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 ثالثًا: التطّورات المصرفية والنقدية
 
 نشاط المصارف التجارية  -

 IAS( الوارد في المعيار المحاسةةةةةةةبي الدولي offsetting، ووفقًا لمبدأ المقاصةةةةةةة   2019ابتداًء من كانون األول 
"األدوات المالي : العرض" واإلفصةةاع  ن المقاصةة  بألن األصةةول المالي  واللصةةوة المالي  في المعيار الدولي   32

، تّم إجراء مقاصةةةةة  بألن الت ةةةةةحأللت التي  صةةةةةل   لألحا المصةةةةةار  من مصةةةةةر  لب ان  IFRS 7للتقارير المالي  
باللألرة اللب اني  والتي تحمل تاريخ اإلسةةةةةةتحقا.  ات     باللألرة اللب اني  والودائع المقابل  الم شةةةةةةتة بالتل ة لدك المرك   

إجمةةةالي   -1وبةةةالتةةةالي، م بةةةّد من اإلأةةةةةةةةةةةةةةةةةارة إلل أّن بعل ب ود المأل انيةةة  الم ّمعةةة  للمصةةةةةةةةةةةةةةةةةار  الت ةةةاريةةة :  
ر    -3ودائع المصةةةةار  لدك مصةةةةر  لب ان، و  -2الموجودات/المطلوبات،   المطلوبات غألر المصةةةةّ ب ، بات  تر شةةةة 

 يعد ممك ًا مقارن  تطورها  لل نحو دقألق في انتظار معطيات تمّك  ا من إجراء هذا األمر   لل هذا األساس ولم
 

 الموجودات/ المطلوبات
الموجودات/المطلوبات اإلجمالية والمجّمعة للمصاااارف التجارية العا لة لب لننا    تراجع  ،  2022  آب   في نحاي 

  مقةابةل  (، لل سةةةةةةةةةةةةةةعر الصةةةةةةةةةةةةةةر  الرسةةةةةةةةةةةةةةمي مليةار دومر  168,7مليةار لألرة  مةا اوا      254388مةا يعةادل    إلل
مليار   271772   2021العاة  في نحاي     مليار لألرة  263547و  مليار لألرة في نحاي  الشحر الذ  سبق   258162

مقابل    2022العاة    من األولل  الثماني األأةحر  % في3,5ب  ةب    انلبضة  ، لتكون قد (2021 آب لألرة في نحاي   
  2021العاة  من البترة  اتحا % في4,1ب  ب   تراجعحا

 
 الودائع اإلجمالية لب المصارف التجارية

والتي تضةةةةةةةةةةّم ودائع القطا  اللا   المصاااااااارف التجارية الودائع اإلجمالية لدى    تراجع  ،  2022  آب في نحاي   
مليار   128,8مليار لألرة  ما اوا     194133ما يعادل إلل المقيم وغألر المقيم، إضةةةافً  إلل ودائع القطا  العاة، 

مليار لألرة في   197634  % من إجمالي المطلوبات، مقابل76,3(، وأةةةةّكل    لل سةةةةعر الصةةةةر  الرسةةةةمي دومر
 آب مليةار لألرة في نحةاية     208548   2021العةاة مليةار لألرة في نحةاية     202713و الشةةةةةةةةةةةةةةحر الةذ  سةةةةةةةةةةةةةةبقة نحةاية   

مقابل تراجعحا  ،  2022العاة    من األوللالثماني   األأةحر  % في4,2الودائع اإلجمالي  ب  ةب    وانلبضة     (2021
  2021العاة من  البترة  اتحافي  %4,3ب  ب  

%  76,58  ، مقةةابةةل2022  آب % في نحةةايةة   78,24ودائع القطةةا  اللةةا  المقيم وغألر المقيم     عاّد  دولر   بلغو 
  (2021 آب % في نحاي  80,11  2021العاة % في نحاي  79,42و في نحاي  الشحر الذ  سبق 

ما يعادل إلل    لدك المصار  الت اري الودائع اإلجمالية للقطاع الخاص المقيم    تراجع  ،  2022  آب في نحاي     -
مليار لألرة في نحاي  الشةةةةةةةةةةةةحر    156976  % من إجمالي المطلوبات، مقابل60,1مليار لألرة وأةةةةةةةةةةةةّكل    152854
  وتراجع  (2021  آب مليار لألرة في نحاي     161230   2021العاة مليار لألرة في نحاي     158178و  الذ  سةبق 
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البترة  % في 4,3، مقابل تراجعحا ب  ةةةةةب   2022العاة  من   األوللالثماني   األأةةةةةحر في %  3,4هذه الودائع ب  ةةةةةب   
   2021العاة من   اتحا

