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  الوضع االقتصادي والمالي والمصرفي

  2017 الثانيتشرين     

   

ً  معظم ، تراجعت2017في تشرين الثاني  ا وافرة قياس ي المت ي  مؤشرات القطاع االقتصادي الحقيق ه ف ا كانت ى م عل

ة استقالته الوضعوقد شهد . الشهر الذي سبق يس الحكوم ر إعالن رئ ى إث ، النقدي في الشهر المذكور ضغوطاً عل

دوالر اإذ  ى ال ب عل عزداد الطل ى  وارتف ع إل رة الودائ دل دول دة%68,5مع دل الفائ ا ازداد مع الليرة ، كم ين  ب ب

ة، )،Interbank rateالمصارف ( ع اإلجمالي ي وتراجعت الودائ ا بق ي  ممسوكاً بفضل الوضع إنّم اإلجراءات الت

اني تجدر اإلشارة إو .خذها مصرف لبنان بالتعاون والتنسيق مع المصارفاتّ  ي تشرين الث ه ف ى أن ، جرت 2017ل

ة  ة  2562عملية استبدال سندات خزينة بالعملة اللبنانية يحملها مصرف لبنان بقيم رة لبناني ار لي ةبملي  سندات خزين

دة ي ( جدي دوالر األميرك ا ( )Eurobondsبال ة ذاته ار دوالر). 1,7بالقيم عيدملي ى الص رفي عل ع المص ، ارتف

ا الي موجودات/مطلوب يطة (ا تإجم بة بس ة بنس ارف التجاري اني  )%0,2لمص رين الث ي تش غ، 2017ف دّل  ليبل مع

ام  %5,8 الزيادة و بنسبة 2017في األشهر األحد عشر األولى من الع ل نم ى بلغت مقاب ي  %8 أعل اف رة ذاته  الفت

ام  ن الع ين و . 2016م ي ح دة ف دّالت الفائ ت مع تقّرة بقي الليرةمس ة ب ندات الخزين ات س ع فئ ى جمي رين  عل ي تش ف

اني  ت، 2017الث رفية ارتفع دة المص دّالت الفائ ة مع بق الدائن ذي س هر ال ع الش ة م ورات  بالمقارن وازاة التط ي م ف

لة ر، ع. الحاص عيد آخ ى ص تل ان  بلغ رف لبن ودات مص ائلة موج ة الس ةالخارجي العمالت األجنبي ار  35,7 ب ملي

   .لإلستقرار النقدي سيةأسادعامة  وهي تشّكل، 2017 الثانيدوالر في نهاية تشرين 

 

   الوضع االقتصادي العام - أوالً 

  الشيكات المتقاصة

انيتشرين في  ة تراجعت، 2017 الث ة للشيكات المتقاّص ة اإلجمالي ى القيم ادل  إل ا يع ون 5567م ل  ملي دوالر مقاب

ون 6140 ي  ملي بقدوالر ف ذي س هر ال ون 5652و الش ي  ملي رين دوالر ف انيتش تو. 2016 الث ة قي انخفض م

ة  بة الشيكات المتقاص ي  %0,5بنس راألشهر ف ى األحد عش ام  األول ن الع ن  2017م ا م رة ذاته ع الفت ة م بالمقارن

ام  ع  2016الع ةوتراج يكات المتقاّص ة الش رة قيم دّل دول ى مع اني %68,5 إل انون الث رة ك ي فت رين  - ف انيتش  الث

 .بيّن من الجدول أدناهكما يت ،2016الفترة المماثلة من العام  في %71,1مقابل  2017
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  2017- 2014السنوات من  األولى األحد عشراألشهر  فيتطّور الشيكات المتقاّصة  - 1جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2017  2016  2015  2014  

2017/2016  

  الشيكات بالليرة

  العدد (آالف) -

  القيمة (مليار ليرة) -

  متوّسط قيمة الشيك (آالف الليرات)  -

  

3657  

24941  

6820  

  

3750  

25635  

6836  

  

3910  

27153  

6945  

  

4171  

29465  

7064  

  

+6,7  

+8,5  

+1,7  

  الشيكات بالعمالت األجنبية

  العدد (آالف) -

  القيمة (مليون دوالر) -

  متوّسط قيمة الشيك (دوالر) -

  

8180  

51656  

6315  

  

7667  

46580  

6075  

  

7386  

44280  

5995  

  

6962  

42451  

6098  

  

-5,7  

-4,1  

+1,7  

  قيمة الشيكات (مليار ليرة)مجموع 

  متوّسط قيمة الشيك (آالف الليرات)

102812  

8686  

95854  

8396  

93905  

8313  

93460  

8395  

-0,5  

+1,0 

  دولرة الشيكات، %

  العدد - 

  القيمة - 

  

69,1  

75,7  

  

67,2  

73,3  

  

65,4  

71,1  

  

62,5  

68,5  

  

  المصدر: مصرف لبنان       

  حركة االستيراد

ى قيمة الواردات السلعية ارتفعت ،2017 الثانيتشرين في  ون 1726 إل ل دوالر ملي ي  نوملي 1690 مقاب دوالر ف

ة وبذلك، تكون .2016 الثانيتشرين دوالر في  مليون 1450و الشهر الذي سبق واردات قيم د  السلعية ال  ازدادتق

ن الفترة ذاتها مقارنة معبال 2017العام  مناألولى  األحد عشراألشهر  في %0,8 بنسبة ام  م ي  ،2016الع حين  ف

 .%1,9 الكّميات المستوردة بنسبة تراجعت

لعية تتوّزعو واردات الس ي ال هر  ف راألش د عش ى األح ام  األول ن الع ت   2017م اآلتي: احتلّ ا ك ب نوعه بحس

ة منتجات الصناعة الكيميائي من المجموع، تلتها %19,5وشّكلت حّصتها العادة كالمنتجات المعدنية المركز األول 

ة (، ف)11,2%( دّات الكهربائي زة والمع ّم  ،)%10,2اآلالت واألجه ل (ث دّات النق ناعة ف ،)%9,9مع ات ص منتج

ى صعيدو .)%7,3( األغذية رز  عل دانأب ان البل ا لبن ي استورد منه ي السلع الت ى األحد عشراألشهر  ف  من األول

ام  ين تحلّ ،2017الع ي الص ى  ف ة األول ت حّصإذ بالمرتب واردات %9,9 تهالغ وع ال ن مجم ا  ،م ا تلته ايطالي

