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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/المطلوباات اججماالياة والمجّملاة للمصاااااااااارف التجاارياة اللاا لاة       تراجعة  ،  2022    يران  في نحةاية 
  مقابل  (، لل سةةةةةةعر الصةةةةةةر  الرسةةةةةةمي مليار دومر  170,9مليار لألرة  ما يوا     257671ما يعادل  إلللبنان 

مليار   272975   2021العاة  في نحاي     مليار لألرة  263547و  مليار لألرة في نحاي  الشحر الذ  سبق   260693
مقابل    2022العاة    من ال صةةةةةةةةة  األول % في2,2ب  ةةةةةةةةةب     انلبضةةةةةةةةة  ، لتكون قد  (2021    يرانلألرة في نحاي   

  2021العاة  من البترة  اتحا % في3,7ب  ب   تراجعحا
 

 الودائع اججمالية    المصارف التجارية
والتي تضةةّم ودائع القطاا اللا   المصااارف التجارية الودائع اججمالية لدى    تراجع  ،  2022    يرانفي نحاي   

مليةار   130,6مليةار لألرة  مةا يوا      196854المقيم وغألر المقيم، إضةةةةةةةةةةةةةةافةً  إلل ودائع القطةاا العةاة، مةا يعةادل  
  مليار لألرة في نحاي  الشةةةةةةةةةةةحر الذ  سةةةةةةةةةةةبق   199537  % من إجمالي المطلوبات، مقابل76,4دومر(، وأةةةةةةةةةةةّكل   

 وانلبضةةةةةةةةةةةةةةة     (2021    يرانمليةةار لألرة في نحةةايةة    210392   2021العةةاة  مليةةار لألرة في نحةةايةة    202713و
 البترة  اتحافي   %3,5مقابل تراجعحا ب  ةةب   ،  2022العاة   من  ال صةة  األول % في2,9الودائع اإلجمالي  ب  ةةب   

  2021العاة من 
%  76,97  ، مقابل2022    يران% في نحاي   77,60ودائع القطاا اللا  المقيم وغألر المقيم     لّدل دولرة  بلغو 

  (2021   يران% في نحاي  80,27  2021العاة % في نحاي  79,42و في نحاي  الشحر الذ  سبق 
ما إلل   لدك المصةةةةةةةةةةةةار  الت اري الودائع اججمالية للقطاع الخاص المقيم   تراجع  ،  2022    يرانفي نحاي     -

مليةار لألرة في نحةاية     158081  % من إجمةالي المطلوبةات، مقةابةل60,5مليةار لألرة وأةةةةةةةةةةةةةةّكلة     155772يعةادل  
    يرانمليةار لألرة في نحةاية     162542  2021العةاة  مليةار لألرة في نحةاية   158178و  الشةةةةةةةةةةةةةةحر الةذ  سةةةةةةةةةةةةةةبقة 
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%  3,5، مقابل تراجعحا ب  ةةةب   2022العاة من  ال صةةة  األول في  %  1,5  وتراجع  هذه الودائع ب  ةةةب   (2021
   2021العاة من  البترة  اتحافي 

  في  ألن،  2022العاة من   ال صةةةةةةةةةةةة  األولفي %  7,6  ودائع المقيمألن باللألرة ب  ةةةةةةةةةةةةب  ارتبع  وفي التبصةةةةةةةةةةةةألل،  
معةّدل دولرة ودائع القطةاا اللةا  المقيم    بلغ، و %4,3ب  ةةةةةةةةةةةةةةبة  انلبضةةةةةةةةةةةةةة  ودائع المقيمألن بةالعملت األج بية   

العاة % في نحاي   76,55و % في نحاي  الشةةةةةةحر الذ  سةةةةةةبق 73,66  ، مقابل2022    يران% في نحاي   74,38
  (2021   يران% في نحاي  77,34  2021

  23840لدك المصار  الت اري  ما يوا     ودائع القطاع الخاص غير المقيم بلغ  ،  2022    يرانوفي نحاي     -
العاة دومر في نحاي     ملألون   24541و  في نحاي  الشةةةةةةةةةحر الذ  سةةةةةةةةةبق  دومر  مليألن  24005  دومر مقابل  ملألون 

ال صةةةةةةةةةةةةة  % في 2,9هذه الودائع ب  ةةةةةةةةةةةةةب    وتراجع     (2021    يرانملألون دومر في نحاي     26412   2021
   2021من العاة  % في البترة  اتحا3,4تراجعحا ب  ب  مقابل  2022العاة من  األول

