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68721  64778  60419  57300  52974

2,5  2,5  2,0  8,0  10,3

3,5  4,6  3,4  0,2  10,5

264,7  256,6  255,7  249,5  225,9

3,2  0,4  2,5  10,4  -

17292  16797  15893  13711  12758

)1128(  )1537(  )1996(  3325  7899

1846  581  2271  3201  8693

)2974(  )2118(  )4267(  124  )794(

2013  2012  2011  2010  2009

الناتج المحلي االجمالي 
باألسعار الجارية )مليار ل.ل( 

معّدل النمو الحقيقي للناتج 
المحّلي االجمالي)%(

معّدل التضّخم 
)%( GDP deflator

متوسط المؤشر االقتصادي 
العام )متوسط 1993 = 100(*

التغيرات بالنسبة للسنة 
السابقة)%(

عجز الميزان التجاري 
)تراكمي- مليون د.أ.(

تغيرات في الموجودات 
الخارجية الصافية )تراكمي- 

مليون د.أ.(
منها: مصرف لبنان

         القطاع المالي

جدول رقم 1
مؤشرات اقتصادية رئيسية

المصادر: حسابات لبنان االقتصادية - مديرية اإلحصاء المركزي - مصرف لبنان- المركز اآللي الجمركي.
* المؤشر اإلقتصادي العام Coincident Indicator الصادر عن مصرف لبنان.

)  ( تعني أرقامًا سلبية.
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3407  3213  2891  2713  2383

4213  3890  3247  3015  2457

7620  7104  6138  5728  4840

61129  57973  52505  53674  46650

68749  65077  58643  59402  51490

98499  91402  87640  79293  72229

323  318  293  215  13

167571  156797  146576  138910  123732

56556  64437  65464  66536  57121

59568  54596  50909  48878  47492

)8426(  )14708(  )13285(  )11170(  )6760(

65949  59690  54164  47829  38447

)6076(  )7219(  )10676(  )13163(  )12568(

167571  156797  146576  138910  123732

2013  2012  2011  2010  2009

أوراق نقدية متداولة
ودائع تحت الطلب بالليرة

)م 1( = السيولة الجاهزة بالليرة

ودائع االدخار بالليرة
)م 2( = )م 1(+ ودائع اإلدخار 

بالليرة

ودائع بالعمالت االجنبية
سندات دين بالعمالت األجنبية 

) Bonds(
)م 3( = )م 2(+ ودائع بالعمالت 

األجنبية + سندات دين 
بالعمالت األجنبية

عناصر التغطية :
ديون صافية على الخارج

ديون صافية على القطاع العام
فروقات قطع

ديون على القطاع الخاص
مطلوبات أخرى من الجهاز 

المصرفي )صافية(
المجموع

جدول رقم 2
الوضع النقدي )نهاية الفترة ، بمليارات الليرات(

المصدر: مصرف لبنان
)  ( تعني أرقامًا سلبية.
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14201  14164  14070  12684  12705

13385  13473  13353  12018  12036

10116  10187  9885  9976  8967

71,2  71,9  70,3  78,7  70,6

816  691  718  666  669

20563  20081  17600  17047  17167

16058  15306  16022  15187  15287

6473  6723  5533  5066  4936

31,5  33,5  31,4  29,7  28,8

6000  5752  6034  6218  6087

29,2  28,6  34,3  36,5  35,5

3585  2831  4455  3903  4264

17,4  14,1  25,3  22,9  24,8

4505  4776  1578  1860  1880

6362  5917  3530  4363  4462

-361  -166  +2505  +1855  +1625

2013  2012  2011  2010  2009

المقبوضات اإلجمالّية
إيرادات الموازنة

     منها: الضريبية
النسبة من المقبوضات اإلجمالية  )%( 

مقبوضات الخزينة
المدفوعات اإلجمالّية

نفقات الموازنة*
     منها: رواتب وأجور وتقديمات وتعويضات

النسبة من المدفوعات اإلجمالية )%(
     خدمة الدين العام

النسبة من المدفوعات اإلجمالية )%(
     نفقات أخرى

النسبة من المدفوعات اإلجمالية )%(
 مدفوعات الخزينة*

العجز العام
الرصيد األّولي:

الفائض )+(؛ العجز )-(

جدول رقم 3
المالّية العامة )بمليارات الليرات( المقبوضات والمدفوعات اإلجمالية الفعلية

30,94  29,47  20,06  25,59  25,99

9,26  9,13  5,84  7,61  8,42

20,66  21,87  23,29  22,14  23,98

29,92  31,00  29,13  29,75  32,41

8,73  8,88  9,99  10,85  11,49

21,19  22,12  19,14  18,90  20,92

42,25  40,61  42,89  49,02  47,91

العجز العام/المدفوعات  اإلجمالية
العجز العام/الناتج المحّلي اإلجمالي

المقبوضات اإلجمالية/الناتج المحّلي اإلجمالي
المدفوعات اإلجمالية/الناتج المحلي اإلجمالي

خدمة الدين/الناتج المحّلي اإلجمالي
المدفوعات ناقص خدمة الدين/الناتج المحلي 

اإلجمالي
خدمة الدين العام/المقبوضات اإلجمالية

نسب مئوية

المصدر: وزارة المالّية.
*منذ العام 2009 ، باتت التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان تدخل ضمن نفقات الموازنة وليس مدفوعات الخزينة.

وبلغت قيمتها, 1797 مليارًا في العام 2010 و 2626 مليار ليرة في العام 2011 و 3408 مليارات ليرة في العام 2012. 
و 3056 مليار ليرة في العام 2013.
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2013  2012  2011  2010  2009
95696  86959  80887  79298  77112