  . )%6,1( الواليات المتّحدة األميركيةثّم ، )%6,5( ألمانياف)، %7,3( اليونان)، ثّم 9,4%(

  

  2017- 2014السنوات  من األولى األحد عشراألشهر  الواردات السلعية في - 2جدول رقم 
نسبة التغيّر، %   2017  2016  2015  2014  

2017/2016  
  0,8+  17304  17169  16227  18845  سلعية (مليون دوالر)الواردات ال

  المصدر: المركز اآللي الجمركي     

  

  حركة التصدير

ون 229 الصادرات السلعية قيمة بلغت، 2017 الثانيتشرين في  ل  ،دوالر ملي ون 252مقاب ي الشهر  ملي دوالر ف

بقه و ذي س ي  247ال ون دوالر ف رين ملي انيتش هر  .2016 الث ي األش راوف د عش ام  ألح ن الع ى م ، 2017األول

   .2016 العاممن  اذاته الفترةبالمقارنة مع  %5,0 الصادرات السلعية بنسبةقيمة  تراجعت
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يو لعية ف ادرات الس ت الص هر  توّزع راألش د عش ى األح ام األول ن الع ت 2017 م اآلتي: احتلّ ا ك ب نوعه  بحس

ة تها المرك األحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمين رات، من مجموع الصاد %20,6ز األول وبلغت حّص

ا ة تلته ناعة األغذي ات ص ّم  ،)%16,1( منتج نوعاتهاث ة ومص ادن العادي ناعة %11,7( المع ات الص )، فمنتج

ان البلدانأبرز  ومن. )%11,2( اآلالت واألجهزة والمعدّات الكهربائية)، ف%11,3الكيميائية ( ا لبن  التي صدّر إليه

ى األحد عشرشهر األ في السلع ن  األول ام م ذكر، 2017الع ا :ن وب افريقي ت جن ي احتلّ ى وبلغت  الت ة األول المرتب

الي إمن  %11,3 تهاحصّ  ا، السلعية صادراتالجم ن تلته ّل م ة المتحدة ك ارات العربي ّم  )،%8,8(سورية و اإلم ث

  .)%6,1( العراقف، )%8,4( المملكة العربية السعودية
 

  2017- 2014السنوات من  األولى األحد عشراألشهر  السلعية في تالصادرا - 3جدول رقم 

نسبة التغيّر، %   2017  2016  2015  2014  
2017/2016  

  5,0-  2595  2732  2716  3045  الصادرات السلعية (مليون دوالر)
  المصدر: المركز اآللي الجمركي     

 

  الحسابات الخارجية

دُره  عجز دوالر مقابل مليون 1497 إلى ن التجاريعجز الميزا ارتفع ،2017 الثانيتشرين  في -  ون 1438ق  ملي

ين 1203بقيمة  وعجز في الشهر الذي سبق دوالر ي  مالي انيتشرين دوالر ف غو .2016 الث زان  بل ي المي العجز ف

ين 14709التجاري  ي األشهر  مالي ام  األحد عشردوالر ف ن الع ى م ل عجز 2017األول ل بلغت ، مقاب ى بقلي أدن

   .2016في الفترة ذاتها من العام  مليون دوالر 14437قيمته 

ي  -  رين ف انيتش ّجلت، 2017 الث افية س ة الص ودات الخارجي رفي  الموج از المص دى الجه ةل ات المالي  والمؤسس

 ً ذي سبقفي  دوالر مليون 888بقيمة  تراجعها مقابل ،دوالر مليون 68 بحوالي ارتفاعاً بسيطا ا و الشهر ال ارتفاعه

ة  ي  453بقيم ون دوالر ف انيتشرين ملي ي 2016 الث راألشهر . وف د عش ى األح ام  األول ن الع  تراجعت، 2017م

ين 1010الموجودات الخارجية الصافية بحوالي  ل  مالي ادوالر، مقاب ة ارتفاعه رة  328 بقيم ي الفت ون دوالر ف ملي

 .2016ذاتها من العام 

  

  قطاع البناء

روت والشمال يْ البناء المرّخص بـها لدى نقابتَ  مساحات تراجعت، 2017 الثانيتشرين في  -  ى  المهندسين في بي إل

ذي سبق في  2م ألف 1026) مقابل 2مربع (م متر ألف 727 ي  2م ألف 1185والشهر ال انيتشرين ف  .2016 الث

ام  األحد عشرفي األشهر و ن الع راخيص  تراجعت، 2017األولى م اءت ع  %2,0بنسبة  مساحات البن ة م بالمقارن

  .2016ترة ذاتها من العام الف
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  2017- 2014السنوات من  األولى األحد عشراألشهر  تطّور مساحات البناء المرخَّص بها في - 4جدول رقم 

 ، %نسبة التغيّر  2017  2016  2015  2014  
2017/2016  

 2,0- 11105 11330 11260 12560 )2مساحات البناء اإلجمالية (ألف م

  سين في بيروت والشمالالمصدر: نقابتا المهند     

  

ي  -  رين ف انيتش ت، 2017 الث اري بلغ جّل العق ات الس ف أمان ر مختل توفاة عب ة المس وم العقاري ة الرس  95,6 قيم

ي  اً مليار 76,2و في الشهر الذي سبق ليرة اتمليار 108,2 مليار ليرة مقابل انيتشرين ف ي األشهر و .2016 الث ف

ام  األحد عشر د 2017األولى من الع ذه الرسوم بنسبة  ازدادت، فق ة %21,5ه ع بالمقارن رة م ام  من اذاته الفت الع

2016. 

ي  488مقابل  2017 الثانيتشرين ألف طن في  447 بلغتعلى صعيد كّميات اإلسمنت المسلّمة، فقد  -  ألف طن ف

ذي سبقه ي  527و الشهر ال ف طن ف انيتشرين أل ي األشهر و. 2016 الث ام  األحد عشرف ن الع ى م  ،2017األول

  .2016بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام  %4,6بنسبة  تراجعت هذه الكّميات

 

 قطاع النقل الجوي

دولي 2017 الثانيتشرين في  ري ال ق الحري ة 5452، بلغ عدد الرحالت اإلجمالية من وإلى مطار رفي وعدد  رحل

ادمين  اب الق ً  286028الرك ادرين  شخصا ً  306536والمغ ا ابرين  شخص ً  326والع ا ة شخص عيد حرك ى ص . وعل

ي  ار ف ر المط حن عب ذكورالش هر الم ة الش ائع المفرغ م البض غ حج ً  5127، بل ا ل  طن ً  3791مقاب ا ائع  طنّ للبض

  المشحونة.

