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جدول رقم 1 - مؤشرات إقتصادية رئيسية  

المصادر: مديرية اإلحصاء المركزي -  مصرف لبنان- المركز اآللي الجمركي. 
.deflatorبالنسبة إلى الناتج المحلي للعام ٢٠١٨، فقد تّم احتسابه باالستناد إلى تقديرات صندوق النقد الدولي في ما يخّص معدل النمو الحقيقي و

*المؤشر اإلقتصادي العام Coincident Indicator الصادر عن مصرف لبنان.
 ) ( تعني أرقامًا سلبية.

80507  77612  75240  73151  70056  

1.2  1.7  0.2  2.0  2.7  

2.5  1.4  2.6  2.4  2.8  

305.9  289.2  278.6  273.2  264.7  
5.8  3.8  2.0  3.2   

16739  16142  15642  18124  18083  

)156(  1238  )3354(  )1408(  )1128(  

 1609  3866  )473(  3815  1846  

)1765(  )2628(  )2881(  )5223(  )2974(  

2017  2016  2015  2014  2013  

الناتج املحيل االجاميل باألسعار الجارية )مليار ل.ل( 

معّدل النمو الحقيقي للناتج املحيّل االجاميل )%(

)%( GDP deflator معّدل التضّخم

متوسط املؤرش االقتصادي العام )متوسط 1993=100( *
التغريات بالنسبة للسنة السابقة )%(

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

تغريات يف املوجودات الخارجية الصافية
)تراكمي- مليون د.أ.( منها:

مرصف لبنان  

القطاع املايل  

جدول رقم 2 - الوضـــع النقــــدي )نهاية الفترة ، بمليارات الليرات (  

المصدر: مصرف لبنان
) ( تعني أرقامًا سلبية.

2017  2016  2015  2014  2013  
البيان

 

أوراق نقدية متداولة
ودائع تحت الطلب باللرية

 )م1( = السيولة الجاهزة باللرية 

ودائع االدخار باللرية
 )م2( = )م1(+ ودائع اإلدخار باللرية 

ودائع بالعمالت االجنبية
)Bonds( سندات دين بالعمالت األجنبية
)م3( = )م2(+ ودائع بالعمالت األجنبية

+ سندات دين بالعمالت األجنبية

عنارص التغطية

ديون صافية عىل الخارج

ديون صافية عىل القطاع العام

فروقات قطع

ديون عىل القطاع الخاص

مطلوبات أخرى من الجهاز املرصيف )صافية(

املجموع

البيان

4889  4592  4014  3647  3407  
5766  5567  5028  4654  4213  

10655  10159  9042  8301  7620  

68458  72269  69578  65099  61129  
79113  82428  78620  73400  68749  

129223  117499  107475  103724  98499  
276  265  265  273  323  

208612  200192  186360  177397  167571  

49166  49712  46608  53661  56556  

78246  76778  70688  63226  59568  

)9726(  )7707(  )6401(  )8146(  )8426(  

85189  80188  75695  71217  65949  

5737   1222  )229(  )2561(  )6076(  

208612  200192  186360  177397  167571  
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جدول رقم 3 -  المالّيــة العامــة  )بمليارات الليرات( 
المقبوضات والمدفوعات اإلجمالية الفعلية 

المصدر: وزارة المالّية.

2017  2016  2015  2014  2013  
البيان

 

املقبوضات اإلجاملّية 
إيرادات املوازنة

        منها: الرضيبية
النسبة من املقبوضات اإلجاملية )%(

مقبوضات الخزينة            

املدفوعات اإلجاملّية  

نفقات املوازنة
        منها: رواتب وأجور وتقدميات وتعويضات

النسبة من املدفوعات اإلجاملية )%(
        خدمة الدين العام          

النسبة من املدفوعات اإلجاملية )%(
        نفقات أخرى 

النسبة من املدفوعات اإلجاملية )%(
مدفوعات الخزينة

العجز العام
الرصيد األّويل:

الفائض )+(؛ العجز )-(

نسب مئوية

العجزالعام/املدفوعات اإلجاملية 
العجز العام/الناتج املحيّل اإلجاميل 

املقبوضات اإلجاملية/الناتج املحيّل اإلجاميل
املدفوعات اإلجاملية/الناتج املحيل اإلجاميل

خدمة الدين/الناتج املحيّل اإلجاميل
املدفوعات ناقص خدمة الدين/الناتج املحيل اإلجاميل

خدمة الدين العام/املقبوضات اإلجاملية

17524  14959  14435  16400  14201  
16247  13989  13635  14742  13385  
12381  10597  10330  10388  10116  
70.7  70.8  71.6  63.3  71.2  
1277  970  800  1658  816  

23186  22412  20393  21032  20563  

21223  19517  18108  18490  16058  
8218  7335  7080  6727  6473  
35.4  32.7  34.7  32.0  31.5  
7814  7484  7050  6602  6000  
33.7  33.4  34.6  31.4  29.2  
5191  4698  3978  5161  3585  
22.4  21.0  19.5  24.5  17.4  
1963  2895  2286  2542  4505  

5662  7453  5958  4632  6362  
 

2152  31  1092  1970  361-  

24.42  33.25  29.22  22.02  30.94  
7.03  9.60  7.92  6.42  9.17  
21.77  19.27  19.19  22.74  20.47  
28.80  28.88  27.10  29.17  29.64  
9.71  9.64  9.37  9.16  8.65  
19.09  19.23  17.73  20.01  20.99  
44.59  50.03  48.84  40.26  42.25  

جدول رقم ٤ -   تطـــور الديـــن العــــام )نهاية الفترة(

2017  2016  2015  2014  2013  
القيمة  )مليار لرية(

2017  2016  2015  2014  2013  
الحصة من املجموع )%(

البيان

البيان

  

  