10,0  7,5  2,0  2,8  -

56312  50198  49340  48255  44973

12,2  1,7  2,2  7,3  -

17171  15049  16374  13130  10334

14,1  )8,1(  24,7  27,1  -

29905  27267  25177  27214  27286

9,7  8,3  )7.5(  )0,3(  -

9236  7882  7789  7911  7353

17,2  1,2  )1,5(  7,6  -

39384  36761  31547  31043  32139

7,1  16,5  1,6  )3,4(  -

15495  12916  10984  11419  10522

20,0  17,6  )3,8(  8,5  -

2013  2012  2011  2010  2009

1- الدين العام االجمالي
التغيرات بالنسبة لنهاية السنة السابقة)%(

2- الدين بالليرة اللبنانية
التغيرات بالنسبة لنهاية السنة السابقة )%(

أ- مصرف لبنان  
التغيرات بالنسبة لنهاية السنة السابقة )%(

ب- المصارف  
التغيرات بالنسبة لنهاية السنة السابقة )%(

ج- القطاع غير المصرفي  
التغيرات بالنسبة لنهاية السنة السابقة )%(

3- الدين بالعمالت األجنبية
التغيرات بالنسبة لنهاية السنة السابقة )%(

4- ودائع القطاع العام لدى الجهاز 
المصرفي

التغيرات بالنسبة لنهاية السنة السابقة )%(

جدول رقم 4
تطور الدين العام )نهاية الفترة(

2013  2012  2011  2010  2009

100,0  100,0  100,0  100,0  100,0

58,8  57,7  61,0  60,9  58,3

17,9  17,3  20,2  16,6  13,4

31,3  31,4  31,1  34,3  35,4

9,7  9,1  9,6  10,0  9,5

41,2  42,3  39,0  39,1  41,7

1- الدين العام االجمالي
التغيرات بالنسبة لنهاية السنة السابقة)%(

2- الدين بالليرة اللبنانية
التغيرات بالنسبة لنهاية السنة السابقة )%(

أ- مصرف لبنان  
التغيرات بالنسبة لنهاية السنة السابقة )%(

ب- المصارف  
التغيرات بالنسبة لنهاية السنة السابقة )%(

ج- القطاع غير المصرفي  
التغيرات بالنسبة لنهاية السنة السابقة )%(

3- الدين بالعمالت األجنبية
التغيرات بالنسبة لنهاية السنة السابقة )%(

المصدر: مصرف لبنان 
)  ( تعني أرقامًا سلبية.
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3

أشهر

القيمة )مليار ليرة(

6

أشهر

12

شهرًا

24

شهرًا

36

شهرًا

60

شهرًا

84

شهرًا

96

شهرًا

120

شهرًا

144

شهرًا

اجمالي

المحفظة

)مليار ليرة( 

متوسط الفائدة 

المثّقل *

)%(

متوسط األجل 

المثّقل *

أيام

2009

2010

2011

2012

2013

جدول رقم 5
التطور السنوي لمحفظة سندات الخزينة اللبنانية بالليرة )نهاية الفترة(

153

76

127

316

166

1531

2141

1581

1324

946

2141

2030

911

987

1035

2989

3398

3972

4208

2131

31908

30782

22129

18292

20942

5036

7310

11779

12162

11747

1500

7885

8978

10219

1916

1982

1151

28443373

43758

47237

48384

49334

55385

8,53

7,60

6,83

6,54

6,86

582

623

955

1.105

1274

مصدر المعلومات االولية : مصرف لبنان
*جرى التثقيل على أساس حصة كل فئة من مجموع المحفظة.
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1507,50  1507,50  1507,50  1507,50  1507,50

2482,55  2424,96  2324,87  2326,83  2389,24

1690,97  1645,38  1602,87  1604,41  1451,33

2074,77  1987,79  1948,59  1997,44  2159,95

14,33  17,54  19,45  18,46  16,34

10,64  19,69  27,05  32,06  32,95

401,94  401,94  401,98  401,99  401,97

5341,96  5353,34  5409,04  5351,44  5247,13

1507,50  1507,50  1507,50  1507,50  1507,50

2468,74  2389,16  2417,13  2329,37  2358,42

1686,29  1607,05  1707,17  1448,74  1391,32

2065,00  1937,32  2099,34  1998,67  2101,14

14,58  18,91  18,93  17,21  16,15

10,69  23,46  31,37  32,43  32,24

401,95  401,97  401,97  401,97  401,96

5335,06  5381,21  5454,95  5253,23  5228,40

2013  2012  2011  2010  2009 بالليرات اللبنانية

السعر في نهاية الفترة
الدوالر األميركي  
الليرة االسترلينية  

الفرنك السويسري  
اليورو  

الين الياباني  
الليرة السورية  

الريال السعودي  
الدينار الكويتي  

السعر الوسطي للفترة
الدوالر األميركي  
الليرة االسترلينية  

الفرنك السويسري  
اليورو  

الين الياباني  
الليرة السورية  

الريال السعودي  
الدينار الكويتي  

جدول رقم 6
تطّور أسعار صرف بعض العمالت االجنبية والعربية إزاء الليرة اللبنانية

المصدر: مصرف لبنان
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جدول رقم 7  :  متوسط معدالت الفوائد في المصارف التجارية

كانون األول -2009
كانون األول -2010
كانون األول -2011

كانون الثاني -2012
شباط -2012

آذار -2012
نيسان -2012

أيار -2012
حزيران -2012

تموز -2012
آب -2012

أيلول -2012
تشرين األول -2012
تشرين الثاني -2012
كانون األول -2012
كانون الثاني -2013

شباط -2013
آذار -2013

نيسان -2013
أيار -2013

حزيران -2013
تموز -2013
آب -2013

أيلول -2013
تشرين األول -2013
تشرين الثاني -2013
كانون األول -2013

معدالت الفائدة على 
الليرة

المدينةالمدينة الدائنةالدائنة

معدالت الفائدة على 
الدوالر

متوسط الفائدة المثقلة
على القروض بين
المصارف بالليرة

معدل الليبور 3
أشهر على الدوالر

االميركي

0,25  3,02  3,05  7,28  6,75  9,04

0,30  2,75  2,80  6,74  5,68  7,91

0,56  2,75  2,83  7,02  5,63  7,38

0,57  2,75  2,87  6,99  5,6  7,19

0,50  2,75  2,87  7,13  5,47  7,07

0,47  2,76  2,83  7,06  5,46  7,16

0,46  2,78  2,84  7,10  5,42  7,49

0,47  2,75  2,83  7,12  5,49  7,34

0,47  2,75  2,78  7,15  5,45  7,44

0,45  2,75  2,84  7,19  5,45  7,24

0,43  2,75  2,84  7,26  5,51  7,27

0,39  2,75  2,83  7,16  5,43  7,3

0,33  3,03  2,87  7,15  5,43  7,31

0,31  2,75  2,85  7,09  5,38  7,11

0,31  2,76  2,86  6,87  5,41  7,07

0,30  2,75  2,88  6,98  5,43  7,32

0,29  2,75  2,94  7,05  5,46  7,47

0,28  2,79  2,97  6,95  5,44  7,28

0,28  2,78  2,97  6,90  5,43  7,27

0,27  2,77  2,90  6,97  5,49  7,35

0,27  3,85  2,86  6,97  5,39  7,87

0,27  2,75  2,89  7,02  5,43  7,13

0,26  2,75  2,91  7,16  5,47  7,24

0,25  2,76  2,91  6,95  5,37  7,36

0,24  2,77  2,94  6,85  5,44  7,59

0,24  2,75  2,97  6,88  5,47  7,01

0,24  2,75  2,95  6,88  5,44  7,29

المصادر: مصرف لبنان، شركة لبنان المالية
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يتبع

