت، إذ بل ة بورصة بي يالً حرك نت قل سھماً  5993797تحّس

داول  58قيمتھا اإلجمالية  ة  3521768مليون دوالر مقابل ت ا اإلجمالي ون دوالر في الشھر  28,4سھماً قيمتھ ملي

بق ( ذي س ة  3438292ال ھماً بقيم ون دو 25,1س اني ملي رين الث ي تش ة ).2014الر ف ت قيم ملة  وارتفع الرس

وقية ن  الس ى  10886م رين األول إل ة تش ي نھاي ون دوالر ف اني  11190ملي رين الث ة تش ي نھاي ون دوالر ف ملي

  ). 2014مليون دوالر في نھاية تشرين الثاني  11292( 2015

بةالقطاع المصرفي  استحوذ، 2015 تشرين الثانيوفي  ى نس ة %77,9 عل ة األسھم المتداول الي قيم في  من إجم

    % للقطاع الصناعي.1,1و شركة سوليدير بسھَمْيھا "أ" و"ب"% ل21، مقابل بورصة بيروت
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  يتبيّن اآلتي: 2015و 2014وعند مقارنة حركة بورصة بيروت في األشھر األحد عشر األولى من العاَمْين 

 مليوناً. 70,5م إلى مليون سھ 86انخفاض عدد األسھم المتداولة من حوالي  -

  مليوناً. 596,9مليون دوالر إلى  591,9ارتفاع قيمة التداول من  -

 
 ً   المالية العامة    -ثانيا

ة  934بلغ العجز العام اإلجمالي ، 2015أيلول  في ذي  198مليار ليرة مقابل عجز أدنى بقيم اراً في الشھر ال ملي

ا و). 2014 أيلولمليار ليرة في  851(عجز بقيمة سبق  د مقارنتھ ة) عن ة + خزين ة (موازن تبيّن أرقام المالية العام

 المعطيات التالية:  2015و 2014العاَمْين األشھر التسعة األولى من  في

مليار ليرة  1027، أي بمقدار اً مليار 10897مليار ليرة إلى  11924من  المبالغ اإلجمالية المقبوضةانخفاض  -

مليار ليرة) متأثّرة إلى حّد كبير بانخفاض عمليات  789-الخزينة ( فقد انخفضت مقبوضات %.8,6وبنسبة 

 ،مليار ليرة) نتيجة انخفاض إيرادات االتصاالت 122- اإليرادات غير الضريبية (كذلك القبض من البلديات و

شارة مليار ليرة) متأثرة بتراجع إيرادات الضريبة على القيمة المضافة. تجدر اإل 116-واإليرادات الضريبية (

ل فقط ،2015من شھر كانون الثاني  اعتباراً إلى أنه  المبالغ الفعلية المحّولة من قبل وزارة االتصاالت إلى  تُسجَّ

ً حساب الخزينة اللبنانية لدى مصرف لبنان،  المبالغ الشھرية المقّدرة من  كانت تُعتمدأنه في السنوات السابقة  علما

 . قبل وزارة االتصاالت أو وزارة المالية

ى،  المبالغ اإلجمالية المدفوعة انخفاض - وتيرة أدن ى  15273من ب رة إل ار لي ار 14829ملي ة ملي  444اً، أي بقيم

امانخفاض  من ذلكونتج  %.2,9مليار ليرة وبنسبة  دين الع ة ال ة من خارج خدم ات األّولي ة ب النفق ار  733قيم ملي

انعلماً أن لياراً، م 9884مليار ليرة إلى  10617من أي %، 6,9ليرة وبنسبة  اء لبن ى مؤسسة كھرب  التحويالت إل

اني  مليارات ليرة نتيجة انخفاض أسعار النفط. 909تراجعت بقيمة  انون الث اراً من ك ه اعتب د 2015يُذكر أن ، يُعتم

ة  ة اللبناني تندية الصافية من الخزين ادات المس الي تحويالت االعتم ة احتساب إجم األساس النقدي كمعيار في عملي

ا  داً في السابق. أم ان معتم ذي ك تندية ال ادات المس إلى مؤسسة كھرباء لبنان بدالً من تاريخ استحقاق فواتير االعتم

رة  4945إلى  2014أيلول -مليار ليرة في فترة كانون الثاني 4656خدمة الدين العام فقد ارتفعت من  ملياراً في فت