الدين العام االجاميل  -1
التغريات بالنسبة لنهاية السنة السابقة)%(  

2-  الدين باللرية اللبنانية

التغريات بالنسبة لنهاية السنة السابقة)%(  
         أ- مرصف لبنان

التغريات بالنسبة لنهاية السنة السابقة)%(  
         ب-  املصارف 

التغريات بالنسبة لنهاية السنة السابقة)%(  
         ج-  القطاع غري املرصيف

التغريات بالنسبة لنهاية السنة السابقة)%(  

3-  الدين بالعمالت األجنبية

التغريات بالنسبة لنهاية السنة السابقة)%(  

ودائع القطاع العام لدى الجهاز املرصيف  -4

التغريات بالنسبة لنهاية السنة السابقة)%(  

الدين العام االجاميل  -1

2-  الدين باللرية اللبنانية
         أ- مرصف لبنان
         ب-  املصارف 

         ج-  القطاع غري املرصيف

3-  الدين بالعمالت األجنبية

119905  112910  106031  100364  95712  
6.2  6.5  5.6  4.9  -  

74077  70528  65195  61752  56312  

5.0  8.2  5.6  9.7  -  
35580  30150  23907  19454  16761  

18.0  26.1  22.9  16.1  -  
27756  29581  30279  31869  30315  

)6.2(  )2.3(  )5.0(   5.1  -  
10741  10797  11009  10429  9236  

)0.5(  )1.9(   5.6   12.9  -  

45828  42382  40836  38612  39400  

 8.1   3.8   5.8  )2.0(  -  

15376  14268  13227  13965  15495  

 7.8   7.9  )5.3(  )9.9(  -  

100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  

61.8  62.5  61.5  61.5  58.8  
29.7  26.7  22.5  19.4  17.5  
23.1  26.2  28.6  31.8  31.7  
9.0  9.6  10.4  10.4  9.6  

38.2  37.5  38.5  38.5  41.2  

المصدر: مصرف لبنان
) ( تعني أرقامًا سلبية.
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جدول رقم 5 -   التطور السنوي لمحفظة سندات الخزينة اللبنانية بالليرة )نهاية الفترة(

180  144  120  96  84  60  36  24  12  6  3  
شهراً شهراً  شهراً  شهراً  شهراً  شهراً  شهراً  شهراً  شهراً  أشهر  أشهر   

 
 

2013

2014

2015

2016

2017

1274  6.86  55385   3373  2844  1982  10219  11747  20942  2131  1035  946  166  

1193  6.89  60644   3373  4790  1982  10219  12233  24005  2154  1217  570  101  

1222  6.94  64112   3373  8005  1982  12100  13074  19952  4258  821  475  72  

1269  6.92  69347  215  3076  11389  1833  14680  15463  14382  5209  2393  441  266  

1420  6.65  72812  215  3076  15768  1833  13495  16652  11267  7377  2073  926  130  

إجاميل 
املحفظة

)مليار لرية(

متوسط 
الفائدة

املثّقل* )%(

متوسط األجل
املثّقل*

أيام

مصدر المعلومات األّولية : مصرف لبنان
* جرى التثقيل على أساس حصة كل فئة من مجموع المحفظة.

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

المصدر: مصرف لبنان. 

2017  2016  2015  2014  2013 باللريات اللبنانية  

السعر يف نهاية الفرتة

الدوالر االمريكـي  

اللرية االسرتلينية  

الفرنك السويرسي  

اليورو  

الني اليابانـي  

اللرية السوريـة  

الريال السعـودي  

الدينار الكويتـي  

1507.5  1507.5  1507.5  1507.5  1507.5  

2035.58  1856.03  2232.46  2341.75  2482.55  

1545.04  1485.81  1520.88  1524.27  1690.97  

1806.59  1596.29  1646.64  1833.87  2074.77  

13.39  12.90  12.51  12.62  14.33  

2.93  2.93  6.81  8.38  10.64  

401.99  401.91  401.58  401.68  401.94  

4995.03  4934.53  4967.05  5148.57  5341.96  
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جدول رقم 7 -  متوسط معدالت الفوائد في المصارف التجارية )%(

المصدر: مصرف لبنان، شركة لبنان المالية

معدالت الفائدة
عىل اللرية

املدينةاملدينة الدائنةالدائنة

معدالت الفائدة 
عىل الدوالر

متوسط الفائدة 
املثقلة عىل 
القروض بني 

املصارف باللرية

معدل الليبور 3 
أشهر عىل الدوالر 

االمرييك

  

كانون األول 2013

كانون األول 2014

كانون األول 2015

كانون الثاين 2016
شباط 2016

آذار 2016
نيسان 2016

أيار 2016
حزيران 2016

متوز 2016
آب 2016

أيلول 2016
ترشين األول 2016
ترشين الثاين 2016
كانون األول 2016

كانون الثاين 2017
شباط 2017

آذار 2017
نيسان 2017

أيار 2017
حزيران 2017

متوز 2017
آب 2017

أيلول 2017
ترشين األول 2017
ترشين الثاين 2017
كانون األول 2017

0.24  2.75  2.95  6.88  5.44  7.29  

0.24  2.75  3.07  6.97  5.56  7.49  

0.54  3.03  3.17  7.06  5.56  7.45  

0.62  3.00  3.22  7.34  5.52  8.28  
0.62  3.05  3.22  7.31  5.57  8.18  
0.63  3.06  3.27  7.36  5.59  8.62  
0.63  3.07  3.29  7.17  5.60  8.40  
0.65  3.01  3.26  7.29  5.58  8.53  
0.65  3.80  3.31  7.20  5.56  8.31  
0.70  3.04  3.30  7.25  5.57  8.32  
0.81  3.02  3.39  7.28  5.56  8.29  
0.85  3.00  3.43  7.20  5.58  8.44  
0.88  3.03  3.43  7.06  5.53  8.35  
0.91  3.00  3.48  7.16  5.54  8.26  
0.98  3.00  3.52  7.35  5.56  8.23  