 
  ودائع القطاع المال  غير المقيم

ودائع القطاا المالي غألر المقيم لدك المصةار  الت اري  العامل  في لب ان  والي  بلغ  ،  2022    يرانفي نحاي   
العاة ملألون دومر في نحاي     4871و  دومر في نحاي  الشةةحر الذ  سةةبق   ملألون   4383  دومر مقابل ملألون   4431
  (2021   يرانملألون دومر في نحاي   5259  2021

 
   التجاريةاأل وال الخاصة للمصارف 

مليار لألرة  ما يوا     25552األموال اللاصةةةةةةةةةةة  للمصةةةةةةةةةةةار  الت اري  ما يعادل  بلغ  ،  2022    يرانفي نحاي   
  26811و  في نحاي  الشةحر الذ  سةبق   مليار لألرة  24925  ( مقابل لل سةعر الصةر  الرسةمي مليار دومر  16,9

   (2021   يرانمليار لألرة في نحاي   24690  2021العاة مليار لألرة في نحاي  
 

 الموجودات
  ودائع المصارف التجارية لدى  صرف لبنان

مليار لألرة،   165873ودائع المصةةةةةةةةةار  الت اري  لدك مصةةةةةةةةةر  لب ان ما يوا    بلغ  ،  2022    يرانفي نحاي   
  163152   2021العاة  مليار لألرة في نحاي     164277و  مليار لألرة في نحاي  الشحر الذ  سبق   166440  مقابل

  2022العاة   من  ال صةةةةةةةةةة  األول % في1,0ب  ةةةةةةةةةةب    هذه الودائع ارتبع    و (2021    يرانمليار لألرة في نحاي   
   2021العاة  من البترة  اتحا % في2,0ب  ب   تراجعحامقابل 

 
 التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم

الت ليبات المم و   من المصار  الت اري  للقطاا اللا  المقيم إلل ما يوا     تراجع  ،  2022    يرانفي نحاي   
  ملألون دومر في نحاي  الشةةةةةحر الذ  سةةةةةبق   21946  ملألون دومر، مقابل  21427مليار لألرة أو ما يعادل    32301
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  وبةةذلةةك، تكون (2021    يرانملألون دومر في نحةةايةة    28225   2021العةةاة  ملألون دومر في نحةةايةة    24879و
%  11,9ب  ةةةب     تراجعحا، مقابل  2022العاة   من ال صةةة  األول % في13,9ب  ةةةب     انلبضةةة  هذه الت ةةةليبات قد  

  مع اإلأةةةةةةةةةةةةةارة إلل أّن هذه الت ةةةةةةةةةةةةةليبات م تتضةةةةةةةةةةةةةّمن األورا. المالي  التي تملكحا 2021العاة   من البترة  اتحا في
 المصار  الت اري   لل القطاا اللا  المقيم  

 
 التسليفات المصرفية للقطاع اللام

مةا يعةادل إلل  الت ةةةةةةةةةةةةةةليبةات المم و ة  من المصةةةةةةةةةةةةةةةار  الت ةارية  للقطةاا العةاة    تراجعة  ، 2022    يرانفي نحةاية   
العاة مليار لألرة في نحاي     25215و  مليار لألرة في نحاي  الشةةةةةةةحر الذ  سةةةةةةةبق   22272  مليار لألرة، مقابل  21539

ال صةةةةةةةةة   % في14,6هذه الت ةةةةةةةةةليبات ب  ةةةةةةةةةب     وتراجع     (2021    يرانمليار لألرة في نحاي     29163   2021
    2021العاة  من البترة  اتحا % في8,1ب  ب   تراجعحا، مقابل 2022العاة  من األول

من  ال صةةة  األولمليار لألرة في   3033بمقدار   الت ةةةليبات المصةةةرقي  للقطاا العاة باللألرة  تراجع  وفي التبصةةةألل،  
الت ةةةةةةةةةةةةةةليبات للقطاا العاة بالعملت   كما تراجع  ،  2022    يرانمليار لألرة في نحاي     15520لتبلغ    2022العاة 

     لل سعر الصر  الرسمي( مليار لألرة 6018مليار لألرة لتبلغ ما يعادل  643األج بي  بقيم  توا   
 

 الموجودات الخارجية  
  10878  دومر مقابل  ملألون   10976  الموجودات اللارجي  للمصةةةةةةةةةةار  الت اري  بلغ  ،  2022    يران  في نحاي 