2013  2012  2011  2010  2009

الموجودات
الموفورات
أوراق نقدية

ودائع لدى مصرف لبنان
ديون على القطاع الخاص 

المقيم
بالليرات اللبنانية

بالعمالت األجنبية
ديون على القطاع العام

منها: سندات بالليرة
سندات بالعمالت

ديون مختلفة
موجودات خارجية

ديون على القطاع الخاص غير 
المقيم

ديون على مصارف غير مقيمة
موجودات خارجية أخرى

القيم الثابتة
موجودات غير مصنفة

المجموع

جدول رقم 8
الميزانية المجّمعة للمصارف التجارية

53575

347

53228

36570

6838

29733

43812

26271

17435

105

35698

6204

22643

6850

3783

303

173740

61154

375

60778

45702

10382

35320

44192

26489

17626

77

38784

6954

23885

7945

4188

335

194355

71535

392

71143

51594

12820

38774

44055

24849

19100

106

38436

7764

22054

8618

5131

1166

211918

79604

425

79179

57052

14653

42399

46930

27107

19720

104

39447

8452

21702

9293

5566

363

228963

82533

576

81957

62565

16757

45808

56786

30114

26544

128

40137

8862

21041

10235

5921

526

248468
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2013  2012  2011  2010  2009

المطلوبات
ودائع القطاع الخاص المقيم

ودائع تحت الطلب بالليرة
ودائع أخرى بالليرة

ودائع بالعمالت األجنبية
ودائع القطاع العام

ودائع القطاع الخاص غير 
المقيم

بالليرات اللبنانية
بالعمالت األجنبية

التزامات تجاه القطاع المالي 
غير المقيم

سندات دين
األموال الخاصة

أموال خاصة أساسية
أموال خاصة مساندة

مطلوبات غير مصنفة
المجموع

119383

2410

45328

71645

1590

24984

3572

21412

6935

143

11977

11294

683

8728

173740

133744

2951

52086

78707

2107

27866

4374

23492

6785

412

13901

13066

835

9540

194355

142385

3201

52188

86997

2999

32054

4057

27997

8764

661

16162

15327

834

8893

211918

152124

3808

57491

90825

4008

36311

4997

31314

8897

396

19058

17895

1163

8169

228963

162396

4144

60328

97924

4463

42934

5063

37871

7555

398

21410

19619

1791

9312

248468

المصدر: مصرف لبنان
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2013  2012  2011  2010  2009

اجمالي ودائع القطاع الخاص 
المقيم وغير المقيم

التغيرات بالنسبة لنهاية السنة 
السابقة)%(

اجمالي التسليفات للقطاع 
الخاص المقيم وغير المقيم

التغيرات بالنسبة لنهاية السنة 
السابقة)%(

ديون على القطاع العام
التغيرات بالنسبة لنهاية السنة 

السابقة)%(

ديون على مصارف غير مقيمة
التغيرات بالنسبة لنهاية السنة 

السابقة)%(

ودائع المصارف لدى مصرف 
لبنان

التغيرات بالنسبة لنهاية السنة 
السابقة)%(

االموال الخاصة
التغيرات بالنسبة لنهاية السنة 

السابقة)%( 

اجمالي الميزانية المجّمعة 
للمصارف التجارية

التغيرات بالنسبة لنهاية السنة 
السابقة )%(

جدول رقم 9
تطور الميزانية المجّمعة للمصارف التجارية وأبرز بنودها )نهاية الفترة ، مليار ليرة(

144367

42774

43812

22643

53228

11977

173740

161610174439188435205330

11,9

52656

23,1

44192

0,9

23885

5,5

60778

14,2

13901

16,1

194355

11,9

7,9

59358

12,7

44055

)0,3(

22054

)7,7(

71143

17,1

16162

16,3

211918

9,0

8,0

65504

10,4

46930

6,5

21702

)1,6(

79179

11,3

19058

17,9

228963

8,0

9,0

71427

9,0

56786

21,0

21041

)3,0(

81957

3,5

21410

12,3

248468

8,5

المصدر : مصرف لبنان
)( تعني أرقامًا سلبية.
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جدول رقم 10    
توّزع أعباء وإيرادات المصارف العاملة في لبنان    

2013  2012  2011  2010

النسبة من المجموع )%(القيمة بمليارات الليرات اللبنانية 

2013  2012  2011  2010

النفقات

68,5  67,6  69,9  70,0  8422  7881  7201  7295 فوائد مدفوعة  

1,3  2,4  0,4  0,7  166  274  37  70 صافي المؤونات  

14,2  14,3  14,3  13,3  1750  1668  1471  1383 أعباء المستخدمين  

12,2  11,8  10,8  11,6  1495  1379  1117  1213 أعباء االستثمار العامة 

3,8  3,8  4,7  4,3  464  448  480  453 ضريبة على األرباح 

100,0  100,0  100,0  100,0  12297  11650  10306  10414 المجموع 

االيرادات

86,0  85,1  86,5  85,1  12711  11926  10949  10970 فوائد مقبوضة 

 عموالت صافية مقبوضة وايرادات

14,0  14,8  13,6  14,7  2061  2076  1716  1890 االستثمار المصرفي األخرى 

0,0  0,0  0,0  0,2  -4  4  -2  28   ايرادات أخرى 

100,0  100,0  100,0  100,0  14768  14006  12663  12888 المجموع 

2471  2356  2357  2475 األرباح الصافية 

المصدر: مصرف لبنان
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جدول رقم 11   
حسابات األرباح والخسائر المجّمعة للمصارف العاملة في لبنان