1.03  3.03  3.52  7.26  5.55  8.47  
1.05  3.00  3.57  7.14  5.56  8.37  
1.14  3.00  3.53  7.32  5.57  8.43  
1.16  3.13  3.62  7.22  5.54  8.33  
1.19  3.00  3.62  7.36  5.57  8.48  
1.26  4.26  3.58  7.27  5.51  8.39  
1.31  3.94  3.64  7.25  5.56  8.33  
1.31  4.24  3.63  7.29  5.55  8.10  
1.32  4.00  3.65  7.53  5.53  8.31  
1.36  4.29  3.72  7.39  5.56  8.24  
1.43  69.06  3.80  7.32  5.88  7.98  
1.60  35.93  3.89  7.67  6.41  8.09  

جدول رقم 8 - الميزانية المجّمعة للمصارف التجارية )نهاية الفترة- مليار ل.ل.(   
   

المصدر: مصرف لبنان

2017  2016  2015  2014  2013  
البيان

  
البيان

املوجودات

املوفورات  
أوراق نقدية   

ودائع لدى مرصف لبنان   

ديون عىل القطاع الخاص املقيم  
باللريات  اللبنانية   

بالعمالت  األجنبية   

ديون عىل القطاع العام  
منها: سندات باللرية   

سندات بالعمالت   
ديون مختلفة   

موجودات خارجية  
ديون عىل القطاع الخاص غري املقيم   

ديون عىل مصارف غري مقيمة   
موجودات خارجية أخرى   

القيم الثابتة  

موجودات غري مصنفة  

املجموع

156667  135305  107021  96314  82533  
774  693  693  607  576  

155893  134612  106329  95707  81957  

81667  76943  72427  68391  62565  
26415  23607  20573  18749  16757  
55252  53335  51854  49642  45808  

48163  52344  56984  56308  56786  
26556  28936  30243  31564  30114  
21373  23191  26600  24588  26544  
234  218  140  156  128  

35579  34824  35870  36470  40137  
9263  9256  9316  8339  8862  
17835  16945  17422  18342  21041  
8481  8623  9132  9789  10235  

8643  7857  7361  6574  5921  

713  726  716  806  526  

331433  307999  280379  264863  248468  
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)تابع(   جدول رقم 8 - الميزانية المجّمعة للمصارف التجارية )نهاية الفترة- مليار ل.ل.( 
   

المصدر: مصرف لبنان

2017  2016  2015  2014  2013  
البيان

  
املطلوبات

ودائع القطاع الخاص املقيم  
ودائع تحت الطلب باللرية   

ودائع أخرى باللرية   
ودائع بالعمالت األجنبية   

ودائع القطاع العام  

ودائع القطاع الخاص غري املقيم  
باللريات  اللبنانية   

بالعمالت  األجنبية   

التزامات تجاه القطاع املايل غري املقيم  

سندات دين  

األموال الخاصة  
أموال خاصة أساسية   
أموال خاصة مساندة   

مطلوبات غري مصنفة

املجموع

201263  193765  180489  172041  162396  
5629  5437  4907  4564  4144  
67471  71467  68678  64278  60328  
128164  116861  106904  103199  97924  

6484  5956  5074  4842  4463  

52998  51196  48026  45680  42934  
6440  6827  6680  5815  5063  
46558  44369  41346  39866  37871  

11278  9467  9864  8795  7555  

416  408  412  352  398  

28831  27497  25131  23719  21410  
26955  25660  23300  21954  19619  
1876  1838  1831  1765  1791  

30163  19708  11383  9434  9312  

331433  307999  280379  264863  248468  

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

المصدر: مصرف لبنان
) ( تعني أرقامًا سلبية.

2017  2016  2015  2014  2013  
البيان

  
 

إجاميل ودائع القطاع الخاص املقيم وغري املقيم

التغريات بالنسبة لنهاية السنة السابقة )%(  

إجاميل التسليفات للقطاع الخاص املقيم وغري املقيم

التغريات بالنسبة لنهاية السنة السابقة )%(  

ديون عىل القطاع العام

التغريات بالنسبة لنهاية السنة السابقة )%(  

ديون عىل مصارف غري مقيمة

التغريات بالنسبة لنهاية السنة السابقة )%(  

ودائع املصارف لدى مرصف لبنان

التغريات بالنسبة لنهاية السنة السابقة )%(  

األموال الخاصة

التغريات بالنسبة لنهاية السنة السابقة )%(  

إجاميل امليزانية املجّمعة للمصارف التجارية 

التغريات بالنسبة لنهاية السنة السابقة )%(  

254261  244961  228515  217721  205330  

3.8  7.2  5.0  6.0  -  

90931  86198  81743  76730  71427  

5.5  5.4  6.5  7.4  -  

48163  52344  56984  56308  56786  

)8.0(  )8.1(   1.2  )0.8(  -  

17835  16945  17422  18342  21041  

 5.3  )2.7(  )5.0(  )12.8(  -  

155893  134612  106329  95707  81957  

15.8  26.6  11.1  16.8  -  

28831  27497  25131  23719  21410  

4.9  9.4  6.0  10.8  -  

331433  307999  280379  264863  248468  

7.6  9.9  5.9  6.6  -  
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جدول رقم 10 -  توّزع أعباء وإيرادات المصارف العاملة في لبنان

المصدر: مصرف لبنان
) ( تعني أرقامًا سلبية.

 65.3   68.7   68.5  10866   10020   9212  

 1.6   2.2   2.2  262   323   294  

 13.2   13.9   14.2  2196   2025   1913  

 13.8   9.9   9.8  2290   1447   1317  

 1.6   1.6   1.6  262   240   214  

 4.7   3.7   3.7  776   537   493  

 100.0   100.0   100.0   16652   14592   13443  

 81.9   85.3   85.5  15990   14849   13709  

 18.2   14.5   14.3  3555   2515   2294  

)0.1(   0.2   0.2  )29(   39   30  

 100.0   100.0   100.0   19516   17403   16033  

   2864  2811  2590  

القيمة مبليارات 
اللريات اللبنانية

201420152016

النسبة من 
املجموع )%(

201420152016

  