ام 2017من العام  األولى األحد عشراألشهر وفي  ن الع ة م ّل من ، ارتفعت 2016، وبالمقارنة مع الفترة المماثل ك

ر المطار بنسبة و %8,3بنسبة  حركة المغادرينو %8,9حركة القادمين بنسبة  ، %14,2حركة شحن البضائع عب

  .%0,6عدد الرحالت بنسبة  كما ازداد
 

  حركة مطار رفيق الحريري الدولي وحّصة الميدل ايست منها - 5جدول رقم 
  2017و 2016العامين من  األولى األحد عشراألشهر في 

  التغيّر، %  2017  2016  

  دد)حركة الطائرات (ع

  منها: حّصة الميدل ايست، %

65202  

34,1  

65564  

35,2  

+0,6  

  حركة القادمين (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

3463398  

35,9  

3770065  

35,8  

+8,9  

  حركة المغادرين (عدد)

  منها: حّصة الميدل ايست، %

3540614  

35,4  

3834284  

35,6  

+8,3  

  43,6-  4630  8210  حركة العابرين (عدد)

  شحن البضائع (طن) حركة

  منها: حّصة الميدل ايست، %

77404  

27,9  

88364  

27,0  

+14,2  

  المصدر: قسم التطوير والتسويق في مطار بيروت الدولي    
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  حركة مرفأ بيروت

انيتشرين في  روت  2017 الث أ بي ت مرف ي دخل واخر الت غ عدد الب اخرة، وحجم البضائع المفرغة 163، بل ه  ب في

718161  ً ً  97787مشحونة وال طنّا ً مستوعب 24494، وعدد المستوعبات المفرغة طنّا ي و. ا  األحد عشراألشهر ف

ع 2016وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام  2017من العام  ىاألول ّل من ، ارتف بنسبة  المشحونةحجم البضائع ك

بة  4,2% ة بنس توعبات المفرغ دد المس واخ %2,9وع دد الب ن ع ّل م ع ك ين تراج ي ح بة ، ف م و %6,5ر بنس حج

  .%2,6بنسبة  المفرغةالبضائع 
  

   بورصة بيروت

ي  انيف رين الث ة ، 2017 تش هم المتداول دد األس غ ع روت وبل ة بي ة بورص ت حرك ا  3450710تراجع أسهم قيمته

داول   43,6 ل ت ون دوالر مقاب ة  8915465ملي ا اإلجمالي هماً قيمته رين األول  78,7س ي تش ون دوالر ف ملي

اني  49سهماً بقيمة  6376852الماضي ( ي تشرين الث ون دوالر ف ة ).2016ملي  الرسملة السوقية وانخفضت قيم

  مليون دوالر) في نهاية الفترات الثالث على التوالي.  11947مليوناً ( 11273مليون دوالر مقابل  10872إلى 

ي  انيوف رين الث تحوذ، 2017 تش بة  اس رفي بنس اع المص الي قيم %66,3القط ن إجم ي م ة ف هم المتداول ة األس

   .%2بنسبة  لقطاع الصناعيوا %31,7بنسبة  شركة سوليدير بسهَمْيها "أ" و"ب" بورصة بيروت، تلته 

  ، يتبيّن اآلتي:2017و 2016من العاَمْين  األولى وعند مقارنة حركة بورصة بيروت في األشهر األحد عشر

 مليوناً. 71,9ى مليون سهم إل 102,7انخفاض عدد األسهم المتداولة من  - 

  مليوناً. 636,3مليون دوالر إلى  850,2انخفاض قيمة األسهم المتداولة من  - 

 
 ً   المالية العامة    - ثانيا

دار  928بلغ العجز العام اإلجمالي ، 2017أيلول  في ل عجز بمق رة مقاب ذي  790مليار لي ي الشهر ال رة ف ار لي ملي

ا ). 2016أيلول مليار ليرة في  937(عجز بقيمة سبق  د مقارنته ة) عن ة + خزين ة (موازن ة العام ام المالي وتبيّن أرق

 المعطيات التالية:  2017و 2016 األشهر التسعة األولى من العاَمْين في

مليار ليرة  1327، أي بمقدار اً مليار 12671مليار ليرة إلى  11344من  المبالغ اإلجمالية المقبوضةارتفاع  - 

مليار  119ومقبوضات الخزينة (+ مليار ليرة) 1485اإليرادات الضريبية (+ ارتفعت كّل من .%11,7وبنسبة 

مليار ليرة). وتجدر اإلشارة إلى أن االرتفاع الملحوظ في  278- ليرة)، فيما انخفضت اإليرادات غير الضريبية (

ا الضريبة مليار ليرة ومعظم مصدره 1114اإليرادات الضريبية يعود بشكل رئيسي إلى الضريبة على الدخل (+

  االستثنائية (األرباح) التي دفعتها المصارف للخزينة). 

اض -  ة انخف ة المدفوع الغ اإلجمالي ن  المب ى  16092م رة إل ار لي ار 15691ملي ة ملي رة  401اً، أي بقيم ار لي ملي

ن  ذلكونتج  .%2,5وبنسبة  ام م دين الع ة ال ة خارج خدم ات األّولي ي 10888من انخفاض النفق رة ف ار لي رة  ملي فت

اني  10215إلى  2016أيلول  –كانون الثاني  ول  - ملياراً في فترة كانون الث والناتجة بشكل أساسي من  2017أيل

ديات ( ى البل ة  832- تراجع التحويالت إل ان ارتفعت بقيم اء لبن ى مؤسسة كهرب اً أن التحويالت إل رة) علم ار لي ملي
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د ارتفع مليار ليرة. أما  397 ام فق دين الع ة خدمة ال رة (من  272ت بقيم ار لي ى  5204ملي رة إل ارات لي  5476ملي

  ملياراً).