2013  2012  2011  2010

التغّير السنوي )%(القيمة بمليارات الليرات اللبنانية 
2011-20102012-20112013-2012

6,6  8,9  )0,2(  12711  11926  10949  10970 1- فوائد مقبوضة  

6,9  9,4  )1,3(  8422  7881  7201  7295 2- فوائد مدفوعة  

6,0  7,9  2,0  4289  4045  3748  3675 3- هامش الفائدة )2-1(  

)39,4(  -  )47,1(  166  274  37  70 4- صافي المؤونات على القروض 

      المشكوك بتحصيلها

9,3  1,6  2,9  4123  3771  3711  3605 5- الناتج  المصرفي الصافي )4-3(  

)0,7(  21,0  )9.2(  2061  2076  1716  1890 6- صافي العموالت واإليرادات 

األخرى )استثمارية وغير استثمارية(

5,8  7,7  )1,2(  6184  5847  5427  5495 7- الناتج المالي الصافي )6+5( 

4,9  13,4  6,4  1750  1668  1471  1383 8- أعباء المستخدمين 

8,4  23,5  )7,9(  1495  1379  1117  1213 9- أعباء االستثمار العامة األخرى 

5,0  )1,4(  )2,1(  2939  2800  2839  2899 10- الربح الصافي قبل الضريبة 

)9-8-7(       

-  -  -  )4(  4  )2(  28 11- إيرادات صافية استثنائية 

3,6  )6,7(  6,0  464  448  480  453 12- ضريبة على األرباح 

4,88  )0,04(  )4,8(  2471  2356  2357  2475 13- الربح الصافي بعد الضريبة 

)12-10(         

المصدر: مصرف لبنان
) ( تعني أرقامًا سلبية.
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جدول رقم 12    
تطور الودائع والتسليفات المصرفية 

)نهاية الفترة(                     
 

2013  2012  2011  2010  2009 بالليرات اللبنانية )مليار ليرة(

69535  66296  59445  59410  51311 ودائع القطاع الخاص المقيم 
وغير المقيم 

4,9  11,5  0,1  15,8 التغيرات بالنسبة لنهاية السنة  
السابقة)%(  

16757  14653  12820  10382  6838 تسليفات للقطاع الخاص 
المقيم 

14,4  14,3  23,5  51,8 التغيرات بالنسبة لنهاية السنة  
السابقة)%(  

24,1  22,1  21,6  17,5  13,3 التسليفات على الودائع % 

بالعمالت االجنبية
)مليون دوالر أميركي(

90080  81021  76281  67794  61729 ودائع القطاع الخاص المقيم 
وغير المقيم 

11,2  6,2  12,5  9,8 التغيرات بالنسبة لنهاية السنة  
السابقة)%(  

36265  33732  30871  28043  23838 تسليفات للقطاع الخاص 
المقيم وغير المقيم 

7,5  9,3  10,1  17,6 التغيرات بالنسبة لنهاية السنة  
السابقة)%(  

40,3  41,6  40,5  41,4  38,6 التسليفات على الودائع % 

المصدر: مصرف لبنان
) ( تعني أرقامًا سلبية.
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جدول رقم 13   
التركز المصرفي كما في نهاية العام 2012 )بالنسب المئوية(

التسليفات الودائع  إجمالي الموجودات 

 55,2  56,6  56,1 المجموعات المصرفية 
الخمسة األولى 

79,8  82,1  81,4 المجموعات المصرفية 
العشرة األولى 

93,8  94,2  93,0 المجموعات المصرفية 
العشرون األولى 

98,0  98,5  97,8 المجموعات المصرفية 
الثالثون األولى 

100,0  100,0  100,0 مجموع المصارف 

التركز المصرفي حسب إجمالي الموجودات

مجموع المصارف
المجموعات

المصرفية الثالثون
األولى

المجموعات
المصرفية العشرون

األولى

المجموعات
المصرفية العشرة

األولى

المجموعات
المصرفية الخمسة

األولى

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

Bilan Banques 2013 :المصدر
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100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

0

التركز المصرفي حسب إجمالي الودائع

التركز المصرفي حسب إجمالي التسليفات

مجموع المصارف

مجموع المصارف

المجموعات
المصرفية الثالثون

األولى

المجموعات
المصرفية الثالثون

األولى

المجموعات
المصرفية العشرون

األولى

المجموعات
المصرفية العشرون

األولى

المجموعات
المصرفية العشرة

األولى

المجموعات
المصرفية العشرة

األولى

المجموعات
المصرفية الخمسة

األولى

المجموعات
المصرفية الخمسة

األولى

Bilan Banques 2013 :المصدر

Bilan Banques 2013 :المصدر
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جدول رقم 14 
التوزع الجغرافي للودائع المصرفية

)نهاية الفترة - بالنسبة المئوية(

التوزع الجغرافي للتسليفات المصرفية
)نهاية الفترة - بالنسبة المئوية(

   حسب المنطقة     حسب المودعين
كانون1- 2013 كانون 1- 2012  كانون1- 2013  كانون1- 2012   

   حسب المنطقة     حسب المستفيدين
كانون1- 2013 كانون 1- 2012  كانون1- 2013  كانون1- 2012   

المناطق

المناطق

47,63  48,01  69,69  69,06  بيروت وضواحيها 

17,65  17,56  13,33  13,41 جبل لبنان 

8,49  8,39  4,85  5,03 البقاع 

11,61  11,70  6,36  6,49 لبنان الجنوبـي 

14,62  14,34  5,78  6,01 لبنان الشمالي 

100,00  100,00  100,00  100,00 المجموع 

المصدر: مصرف لبنان

53,32  54,33  78,03  79,35  بيروت وضواحيها 

16,66  16,33  10,77  9,66 جبل لبنان 

6,77  6,60  2,98  2,92 البقاع 

8,83  8,97  4,35  4,23 لبنان الجنوبـي 

14,42  13,77  3,87  3,84 لبنان الشمالي 

100,00  100,00  100,00  100,00 المجموع 

المصدر: مصرف لبنان
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المصدر: مصرف لبنان

المصدر: مصرف لبنان

7,45  34704  6,05  26094

54,05  251618  56,54  243949

23,57  109734  23,37  100826

12,12  56435  11,28  48672

1,22  5674  1,17  5066

1,12  5209  1,13  4876

0,22  1036  0,23  975 

0,24  1125  0,24  1027

100,0  465535  100,0  431485

0,09  74  0,08  61

4,28  3417  4,44  3262

6,41  5112  6,49  4774

14,03  11191  13,02  9570

4,89  3899  4,75  3492

14,01  11180  14,42  10599

9,08  7244  9,32  6850

47,21  37660  47,48  34898

100,00  79777  100,00  73506

دون 5 ماليين ليرة
بين 5 و25 مليون ليرة

بين 25 و100 مليون ليرة
بين 100 و500 مليون ليرة

بين 500 و1000 مليون ليرة
بين 1000 و5000 مليون ليرة

بين 5000 و10000 مليون ليرة
فوق 10000 مليون ليرة

المجموع العام

دون 5 ماليين ليرة
بين 5 و25 مليون ليرة

بين 25 و100 مليون ليرة
بين 100 و500 مليون ليرة

بين 500 و1000 مليون ليرة
بين 1000 و5000 مليون ليرة

بين 5000 و10000 مليون ليرة
فوق 10000 مليون ليرة

المجموع العام

جدول رقم 15
توّزع عدد المستفيدين من التسليفات حسب شرائحها )نهاية الفترة - بالنسبة المئوية(