النفقات

فوائد مدفوعة 

صايف املؤونات 

أعباء  املستخدمني 

أعباء االستثامر العامة 
استهالكات وصايف مؤونات/

أرباح عىل أصول مادية
وغري مادية

رضيبة عىل األرباح 

املجموع

االيرادات

فوائد مقبوضة 

عموالت صافية مقبوضة وايرادات االستثامر 
املرصيف واإليرادات التشغيلية األخرى

صايف النتائج اإلستثنائية

املجموع

األرباح الصافية

جدول رقم 11 -  حسابات األرباح والخسائر المجّمعة للمصارف العاملة في لبنان

المصدر: مصرف لبنان
) ( تعني ارقامًا سلبية

التغرّي السنوي )%(

 2015-2014 2016-2015

القيمة مبليارات 
اللريات اللبنانية

201420152016

  

1- فوائد مقبوضة  

2- فوائد مدفوعة  

3- هامش الفائدة )2-1(  

4- صايف املؤونات عىل القروض املشكوك
بتحصيلها  

5- الناتج  املرصيف الصايف )4-3(  

6- صايف العموالت واإليرادات األخرى
)استثامرية وغري استثامرية(  

7- الناتج املايل الصايف )6+5(

8- أعباء املستخدمني

9- أعباء االستثامر العامة األخرى

10- استهالكات وصايف مؤونات/أرباح عىل
أصول مادية وغري مادية  

11- النتيجة العادية قبل الرضيبة )10-9-8-7(

12- صايف النتائج اإلستثنائية

13- النتيجة قبل الرضيبة )11 +12(

14- رضيبة عىل األرباح

15- الربح الصايف بعد الرضيبة )14-13(

 7.7   8.3  15990  14849  13709  

 8.4   8.8  10866  10020  9212  

 6.1   7.4  5124  4829  4497  

)18.9(   9.9  262  323  294  

 7.9   7.2  4862  4506  4203  

 41.4   9.6  3555  2515  2294  

 19.9   8.1  8417  7021  6497  

 8.4   5.9  2196  2025  1913  

 58.3   9.9  2290  1447  1317  

 9.2   12.1  262  240  214  

 10.9   8.4  3669  3309  3053  

-   30.0  )29(  39  30  

 8.8   8.5   3640  3348  3083  

 44.5   8.9  776  537  493  

 1.9   8.6  2864  2811  2589  
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جدول رقم 12 - تطور الودائع والتسليفات المصرفية )نهاية الفترة(

المصدر: مصرف لبنان
) ( تعني ارقامًا سلبية

2017  2016  2015  2014  2013  
البيان

  
باللريات اللبنانية )مليار لرية(

ودائع القطاع الخاص املقيم وغري املقيم

التغريات بالنسبة لنهاية السنة السابقة)%(

تسليفات للقطاع الخاص املقيم 

التغريات بالنسبة لنهاية السنة السابقة)%(

التسليفات عىل الودائع %

بالعمالت االجنبية )مليون دوالر أمرييك(

ودائع القطاع الخاص املقيم وغري املقيم

التغريات بالنسبة لنهاية السنة السابقة)%(

تسليفات للقطاع الخاص املقيم وغري املقيم 

التغريات بالنسبة لنهاية السنة السابقة)%(

التسليفات عىل الودائع %

79540  83731  80265  74656  69535  

)5.0(  4.3  7.5  7.4  -  

26415  23607  20573  18749  16757  

11.9  14.7  9.7  11.9  -  

33.2  28.2  25.6  25.1  24.1  

    

115902  106952  98342  94902  90079  

8.4  8.8  3.6  5.4  -  

42796  41520  40577  38462  36265  

3.1  2.3  5.5  6.1  -  

36.9  38.8  41.3  40.5  40.3  

جدول رقم 13 -  الترّكز المصرفي كما في نهاية العام 2016 )بالنسب المئوية(

التركز المصرفي حسب إجمالي الموجودات 

BILANBANQUES 2017 :المصدر

إجاميل
التسليفاتاملوجودات الودائع

55.5  56.5  55.6  

80.4  82.2  81.8  

93.8  95.2  94.3  

98.9  99.1  98.9  

100.0  100.0  100.0  

املجموعات املرصفية الخمسة األوىل

املجموعات املرصفية  العرشة األوىل

املجموعات املرصفية العرشون األوىل

املجموعات املرصفية الثالثون األوىل

مجموع املصارف
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جدول رقم 1٤ -  التوّزع الجغرافي للودائع المصرفية )نهاية الفترة-بالنسبة المئوية( 