ذلك،  -  ن وب ض م د انخف ام ق ز الع ون العج ام  4748يك ن الع ى م عة األول هر التس ي األش رة ف ار لي ى  2016ملي إل

ى  %29,5ن موانخفضت نسبتُه  2017ملياراً في الفترة ذاتها من العام  3020 دفوعات إل  %19,2من مجموع الم

  . في الفترتَْين المذكوَرتَْين على التوالي

رة 2456 فائضاً كبيراً بمقداروحقّق الرصيد األّولي  -  ام   مليار لي ن الع ى م ي األشهر التسعة األول ل  2017ف مقاب

  . 2016مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام  456فائض أدنى مقداُره 

دين  ة ال اه أن خدم ن الجدول أدن يّن م اً  ارتفعتويتب ى قياس ي حين تراجعت قياساً عل ة ف دفوعات اإلجمالي ى الم عل

 .2017و 2016العاَمْين األشهر التسعة األولى من  عند مقارنتهما في المقبوضات اإلجمالية

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

  2017أيلول - 2ك   2016أيلول - 2ك   

  34,9  32,3  لمدفوعات اإلجماليةخدمة الدين العام/ا

  43,2  45,9  خدمة الدين العام /المقبوضات اإلجمالية

  مصدر المعلومات: وزارة المالية     

 
  سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

ي  ة ف رين نهاي انيتش ت، 2017 الث ات  انخفض الليرة (فئ ة ب ندات الخزين ة لس ة اإلجمالي مية للمحفظ ة اإلس  3القيم

هر،  هر،  6أش هراً،  12أش هراً،  24ش هراً،  36ش هراً  60ش هراً  84 ،ش هراً،  96، ش هراً،  120ش هراً  144ش ش

رة من  72383إلى  )شهراً  180و ار لي ذي سبق ( 73223ملي ة الشهر ال ي نهاي اراً ف ة  69347ملي ي نهاي اراً ف ملي

ار 3036). وبذلك، تكون هذه المحفظة قد ارتفعت بقيمة 2016العام  ي األشهر  ملي رة ف ى من األحد لي عشر األول

  . 2017العام 

ة 2017وفي تشرين الثاني  ة استبدال لسندات خزين الليرة إذ جرت عملي ، طرأ تغيّر على محفظة سندات الخزينة ب

ا 2562بالعملة اللبنانية بقيمة  ا يوازيه ان بم ا مصرف لبن ة يحمله رة لبناني ار دوالر 1,7( مليار لي من سندات  )ملي

ان Eurobondsنة جديدة بالدوالر األميركي (خزي ا اكتتب مصرف لبن ة ب). كم الليرة بقيم ة ب  1500سندات خزين

  . %1شهراً بفائدة  24مليار ليرة لمدة 

درت ا أص رين  كم ي تش ة ف انيوزارة المالي ْي  2017 الث ن فئتَ ندات م ة  7س نوات (بقيم رة) و 201س ار لي  10ملي

 سنوات وما دون.  5اإلضافة إلى السندات من فئة مليار ليرة) ب 451سنوات (بقيمة 
  

  بالنسبة المئوية) -توّزع سندات الخزينة بالليرة على جميع الفئات (نهاية الفترة - 5جدول رقم 
  3   

  أشهر

6  

  أشهر 

12 

  شهراً 

24 

  شهراً 

36  

  شهراً  

60  

  شهراً 

84   

  شهراً 

96 

  شهراً 

120   

  شهراً 

144 

  شهراً 

180  

  شهراً 

  المجموع

  100,00  0,31  4,44  16,42  2,64  21,17  22,30  20,74  7,51  3,45  0,64  0,38  2016 1ك 

  100,00  0,29  4,20  20,10  2,50  22,67  22,78  14,58  8,22  2,48  1,43  0,75  2017 1ت 

  100,0  0,30  4,25  20,95  2,53  20,46  23,10  13,66  10,21  2,61  1,37  0,54 2017 2ت 

  المصدر: بيانات مصرف لبنان   
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ات من المجموع، بسبب ال ي حصة الفئ تغيّرات التي حصلت في محفظة سندات الخزينة بالليرة، طرأ تغيّر بسيط ف

لّ  ْي  فارتفعت حصة ك ن فئتَ ّل شهراً  60شهراً و 24م رات أق ّجلت تغيّ ا ُس ة السبع سنوات فيم ل تراجع حص مقاب

  أهمية بالنسبة إلى الفئات األخرى.
  

ةوانخفضت  ة الفعلي الليرةللمحفظة اإل القيم ة ب ة اللبناني ندات الخزين ة لس ى  جمالي ة  73546إل ي نهاي رة ف ار لي ملي

اني  ل  2017تشرين الث ذي سبق ( 74378مقاب ة الشهر ال ي نهاي رة ف ار لي رة) 832- ملي ار لي ى ملي . وتوّزعت عل

  المكتتبين كاآلتي:

 
  توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين - 6جدول رقم 

  نهاية الفترة، مليار ليرة لبنانية) - ية(القيمة الفعل    
  2017  2ت   2017  1ت   2016 ك أول    

  المصارف 

  الحصة من المجموع

29363  

41,8%  

28386  

38,2%  

28369  

38,6%  

  مصرف لبنان

  الحصة من المجموع

30150  

42,9%  

34945  

47,0%  

34077  

46,3%  

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

548  

0,8%  

538  

0,7%  

534  

0,7%  

  المؤسسات العامة

  الحصة من المجموع

8718  

12,4%  

8941  

12,0%  

9031  

12,3%  

  الجمهور

  الحصة من المجموع

1531  

2,1%  

1568  

2,1%  

1535  

2,1%  

  73546  74378  70310  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان     

  

ا ل تراجع بسيط ارتفعت قليالً حصة كّل من المصارف والمؤسسات العامة من مجموع محفظة السندات ب لليرة مقاب

 في حصة مصرف لبنان، فيما استقّرت حصة كّل من الجمهور والمؤسسات المالية. 