توّزع قَيم التسليفات حسب شرائحها )نهاية الفترة - مليار ليرة(

العدد          النسبة )%(   العدد                النسبة )%(

القيمة          النسبة )%(   القيمة              النسبة )%(

كانون األول 2012     كانون األول 2013

كانون األول 2012     كانون األول 2013
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824  683  644  554  421

9007  8438  7445  6564  5629

13840  12267  10751  9494  7295

27501  25414  23257  21046  18178

4316  5127  5226  4927  3878

2082  2209  2055  2036  1606

22207  19368  16868  13723  10577

79777  73506  66246  58344  47584

1,03  0,93  0,97  0,95  0,88

11,29  11,48  11,24  11,25  11,83

17,35  16,69  16,23  16,27  15,33

34,47  34,57  35,11  36,07  38,20

5,41  6,97  7,89  8,44  8,15

2,61  3,01  3,10  3,49  3,38

27,84  26,35  25,46  23,52  22,23

 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00

2013  2012  2011  2010  2009

2013  2012  2011  2010  2009

الزراعة
الصناعة

المقاوالت والبناء
التجارة والخدمات
الوساطة المالية

مختلف
األفراد

المجموع

الزراعة
الصناعة

المقاوالت والبناء
التجارة والخدمات
الوساطة المالية

مختلف
األفراد

المجموع

القطاع االقتصادي

القطاع االقتصادي

القيمة مليار ليرة

النسبة من المجموع )٪(

جدول رقم 16
توّزع تسليفات القطاع المالي على القطاعات االقتصادية في نـهاية الفترة  2013-2009

المصدر: مصرف لبنان
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  3196  2954  2610

181  181  272

95  104  171

71  77  91

108  114  137

 72  82  102

3917  3614  3723  3512  3383

2013  2012  2011  2010  2009

بيروت
جونية

طرابلس
صيدا
زحلة

صور والنبطية
المجموع

العدد )باآلالف(

جدول رقم 17
الشيكات المتقاّصة بالليرة اللبنانية 

19525  18375  14189

612  593  815

380  414  670

338  340  359

339  352  381

288  300  349

25699  22577  21482  20374  16763

2013  2012  2011  2010  2009

2013  2012  2011  2010  2009

8000

6000

4000

2000

0

بيروت
جونية

طرابلس
صيدا
زحلة

صور والنبطية
المجموع

القيمة )بمليارات الليرات اللبنانية(

المصدر: مصرف لبنان

متوسط قيمة الشيك المحرر بالليرة اللبنانية )ألف ل.ل(
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8297  8192  7062

510  559  923

536  641  859

9320  9463  9343  9392  8844

53308  49165  38416

1780  1747  2833

2762  2987  4027

55321  56038  57850  53899  45276

2013  2012  2011  2010  2009

2013  2012  2011  2010  2009

بيروت
جونية

الفروع االخرى
المجموع

بيروت
جونية

الفروع االخرى
المجموع

العدد )باآلالف(

القيمة )بماليين الدوالرات األميركية(

جدول رقم 18
الشيكات المتقاّصة بالعمالت األجنبية 

المصدر: مصرف لبنان

2013  2012  2011  2010  2009

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

متوسط قيمة الشيك المحرر بالعمالت االجنبية )د.أ(
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جدول رقم 19 
التوّزع الجغرافي لفروع المصارف العاملة في لبنان       

2013  2012  2011  2010  2009

بيروت وضواحيها
%54

البقاع
الجنوب%6

%11
الشمال
%10

جبل لبنان
%19

73  71  69  67  65   عدد المصارف  

56  54  54  54  53                                                             تجارية 
17  17  15  13  12                                                             أعمال 

985  962  948  912  885   عدد فروع المصارف التجارية العاملة  

529  514  507  495  481   بيروت وضواحيها 

187  182  178  166  160   جبل لبنان 

97  98  97  92  88   الشمال 

106  103  100  95  93   الجنوب  

66  65  66  64  63   البقاع 

المصدر: مصرف لبنان.

التوّزع الجغرافي لفروع المصارف التجارية 2013
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سورية دمشق  مصرف تابع لفرنسبنك ش.م.ل.  فرنسبنك )سورية( ش.م. 
فرنسا باريس  مصرف تابع لفرنسبنك ش.م.ل.  فرنسبنك )فرنسا( ش.م. 
الجزائر الجزائر  مصرف تابع لفرنسبنك ش.م.ل.  فرنسبنك )الجزائر( ش.ذ.ا  

السودان الخرطوم  مصرف شريك لفرنسبنك ش.م.ل.  بنك المال المتحد - الخرطوم 
بيال روسيا مينسك  مصرف شريك لفرنسبنك ش.م.ل.  فرنسبنك ش.م. - بيال روسيا 

ليبيا طرابلس الغرب  مكتب تمثيل  فرنسبنك ش.م.ل. 
العراق اربيل   فرع  فرنسبنك ش.م.ل. 
العراق بغداد  فرع  فرنسبنك ش.م.ل. 
العراق بغداد  فرع  البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل 

اإلمارات العربية المتحدة ابو ظبي  مكتب تمثيل  البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل 
نيجيريا الغوس  مكتب تمثيل  البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل 
فرنسا باريس  مصرف تابع للبنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل.   )SBA( بنك الشركة المصرفية العربية
قبرص ليماسول  فرع  له : 

سويسرا جنيف  فرع   
سورية دمشق  مصرف تابع للبنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل  بنك الشرق ش.م. 
سورية دمشق  فرع )3(  له : 
سورية حمص  فرع   
سورية حلب  فرع   
سورية الالذقية  فرع   
قبرص نيقوسيا  مصرف تابع للبنك اللبناني للتجارة ش.م.ل   )USB( يو أس بي بنك
قبرص نيقوسيا  فرع )5(  له : 
قبرص ليماسول  فرع )3(   
قبرص بافوس  فرع )3(   
قبرص الرنكا  فرع   
قبرص فاما غوستا  فرع )2(   