في ،  2022العاة  من   األولل  الثماني األأةةةةةةةحر  في  %  2,4  ودائع المقيمألن باللألرة ب  ةةةةةةةب   ارتبع  وفي التبصةةةةةةةألل، 
معّدل دولرة ودائع القطا  اللا  المقيم   بلغ، و %5,1ب  ةةةةةةب   انلبضةةةةةة  ودائع المقيمألن بالعملت األج بي      ألن

العاة % في نحاي   76,55و  % في نحاي  الشةةةةةةةةةةةةةةحر الذ  سةةةةةةةةةةةةةةبق 73,20  ، مقابل2022  آب % في نحاي   75,15
  (2021 آب % في نحاي  77,19  2021

  23624لةدك المصةةةةةةةةةةةةةةار  الت ةارية  مةا اوا    ودائع القطااع الخااص ر ر المقيم بلغة  ،  2022  آب وفي نحةاية     -
العاة دومر في نحاي     ملألون   24541و  في نحاي  الشةةةةةةةةةةحر الذ  سةةةةةةةةةةبق  دومر  ملألون   23684  دومر مقابل  ملألون 

الثماني   األأةةةةحر  % في 3,7هذه الودائع ب  ةةةةب     وتراجع     (2021 آب ملألون دومر في نحاي     26092   2021
   2021من العاة  % في البترة  اتحا4,6تراجعحا ب  ب  مقابل  ،2022العاة من  األولل

 
  ودائع القطاع المالب ر ر المقيم

ودائع القطةا  المةالي غألر المقيم لةدك المصةةةةةةةةةةةةةةار  الت ةارية  العةاملة  في لب ةان  والي  بلغة  ،  2022  آب في نحةاية  
العاة ملألون دومر في نحاي     4871و  دومر في نحاي  الشةةحر الذ  سةةبق   ملألون   4359  دومر مقابل ملألون   4387
  (2021 آب دومر في نحاي   ملألون  5257  2021

 
   األ وا  الخاصة للمصارف التجارية

  16,9مليار لألرة  ما اوا     25450األموال اللاصةةةة  للمصةةةةار  الت اري  ما يعادل   بلغ  ،  2022  آب في نحاي   
مليار   26811و  في نحاي  الشحر الذ  سبق   مليار لألرة  25520  مقابل  ،( لل سعر الصر  الرسمي مليار دومر

   (2021 آب مليار لألرة في نحاي   25431  2021العاة لألرة في نحاي  
 

 الموجودات
  ودائع المصارف التجارية لدى  صرف لننا 

  مليار لألرة، مقابل  163186ودائع المصةةةار  الت اري  لدك مصةةةر  لب ان ما اوا    بلغ  ،  2022  آب في نحاي   
مليار   163212   2021العاة  مليار لألرة في نحاي     164277و  مليار لألرة في نحاي  الشحر الذ  سبق   167533

  2022العاة   من  األوللالثماني   األأةةةةةةةةةةةحر  % في0,7ب  ةةةةةةةةةةةب    هذه الودائع  تراجع    و (2021 آب لألرة في نحاي   
   2021العاة  من البترة  اتحا % في2,0ب  ب   تراجعحامقابل 

 
 التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم

الت ةةةةةةةةليبات المم و   من المصةةةةةةةةار  الت اري  للقطا  اللا  المقيم إلل ما اوا     تراجع  ،  2022  آب في نحاي   
  ملألون دومر في نحاي  الشةةةةةحر الذ  سةةةةةبق   20851  ملألون دومر، مقابل  20440مليار لألرة أو ما يعادل    30813
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  وبةذلة ، تكون هةذه (2021  آب ملألون دومر في نحةاية     27092  2021العةاة  ملألون دومر في نحةاية    24879و
ب  ةةةةةةةةب     تراجعحا، مقابل  2022العاة   من األوللالثماني   األأةةةةةةةةحر   % في17,8ب  ةةةةةةةةب     انلبضةةةةةةةة  الت ةةةةةةةةليبات قد  