  

  سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

محفظة سندات الخزينة اللبنانية الُمصدَرة بالعمالت األجنبية ارتفعت ، 2017تشرين الثاني في نـهاية 

Eurobonds مليون دوالر  28144إلى ما يوازي ت اإلسمية زائد الفوائد المتراكمة حتى تاريخه) (قيمة االكتتابا

  .2016 مليون دوالر في نهاية العام 26030الشهر الذي سبق وفي نهاية مليون دوالر  26676مقابل ما يوازي 

ز ندات اليوروبوندمحفظة المصارف التجارية من إجمالي محفظة س بلغت، 2017 تشرين الثانيوفي نهاية          

دوالر (أي ما نسبتُه  مليون 14671من مجموع المحفظة) مقابل  %50,8دوالر (أي ما نسبته  ماليين 14304

من المجموع)  %59,1مليون دوالر (أي ما نسبتُه  15383من المجموع) في نهاية الشهر الذي سبق و 55,0%

  . 2016في نهاية كانون األول 
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  الدين العام

مليار  79,4مليار ليرة (أي ما يعادل  119640 إلى الدين العام اإلجمالي ارتفع، 2017 رين الثانيتش نهايةفي 

. )2016العام  مليارات ليرة في نهاية 112910الشهر الذي سبق ( في نهايةمليار ليرة  118299دوالر) مقابل 

 2017العام هر األحد عشر األولى من األشمليار ليرة في  6730 وبذلك، يكون الدين العام اإلجمالي ارتفع بقيمة

  . 2016العام  الفترة ذاتها من مليار ليرة في 6348قدُرها  أدنى مقابل زيادة

اني انون الث رة ك اني  - ونتج ارتفاع الدين العام اإلجمالي في فت ّل من 2017تشرين الث اع ك ن ارتف ر  م دين المحرَّ ال

وازي  ا ي رة ( 3494بالعمالت األجنبية بم ار لي ون دوالر) 2318ملي ر ملي دين المحرَّ ة (+  وال ة بقيم الليرة اللبناني ب

اني  مليار ليرة). يُذكر أن وزارة المالية 3236 ي تشرين الث ى استبدال حوالي  2017عمدت ف ار دوالر  1,7إل ملي

  الليرة إلى سندات يوروبندز.من محفظة مصرف لبنان بسندات خزينة ب

از المصرفي،  وبلغ دى الجه ام ل ع القطاع الع ـزيل ودائ رة  105184الدين العام الصافي، المحتَسب بعد تن ار لي ملي

  .2016قياساً على نهاية العام  %6,6نسبتُه ارتفاعاً  مسّجالً ، 2017تشرين الثاني في نهاية 

ـهاية  ي ن اني وف رين الث ة 2017تش ت قيم ةا، بلغ الليرة اللبناني ّرر ب ام المح دين الع ّكلةً  73764 ل رة، مش ار لي ملي

ار 45876مقابل ما يعادل   من إجمالي الدين العام %61,7حوالي  ة، أي  ملي العمالت األجنبي دين المحّرر ب رة لل لي

  من الدين العام اإلجمالي. %38,3ما نسبتُه 

اني  %38,8، بلغت حصة المصارف لبنانيةلعام المحّرر بالليرة التمويل الدين ا وفي ما يخصّ  ة تشرين الث ي نهاي ف

  للقطاع غير المصرفي.  %15,0لمصرف لبنان و %46,2مقابل  2017

  
  مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية - 7جدول رقم     

  بالنسبة المئوية - نهاية الفترة     
  2017 2ت          2017 1ت   2016أول  ك  

  38,8  38,3  41,9  ي لبنانالمصارف ف

  46,2  46,8  42,8  مصرف لبنان
  15,0  14,8  15,3  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

  
  ّرر بالعمالت األجنبيةمصادر تمويل الدين المح - 8جدول رقم 

  بالنسبة المئوية - نهاية الفترة
  2017 2ت   2017  1ت   2016ك أول   

  2,8  3,1  3,2  الحكومات

  0,0  0,0  0,1  2-قروض باريس

  4,4  4,6  3,7  المتعدّدة األطرافمؤسسات ال

  92,5  92,0  92,6  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 وصلت، 2017 الثانيتشرين  في نهاية ة العامل ة للمصارف التجاري ة والمجّمع ات اإلجمالي   الموجودات/المطلوب

ار دوالر)، 216,2مليار ليرة (ما يوازي  325934ما يعادل إلى في لبنان  ل ملي ار 325303 مقاب ي  اتملي رة ف لي

ة  302938( 2016مليار ليرة في نهاية العام  307999و نهاية الشهر الذي سبقه انيتشرين مليار ليرة في نهاي  الث

ى حجم النشاط المصرفي، وارتفع .)2016 ذي يشير إل ة، ال ي  %5,8بنسبة  إجمالي ميزانية المصارف التجاري ف

هر  د عشراألش ى األح ام  األول ن الع بة 2017م ل ارتفاعه بنس ى مقاب ام  %8,0 بلغت أعل ن الع ا م رة ذاته ي الفت ف

2016.  

  

  المطلوبات

  الودائع اإلجمالية في المصارف التجارية

انيتشرين في نهاية  ة تراجعت، 2017 الث دى المصارف التجاري ة ل ع اإلجمالي ع القطاع و ،الودائ ي تضّم ودائ الت

رة 257788ما يعادل إلى ائع القطاع العام، إلى ود الخاص المقيم وغير المقيم، إضافةً  وازي  مليار لي ا ي  171,0(م

ي  261572 نتيجةً لألزمة الحكومية وذلك منمن إجمالي المطلوبات  %79,1وشّكلت  ،مليار دوالر) رة ف ار لي ملي

ي نها 245615( 2016مليار ليرة في نهاية العام  250918، مقابل نهاية الشهر الذي سبقه رة ف ار لي ة ملي تشرين ي

اني ت. و)2016 الث ة  ارتفع ع اإلجمالي بة الودائ ط  %2,7بنس ي فق هر ف راألش د عش ى األح ام  األول ن الع  ،2017م

   .2016في الفترة ذاتها من العام  %5,1مقابل ارتفاعها بنسبة 

ي %68,51 إلى ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم معّدل دولرة ارتفعو ة ف انيتشرين  نهاي ل  2017 الث مقاب

بقه و 67,27% ذي س هر ال ة الش ي نهاي ام  %65,82ف ة الع ي نهاي ة  %65,30( 2016ف ي نهاي رين ف انيتش  الث

2016.(  

يم  تراجعت، 2017 الثانيتشرين في نهاية  -  ةالودائع اإلجمالية للقطاع الخاص المق دى المصارف التجاري ى  ل إل

الي  %61,3مليار ليرة وشّكلت  199657ما يعادل  اتمن إجم ن المطلوب ك م ة  201858 وذل ي نهاي رة ف ار لي ملي

ة  190102( 2016مليار ليرة في نهاية العام  193765مقابل  ،الشهر الذي سبقه انيتشرين مليار ليرة في نهاي  الث