  %.6,2رة وبنسبة مليار لي 289، أي بقيمة 2015أيلول -كانون الثاني

ام  3349يكون العجز العام قد ارتفع من وبذلك،  - ى  2014مليار ليرة في األشھر التسعة األولى من الع  3932إل

ام  ن الع ى م عة األول ھر التس ي األش اراً ف بتُه  2015ملي ت نس ن وارتفع ى % 21,9م دفوعات إل وع الم ن مجم م

  .  % في الفترتَْين المذكورتَْين على التوالي26,5

رة 1013 تهقيمفائضاً بلغت وحقّق الرصيد األّولي  - ار لي ام   ملي ى من الع ل  2015في األشھر التسعة األول مقاب

  . 2014مليارات في الفترة ذاتھا من العام  1307فائض أعلى قدُره 

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

 .2015و 2014العاَمْين  األشھر التسعة األولى من عند مقارنتھما في
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  تطور بعض النسب المئوية المتعلّقة بخدمة الدين العام -4جدول رقم   

  2015أيلول - كانون الثاني  2014أيلول  - كانون الثاني  

  33,3  30,5  خدمة الدين العام/المدفوعات اإلجمالية

  45,4  39,0  /المقبوضات اإلجمالية خدمة الدين العام

  مصدر المعلومات: وزارة المالية     

 

  سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

أشهر،  3للمحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة (فئات  القيمة اإلسميةبلغت ، 2015تشرين الثاني في نهاية 
 64165 )شهراً  144شهرًا و 120شهرًا،  96، شهراً  84 ،هرًا◌َ ش 60شهرًا،  36شهرًا،  24شهرًا،  12أشهر،  6

. 2014مليار ليرة في نهاية كانون األول  60644في نهاية الشهر الذي سبق و اً مليار  63654مليار ليرة مقابل 
. 2015من العام  ىاألول األشهر األحد عشرمليار ليرة في  3521وبذلك، تكون هذه المحفظة قد ازدادت بقيمة 

 إضافةً مليار ليرة  200سنوات بقيمة   7في شهر تشرين الثاني سندات من فئة  وزارة المالية أصدرت أنب رنذكّ 
تجدر اإلشارة إلى أن اإلصدارات الطويلة األجل ُتضاف إلى و  إلى السندات العادية التي ُتصدرها أسبوعيًا.

أطلقتها وزارة  2016- 2014دين العام لفترة رة الاستراتيجية متوسطة األمد إلدااإلصدارات الدورية وتدخل ضمن 
   .2015المالية في كانون الثاني 

  

  بالنسبة المئوية) - توّزع سندات الخزينة بالليرة على جميع الفئات (نھاية الفترة -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  5,30  12,23  3,11  18,69  19,94  32,22  6,37  1,15  0,88  0,10  2015ت أول 

  100,00  5,26  12,13  3,09  18,86  20,10  31,90  6,54  1,21  0,81  0,11  2015ت ثاني 
  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

ر من مجموع المحفظة بحيث بلغت  36ن من الجدول أعاله أّن فئة يتبيّ  ى الحصة األكب شھراً ال تزال تستحوذ عل

اني 31,9 رين الث ة تش ي نھاي ات 2015% ف ا فئ ھراً ( 60، تلتھ ھراً ( 84%) و20,1ش ھراً  120%) و18,9ش ش

)12,1.(%  
  

ةوارتفعت  ة الفعلي ة اللبن القيم ندات الخزين ة لس الليرة: من للمحفظة اإلجمالي ة ب ة  64198اني ي نھاي رة ف ار لي ملي

اني  64746تشرين األول إلى  ة تشرين الث اراً في نھاي رة) 548(+ 2015ملي ار لي ين ملي ى المكتتب . وتوّزعت عل

  كاآلتي:
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  توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين -6جدول رقم 

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

  المصارف 

  الحصة من المجموع

31312  

51,2%  

30365  

47,3%  

30317  

46,8%  

  مصرف لبنان

  الحصة من المجموع

19454  

31,8%  

22973  

35,8%  

23483  

36,3%  

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

547  

0,9                 %

554  

0,9%  

558  

0,9%  

  المؤسسات العامة

  الحصة من المجموع

7701  

12,6%  

8303  

12,9%  

8380  

12,9%  

  الجمھور

  الحصة من المجموع

2181  

3,6%  

2003  

3,1%  

2008  

3,1%  

  64746  64198  61195  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان      

  