التوّزع الجغرافي للتسليفات المصرفية )نهاية الفترة-بالنسبة المئوية(

حسب املنطقة

حسب املنطقة

حسب املودعني

حسب املستفيدين

كانون 1- 2016

كانون 1- 2016

كانون 1- 2016

كانون 1- 2016

كانون 1- 2017

كانون 1- 2017

كانون 1- 2017

كانون 1- 2017

47.70  47.97  68.39  69.42  

18.72  18.72  14.27  13.80  

8.83  8.75  4.71  4.65  

12.65  12.47  6.74  6.46  

12.10  12.09  5.89  5.67  

100.00  100.00  100.00  100.00  

53.24  54.23  75.08  75.65  

18.53  18.04  12.70  12.33  

7.39  7.12  3.15  3.07  

10.10  9.93  4.71  4.69  

10.74  10.68  4.37  4.26  

100.00  100.00  100.00  100.00

بريوت وضواحيها

جبل لبنان

البقاع

لبنان الجنوبـي

 لبنان الشاميل

املجموع

املناطق

املناطق

بريوت وضواحيها

جبل لبنان

البقاع

لبنان الجنوبـي

 لبنان الشاميل

املجموع

المصدر: مصرف لبنان

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

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

كانون األول 2016

كانون األول 2016

كانون األول 2017

كانون األول 2017

العدد

القيمة

العدد

القيمة

النسبة )%(

النسبة )%(

النسبة )%(

النسبة )%(

13.36  82,244  12.08  71725  

49.02  301,784  51.53  305968  

20.69  127,367  20.20  119945  

14.25  87,737  13.54  80368  

1.28  7,899  1.24  7379  

0.97  5,964  0.98  5806  

0.19  1,160  0.21  1230  

0.24  1,447  0.23  1337  

100.00  615,602  100.00  593758  

0.17  178  0.16  152  

3.65  3,776  3.97  3847  

5.87  6,077  5.87  5684  

16.84  17,428  16.52  15992  

5.21  5,389  5.23  5060  

12.39  12,818  12.79  12381  

7.88  8,154  8.85  8566  

48.00  49,673  46.60  45099  

100.00  103,495  100.00  96781  

دون 5 ماليني لرية

بني 5 و25 مليون لرية

بني 25 و100 مليون لرية

بني 100 و500 مليون لرية

بني 500 و1000 مليون لرية

بني 1000 و5000 مليون لرية

بني 5000 و10000 مليون لرية

فوق 10000 مليون لرية

املجموع العام

دون 5 ماليني لرية

بني 5 و25 مليون لرية

بني 25 و100 مليون لرية

بني 100 و500 مليون لرية

بني 500 و1000 مليون لرية

بني 1000 و5000 مليون لرية

بني 5000 و10000 مليون لرية

فوق 10000 مليون لرية

املجموع العام

المصدر: مصرف لبنان
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جدول رقم 16 -  توّزع تسليفات القطاع المالي على القطاعات االقتصادية في نـهاية الفترة  
          )2017  -2013(

 
القيمة مليار لرية

النسبة من املجموع )%(

2017  2016  2015  2014  2013  

2017  2016  2015  2014  2013  

1184  1146  1064  994  824  

10304  9517  9398  9320  9007  

17267  17414  16335  14471  13840  

34110  31346  30991  29373  27501  

5452  5169  5458  5171  4316  

2846  2527  2468  2214  2082  

32332  29662  27060  24911  22207  

103495  96781  92773  86454  79777  

1.14  1.18  1.15  1.15  1.03  

9.96  9.83  10.13  10.78  11.29  

16.68  17.99  17.61  16.74  17.35  

32.96  32.39  33.41  33.98  34.47  

5.27  5.34  5.88  5.98  5.41  

2.75  2.61  2.66  2.56  2.61  

31.24  30.65  29.17  28.81  27.84  

100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  

القطاع االقتصادي

الزراعة

الصناعة

املقاوالت والبناء

التجارة والخدمات

الوساطة املالية

مختلف

األفراد

املجموع

القطاع االقتصادي

الزراعة

الصناعة

املقاوالت والبناء

التجارة والخدمات

الوساطة املالية

مختلف

األفراد

املجموع

المصدر: مصرف لبنان

جدول رقم 17 - الشيكـات المتقاّصـة بالليـرة اللبنانيـة
) العدد باآلالف والقيمة بمليارات الليرات (       

   

متوسط قيمة الشيك المحرر بالليرة اللبنانية )ألف ل.ل(

العدد

القيمة

2017  2016  2015  2014  2013  

2017  2016  2015  2014  2013  

4591  4286  4117  4021  3917  

32674  29985  28210  27349  25694  

املجموع

املجموع

المصدر: مصرف لبنان
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جدول رقم 18 - الشيكات المتقاّصة بالعمالت األجنبية
)العدد باآلالف ، القيمة بماليين الدوالرات ( 

متوسط قيمة الشيك المحرر بالعمالت األجنبية  ) د.أ.( 

العدد

القيمة

2017  2016  2015  2014  2013  

2017  2016  2015  2014  2013  

7634  8033  8394  8943  9321  

46562  48144  50831  56331  55304  

املجموع

املجموع

المصدر: مصرف لبنان

جدول رقم 19 -  التوّزع الجغرافي لفروع المصارف العاملة في لبنان

التوّزع الجغرافي لفروع المصارف التجارية 2017 

المصدر: مصرف لبنان

2017  2016  2015  2014  2013  
البيان

  

عدد املصارف 

تجارية  

أعامل  

عدد فروع املصارف التجارية العاملة

بريوت وضواحيها  

جبل لبنان  

الشامل  

الجنوب   

البقاع  

65  67  69  71  73  

49  50  53  55  56  

16  17  16  16  17  

1065  1056  1039  1020  985  

565  567  558  548  529  

207  203  199  194  187  

108  103  102  101  97  

116  115  112  109  106  

69  68  68  68  66  

بريوت وضواحيها 

البقاع 

الجنوب 

الشامل 

جبل لبنان 

%53

%6
%11

%10

%19
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جدول رقم 20 - االنتشار المصرفي اللبناني في الخارج )لغاية 2٤ آذار 2018(

البلد املدينة  نوع الفرع   

فرنسا باريس  مرصف تابع لفرنسبنك ش.م.ل. 

الجزائر الجزائر  مرصف تابع لفرنسبنك ش.م.ل. 

السودان الخرطوم  مرصف رشيك لفرنسبنك ش.م.ل. 

بيال روسيا مينسك  مرصف رشيك لفرنسبنك ش.م.ل. 

العراق بغداد  فرع  

العراق إربيل  فرع  

كوبا هابانا  مكتب متثيل 

شاطىء العاج أبيدجان  مكتب متثيل 

شاطىء العاج أبيدجان  مكتب متثيل 

العراق بغداد  فرع  

اإلمارات العربية   أبو ظبي  مكتب متثيل 
املتحدة    

نيجرييا الغوس  مكتب متثيل 

فرنسا باريس  مرصف تابع للبنك اللبناين الفرنيس ش.م.ل . 

قربص ليامسول  فرع 

سويرسا جنيف  فرع 

اإلمارات العربية   أبو ظبي  مكتب متثيل 
املتحدة    

قربص ليامسول  فرع 

األردن ن  عامَّ )12( فروع 

األردن إربيد  فرع  

األردن العقبة  فرع  

األردن الزرقاء  فرع يف املنطقة الحرّة 

العراق بغداد  فرع  

العراق إربيل  فرع  

اإلمارات العربية   أبو ظبي  مكتب متثيل 
املتحدة    

سويرسا جنيف  مرصف تابع لبلوم بنك فرنسا ش.م.ل. 

مرصف تابع لبنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
فرنسا باريس  )99% هي مساهمة بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.( 

بريطانيا لندن  فرع 

اسم املرصف يف الخارج

فرنسبنك )فرنسا( ش.م.