ى األحد عشراألشهر في فقط  %3,0ارتفعت هذه الودائع بنسبة . و)2016 ام  األول ن الع ا 2017م ل ارتفاعه ، مقاب

   في الفترة ذاتها من العام الذي سبق. %5,3بنسبة 

ى األحد عشراألشهر  في %5,3 ودائع المقيمين بالليرة بنسبة تراجعتوفي التفصيل،  ام  األول ن الع ي ، 2017م ف

ين ازدادتحين  ع المقيم ة  ودائ العمالت األجنبي ع .%8,6بنسبة ب يم وارتف ع القطاع الخاص المق رة ودائ دّل دول  مع

انيتشرين  في نهاية %63,54 إلى ل  2017 الث ذي سبقه و %61,77مقاب ة الشهر ال ي نهاي ة  %60,31ف ي نهاي ف

  ).2016 الثانيتشرين في نهاية  %59,74( 2016العام 

ة و ي نهاي رين ف انيتش ت، 2017 الث يم تراجع ر المق اص غي اع الخ ع القط ة ودائ ارف التجاري دى المص ى ل ا  إل م

ذي سبقه يونمل 35498 وذلك مندوالر  مليون 34367يوازي  ة الشهر ال ي نهاي ل  ،دوالر ف ون  33961مقاب ملي

انيتشرين مليون دوالر في نهاية  33090( 2016دوالر في نهاية العام  بة . )2016 الث ع بنس ذه الودائ وارتفعت ه
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ام  %3,9 بنسبة ارتفاعهامقابل  2017من العام  األولى األحد عشراألشهر في  فقط 1,2% ا من الع رة ذاته في الفت

2016.  

    

   ودائع القطاع المالي غير المقيم 

ان بلغت، 2017 الثانيتشرين في نهاية  ي لبن ة ف ة العامل دى المصارف التجاري يم ل ر المق الي غي ع القطاع الم  ودائ

ة  6280دوالر في نهاية الشهر الذي سبقه و مليون 7454 دوالر مقابل مليون 7668حوالي  ي نهاي ون دوالر ف ملي

  ).2016 الثانيتشرين دوالر في نهاية  مليون 6525( 2016العام 

  

    األموال الخاصة للمصارف التجارية

ة انيتشرين  في نهاي ة وصلت، 2017 الث وال الخاصة للمصارف التجاري ى األم ادل  إل ا يع رة  28133م ار لي ملي

ل مليار دوالر)  18,7( رة 28117مقاب ار لي ذي سبقه و ملي ة الشهر ال ي نهاي ر 27497ف ار لي ام ملي ة الع ي نهاي ة ف

ة  26761( 2016 ي نهاي رة ف ار لي رين ملي انيتش ّكلت )2016 الث ة %8,6، وش ة المجّمع الي الميزاني ن إجم  م

 األحد عشراألشهر في  %2,3وارتفعت األموال الخاّصة بنسبة من مجموع التسليفات للقطاع الخاص.  %31,3و

  .2016الفترة ذاتها من العام في  %6,5، مقابل ارتفاعها بنسبة 2017من العام  األولى

  

  الموجودات

   ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان

ان ارتفعت، 2017 الثانيتشرين في نهاية  دى مصرف لبن ة ل ع المصارف التجاري ى ودائ وازي  إل ا ي  152362م

ل مليار ليرة  بقه و 151781مقاب ذي س ة الشهر ال ي نهاي رة ف ار لي ي نها 134612ملي رة ف ار لي ام ملي ة الع  2016ي

ة  132499( انيتشرين مليار ليرة في نهاي د )2016 الث ع ق ذه الودائ ذلك، تكون ه ي %13,2بنسبة  ازدادت. وب  ف

  . 2016في الفترة ذاتها من العام  %24,6مقابل ارتفاعها بنسبة  ،2017من العام  األولى األحد عشراألشهر 

  

  التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم

يم ارتفعت، 2017 الثانيتشرين ة في نهاي ة للقطاع الخاص المق ى التسليفات الممنوحة من المصارف التجاري ا  إل م

ل مليون 53434مليار ليرة أو ما يعادل  80551يوازي  ين 53207 دوالر، مقاب ذي  دوالر مالي ة الشهر ال ي نهاي ف

بقه و ام  51040س ة الع ي نهاي ون دوالر ف ون دوالر  50692( 2016ملي ة ملي ي نهاي رين ف انيتش . )2016 الث

ن األولى األحد عشراألشهر  في %4,7بنسبة  هذه التسليفات ازدادتو ام  م ا بنسبة ،2017الع ل ارتفاعه ى  مقاب أعل

  .2016في الفترة ذاتها من العام  %5,5بلغت 

  

  التسليفات المصرفية للقطاع العام

انيتشرين في نهاية  ليفات الممنوح تراجعت، 2017 الث امالتس ة للقطاع الع ى  ة من المصارف التجاري ادل إل ا يع م

رة 49539 ار لي ل  ،ملي رة 50280مقاب ار لي بقه و ملي ذي س هر ال ة الش ي نهاي ام  52344ف ة الع ي نهاي رة ف ار لي ملي
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ة  52339( 2016 ي نهاي رة ف ار لي رين ملي انيتش ليفات تراجعتو .)2016 الث ذه التس بة  ه ي %5,4بنس هر  ف األش

  .2016في الفترة ذاتها من العام  %8,2بنسبة  تراجعها، مقابل 2017من العام  لىاألو األحد عشر

ي 1177التسليفات المصرفية للقطاع العام بالليرة بمقدار  انخفضتوفي التفصيل،   األحد عشراألشهر  مليار ليرة ف

ام  األولى غ  2017من الع ي  27976لتبل رة ف ار لي ة ملي انيتشرين نهاي ا ترا ،2017 الث ليفات للقطاع  جعتكم التس

   .مليار ليرة 21563ما يعادل  لتصل إلىمليار ليرة  1628وازي بقيمة ت العام بالعمالت األجنبية

  

  الموجودات الخارجية 

ة  ي نهاي رين ف انيتش ت، 2017 الث ة بلغ ارف التجاري ة للمص ودات الخارجي والي  الموج ون 22293ح دوالر  ملي

ة دوالر مليون 22099 مقابل ي نهاي ذي سبقه و ف ام  23100الشهر ال ة الع ي نهاي ون دوالر ف  21325( 2016ملي

ة  انيتشرين مليون دوالر في نهاي ذه الموجودات بنسبة  تراجعتو). 2016 الث ي  %3,5ه  األحد عشراألشهر ف