الليرة في % من مجموع مح35,8يتبيّن من الجدول أعاله ارتفاع حصة مصرف لبنان من  ة ب فظة سندات الخزين

ى 47,3مقابل انخفاض حصة المصارف من  2015% في نھاية تشرين الثاني 36,3نھاية تشرين األول إلى  % إل

  %.  16,9% في الفترتَْين على التوالي، فيما استقّرت حصة القطاع غير المصرفي على 46,8

 

  سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

 Eurobondsمحفظة سندات الخزينة اللبنانية الُمصَدرة بالعمالت األجنبية  بلغت، 2015 تشرين الثانيفي نـھاية 

 23922مليون دوالر مقابل  24988ما يوازي (قيمة االكتتابات اإلسمية زائد الفوائد المتراكمة حتى تاريخه) 

وكانت وزارة المالية  .2014لعام افي نھاية  مليون دوالر 23118مليون دوالر في نھاية الشھر الذي سبق و

ستبدال اختياري امليون  318منھا  ،مليار دوالر 1,6سندات يوربندز بقيمة  2015أصدرت في تشرين الثاني 

  والباقي سندات جديدة.
دز بلغت، 2015 تشرين الثانيوفي نھاية  ا  محفظة المصارف التجارية من إجمالي محفظة سندات اليوروبون م

بتُه ملي 17492 يوازي ل 70,0ون دوالر (أي ما نس ون دوالر (أي  16941% من مجموع المحفظة) مقاب ملي

ذي سبق و70,8ما نسبته  ة الشھر ال انون  16311% من مجموع المحفظة) في نھاي ة ك ون دوالر في نھاي ملي

  .  مجموع)ال% من 70,6(أي ما نسبته  2014األول 
  

  الدين العام

غ ، 2015 تشرين الثانيفي نـھاية  اليبل ام اإلجم دين الع وازي  106181 ال ا ي رة (م ار لي ار دوالر)   70,4ملي ملي

ادةٍ  بتُ  بزي ى2,0ھا نس اً عل ذي سبق % قياس ة الشھر ال ام  .نھاي ة الع ى نھاي اً عل ا قياس ام 2014أّم دين الع ، فيكون ال

رَّ  5825اإلجمالي ازداد بمقدار  دين المح الليرة اللبنا رمليار ليرة نتجت من ارتفاع ال ة ب ة بقيم رة  3547ني ار لي ملي
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وازي  ا ي ة بم العمالت األجنبي ّرر ب دين المح اع ال رة ( 2278وارتف ار لي ون دوالر). 1511ملي دين  ملي ذكر أن ال يُ

  .2014مليار ليرة في األشھر األحد عشر األولى من العام  4743اإلجمالي كان قد ارتفع بقيمة 

رة في  91873ل ودائع القطاع العام لدى الجھاز المصرفي، الدين العام الصافي، المحتَسب بعد تنـزي وبلغ مليار لي

ً ارتفاع مسّجالً ، 2015تشرين الثاني نھاية    .2014قياساً على نھاية العام  %6,3نسبتُه  ا

ـھاية  ي ن اني وف ة 2015تشرين الث ة، بلغت قيم الليرة اللبناني ّرر ب ام المح دين الع ّكلةً  65299 ال رة، مش ار لي ملي

ة، أي  مليار 40882مقابل ما يعادل   % من إجمالي الدين العام61,5حوالي  العمالت األجنبي دين المحّرر ب ليرة لل

 % من الدين العام اإلجمالي.38,5ما نسبتُه 

ة،  الليرة اللبناني ام المحّرر ب ى على صعيد تمويل الدين الع يالً حصة المصارف إل ة 46,6انخفضت قل % في نھاي

اني  رين الث ى مقا 2015تش ان إل ة مصرف لبن ف لحص اع طفي ل ارتف ر 36,6ب اع غي ة القط تقرار حص % واس

  %.16,8المصرفي على 

  
  مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية -7جدول رقم 

  بالنسبة المئوية -نھاية الفترة     

  2015ت ثاني   2015 ت أول      2014أول  ك  

  46,6  47,1  51,0  المصارف في لبنان

  36,6  36,1  32,1  لبنانمصرف 

  16,8  16,8  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 -فترةنھاية ال

  2015ت ثاني   2015 ت أول   2014ك أول   

  3,8  4,2  4,8  الحكومات

  0,2  0,2  0,3  2-قروض باريس

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

  92,1  91,6  90,3  سندات يوروبوندز

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

  100,0  100,0  100,0  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان     
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  يثالثاً: القطاع المصرف