  مع اإلأةةةةةةةةةارة إلل أّن هذه الت ةةةةةةةةةليبات م تتضةةةةةةةةةّمن األورا. المالي  التي 2021العاة   من البترة  اتحا % في15,4
 تملكحا المصار  الت اري   لل القطا  اللا  المقيم  

 
 التسليفات المصرفية للقطاع العام

مليار   21343الت ةةةةةةةةةليبات المم و   من المصةةةةةةةةةار  الت اري  للقطا  العاة ما يعادل   بلغ  ،  2022  آب في نحاي   
  28567   2021العاة  مليار لألرة في نحاي     25215و  مليار لألرة في نحاي  الشةحر الذ  سةبق   21358  لألرة، مقابل

العاة   من األوللالثماني   األأةةةةةحر   % في15,4هذه الت ةةةةةليبات ب  ةةةةةب     وتراجع     (2021 آب مليار لألرة في نحاي   
    2021العاة  من البترة  اتحا % في10,0ب  ب   تراجعحا، مقابل 2022

  الثماني األأةةةةةةحر  مليار لألرة في   3099بمقدار    الت ةةةةةةليبات المصةةةةةةرلي  للقطا  العاة باللألرة  تراجع  وفي التبصةةةةةةألل،  
الت ةةةةةةةةةةةةةةليبةات للقطةا  العةاة   كمةا تراجعة  ،  2022  آب مليةار لألرة في نحةاية    15455لتبلغ    2022العةاة  من    األولل

     لل سعر الصر  الرسمي( مليار لألرة 5888مليار لألرة لتبلغ ما يعادل  773بالعملت األج بي  بقيم  توا   
 

 الموجودات الخارجية  
  10773  دومر مقةابةل  ملألون   10861  الموجودات اللةارجية  للمصةةةةةةةةةةةةةةةار  الت ةارية   بلغة  ، 2022  آب   في نحةاية 

دومر   ملألون   13461   2021العاة  دومر في نحاي     ملاألن  12108و  دومر في نحاي  الشةةةةةحر الذ  سةةةةةبق   ملألون 
،  2022العاة  من   األوللالثماني   األأةةةةةةحر  % في 10,3هذه الموجودات ب  ةةةةةةب     وتراجع     (2021  آب في نحاي   

  2021العاة  من البترة  اتحا في %4,0ب  ب   تراجعحامقابل 
 
 الوضع النقدي -

 الكتلة النقدية 
  192515ما اوا     ( باللألرة وبالعملت األج بي ،3الكتل  ال قدي  بمبحومحا الواسةع  ة بلغ  ،  2022  آب   في نحاي 

  2021العاة  مليار لألرة في نحاي     201070و  مليار لألرة في نحاي  الشةحر الذ  سةبق   195585  مليار لألرة، مقابل
ب  ةةةةةةةةةةةةةةبة     تراجعة  ( قةد  3  وبةذلة ، تكون الكتلة  ال قةدية  اإلجمةالية   ة(2021  آب مليةار لألرة في نحةاية    200811 

العاة من   تحاالبترة  ا% في 0,4ب  ةةةةةةةةةةةةةب     ارتبا حا، مقابل  2022العاة   من  األولل  الثماني األأةةةةةةةةةةةةةحر   % في4,3
  2022  آب % في نحاي   60,17  (3(/ة2ة-3( أ    ة3معّدل دولرة الكتل  ال قدي   ة  بلغمن جح  أخرك،     2021
 آب % في نحاي   62,58   2021العاة % في نحاي   60,71و  % في نحاي  الشةةةةةةةةةةةةةةحر الذ  سةةةةةةةةةةةةةةبق 59,26  مقابل

من   األولل  الثمةانية األأةةةةةةةةةةةةةةحر  مليةار لألرة في    8554( والبةالغ  3الكتلة  ال قةدية  اإلجمةالية   ة تراجع  وتةتّتل (2021
 من:  2022العاة 
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تراجع القيم  اإلجمالي  للموجودات اللارجي  الصةةةةةةةةةالي  لدك ال حا  المصةةةةةةةةةرفي  أ  المصةةةةةةةةةار  والمصةةةةةةةةةر    -
دومر(  ونتج  لةةة   ن تراجع الموجودات   ملألون   3714مليةةةار لألرة  مةةةا يعةةةادل    5599المرك  ( بمةةةا اوا    