  .2016في الفترة ذاتها من العام  %10,4، مقابل تراجعها بنسبة 2017من العام  األولى

  

 ً   يالوضع النقد - رابعا

   الكتلة النقدية

ة النقدي تراجعت، 2017 الثانيتشرين  في نهاية ا الواسع (مالكتل الليرة و )3ة بمفهومه ةبب ى  العمالت األجنبي اإل  م

ل ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه مليار 209058 من مليار ليرة 206519 يوازي ي  200192، مقاب رة ف ار لي ملي

ام نهاية  رة 196028( 2016الع ار لي ة  ملي ي نهاي انيتشرين ف ذلك، و .)2016 الث ة تكونب ة النقدي ة  الكتل اإلجمالي

ى األحد عشراألشهر في  %3,2) قد ارتفعت بنسبة 3(م ام  األول ن الع ل 2017م ا، مقاب ي %5,2 بنسبة ارتفاعه  ف

ا رة ذاته ن  الفت ام م رى. 2016الع ة أخ ن جه ع، م ة ارتف ة النقدي رة الكتل دّل دول ى )3)/م2م- 3((مأي ) 3م( مع  إل

ذي سبقه %60,29 مقابل 2017 الثانيتشرين في نهاية  62,07% ة  %58,83و في نهاية الشهر ال ي نهاي امف  الع

ة  58,38%( 2016 ي نهاي رين ف انيتش أتّى  .)2016 الث اعوت ةا ارتف ة اإلجمالي ة النقدي الغ) 3(م لكتل  6327 والب

  :من 2017العام من  األولى األحد عشراألشهر  فيمليار ليرة 

  

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

اع وجاء ذلك نتيجةدوالر).  مليون 1158مليار ليرة (ما يعادل  1745بما يوازي  مركزي)ال الموجودات من  ارتف

ً  نتيجة ارتفاع سعر دوالر) مليون 1235مليار ليرة ( 1861الذهب بمقدار  ا ه، أونصة الذهب عالمي ا قابل تراجع  إنّم

ذهب)أكبر في  ر ال ة الصافية (غي وازي  الموجودات الخارجي ا ي ار 3607بم ادل  اتملي ا يع رة (م ون 2392لي  ملي

 .دوالر)

  .ليرة مليار 693 على القطاع العام بقيمة لجهاز المصرفياديون  صافي ارتفاع - 

ً "المسّجلة  فروقات القطع ارتفاع -    .مليار ليرة 1964بقيمة  " سلبا

ة ارتفاع -  ليفات اإلجمالي از المصرفي الممنوحة التس ن الجه يم للقطاع الخاص م رة،  3785 بحوالي المق ار لي ملي

ادل  وارتفاع، مليار ليرة 3597التسليفات بالليرة بما مقداره  ارتفاع نتيجة ا يع ة بم  188التسليفات بالعمالت األجنبي

  .دوالر) ليونم 125حوالي مليار ليرة (
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  ليرة. مليار 5559البنود األخرى الصافية بقيمة  ارتفاع - 

يو هر  ف راألش د عش ى األح ن  األول ام م ت ،2017الع يّق (م ارتفع ا الض الليرة بمفهومه ة ب ة النقدي بة  )1الكتل بنس

 .%5,0بنسبة  )2الكتلة النقدية بالليرة بمفهومها الواسع (م في حين تراجعت ،0,5%
  

  تحت الطلب بالليرة في الجهاز المصرفي. القطاع الخاص المقيم وودائع بالليرة النقد في التداول ) تشملM1( 1م

  .لدى الجهاز المصرفي األخرى بالليرة اللبنانية القطاع الخاص المقيم وودائع 1) تشمل مM2( 2م

رفبالعمالت األجنبية  القطاع الخاص المقيموودائع  2تشمل م M3)( 3م از المص ى لدى الجه ي تُصدرها ي إضافة إل دين الت سندات ال

  المصارف في األسواق الخارجية.

  

  معدالت الفوائد

  معّدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

 على المحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية ةلقَّ الفائدة المث انخفضت، 2017 تشرين الثاني في نهاية

فيما ارتفع  ،)2016 كانون األولفي نهاية  %6,92في نهاية الشهر الذي سبق ( %6,90ل مقاب %6,78إلى 

سنوات) في نهاية تشرين األول  3,75يوماً ( 1365سنوات) مقابل  3,81يوماً ( 1387إلى  متوسط عمر المحفظة

   .)2016العام نهاية  سنوات في 3,49يوماً أو  1269الماضي (

ية استبدال سندات خزينة بالليرة من محفظة مصرف لبنان تّم إصدارها بين العاَمْين ويُعزى هذا التطور إلى عمل

 2018مليار ليرة تستحّق في العاَمْين  2000، منها 2025و 2018وتستحّق بين العاَمْين  2017و 2011

  .%1شهراً بفائدة  24مليار ليرة من فئة  1500. كما اكتتب مصرف لبنان بسندات بقيمة 2019و

، 2017تشرين الثاني الفائدة الفعلية على سندات الخزينة الُمصدََرة خالل شهر  معدالتاستقّرت صعيد آخر، على 

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

فئة ل %7,08، لفئة الخمس سنوات %6,74، لفئة الثالث سنوات %6,50لفئة السنتين،  %5,84لفئة السنة، 

 سنوات.  العشرفئة ل %7,46و سنوات السبع

  

  )Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األجنبية (

ة  ي نهاي اني ف رين الث ت ، 2017تش دة ارتفع ـمالت  ةلقَّ المثالفائ ة بالع ندات الخزين ـة لس ة اإلجمالي ى المحفظ عل

ة ( ى  Eurobonds)األجنبي ل  %6,48إل بق ( %6,44مقاب ذي س هر ال ة الش ي نهاي ام  %6,46ف ة  الع ي نهاي ف

ع  2016 ا ارتف ة)، كم ر المحفظ ط عم ى  متوس ل  7,12إل نوات مقاب نوات ( 6,86س ة  6,19س ي نهاي نوات) ف س

ي  .الفترات على التوالي ة ف ا وزارة المالي ي أنجزته تبدال الت ة االس ى عملي ور إل ذا التط ود ه اني تشرين  20ويع الث

ا  2562، لسندات خزينة بالليرة اللبنانية بقيمة 2017 ا يوازيه ار دوالر  1,7مليار ليرة يحملها مصرف لبنان بم ملي