ة ارتفعت، 2015 الثانيتشرين  في نھاية ة العامل ة للمصارف التجاري ة والمجّمع   الموجودات/المطلوبات اإلجمالي

ادل  إلىفي لبنان  ا يع وازي  276142م ا ي رة (م ار لي ار دوالر)، 183,2ملي ل ملي رة 274771 مقاب ار لي في  ملي

ار 264863و نھاية الشھر الذي سبقه ة  ملي رة في نھاي ام لي ار 259606( 2014الع ة  اتملي رة في نھاي تشرين لي

 %4,3بنسبة إجمالي ميزانية المصارف التجارية، الذي يشير إلى حجم النشاط المصرفي،  وازداد .)2014 الثاني

افي % 4,5 بلغت بقليل أعلى نسبةب ارتفاعهمقابل  2015من العام  األولى األحد عشراألشھر في  رة ذاتھ من  الفت

  .2014العام 

  

  المطلوبات

  الودائع اإلجمالية في المصارف التجارية

انيتشرين في نھاية  ة ارتفعت، 2015 الث دى المصارف التجاري ة ل ع اإلجمالي ع القطاع و ،الودائ التي تضّم ودائ

ى لعام، إلى ودائع القطاع ا الخاص المقيم وغير المقيم، إضافةً  ادل إل ا يع رة وشّكلت  230745م ار لي  %83,6ملي

ل ذي سبق 230179 من إجمالي المطلوبات مقاب ة الشھر ال رة في نھاي ار لي رة 222563و ملي ار لي ة  ملي في نھاي

ة بنسبة  ارتفعت. و)2014 الثانيتشرين في نھاية  مليار ليرة 219890( 2014العام  ع اإلجمالي  في %3,7الودائ

ل 2015من العام  األولى د عشراألحاألشھر  ا، مقاب ى بنسبة ارتفاعھ ا% في 4,8 بلغت أعل رة ذاتھ ام  الفت من الع

  .  الذي سبق

ة 64,57 على ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم معّدل دولرة استقرّ و اني تشرين % في نھاي ا  2015الث كم

  .)2014 الثانيتشرين % في نھاية 65,68( 2014العام % في نھاية 65,71 مقابلفي نھاية الشھر الذي سبقه، 

يم  ارتفعت، 2015 الثانيتشرين في نھاية  - ةالودائع اإلجمالية للقطاع الخاص المق دى المصارف التجاري  إلى ل

ادل  ا يع رة وشّكلت  179153م ار لي ل64,9ملي ات، مقاب الي المطلوب رة 178463 % من إجم ار لي ة  ملي في نھاي

بقه ذي س رة 172041و الشھر ال ار لي ة  ملي ي نھاي ام ف رة 170444( 2014الع ار لي ة  ملي ي نھاي رين ف انيتش  الث

بة  ارتفعت. و)2014 ع بنس ذه الودائ ي %4,1ھ د عشراألشھر  ف ى  األح ناألول ام  م ل 2015الع ا، مقاب  ارتفاعھ

    .الذي سبقالعام  من الفترة ذاتھافي  %5,0بلغت  أعلى بنسبة

  
ى األحد عشراألشھر % في 6,6 قيمين بالليرة بنسبةوفي التفصيل، ارتفعت ودائع الم ام  األول ا ، 2015من الع كم

ة  ازدادت العمالت األجنبي غو .%2,5 بنسبةالودائع ب يم بل ع القطاع الخاص المق رة ودائ ّدل دول % في 59,02 مع

ة  رين نھاي انيتش ل  2015 الث ة 58,99مقاب ي نھاي بقه% ف ذي س ھر ال ام 59,99و الش ة الع ي نھاي  2014% ف

   ).2014 الثانيتشرين % في نھاية 60,02(

ة و ي نھاي انيتشرين ف يم بلغت، 2015 الث ر المق ع القطاع الخاص غي وازي  ودائ ا ي ة م دى المصارف التجاري ل

بقه 30972 دوالر مقابل مليون 30965 ذي س ة الشھر ال ون 30302و مليون دوالر في نھاي ة  دوالر ملي في نھاي

ام  ون 29677( 2014الع ة  الردو ملي ي نھاي رين ف انيتش بة . )2014 الث ع بنس ذه الودائ ت ھ ي2,2وارتفع  % ف
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ى األحد عشراألشھر  ام  األول ل 2015من الع ا مقاب ى بلغت بنسبة ارتفاعھ ا% في 4,2 أعل رة ذاتھ ام  الفت من الع

  الذي سبق.