  وتراجعدومر(،    ون ملأل 3113مليةةار لألرة  مةةا يعةةادل    4692اللةةارجيةة  الصةةةةةةةةةةةةةةةاليةة   غألر الةةذهةة ( بمةةا اوا    
سةةةةةةةةةةةةةعر أونصةةةةةةةةةةةةة  الذه    ارتبا دومر( نتي     ملألون   602لألرة    ات مليار   907الموجودات من الذه  بمقدار 

  الميًا 
 مليار لألرة  7878انلباض صافي داون ال حا  المصرفي  لل القطا  العاة بقيم   -
 مليار لألرة  232سلبًا " بقيم  "فروقات القطع الم ّ ل   تراجع -
مليار لألرة،    6686تراجع الت ةةةةةليبات اإلجمالي  المم و   من ال حا  المصةةةةةرفي للقطا  اللا  المقيم بحوالي   -

ملألون دومر(،   3373 والي  مليار لألرة    5084نتي   تراجع كّل من الت ةةليبات بالعملت األج بي  بما يعادل  
  مليار لألرة 1602والت ليبات باللألرة بما مقداره 

 مليار لألرة  11376الب ود األخرك الصالي  بقيم   ارتبا  -
%،  1,5( ب  ةب   1الكتل  ال قدي  باللألرة بمبحومحا الضةأّلق  ة ارتبع  ،  2022العاة  من   األولل  الثماني األأةحر  وفي 

 % 2,9ب  ب  ( 2الكتل  ال قدي  باللألرة بمبحومحا الواسع  ة في  ألن تراجع  
 
 ( تشمل ال قد في التداول باللألرة وودائع القطا  اللا  المقيم تح  الطل  باللألرة في ال حا  المصرفي M1  1ة
 وودائع القطا  اللا  المقيم األخرك باللألرة اللب اني  لدك ال حا  المصرفي  1( تشمل ةM2  2ة
وودائع القطا  اللا  المقيم بالعملت األج بي  لدك ال حا  المصةةرفي إضةةاف  إلل سةة دات    2تشةةمل ة  M3)   3ة

 الدان التي ترصدرها المصار  في األسوا. اللارجي  
 

  عدالت الفوائد
  عّدالت الفائد  على سندات الخزينة بالل ر  اللننانية

% 6,44إلى   على المحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية ة لق  الفائدة المث انخفضت ، 2022  آب  في نهاية

ة متوسط عمر المحفظ(. وبلغ  2021% في نهاية كانون األول  6,55% في نهاية الشهر الذي سبق )6,50  مقابل

ت سنوا  4,2يوماً أو    1513)  2022سنوات( في نهاية تموز    3,81يوماً )  1386سنوات( مقابل    3,67يوماً )  1334

على فئات السندات   2022  آب على صعيد آخر، استقّرت معدالت الفائدة الفعلية في شهر  (.  2021في نهاية عام  

لفئة %  4,50  لفئة الستة أشهر،%  4,00% لفئة الثالثة أشهر،  3,50بالليرة الُمصدَرة، وجاءت على النحو التالي:  

لم يتّم إصدار أي من   % لفئة الخمس سنوات.6,00و  لفئة الثالث سنوات %  5,50  ن،ي  لفئة السنتَ %  5,00  السنة،

 .  2022سنوات خالل آب  10و  7السندات من فئتَي   
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 (Eurobonds عدالت الفائد  على سندات الخزينة بالعمالت األجننية )

بلغ  ،  )آخر المعطيات قبل إعالن الحكومة عن توقّفها عن دفع جميع ســـندات اليوروبندز(  2020شـــبا   في نهاية  

ــمالت األجنبية ) ةلق  المثالفائدة  معدل   ــة لسندات الخزينة بالعـ % وبلغ  Eurobonds 7,38)على المحفظة اإلجماليـ

  .سنوات  7,84 متوسط عمر المحفظة
 

 الفوائد المصرفية على الل ر 

% مقابل 0,60إلى    على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالليرة اللبنانية   ةلق  متوسط الفائدة المث  ارتفع قليالً ،  2022  آب في  

على التسليفات الجديدة   المثق لةمتوسط الفائدة    ، فيما انخفض ( 2021  آب % في  1,62في الشهر الذي سبق )  % 0,54

   ي.%( في األشهر الثالثة  المذكورة على التوال7,52% ) 5,09% مقابل 4,85إلى  أو المجدّدة بالليرة

 2022% في آب  3عبر شركة لبنان المالية    بالليرة بين المصارف    بلغ معدل الفائدة على العمليات على صعيد آخر،  