فرنسبنك )الجزائر( ش.ذ.ا  

بنك املال املتحد - الخرطوم

فرنسبنك ش.م. – بيال روسيا

فرنسبنك ش.م.ل.

فرنسبنك ش.م.ل.

فرنسبنك ش.م.ل.

فرنسبنك ش.م.ل.

بنك مرص لبنان ش.م.ل.

البنك اللبناين الفرنيس ش.م.ل 

البنك اللبناين الفرنيس ش.م.ل 

البنك اللبناين الفرنيس ش.م.ل 

 )SBA( بنـك الرشكة املرصفية العربية

  له:

البنك اللبناين للتجارة ش.م.ل.

بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.

بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.

بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.

بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.

بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.

بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.

بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.

بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.

بلوم بنك )سويرسا(  ش.م.

بلوم بنك فرنسا ش.م.

  له :

البلد املدينة  نوع الفرع   

اإلمارات العربية   ديب  )3( فروع 
املتحدة    

اإلمارات العربية   الشارقة  فرع 
املتحدة    

رومانيا بوخارست  )2( فرعان 

رومانيا كونستنتزا  فرع 

مرص القاهرة  مرصف تابع لبنك لبنان واملهجر ش.م.ل. 

مرص القاهرة  )21( فروع 

مرص اإلسكندرية  )5( فروع 

مرص رشم الشيخ  فرع  

مرص الغردقة  فرع  

مرص اإلسامعيلية  فرع  

مرص املنصورة  فرع  

مرص دمياط  فرع  

مرص بورسعيد  فرع  

مرص طنطا  فرع  

مرص )2( فرعان  

اململكة العربية   الرياض  مرصف تابع لبنك لبنان واملهجر ش.م.ل. 
السعودية    

قطر الدوحة  مرصف تابع لبنك لبنان واملهجر ش.م.ل. 

قربص نيقوسيا  مرصف تابع لبنك سوسيتيه جرنال يف لبنان ش.م.ل 

قربص نيقوسيا  فرع 

قربص ليامسول  فرع 

قربص الرناكا  فرع 

قربص بافوس  فرع 

األردن عاّمن  مرصف تابع لبنك سوسيتيه جرنال يف لبنان ش.م.ل 

األردن عاّمن  )16( فروع 

األردن العقبة  فرع 

سويرسا جنيف  مرصف تابع لبنك البحر املتوسط ش.م.ل. 

قربص ليامسول  فرع 

العراق اربيل  فرع 

العراق بغداد  فرع 

العراق البرصة  فرع 

اإلمارات العربية   ديب  فرع 
املتحدة    

اسم املرصف يف الخارج

بنك بلوم مرص ش.م.م

  له :

رشكة بلوم  لإلستثامر السعودية

بنك بلوم )قطر(  ش.م.م.

سوسيتيه جرنال قربص

  له :

سوسييتيه جرنال األردن

له:

بنك البحر املتوسط )سويرسا( ش.م.

بنك البحر املتوسط ش.م.ل.

بنك البحر املتوسط ش.م.ل.

بنك البحر املتوسط ش.م.ل.

بنك البحر املتوسط ش.م.ل.

بنك البحر املتوسط
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البلد املدينة  نوع الفرع   

اململكة العربية   الرياض  رشكة تابعة لبنك البحر املتوسط ش.م.ل  
السعودية    

تركيا إسطنبول  مرصف تابع لبنك البحر املتوسط ش.م.ل  

تركيا إسطنبول  )12( فروع 

تركيا أنقرة  )2( فرعان 

تركيا أنطاليا  فرع 

تركيا إزميت  )2( فرعان 

تركيا إزمري  فرع 

تركيا أدنا  فرع 

تركيا بورصة  فرع 

تركيا كونيا  فرع 

تركيا كايرسي  فرع 

تركيا دنيزيل  فرع 

تركيا )2(  فرعان  

قربص ليامسول  فرع 

العراق إربيل  فرع 

العراق بغداد  فرع 

العراق السليامنيّة  فرع 

اإلمارات العربية   أبو ظبي  مكتب متثيل 
املتحدة    

نيجرييا الغوس  مكتب متثيل 

قربص ليامسول  فرع 

العراق إربيل  فرع 

العراق بغداد  فرع 

العراق البرصة  فرع 

العراق السليامنيّة  فرع 

اإلمارات العربية   أبو ظبي  مكتب متثيل 
املتحدة    

نيجرييا الغوس  مكتب متثيل 

بلجيكا بروكسيل  مرصف تابع لبنك بيبلوس ش.م.ل. 

فرنسا باريس  فرع 

بريطانيا لندن  فرع  

أرمينيا يريفان  مرصف تابع لبنك بيبلوس ش.م.ل. 

أرمينيا يريفان  )2( فرعان 

اسم املرصف يف الخارج

رشكة البحر املتوسط لإلستثامر السعودية

)T-Bank( يت بنك

له:

بنك بريوت والبالد العربية ش.م.ل.

بنك بريوت والبالد العربية ش.م.ل.

بنك بريوت والبالد العربية ش.م.ل.

بنك بريوت والبالد العربية ش.م.ل.

بنك بريوت والبالد العربية ش.م.ل.

بنك بريوت والبالد العربية ش.م.ل.

بنك بيبلوس ش.م.ل.

بنك بيبلوس ش.م.ل

بنك بيبلوس ش.م.ل

بنك بيبلوس ش.م.ل

بنك بيبلوس ش.م.ل

بنك بيبلوس ش.م.ل

بنك بيبلوس ش.م.ل.

بنك بيبلوس )أوروبا( ش.م.

   له :

بنك بيبلوس أرمينيا

   له :

البلد املدينة  نوع الفرع   

قربص ليامسول  فرع 

العراق إربيل  فرع 

العراق بغداد  فرع 

العراق البرصة  فرع 

قربص ليامسول  فرع  

البحرين املنامة  فرع 

العراق إربيل  فرع 

العراق بغداد  فرع 

سينيغال دكار  مرصف تابع لإلعتامد اللبناين ش.م.ل 

سينيغال دكار  )2( فرعان 

كندا مونرتيال  مكتب متثيل 

فرنسا باريس  مرصف تابع لبنك عوده ش.م.ل. 