     

    ودائع القطاع المالي غير المقيم   

انودائع ال ارتفعت، 2015 الثانيتشرين في نھاية  ة في لبن  قطاع المالي غير المقيم لدى المصارف التجارية العامل

ذي سبقه مليون 6175 دوالر مقابل مليون 6371حوالي إلى  ة الشھر ال ون دوالر في  5834و دوالر في نھاي ملي

  .)2014 الثانيتشرين دوالر في نھاية  مليون 5533( 2014العام نھاية 

  

    األموال الخاصة للمصارف التجارية

ة بلغت، 2015 الثانيتشرين  في نھاية ادل  األموال الخاصة للمصارف التجاري ا يع رة ( 24581م ار لي  16,3ملي

ذي سبقه 24547 مليار دوالر) مقابل ة الشھر ال رة في نھاي ة  23719و مليار لي رة في نھاي ار لي ام ملي  2014الع

% من 30,6و ن إجمالي الميزانية المجّمعة% م8,9، وشّكلت )2014 الثانيتشرين في نھاية  مليار ليرة 23342(

ة  ارتفعتومجموع التسليفات للقطاع الخاص.  وال الخاّص ى األحد عشراألشھر في  %3,6بنسبة األم  من األول

  من العام الذي سبق. الفترة ذاتھا% في 9,0 بلغت أعلى ، مقابل ارتفاعھا بنسبة2015العام 

 

  الموجودات

    رف لبنانودائع المصارف التجارية لدى مص

ان ارتفعت، 2015 الثانيتشرين في نھاية  دى مصرف لبن ة ل ع المصارف التجاري ى ودائ وازي  إل ا ي  105004م

ار رة  اتملي للي بقه 104755 مقاب ذي س ة الشھر ال ي نھاي رة ف ار لي ار 95707و ملي ة  اتملي ي نھاي رة ف ام لي الع

انيتشرين في نھاية  مليار ليرة 93743( 2014 ذل)2014 الث د ازدادت بنسبة . وب ع ق ذه الودائ % 9,7ك، تكون ھ

  .2014من العام  الفترة ذاتھافي % 14,4 ، مقابل ارتفاعھا بنسبة2015من العام  األولى األحد عشراألشھر  في

 
  التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم

ة ل ارتفعت، 2015 الثانيتشرين في نھاية  يمالتسليفات الممنوحة من المصارف التجاري ى لقطاع الخاص المق ا  إل م

ل مليون 47453مليار ليرة أو ما يعادل  71535يوازي  ذي  47190 دوالر، مقاب ة الشھر ال ون دوالر في نھاي ملي

. وبذلك، )2014 الثانيتشرين في نھاية  دوالر مليون 45069( 2014العام مليون دوالر في نھاية  45367و سبقه

ون ليفات تك ذه التس ب ھ د ازدادت بنس ي % 4,6ة ق د عشراألشھر ف ى األح ام  األول ل  ،2015من الع امقاب  ارتفاعھ

  .2014من العام  الفترة ذاتھا% في 8,6 بلغت أعلى بنسبة
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  التسليفات المصرفية للقطاع العام

انيتشرين في نھاية  ام ارتفعت، 2015 الث ة للقطاع الع ليفات الممنوحة من المصارف التجاري ى التس ادل  إل ا يع م

ذي سبقه 56478 مقابل ،مليار ليرة 57195 ار 56308و مليار ليرة في نھاية الشھر ال ة  اتملي رة في نھاي ام لي الع

اني  .)2014 الثانيتشرين في نھاية  مليار ليرة 56216( 2014 ا في شھر تشرين الث نتيجة  2015وجاء ارتفاعھ

دز ندات اليوروبن ارف  بس اب المص ي اكتت ة ف درتھا وزارة المالي ي أص ذكور. الت ھر الم ة الش ذه  ازدادتو بداي ھ