 . 2021شهر آب  في شأنه في الشهر الذي سبق كما

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

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

 2022 آب 2022 تموز  2021 آب 

 0,60 0,54 1,62 متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

 4,85 5,09 7,52 متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

 3,00  3,00  3,00 المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

 المصدر: مصرف لبنان    

 
 الفوائد المصرفية على الدوالر

على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالدوالر لدى المصارف في المثقّلة    لفائدةامتوّسط  انخفض قليالً    ،2022  آب في  

ل للفائدة ق  المتوّسط المث   فيما ارتفع(،  2021  آب % في  0,30في الشهر الذي سبق ) %  0,12% مقابل  0,10إلى    لبنان

%( في التواريخ الثالثة المذكورة 5,87)  % 4,74% مقابل 5,51 إلى على التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالدوالر

 على التوالي. 

ط  ارتفع،  2022  آب وفي   هر  على الدوالر األميركيالليبور   معدل  متوـس في %  2,61% مقابل  2,95إلى   لثالثة أـش

 (. 2021 آب % في 0,13الشهر الذي سبق )

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

 تطّور الفائدة على الدوالر، بالنسبة المئوية )%( -10جدول رقم   

 2022 آب 2022 تموز 2021 آب 

 0,10 0,12 0,30 الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدةمتوسط المعدالت  

 5,51 4,74 5,87 متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

 2,95 2,61 0,13 متوّسط معدّل ليبور لثالثة أشهر

 المصدر: مصرف لبنان          
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 سوق القطع
  1501  ةهامش تسـعير  مع  ليرات  1507,5 الرسـمي  الدوالر األميركي  صـرف متوسـط سـعر  ، بقي2022  آب في 

، وبموجب التعميم الوـسيط  2021كانون األول    10ومنذ   .بعيد من الواقع علماً أنهليرة للمبيع    1514ليرة للـشراء و

لتحويل وســحب قســم من  ليرة  8000( أصــبس ســعر الدوالر الوا د 151تعميم  )أُدخل بموجبه تعديل على ال  601

 سعر صرفوهناك  ،  دوالر للحساب الوا د   3000ليرة( ضمن سقف    3900، )بدالً من  الودائع بالدوالر األميركي

ليرة بحسـب منصـة يصـيرفةي في  27200، باإلضـافة إلى سـعر صـرف 158التعميم   وفق  ليرة للدوالر  12000

ليرة للدوالر   30400الشــهر المذكور بســعر   الموازية، فقد بدأالســو    فيصــرف  الســعر  أّما .  2022 آب نهاية  

يُذكر أن ليرة.   33300ألف ليرة  قبل أن يعاود انخفاضـــه وأقفل على ســـعر   34الوا د ثم ارتفع تدريجياً ليتجاوز  

ً يوم 20 عدد أيام العمل في سو  القطع بلغ   . 2022من العام  الثامنفي الشهر  ا

 

ــعيد آخر، بل ت  ــرف على صـ   2022 آب مليون دوالر في نهاية    14757  بالعمالت األجنبية  لبنانموجودات مصـ

.  2021  األولمليون دوالر في نهاية كانون    17838و  الشــــهر الذي ســــبقمليون دوالر في نهاية    15181مقابل  

  2022من العام    األشهر الثمانية األولىدوالر في   مليون  3081وعليه، تكون هذه الموجودات قد انخفضت بمقدار  

 .2021من العام  الفترة ذاتهامليون دوالر في  4517مقابل انخفاضها بقيمة 
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 الملحق اإلحصائب 
 التطّورات المصرفية والنقدية 

 
 

 المؤشرات الرئيسية لنشاط المصارف التجارية
 )بمليارات ل.ل. وبماليين الدوالارات(                                                                                                                                                                 

 
       
 المصدر: مصرف لبنان     

 

 

Aug-21Dec-21Jul-22Aug-22

271772263547258162254388اجمالي الميزانية المجمعة للمصارف التجارية

208548202713197634194133اجمالي الودائع عام وخاص )مقيم وغير مقيم(

لبنابية 47872477095008446667 بالليرات ال

160676155003147551147466  بالعمالت األجنبية

(97822)(97878)(102821)(106585)(مقيمة بماليين د.أ)