سويرسا جنيف  مرصف تابع لبنك عوده ش.م.ل. 

األردن ن  عامَّ )12( فروع 

األردن إربيد  فرع 

األردن العقبة  فرع 

مرص القاهرة  مرصف تابع لبنك عوده ش.م.ل. 

مرص القاهرة  )31( فروع 

مرص اإلسكندرية  )6( فروع 

مرص الغردقة  )2( فرعان 

مرص رشم الشيخ  فرع 

مرص طنطا  فرع 

مرص املنصورة  فرع 

مرص زقازيق  فرع 

مرص دمياط  فرع 

مرص بورسعيد  فرع 

مرص أسيوط  فرع 

العراق بغداد   فرع 

العراق السليامنيّة  فرع 

العراق البرصة  فرع 

العراق النجف  فرع 

العراق إربيل  فرع 

قطر الدوحة  مرصف تابع لبنك عوده ش.م.ل.  

اسم املرصف يف الخارج

بنك انرتكونتيننتال ش.م.ل.

  له :

االعتامد اللبناين ش.م.ل.

االعتامد اللبناين ش.م.ل.

االعتامد اللبناين ش.م.ل.

االعتامد اللبناين ش.م.ل.

اإلعتامد الدويل - سينيغال

   له :

االعتامد اللبناين ش.م.ل.

بنك عوده فرنسا ش.م.

بنك عوده )سويرسا( ش.م.

بنك عوده ش.م.ل.

- بنك عوده مرص ش.م.م 

   له :

بنك عوده ش.م.ل.

بنك عوده ش.م.م.
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البلد املدينة  نوع الفرع   

اململكة العربية   الرياض  رشكة تابعة لبنك عوده ش.م.ل.  
السعودية    

اإلمارات العربية   أبو ظبي  مكتب متثيل 
املتحدة    

إمارة موناكو موناكو  تابع لبنك عوده ش.م.ل.  

تركيا إسطنبول  مرصف تابع لبنك عوده ش.م.ل.  

تركيا إسطنبول  )24( فروع 

تركيا أنقرة  )4( فروع 

تركيا إزمري  )4( فروع 

تركيا بورصة  )2( فرعان 

تركيا أدنا  فرع 

تركيا أنطاليا  )2( فرعان 

تركيا بودروم  فرع 

تركيا كونيا  فرع 

تركيا كايرسي  )2( فرعان 

تركيا دنيزيل  فرع 

تركيا )5( فروع  

بريطانيا لندن  مرصف تابع لبنك بريوت ش.م.ل. 

أملانيا فرنكفورت  فرع 

اسرتاليا سيدين  مرصف تابع لبنك بريوت ش.م.ل. 

اسرتاليا سيدين  )10( فروع 

اسرتاليا ميلبورن  )5( فروع 

اسرتاليا أداليد  فرع 

قربص ليامسول  فرع 

سلطنة عامن مسقط  )3( فروع 

سلطنة عامن سحر  فرع 

سلطنة عامن بركا  فرع 

اإلمارات العربية   ديب  مكتب متثيل 
املتحدة    

نيجرييا الغوس  مكتب متثيل 

غانا أكرا  مكتب متثيل 

بريطانيا لندن  مكتب متثيل 

شاطىء العاج أبيدجان  مكتب متثيل 

نيجرييا الغوس  مكتب متثيل 

اسم املرصف يف الخارج

رشكة عوده كابيتال

بنك عوده ش.م.ل.

عوده كابيتال جيستيون ش.م )موناكو( /       
 Audi Capital Gestion sam )Monaco(

أوديا بنك ش.م 

   له :

بنك بريوت ليمتد

له :

)Bank of Sydney Ltd( - بنك اوف سيدين

   له :

بنك بريوت ش.م.ل.                  

بنك بريوت ش.م.ل.                  

بنك بريوت ش.م.ل.                  

بنك بريوت ش.م.ل.                  

بنك بريوت ش.م.ل.                 

جاّمل تراست بنك ش.م.ل

جاّمل تراست بنك ش.م.ل

جاّمل تراست بنك ش.م.ل

البلد املدينة  نوع الفرع   

قربص ليامسول  فرع 

سورية دمشق  مرصف رشيك لبنك بيمو ش.م.ل.  

لوكسمبورغ لوكسمبورغ  مرصف شقيق لبنك بيمو ش.م.ل. 

فرنسا باريس  فرع 

قربص الرنكا  فرع 

اإلمارات العربية   ديب  مكتب متثيل 
املتحدة    

العراق بغداد  فرع 

العراق البرصة  فرع 

اإلمارات العربية   ديب  مرصف تابع »أف. أف. أي« ش.م.ل. 
املتحدة )مرصف متخصص(  

اسم املرصف يف الخارج

بنك بيمو  ش.م.ل

بنك بيمو السعودي الفرنيس ش.م.م.

بيمو أوروبا )مرصف خاص(

  له :

بنك لبنان والخليج ش.م.ل.

بنك لبنان والخليج ش.م.ل.

بنك الرشق األوسط وافريقيا ش.م.ل.

بنك الرشق األوسط وافريقيا ش.م.ل.