رة  في %1,0 بنسبة تراجعتعلماً أنّھا  ،2015من العام  األولى األحد عشراألشھر  في% 1,6بنسبة  التسليفات الفت

  . 2014العام من  ذاتھا

  
 حد عشراألاألشھر  مليار ليرة في 895التسليفات المصرفية للقطاع العام بالليرة بمقدار  تراجعتوفي التفصيل،  

ى ام  األول ن الع غ  2015م ي  30826لتبل رة ف ار لي ة ملي رين نھاي انيتش ين ،2015 الث ي ح ليفات  ازدادت ف التس

  .مليار ليرة 26369ما يعادل  لتصل إلىمليار ليرة  1781وازي بقيمة ت للقطاع العام بالعمالت األجنبية

  

  الموجودات الخارجية 

ة  ي نھاي انيتشرين ف ت، 2015 الث ةالمو بلغ ة للمصارف التجاري والي  جودات الخارجي ون 22400ح دوالر  ملي

ذي سبقه 22497 مقابل ة 24192و مليون دوالر في نھاية الشھر ال ون دوالر في نھاي ام  ملي  22625( 2014الع

انيتشرين في نھاية  دوالر مليون ذه الموجودات بنسبة  تراجعتو. )2014 الث  األحد عشراألشھر  % في7,4ھ

  .2014العام  من الفترة ذاتھا% في 15,0مقابل تراجعھا بنسبة ، 2015 لعاممن ا األولى

  

 ً   الوضع النقدي -رابعا

    الكتلة النقدية

انيتشرين  في نھاية ة النقدي ارتفعت، 2015 الث ا الواسع (مالكتل الليرة و )3ة بمفھومھ ةبب ى  العمالت األجنبي ا إل م

ذي سبقهمليار ل 183983 مقابل ،مليار ليرة 184596 يوازي ة الشھر ال رة في نھاي رة في  177397و ي ار لي ملي

ة  175573( 2014العام نھاية  رة في نھاي ار لي انيتشرين ملي ذلك، و .)2014 الث ة  تكونب ة االجمالي ة النقدي الكتل

ل  ،2015من العام  األولى األحد عشراألشھر % في 4,1قد ازدادت بنسبة ) 3(م امقاب ى بلغت بنسبة ارتفاعھ  أعل

غ، من جھة أخرى. 2014من العام  الفترة ذاتھافي  4,8% ة بل ة النقدي رة الكتل ّدل دول  )3)/م2م-3((مأي ) 3م( مع

ة  %58,62و الشھر الذي سبقهفي نھاية  %57,69 ، مقابل2015 الثانيتشرين % في نھاية 57,74 ام في نھاي الع

ة 58,73( 2014 ي نھاي رين % ف انيتش أتّى  .)2014 الث اعوت ة ا ارتف ةلكتل ة اإلجمالي الغ) 3(م النقدي  7199 والب

  :من 2015العام  من األولى األحد عشراألشھر  فيمليار ليرة 

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

زي)ال وازي  مرك ا ي ادل  6793بم ا يع رة (م ار لي ين 4506ملي تجودوالر).  مالي ك ن ن ذل ع ع ن تراج ّل م  ك
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وازي  ا ي ذھب) بم ر ال افية (غي ة الص ودات الخارجي ادل  4975الموج ا يع رة (م ار لي ون 3300ملي ، دوالر) ملي

   .دوالر) ماليين 1206مليار ليرة ( 1818الموجودات من الذھب بمقدار و

  .مليار ليرة 6286 على القطاع العام بقيمة لجھاز المصرفياديون  صافي ارتفاع -

ً "المسّجلة  فروقات القطع عتراج -   .مليار ليرة 2257بقيمة  " سلبا

از المصرفي الممنوحة التسليفات اإلجمالية ارتفاع - يم للقطاع الخاص من الجھ رة،  3462 بحوالي المق ار لي ملي

اع نتيجة ّل من ارتف داره  ك ا مق الليرة بم ليفات ب رة 1902التس ار لي ا يو، ملي ة بم العمالت األجنبي ليفات ب ادلالتس  ع

  .دوالر) مليون 1035حوالي مليار ليرة ( 1560

  ليرة. مليار 1987البنود األخرى الصافية بقيمة  ارتفاع -

يو ھر  ف راألش د عش ى األح ام  األول ن الع ا الضيّق (م ازدادت ،2015م الليرة بمفھومھ ة ب ة النقدي بة  )1الكتل بنس