75096669965643955747مجموع التسليفات )عام + خاص( )ليرة(

46528417813508134404التسليفات للقطاع الخاص 

لبنابية 19481182771641916330 بالليرات ال

27048235041866218074  بالعمالت األجنبية

(11989)(12379)(15591)(17942)(مقيمة بماليين د.أ)

28567252152135821343التسليفات للقطاع العام 

لبنابية 16900185541541515455 بالليرات ال

11667666159435888  بالعمالت األجنبية

(3906)(3942)(4419)(7739)(مقيمة بماليين د.أ)

(17150)(17270)(17305)(17888)موجودات خارجية صافية  )دوالر )   

13461121081077310861موجودات خارجية )دوالر )   

31349294122804428011التزامات خارجية )دوالر )   

163212164277167533163186ودائع المصارف لدى مصرف لبنان )ليرة(

24112253212441524348األموال الخاصة األساسية )ليرة(

25431268112552025450القاعدة الرأسمالية )ليرة(

بالنسبة المئوية    )%(

77.0576.4674.6675.96الودائع بالعمالت/ اجمالي الودائع

58.1356.2553.2052.53تسليفات بالعمالت)قطاع خاص( / اجمالي التسليفات)قطاع خاص(

16.8315.1612.6512.26تسليفات بالعمالت)قطاع خاص( / ودائع بالعمالت)قطاع خاص(

35.3038.8930.7833.12تسليفات للقطاع العام بالليرة/ الودائع بالليرة

7.264.304.033.99تسليفات للقطاع العام بالعمالت / الودائع بالعمالت

13.7012.4410.8110.99تسليفات القطاع العام/ إجمالي الودائع 

23.2021.4118.2118.25التسليفات / الودائع )قطاع خاص( 

9.3610.179.8910.00القاعدة الرأسمالية / اجمالي الميزانية

1507.501507.501507.501507.50سعر الدوالر  الرسمي في نهاية الفترة
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 ا لب نهاية الفتر  مللمصارف التجارية كالم زانية المجمعة 
 )بمليارات ل.ل.(                                                                                                                                                                                      

 
 لبنانالمصدر: مصرف 

 

Aug-21Dec-21Jul-22Aug-22البيان

الموجودات

166184168501171879168146الموفورات

2972422443464960 - أوراق نقدية 

163212164277167533163186 - ودائع لدى مصرف لبنان 

40841375063143330813ديون على القطاع الخاص المقيم

لبنانية  ليرات ال 17457164551487514831 - بال

23385210511655815982 - بالعمالت األجنبية 

28567252152135821343ديون على القطاع العام

ليرة 16614182581517215204منها: سندات بال

11667666159435888سندات بالعمالت

287296243250ديون مختلفة

20292182531624116373موجودات خارجية

مقيمين 5687427536473591 - قروض على غير ال

7721691957666017 - قروض على مصارف غير مقيمة

4941470842994352 - موجودات خارجية أخرى

1336156317671653نقد وودائع لدى مصارف مركزية غير مقيمة

مقيم مالية للقطاع الخاص غير ال 607788761760محفظة األوراق ال

7341735680598144القيم الثابتة

3122295441013896محفظة القطاع الخاص من األوراق المالية

5423376350915672موجودات غير مصنفة

271772263547258162254388المجموع

المطلوبات

161230158178156976152854ودائع القطاع الخاص

ليرة 36773370994206837981 - ودائع بال

124457121079114908114874 - ودائع بالعمالت األجنبية

7984753849545665ودائع القطاع العام

39334369963570435614ودائع القطاع الخاص  غير المقم

لبنانية  ليرات ال 3115307230623021 - بال

36219339243264232592 - بالعمالت األجنبية

7925734365726613التزامات تجاه المصارف غير المقيمة

618595549531سندات دين

25431268112552025450أموال دائمة

24112253212441524348 - أموال خاصة 

مساند  1319149011051103 - الرأسمال ال

29249260852788727660مطلوبات غير مصنفة

271772263547258162254388المجموع
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 وضعية  صرف لننا  
 كما لب نهاية الفتر  

 )بمليارات  . .(                                                                                                                                 

 المصدر: مصرف لبنان

 

 

 

 

 

 

Aug-21Dec-21Jul-22Aug-22البيان

الموجودات

46634455914118540134الموجودات الخارجية :

25227250192452124112 - ذهب

(15995)(16266)(16596)(16734)( مقيم بماليين د.أ)

21407205721666416022 - عمالت أجنبية

(10628)(11054)(13646)(14200)( مقيمة بماليين د.أ)