أف. أف. أي. ديب ليميتد

المصدر: جمعية مصارف لبنان.
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جدول رقم 21 -  توّزع العاملين في المصارف )العدد( )2013 - 2017(      
 

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

2017  2016  2015  2014  2013  
  

مجموع العاملني يف القطاع املرصيف

التوّزع  حسب الجنس

 ذكور

 اناث

التوّزع  حسب العمر

أقل من 25 سنة

بني 25 و 40 سنة

بني 40 و 60 سنة

أكرث من 60 سنة

التوّزع حسب الوضع العائيل

عازب

*متأهل

عدد االوالد

التوّزع حسب التحصيل العلمي

دون البكالوريا

بكالوريا قسم 2 أو ما يعادلها

شهادة جامعية

التوّزع حسب فئات املصارف

املصارف التجارية اللبنانية ش.م.ل

املصارف التجارية االجنبية/العربية

مصارف التسليف املتوسط والطويل األجل

26005  25260  24638  23850  23136  

 

13577  13276  13066  12763  12506  

12428  11984  11572  11087  10630  

 

2150  2044  2085  2037  2039  

13536  12941  12297  11888  11392  

8879  8865  8908  8743  8659  

1440  1410  1348  1182  1046  

 

9801  9699  9867  9266  9077  

16204  15561  14771  14584  14059  

21902  20430  21074  21032  20995  

 

2208  2316  2365  2379  2523  

3304  3351  3559  3637  3675  

20493  19593  18714  17834  16938  

 

24648  23753  23139  22322  21629  

515  708  734  761  734  

842  799  765  767  773  

جدول رقم 22 -  توّزع العاملين في المصارف )الحصة من المجموع، بالنسب المئوية(
     )2017 -2013(

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

2017  2016  2015  2014  2013  
  

التوّزع  حسب الجنس 

ذكور

اناث

التوّزع  حسب العمر 

أقل من 25 سنة

بني 25 و 40 سنة

بني 40 و 60 سنة

أكرث من 60 سنة

التوّزع حسب الوضع العائيل 

عازب

*متأهل

التوّزع حسب التحصيل العلمي 

دون البكالوريا

بكالوريا قسم 2 أو ما يعادلها

شهادة جامعية

التوّزع حسب فئات املصارف 

املصارف التجارية اللبنانية ش.م.ل

املصارف التجارية االجنبية/العربية

مصارف التسليف املتوسط والطويل األجل

 

52.2  52.6  53.0  53.5  54.1  

47.8  47.4  47.0  46.5  45.9  

8.3  8.1  8.5  8.5  8.8  

52.1  51.2  49.9  49.8  49.2  

34.1  35.1  36.2  36.7  37.4  

5.5  5.6  5.5  5.0  4.5  

    

37.7  38.4  40.0  38.9  39.2  

62.3  61.6  60.0  61.1  60.8  

    

8.5  9.2  9.6  10.0  10.9  

12.7  13.3  14.4  15.2  15.9  

78.8  77.6  76.0  74.8  73.2  

    

94.8  94.0  93.9  93.6  93.5  

2.0  2.8  3.0  3.2  3.2  

3.2  3.2  3.1  3.2  3.3  
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جدول رقم 23 -  التغّير السنوي لتوّزع العاملين في المصارف )بالنسب المئوية(
      )2017 - 201٤(

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

) ( تعني أرقامًا سلبية.

2017  2016  2015  2014  
البيان

  

مجموع العاملني يف القطاع املرصيف

التوّزع  حسب الجنس

 ذكور

 اناث

التوّزع  حسب العمر

أقل من 25 سنة

بني 25 و 40 سنة

بني 40 و 60 سنة

أكرث من 60 سنة

التوّزع حسب الوضع العائيل

عازب

*متأهل

عدد االوالد

التوّزع حسب التحصيل العلمي

دون البكالوريا

بكالوريا قسم 2 أو ما يعادلها

شهادة جامعية

التوّزع حسب فئات املصارف

املصارف التجارية اللبنانية ش.م.ل

املصارف التجارية االجنبية/العربية

مصارف التسليف املتوسط والطويل األجل

 2.95   2.52   3.30   3.09  

   

 2.27   1.61   2.37   2.06  

 3.70   3.56   4.37   4.30  

   

 5.19  )1.97(   2.36  )0.10(  

 4.60   5.24   3.44   4.35  

 0.16  )0.48(   1.89   0.97  

 2.13   4.60   14.04   13.00  

   

 1.05  )1.70(   6.49   2.08  

 4.13   5.35   1.28   3.73  

 7.21  )3.06(   0.20   0.18  

   

)4.66(  )2.07(  )0.59(  )5.71(  

)1.40(  )5.84(  )2.14(  )1.03(  

 4.59   4.70   4.93   5.29  

   

 3.77   2.65   3.66   3.20  

)27.26(  )3.54(  )3.55(   3.68  

5.38   4.44  )0.26(  )0.78(  

 )2017 - 2013( جدول رقم 2٤ -  تطور رواتب العاملين في المصارف ولواحقها  
)بمليارات الليرات اللبنانية(     

العناية الصحيةتعويضات نهاية الخدمةالتعويضات العائلية 

التعويضات
املجموعاالخرى الرواتب

اشرتاكات
صندوق
الضامن

اشرتاكات
صندوق
الضامن

اشرتاكات
صندوق
الضامن االضافاتاالحتياطاالضافات

1583.4  283.7  35.4  44.0  103.9  91.1  11.5  23.8  990.0  

1720.7  319.9  37.2  46.3  126.5  99.3  11.5  24.6  1055.4  

1795.4  316.5  39.0  47.7  126.3  106.3  11.7  25.6  1122.3  

1888.1  338.1  42.2  48.6  113.8  114.1  11.8  26.3  1193.2  

1996.9  360.0  43.5  59.5  113.2  118.1  12.3  26.9  1263.4  

السنة

2013

2014

2015

2016

2017

المصدر: جمعية مصارف لبنان.
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جدول رقم 25 -  تطور متوسط راتب العامل الواحد في المصارف )2013 - 2017( 
 )بآالف الليرات اللبنانية(     

متوسط 
الراتب الشهري

متوسط الراتب الشهري
مع لواحقه*

الحد االدىن لألجر
يف لبنان

متوسط الراتب الشهري 
مع جميع التعويضات **

675  5703  5001  3566  

675  6012  5223  3687  

675  6073  5286  3796  

675  6229  5477  3936  

675  6399  5658  4049  

السنة

2013

2014

2015

2016

2017

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

** الراتب مع جميع التعويضات= الراتب + التعويضات العائلية + تعويضات نـهاية الخدمة + العناية الصحية + تعويضات أخرى.