اإلمارات العربية المتحدة ابو ظبي  مكتب تمثيل  البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. 
قبرص ليماسول  فرع  بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 
األردن عمان  فرع )9(  بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 
األردن إربيد  فرع  بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 
األردن العقبة  فرع  بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 
األردن الزرقاء  فرع في المنطقة الحّرة  بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 

اإلمارات العربية المتحدة ابو ظبي  مكتب تمثيل  بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 

جدول رقم 20    
االنتشار المصرفي اللبناني في الخارج

لغاية 5 أيار 2014

المدينة البلدنوع الفرع اسم المصرف في الخارج
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سويسرا جنيف  مصرف تابع لبنك لبنان والمهجر ش.م.ل.  بلوم بنك )سويسرا( ش.م. 
فرنسا باريس  مصرف تابع لبنك لبنان والمهجر ش.م.ل.  بلوم بنك فرنسا ش.م. 

بريطانيا لندن  فرع   له : 
اإلمارات العربية المتحدة دبي  فرع   
اإلمارات العربية المتحدة الشارقة  فرع   
اإلمارات العربية المتحدة جبل علي  فرع   

رومانيا بوخارست  فرع  )3(   
رومانيا كونستنتزا  فرع   
سورية دمشق  مساهمة 39% لبنك لبنان والمهجر ش.م.ل  بنك سورية والمهجر ش.م.م. 
سورية دمشق  فرع )9( منها فرع مقفل مؤقتاً   له : 
سورية حلب  فرع )7( منها )4( مقفل مؤقتاً   

سورية الالذقية  فرع   
سورية طرطوس  فرع   
سورية حمص  فرع  )3( منها فرع مقفل مؤقتاً                 
سورية حماه  فرع  )2(   
سورية السويداء  فرع   
سورية درعا  فرع   
سورية القامشلي  فرع   

مصر القاهرة  مصرف تابع لبنك لبنان والمهجر ش.م.ل.  بنك بلوم مصر ش.م.م 
مصر القاهرة  فرع )15(  له : 
مصر اإلسكندرية  فرع )5(   
مصر شرم الشيخ  فرع   
مصر الغردقة  فرع   
مصر اإلسماعيلية  فرع   
مصر المنصورة  فرع   
مصر دمياط  فرع   
مصر بورسعيد  فرع   
مصر طنطا  فرع   

المملكة العربية السعودية الرياض  مصرف تابع لبنك لبنان والمهجر ش.م.ل.  شركة بلوم لإلستثمار السعودية 
قطر الدوحة  مصرف تابع لبنك لبنان والمهجر ش.م.ل.  بنك بلوم )قطر( ش.م.م. 

قبرص نيقوسيا  مصرف تابع لبنك سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل  سوسيتيه جنرال قبرص 
قبرص نيقوسيا  فرع  له: 

المدينة البلدنوع الفرع اسم المصرف في الخارج
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قبرص ليماسول  فرع   
قبرص الرناكا  فرع   
قبرص بافوس  فرع   
األردن عّمان  مصرف تابع لبنك سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل  سوسييتيه جنرال األردن 
األردن عّمان  فرع )15(  له: 
األردن العقبة  فرع   

سويسرا جنيف  مصرف تابع لبنك البحر المتوسط ش.م.ل.  بنك البحر المتوسط )سويسرا( ش.م. 
قبرص ليماسول  فرع  بنك البحر المتوسط ش.م.ل. 
العراق اربيل  فرع   بنك البحر المتوسط ش.م.ل. 
العراق بغداد  فرع  بنك البحر المتوسط ش.م.ل. 

تركيا إسطنبول  مصرف تابع لبنك البحر المتوسط ش.م.ل   )T-Bank( تي بنك
تركيا إسطنبول  فرع )12(  له: 
تركيا أنقرة  فرع   
تركيا أنطاليا  فرع )2(   
تركيا ازمير  فرع   
تركيا أدنا  فرع   
تركيا بورصة  فرع   
تركيا فرع )7(    

قبرص ليماسول  فرع  بنك بيروت والبالد العربية ش.م.ل.  
العراق اربيل  فرع  بنك بيروت والبالد العربية ش.م.ل. 
العراق بغداد  فرع  بنك بيروت والبالد العربية ش.م.ل. 

اإلمارات العربية المتحدة ابو ظبي  مكتب تمثيل  بنك بيروت والبالد العربية ش.م.ل. 
قبرص ليماسول  فرع  بنك بيبلوس ش.م.ل. 
العراق اربيل  فرع  بنك بيبلوس ش.م.ل. 
العراق بغداد  فرع  بنك بيبلوس ش.م.ل 
العراق البصرة  فرع  بنك بيبلوس ش.م.ل 

اإلمارات العربية المتحدة ابو ظبي  مكتب تمثيل  بنك بيبلوس ش.م.ل 
نيجيريا الغوس  مكتب تمثيل  بنك بيبلوس ش.م.ل. 
بلجيكا بروكسيل  مصرف تابع لبنك بيبلوس ش.م.ل.  بنك بيبلوس )أوروبا( ش.م. 
فرنسا باريس  فرع  له : 

بريطانيا لندن  فرع   
السودان الخرطوم  مصرف تابع لبنك بيبلوس ش.م.ل  بنك بيبلوس إفريقيا ليمتد 
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السودان الخرطوم  فرع  له : 
السودان بحري  فرع  له : 

سورية دمشق  مصرف تابع لبنك بيبلوس ش.م.ل.  بنك بيبلوس سورية ش.م. 
سورية دمشق  فرع )4( منها فرع مقفل موقتاً  له : 
سورية حمص  فرع مقفل موقتاً   
سورية حلب  فرع )2( منها فرع مقفل موقتاً   
سورية طرطوس  فرع   
سورية الالذقية  فرع   
سورية حماه  فرع   
سورية السويداء  فرع   
أرمينيا يريفان  مصرف تابع لبنك بيبلوس ش.م.ل.  بنك بيبلوس أرمينيا 
أرمينيا يريفان  فرع )3(  له : 
أرمينيا فانادزور  فرع   

الكونغو الديموقراطية كينشاسا  مصرف تابع لبنك بيبلوس ش.م.ل.  بنك بيبلوس جمهورية الكونغو الديموقراطية 
قبرص ليماسول  فرع  بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل. 
العراق  بغداد  فرع   بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل. 
العراق أربيل  فرع  بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل. 
العراق البصرة  فرع )قيد اإلنشاء(  بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل. 
قبرص ليماسول  فرع  االعتماد اللبناني ش.م.ل. 