دوالر ( دة بال ة جدي ى شطَرْين: سندات Eurobondsمن سندات خزين دة عل دز الجدي ). وتوّزعت سندات اليوروبن

اني  20بقيمة مليار دوالر تستحّق في  دة  2031تشرين الث ة  %7,15بفائ ون دوالر تستحّق  700وسندات بقيم ملي
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دة  775يُذكر أن سندات يوروبندز بقيمة  .%7بفائدة  2028آذار  20في  ي  %5مليون دوالر بفائ ت استحقّت ف كان

  .2017تشرين األول 

  

  الفوائد المصرفية على الليرة

 32بواقع  ئع الجديدة أو المجدّدة بالليرة اللبنانيةعلى الودا ةلقَّ المثمتوسط الفائدة ارتفع ، 2017 تشرين الثانيفي 

)، فيما انخفض 2016في تشرين الثاني  %5,54في الشهر الذي سبق ( %5,56مقابل  %5,88نقطة أساس إلى 

مقابل  %7,98نقطة أساس إلى  26بواقع  على التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالليرة المثقَّلةمتوسط الفائدة 

  في األشهر الثالثة على التوالي.) 8,26%( 8,24%

إلى  )Interbank  Rateبين المصارف بالليرة (المثقّلة متوّسط الفائدة ارتفع  ،2017وفي تشرين الثاني 

). تجدر اإلشارة إلى أن معدل 2016في تشرين الثاني  %3,00في الشهر الذي سبق ( %4,29مقابل  69,06%

يد الطلب على نتيجة تزا 2017بشكل ملحوظ خالل تشرين الثاني الفائدة على الودائع بين المصارف ارتفع 

 %125كحدّ أدنى ووصل إلى  %4ثر إعالن رئيس الحكومة استقالته، وراوح بين إعلى التحويل إلى الدوالر 

  كحدّ أقصى.

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

  

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

  2017 2ت   2017 1ت   2016  2ت   

  5,88  5,56 5,54  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

  7,98  8,24  8,26  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

  69,06  4,29  3,00  المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

  المصدر: مصرف لبنان    

  

  الفوائد المصرفية على الدوالر

لالمتوّسط ارتفع  ،2017 تشرين الثانيفي  دى المصارف  المثقَّ دوالر ل دة أو المجدّدة بال ع الجدي ى الودائ دة عل للفائ

ان ي لبن ى  ف ل  %3,80إل بق ( %3,72مقاب ذي س هر ال ي الش اني  %3,48ف ي تشرين الث ض  )،2016ف ا انخف فيم

ط  دوالرقَّالمثالمتوّس دّدة بال دة أو المج ليفات الجدي ى التس دة عل ع  ل للفائ ى  7بواق اس إل اط أس ل  %7,32نق مقاب

  ) في التواريخ المذكورة على التوالي.%7,16في الشهر الذي سبق ( 7,39%

ة أشهر معدل متوسط، ارتفع 2017وفي تشرين الثاني  ى  الليبور لثالث ل  %1,43إل ذي  %1,36مقاب ي الشهر ال ف

  ). 2016في تشرين الثاني  %0,91سبق (

  ويعرض الجدول أدناه تطور الفائدة المصرفية على الدوالر في لبنان في عدد من األشهر:
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  تطّور الفائدة على الدوالر، بالنسبة المئوية (%) - 10جدول رقم   
  2017  2ت   2017 1ت   2016  2ت   

  3,80  3,72  3,48  المجدّدةمتوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو 

  7,32  7,39  7,16  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

 1,43 1,36 0,91  متوّسط معدّل ليبور لثالثة أشهر

  المصدر: مصرف لبنان    

       

  سوق القطع

ى  ،2017في تشرين الثاني  رات 1507,5أقفل متوسط سعر الدوالر األميركي عل ذ سنوات عدّةش لي ي  أنه من وبق

ه، أي  ى حال عيره عل امش تس راء و 1501ه رة للش ع 1514لي رة للمبي تويات لي د مس تّم عن ان ي ه ك اً أن تداول ، علم

غ  أعلى نظراً لزيادة الطلب على الدوالر. ي سوق القطع بل ام العمل ف ً يوم 20يُذكر أن عدد أي ي الشهر  ا الحادي ف

  .2017من العام  عشر

ر عيد آخ ى ص ت ، عل ةانخفض العمالت األجنبي ان ب رف لبن ودات مص ن  موج ون دوالر  36769م ي ملي ة ف نهاي

دار 2017مليوناً في نهاية تشرين الثاني  35688تشرين األول إلى  د ارتفعت بمق . وعليه، تكون هذه الموجودات ق

ى بلغت 2017مليون دوالر في األشهر األحد عشر األولى من العام  1660 ادة أعل ل زي ا  مقاب ون  3737قيمته ملي

  . 2016دوالر في الفترة ذاتها من العام 

  

  ؤشر أسعار االستهالكم

ي  اني ف رين الث ارات، 2017تش وث واالستش ة البح ب مؤسس ع ، وبحس روت مؤّشارتف ة بي عار لمدين ر األس

واحيها بة  وض ه  %0,5بنس بة ارتفاع بح نس بق، لتص ذي س هر ال ى الش اً عل انون األ %2,3قياس ى ك اً عل ول قياس

اني 2016 ي تشرين الث ة ف ي عشر المنتهي ع متوسطه  2017. وعند مقارنة متوسط هذا المؤشر في األشهر االثن م

  . %0,24، يكون قد سّجل انخفاضاً بسيطاً بنسبة 2016في األشهر االثني عشر المنتهية في تشرين الثاني 

  

ا  انأم ي لبن عار ف ر األس زي،  مؤش اء المرك ره إدارة اإلحص ذي تنش بة ال ع بنس د ارتف اني  %0,6فق رين الث ي تش ف

ذي سبق، لتكون نسبة ارتفاعه  2017 ى الشهر ال انون األول  %4,1قياساً عل ى ك اً عل ة 2016قياس د مقارن . وعن

ي عشر  2017متوسطه في فترة اإلثنَْي عشر شهراً المنتهية في تشرين الثاني  رة اإلثن ي فت بالمقارنة مع متوسطه ف

  .%4,3، يكون هذا المؤشر قد ارتفع بنسبة 2016شرين الثاني شهراً المنتهية في ت

  

  
 

         