395396397395ديون على القطاع الخاص

19229189511816318129سلفات للمصارف التجارية 

1735172218831880سلفات لمصارف متخصصة ومؤسسات مالية 

0000سلفات للقطاع العام )المؤسسات العامة(

69478685246938269269محفظة األوراق المالية

408438446446القيم الثابتة

18081180811808118081أصول من عمليات تبادل ادوات المالية

8487292309105857106859موجودات غير مصنفة

240831246011255393255194المجموع

المطلوبات

40985457614163743394النقد المتداول خارج مصرف لبنان

154896158207162711159128ودائع المصارف التجارية 

2876273432082529ودائع المصارف المتخصصة والمؤسسات المالية

145667673ودائع القطاع الخاص

10313116921643218367التزامات تجاه القطاع العام

17923178721767017640فروقات قطع

4309189224292497التزامات خارجية

(1656)(1611)(1255)(2858)( مقيمة بماليين د.أ)

90909090التزامات خاصة طويلة األجل

5350531953195318األموال الخاصة

3944237858206157مطلوبات غير مصنفة

240831246011255393255194المجموع
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 تطور الكتلة النقدية وشبه النقدية
 )بمليارات  . .(                                                                                                                                                    

 المصدر: مصرف لبنان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aug-21Dec-21Jul-22Aug-22البيان

M1 52465579376151458783الكتلة النقدية

37992415153724738367 - النقد في التداول

14473164222426720416 - ودائع تحت الطلب بالليرة

148018142798133677133336الكتلة شبه النقدية

22681210701817317898 - ودائع أخرى بالليرة

125337121729115504115438 - ودائع بالعمالت األجنبية

328334394397سندات دين

النقد وشبه النقد

M2 لبنانية بالليرات ال  - 75147790077968776681

M3 200811201070195585192515 - بالليرات والعمالت

213455215115210608210291 - اجمالي الوفورات النقديةM3= M4+سندات الجمهور

عناصر التغطية :

22567229501824117351ديون صافية على الخارج

25227250192452124112 - الموجودات بالذهب

الموجودات بالعمالت األجنبية  - (2659)(2069)(6280)(6762)

52968496344472441988وضعية القطاع العام المدينة

70892675066239559628 - ديون صافية على القطاع العام

(17640)(17670)(17872)(17923) - فروقات القطع

44251406693465133983ديون على القطاع الخاص

لبنانية بالليرات ال  - 19399182811675316679

24851223891789817305 - بالعمالت األجنبية

81024878179796999193مطلوبات أخرى من الجهاز المصرفي )صافية(

200811201070195585192515المجموع
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 ب روت توسطات أسعار صرف بعض العمالت األجننية والعربية لب سوق  
 2022 آب

 
 المصدر: مصرف لبنان          

 
 أسعار صرف العمالت الدولية الرئيسية والذهب ازاء الدوالر األ  ركب

 
 Bloomberg.comالمصدر:     

 

 

 أسعار الفائد  على بعض العمالت الدولية الرئيسية 

 
 

 Global-Rates.comالمصدر:  

 
 

           
 

االقفالالوسطياألعلىاألدنىالعملة

1507.501507.501507.501507.50الدوالر األميركي

1541.101602.701574.441541.10الفرنك السويسري

1753.521845.481805.271753.52الجنيه االسترليني

10.8611.5211.1510.86الين الياباني

1149.971181.701167.081149.97الدوالر الكندي

1033.691073.191048.591033.69الدوالر االسترالي

1496.191557.701525.331505.54اليورو

Jul-22Aug-22

االقفالالوسطياألعلىاألدنىاالقفالالوسطياألعلىاألدنىالعملة

1.181.221.201.221.161.231.201.16الجنيه االسترليني

133.27138.96136.65133.27131.61138.96135.36138.96الين الياباني

0.950.980.970.950.940.980.960.98الفرنك السويسري

1.001.041.021.020.991.031.011.01اليورو

1696.731811.431737.061766.201711.581802.871763.851711.58أونصة الذهب

سنةأشهر 6أشهر 3شهرسنةأشهر 6أشهر 3شهر

2.092.613.193.752.422.953.513.99الدوالر األميركي

- 1.792.222.83- 1.411.842.42الجنية االسترليني

- 0.010.04-0.05-- 0.020.04-0.05-الين الياباني

آب 2022تموز 2022