البحرين المنامة  فرع  االعتماد اللبناني ش.م.ل. 
العراق اربيل  فرع  االعتماد اللبناني ش.م.ل. 
العراق بغداد  فرع  االعتماد اللبناني ش.م.ل. 

سينيغال دكار  مصرف تابع لإلعتماد اللبناني ش.م.ل  اإلعتماد الدولي - سينيغال 
كندا مونتريال  مكتب تمثيل  االعتماد اللبناني ش.م.ل. 

فرنسا باريس  مصرف تابع لبنك عودة ش.م.ل. - مجموعة عوده سرادار  بنك عوده سرادار فرنسا ش.م. 
سويسرا جنيف  مصرف تابع لبنك عودة ش.م.ل. - مجموعة عوده سرادار  بنك عوده )سويسرا( ش.م. 

سورية دمشق  مصرف تابع لبنك عودة ش.م.ل. - مجموعة عوده سرادار  بنك عوده سورية ش.م 
سورية دمشق  فرع )12( منها فرع )3( مقفل موقتا أو تّم دمجه بفرع آخر  له: 
سورية حلب  فرع )2( منها فرع تّم دمجه بآخر   
سورية الالذقية  فرع   
سورية حمص  فرع مقفل موقتاً   
سورية طرطوس  فرع   
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سورية حماه  فرع   
سورية درعا  فرع   
سورية دير الزور  فرع مقفل موقتاً   
سورية القامشلي  فرع   

سورية  السويداء  فرع   
األردن عمان  فرع )11(  بنك عوده ش.م.ل 
األردن إربيد  فرع   
األردن العقبة  فرع   

مصر القاهرة  مصرف تابع لبنك عودة ش.م.ل.  بنك عوده مصر ش.م.م 
مصر القاهرة  فرع )23(  له: 
مصر اإلسكندرية  فرع )4(   
مصر الغردقة  فرع )2(   
مصر شرم الشيخ  فرع   
مصر طنطا  فرع   
مصر المنصورة  فرع   

السودان الخرطوم  مصرف تابع لبنك عودة ش.م.ل.  البنك األهلي السوداني 
السودان الخرطوم  فرع  له: 
السودان بحري  فرع   
السودان عمدرمان  فرع   
السودان ضواحي الخرطوم  فرع   

قطر الدوحة  مصرف تابع لبنك عودة ش.م.ل.  بنك عودة ش.م.م. 
المملكة العربية السعودية الرياض  مصرف تابع لبنك عودة ش.م.ل.  شركة عودة كابيتال 

اإلمارات العربية المتحدة أبو ظبي  مكتب تمثيل  بنك عودة ش.م.ل. 
إمارة موناكو موناكو  مصرف تابع لبنك عودة ش.م.ل.  عودة كابيتال جيستيون ش.م )موناكو( 

Audi Capital Gestion sam )Monaco(
تركيا إسطنبول  مصرف تابع لبنك عودة ش.م.ل.  أوديا بنك ش.م 

تركيا  إسطنبول  فرع )17(   له : 
تركيا أنقرة  فرع )4(   
تركيا ازمير  فرع )4(   
تركيا بورصة  فرع )2(   
تركيا أدنا  فرع )2(   
تركيا أنطاليا  فرع   
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تركيا بودروم  فرع   
تركيا فرع )7(    

العراق بغداد، اربيل، البصرة  فروع قيد اإلنشاء  بنك عوده ش.م.ل 
النجف، السليمانية   

بريطانيا لندن  مصرف تابع لبنك بيروت ش.م.ل.  بنك بيروت ليمتد 
ألمانيا فرنكفورت  فرع  له : 

استراليا سيدني  مصرف تابع لبنك بيروت ش.م.ل.   )Bank of Sydney Ltd ( بنك اوف سيدني
استراليا سيدني  فرع )10(  له : 
استراليا ميلبورن  فرع )5(   

استرالي أداليد  فرع   
قبرص ليماسول  فرع  بنك بيروت ش.م.ل.                   

سلطنة عمان مسقط  فرع )2(  بنك بيروت ش.م.ل.           
سلطنة عمان سحر  فرع   

اإلمارات العربية المتحدة دبي  مكتب تمثيل  بنك بيروت ش.م.ل.                  
نيجيريا الغوس  مكتب تمثيل  بنك بيروت ش.م.ل.                  
العراق بغداد  مكتب تمثيل  بنك بيروت ش.م.ل.                  

ليبيا طرابلس الغرب  مكتب تمثيل  بنك بيروت ش.م.ل.                  
بريطانيا لندن  مكتب تمثيل  جمال تراست بنك ش.م.ل 

شاطىء العاج أبيدجان  مكتب تمثيل  جمال تراست بنك ش.م.ل 
نيجيريا الغوس  مكتب تمثيل  جمال تراست بنك ش.م.ل 
قبرص ليماسول  فرع  بنك بيمو  ش.م.ل 
سورية دمشق  مصرف شريك لبنك بيمو ش.م.ل.  بنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.م. 
سورية فرع )40(   له : 

لوكسمبورغ لوكسمبورغ  مصرف شقيق لبنك بيمو ش.م.ل.  بيمو أوروبا )مصرف خاص( 
فرنسا باريس  فرع  له : 
قبرص الرنكا  فرع  بنك لبنان والخليج ش.م.ل. 
أرمينيا يريفان  مصرف تابع لإلعتماد المصرفي ش.م.ل. )مساهمة %51(  أنيليك بنك )شركة مساهمة مقفلة( 
أرمينيا يريفان  فرع )9(  له : 
أرمينيا إشميادزين  فرع   
أرمينيا فانادزور  فرع   
أرمينيا سيفان  فرع   
روسيا  موسكو   ”Anelik Ru“  )أنيليك “رو” )شركة مساهمة محدودة وفرع: 

اإلمارات العربية المتحدة دبي  مصرف تابع “أف. أف. أي” ش.م.ل.  )مصرف متخصص(   أف. أف. أي. دبي ليميتد 
المصدر: جمعية مصارف لبنان
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23136  22637  21881  21337  19794