  .%6,3بنسبة  )2الكتلة النقدية بالليرة بمفھومھا الواسع (م ازدادتو، 5,9%

  

  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 ت األجنبية بالعمال 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

اللي ةلقَّ المثالفائدة بقيت ، 2015 تشرين الثاني  في نھاية ة ب ة لسندات الخزين ةعلى المحفظة اإلجمالي شبه  رة اللبناني

تقّرة وبلغت  ل 6,93مس بق (6,94% مقاب ذي س ھر ال ة الش ي نھاي انون األول 6,89% ف ة ك ي نھاي ). 2014% ف

يالً  ض قل ةوانخف ر المحفظ ط عم ى  متوس اً ( 1218إل ل  3,34يوم نوات) مقاب اً ( 1234س نوات)  3,38يوم س

  لي . سنوات) في نھاية الفترات الثالث على التوا 3,27يوماً ( 1193و

اني  معدالتواستقّرت   اً خالل شھر تشرين الث ة الُمصَدَرة دوري لتسّجل  2015الفائدة الفعلية على سندات الخزين

ة تويات التالي ر المس دار األخي ي اإلص ھر% 4,44: ف ة أش ة الثالث ھر، 4,99، لفئ تة أش ة الس ة 5,35% لفئ % لفئ

ة السنتين5,84، السنة ثالث سنوات6,50، % لفئ ة ال ة الخمس سنوات6,74و ،% لفئ ى % لفئ دة عل . وبلغت الفائ

ّم إصدارھا خالل الشھر  7السندات من فئة  ة 7,08سنوات التي ت اً على آخر إصدار من الفئ ر قياس % دون تغيّ

  المذكورة. 
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  )Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األجنبية (

ـمالت  ةلقَّ المثالفائدة ريباً استقّرت تق، 2015تشرين الثاني في نھاية  ة بالع ـة لسندات الخزين على المحفظة اإلجمالي

ـنبية ( ى  Eurobonds)األج ل 6,43عل بق (6,44% مقاب ذي س ھر ال ة الش ي نھاي ام 6,40% ف ة الع ي نھاي % ف

ل  6,14إلى  متوسط عمر المحفظةارتفع في حين )، 2014 ة  5,35سنوات ( 5,58سنوات مقاب سنوات) في نھاي

  .تواريخ الثالثة على التواليال

ندات اليور  ة س ي محفظ ذا التطور ف زى ھ ة وويُع ندات بقيم ة س ى إصدار وزارة المالي دز إل ار دوالر 1,6بن  ملي

م 2015في تشرين الثاني  أميركي د ت دة. فق اقي سندات جدي اري والب تبدال اختي ة اس ، منھا ما يدخل في إطار عملي

تبدال 8,5بفائدة  2005إصدارھا عام  مليوناً تمّ  750من أصل  دوالرمليون  318استبدال  ة االس %. وتوّزعت قيم

ا  ،سنة 13سنوات و 9على سندات من فئتَْي  ار دوالر 1,28فيما تضّمنت إصدارات النقد الجديدة وقيمتھ ا (م ملي نھ

ان 600 ه  )مليون دوالر لمصرف لبن نداً إضافياً مدت د كان 20س دة، فق ى الفائ دة سنة. وبالنسبة إل ة من فائ ت قريب

  شبه مستقّرة.  التي بقيت المحفظة

  

  الفوائد المصرفية على الليرة

ة ةلقَّ المثمتوسط الفائدة انخفض ، 2015 تشرين الثانيفي  الليرة اللبناني ع  على الودائع الجديدة أو المجّددة ب  11بواق

اني تشرين% في 5,55( % في الشھر الذي سبق5,67% مقابل 5,56نقطة أساسية إلى  ا انخفض )، 2014 الث كم

دة  ط الفائ ةمتوس الليرة المثقَّل ّددة ب دة أو المج ليفات الجدي ى التس ع  عل ى  20بواق ية إل ة أساس ل 6,93نقط % مقاب

   ).2014 تشرين الثاني% في 6,96(في الشھَرْين المذكوَرْين على التوالي % 7,13

اني  رين الث ي تش تقّر 2015وف دة ، اس ط الفائ الليرة ( ةلقَّ المثمتوّس ين المصارف ب ى  )Interbank  Rateب عل