12506  12304  11940  11715  10885

10630  10333  9941  9622  8909

2039  1954  2117  2410  2097

11392  11121  10616  10156  9278

8659  8535  8274  7998  7726

1046  1027  874  773  693

9077  8935  8774  8610  7775

14059  13702  13107  12727  12019

20995  20884  20048  19121  18791

2523  2523  2602  2588  2666

3675  3778  3700  3888  3902

16938  16336  15579  14861  13226

21629  21117  20399  19823  18598

734  750  746  771  744

773  770  736  743  452

2013  2012  2011  2010  2009

جدول رقم 21 
توّزع العاملين في المصارف )العدد(  )2013-2009(

مجموع العاملين 
في القطاع المصرفي

التوّزع حسب الجنس
ذكور 

إناث

التوّزع حسب العمر
أقل من 25 سنة

بين 25 و 40 سنة
 بين 40 و 60 سنة 

أكثر من 60 سنة

التوّزع حسب الوضع العائلي
عازب

متأهل*
عدد االوالد

التوّزع حسب التحصيل العلمي
دون البكالوريا

بكالوريا  قسم 2 أو ما يعادلها 
شهادة جامعية

التوّزع حسب فئات المصارف
المصارف التجارية اللبنانية ش.م.ل 
المصارف التجارية االجنبية/العربية

مصارف التسليف المتوسط 
والطويل األجل

المصدر: جمعية مصارف لبنان
* متزوج ، مطّلق أو أرمل.
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54,1  54,4  54,6  54,9  55,0

45,9  45,6  45,4  45,1  45,0

8,8  8,6  9,7  11,3  10,6

49,2  49,1  48,5  47,6  46,9

37,4  37,7  37,8  37,5  39,0

4,5  4,5  4,0  3,6  3,5

39,2  39,5  40,1  40,4  39,3

60,8  60,5  59,9  59,6  60,7

10,9  11,1  11,9  12,1  13,5

15,9  16,7  16,9  18,2  19,7

73,2  72,2  71,2  69,6  66,8

93,5  93,3  93,2  92,9  94,0

3,2  3,3  3,4  3,6  3,8

3,3  3,4  3,4  3,5  2,3

2013  2012  2011  2010  2009

جدول رقم 22 
توّزع العاملين في المصارف )الحصة من المجموع، بالنسب المئوية( )2013-2009(

التوّزع حسب الجنس
ذكور 

إناث

التوّزع حسب العمر
أقل من 25 سنة

بين 25 و 40 سنة
 بين 40 و 60 سنة 

أكثر من 60 سنة

التوّزع حسب الوضع العائلي
عازب

متأهل*

التوّزع حسب التحصيل العلمي
دون البكالوريا

بكالوريا  قسم 2 أو ما يعادلها 
شهادة جامعية

التوّزع حسب فئات المصارف
المصارف التجارية اللبنانية ش.م.ل 
المصارف التجارية االجنبية/العربية

مصارف التسليف المتوسط 
والطويل األجل

المصدر: جمعية مصارف لبنان
* متزوج ، مطّلق أو أرمل.
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2,20  3,46  2,55  7,80

1,64  3,05  1,92  7,63

2,87  3,94  3,32  8,00

4,35  )7,70(  )12,16(  14,93

2,44  4,76  4,53  9,46

1,45  3,15  3,45  3,52

1,85  17,51  13,07  11,54

1,59  1,83  1,90  10,74

2,61  4,54  2,99  5,89

0,53  4,17  4,85  1,76

0,00  )3,04(  0,54  )2,93(

)2,73(  2,11  )4,84(  )0,36(

3,69  4,86  4,83  12,36

2,42  3,52  2,91  6,59

)2,13(  0,54  )3,24(  3,63

0,39  4,62  )0,94(  64,38

2013  2012  2011  2010

جدول رقم 23 
التغّير السنوي لتوّزع العاملين في المصارف )بالنسب المئوية( )2013-2010(

مجموع العاملين 
في القطاع المصرفي

التوّزع حسب الجنس
ذكور 

إناث

التوّزع حسب العمر
أقل من 25 سنة

بين 25 و 40 سنة
 بين 40 و 60 سنة 

أكثر من 60 سنة

التوّزع حسب الوضع العائلي
عازب

متأهل*
عدد االوالد

التوّزع حسب التحصيل العلمي
دون البكالوريا

بكالوريا  قسم 2 أو ما يعادلها 
شهادة جامعية

التوّزع حسب فئات المصارف
المصارف التجارية اللبنانية ش.م.ل 
المصارف التجارية االجنبية/العربية

مصارف التسليف المتوسط 
والطويل األجل

المصدر: جمعية مصارف لبنان
* متزوج ، مطّلق أو أرمل.

)  ( تعني أرقامًا سلبية



168

05
جداول احصائية

جدول رقم 24   
تطور رواتب العاملين في المصارف ولواحقها 2009-2013 )بمليارات الليرات اللبنانية(

التعويضات العائليةالرواتبالسنة

اشتراكات 
صندوق 
الضمان

االضافات

الضمان الصحي

اشتراكات 
صندوق 
الضمان

االضافات

تعويضات نهاية الخدمة

اشتراكات 
صندوق 
الضمان

االحتياط

المجموع

666,9

744,2

817,8

940,7

990,0

19,3

20,9

21,8

23,5

23,8

10,7

11,0

11,2

11,4

11,5

62,2

70,5

76,8

87,5

91,1

85,8

80,2

85,4

109,5

103,9

24,8

26,7

28,0

29,2

44,0

23,5

25,2

30,8

31,9

35,4

 210,4

230,9

243,0

254,4

283,7

1103,6

1209,6

1314,8

1488,1

1583,4

2009

2010

2011

2012

2013

التعويضات
االخرى

المصدر: جمعية مصارف لبنان
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جدول رقم 25   
تطور متوسط راتب العامل الواحد في المصارف 2009-2013 )باآلالف الليرات اللبنانية(

متوسط العام
الراتب الشهري

متوسط الراتب 
الشهري مع لواحقه*

متوسط الراتب الشهري 
مع جميع التعويضات **

الحد االدنى لألجر
في لبنان

2808

2907

3115

3463

3566

4023

4136

4390

4753

5001

4646

4724

5008

5478

5703

500

500

500

675

675

2009

2010

2011

2012

2013

المصدر: جمعية مصارف لبنان
* الراتب مع لواحقه = الراتب + التعويضات العائلية + الضمان الصحي + تعويضات أخرى .

** الراتب مع جميع التعويضات= الراتب + التعويضات العائلية + تعويضات نـهاية الخدمة + الضمان الصحي + تعويضات أخرى.