ى من مستواه  ).2014% في تشرين الثاني 3,0% شأنه في الشھر الذي سبق (3,03 يُذكر أن ھذا المعدل ھو أعل

  %.2,75الرسمي المحّدد من مصرف لبنان والبالغ 

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

  

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

  2015ت ثاني   2015 ت أول   2014 ت ثاني   

  5,56  5,67  5,55  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجّددة

  6,93  7,13  6,96  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجّددة

  3,03  3,03  3,00  ين المصارفالمتوّسط المثقّل للفائدة ب
  المصدر: مصرف لبنان    
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  الفوائد المصرفية على الدوالر

ي  انيف رين الث يالً  ،2015 تش ط انخفض قل لالمتوّس دى  المثقَّ دوالر ل ّددة بال دة أو المج ع الجدي ى الودائ دة عل للفائ

اني % في ت3,10% في الشھر الذي سبق (3,20% مقابل 3,17إلى  المصارف في لبنان ا  )،2014شرين الث فيم

% في الشھَرْين 7,05% مقابل 7,15إلى  ل للفائدة على التسليفات الجديدة أو المجّددة بالدوالرقَّ المتوّسط المثارتفع 

  ).2014 تشرين الثانيفي % 7,01(المذكوَرْين على التوالي 

ى  الليبور لثالثة أشھر معدل متوسط، ارتفع 2015وفي تشرين الثاني  ل 0,37إل ذي 0,32% مقاب % في الشھر ال

  ).2014% في تشرين الثاني 0,23سبق (

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

  تطّور الفائدة على الدوالر، بالنسبة المئوية (%) -10جدول رقم 
  2015 ت ثاني  2015 ت أول  2014 ت ثاني  

  3,17  3,20  3,10  لدائنة على الودائع الجديدة أو المجّددةمتوسط المعدالت ا

  7,15  7,05  7,01  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجّددة

 0,37 0,32  0,23  متوّسط معّدل ليبور لثالثة أشھر

  المصدر: مصرف لبنان    

  

  سوق القطع

رات 1507,5ميركي على أقفل متوسط سعر الدوالر األ ،2015في تشرين الثاني  ّدة لي ذ سنوات ع أنه من ي  ش وبق

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

ً يوم 20بلغ    .2015من العام  الحادي عشرفي الشھر  ا

ر، انخفضت  ى صعيد آخ ةعل العمالت األجنبي ان ب ودات مصرف لبن ن  موج ة  33252م ي نھاي ون دوالر ف ملي

ى  رين األول إل اني  31768تش رين الث ة تش ي نھاي اً ف د انخفضت 2015مليون ودات ق ذه الموج ون ھ ه، تك . وعلي

ام  635بمقدار  ى من الع دار  2015مليون دوالر في األشھر األحد عشر األول ا بمق ل ارتفاعھ ون  2158مقاب ملي

  .2014دوالر في الفترة ذاتھا من العام 

  

  ؤشر أسعار االستھالكم

روت وضواحيھامؤشّ بقي ، وبحسب مؤسسة البحوث واالستشارات، 2015تشرين الثاني في   ر األسعار لمدينة بي

ع بنسبة  %) قياساً على0,1شبه مستقّر (إذ ارتفع بنسبة  ذا المؤشر ارتف % 3,02الشھر الذي سبق، وبذلك يكون ھ

ام  انون األول من الع ى ك ة متوسطه في األشھر اإلثني 0,47ا انخفض بنسبة فيم ،2014قياساً عل د مقارن % عن

  . 2014مع األشھر اإلثني عشر المنتھية في تشرين الثاني  2015عشر المنتھية في تشرين الثاني 
  

اني 0,25الذي تنشره إدارة اإلحصاء المركزي، فقد انخفض بنسبة  مؤشر األسعار في لبنانأما  % في تشرين الث

ذي سبق، في حين انخفض بحوالي  قياساً على 2015 انون األول 2,7الشھر ال ى ك اً عل وبحوالي  2014% قياس
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داً (أساس 2014% قياساً على تشرين الثاني 3,9 ذكر أن إدارة اإلحصاء المركزي أطلقت مؤشر أسعار جدي .  يُ

  .2014م )، كما بدأت بنشر مؤشر شھري لكّل محافظة ابتداًء من مطلع العا100=  2013كانون األول 

  

  

  
 

          
 