دومر   ملألون   13199   2021العاة  دومر في نحاي     مليألن  12108و  دومر في نحاي  الشةةةةةحر الذ  سةةةةةبق   ملألون 
، مقابل  2022العاة  من  ال صةةةةةة  األول% في 9,3هذه الموجودات ب  ةةةةةةب     وتراجع     (2021    يرانفي نحاي   

  2021العاة  من البترة  اتحا في %5,9ب  ب   تراجعحا
 
 الوضع النقدي -

 الكتلة النقدية 
ما يوا   إلل   ( باللألرة وبالعملت األج بي ،3الكتل  ال قدي  بمبحومحا الواسةةةةةع  ة  تراجع  ،  2022    يران  في نحاي 

مليار لألرة في نحاي     201070و  مليار لألرة في نحاي  الشةةةةةةحر الذ  سةةةةةةبق   197271  مليار لألرة، مقابل  191722
( قةةد 3  وبةةذلةةك، تكون الكتلةة  ال قةةديةة  اإلجمةةاليةة   ة(2021    يرانمليةةار لألرة في نحةةايةة    202238   2021العةةاة  

من    اتحاالبترة  % في 1,1ب  ةةةةةةةةب     ارتبا حا، مقابل  2022العاة   من ال صةةةةةةةة  األول % في4,6ب  ةةةةةةةةب     تراجع  
% في نحةاية   60,97  إلل  (3(/ة2ة-3( أ    ة3معةّدل دولرة الكتلة  ال قةدية   ة  بلغمن جحة  أررك،    2021العةاة  

% في 62,90   2021العاة  % في نحاي   60,71و  % في نحاي  الشةةحر الذ  سةةبق 59,55  مقابل  2022    يران
من   ال ص  األولمليار لألرة في   9348( والبالغ 3الكتل  ال قدي  اإلجمالي   ة  تراجع  وتتّتل  (2021    يراننحاي   
 من:  2022العاة 
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تراجع القيم  اإلجمالي  للموجودات اللارجي  الصةةةةةةةةةاقي  لدك ال حا  المصةةةةةةةةةرفي  أ  المصةةةةةةةةةار  والمصةةةةةةةةةر    -
دومر(  ونتج  لةةةك  ن تراجع الموجودات   ملألون   2451مليةةةار لألرة  مةةةا يعةةةادل    3695المرك  ( بمةةةا يوا    

مقابل ارتباا دومر(،   ون ملأل  2584مليار لألرة  ما يعادل   3895اللارجي  الصةةةةةةةةاقي   غألر الذهو( بما يوا   
 سعر أونص  الذهو  الميًا  ارتباادومر( نتي     ملألون   133مليار لألرة    200الموجودات من الذهو بمقدار 

 مليار لألرة  5416انلباض صافي ديون ال حا  المصرفي  لل القطاا العاة بقيم   -
 مليار لألرة  547سلبًا " بقيم  "فروقات القطع الم ّ ل   ارتباا -
مليار لألرة،    5124تراجع الت ةةةةةليبات اإلجمالي  المم و   من ال حا  المصةةةةةرفي للقطاا اللا  المقيم بحوالي   -

ملألون  2460 والي  لألرة    ات مليةةار   3709نتي ةة  تراجع كةةّل من الت ةةةةةةةةةةةةةةليبةةات بةةالعملت األج بيةة  بمةةا يعةةادل  
 رة مليار لأل 1415دومر(، والت ليبات باللألرة بما مقداره 

 مليار لألرة  5434الب ود األررك الصاقي  بقيم   ارتباا -
كما %،  3,0( ب  ةةةةةةب   1الكتل  ال قدي  باللألرة بمبحومحا الضةةةةةةأّلق  ة تراجع  ،  2022العاة من   ال صةةةةةة  األولوفي 

 % 5,3ب  ب  ( 2الكتل  ال قدي  باللألرة بمبحومحا الواسع  ة تراجع  
 
 باللألرة وودائع القطاا اللا  المقيم تح  الطلو باللألرة في ال حا  المصرفي ( تشمل ال قد في التداول M1  1ة
 وودائع القطاا اللا  المقيم األررك باللألرة اللب اني  لدك ال حا  المصرفي  1( تشمل ةM2  2ة
وودائع القطاا اللا  المقيم بالعملت األج بي  لدك ال حا  المصةةرفي إضةةاف  إلل سةة دات    2تشةةمل ة  M3)   3ة

 الدين التي ترصدرها المصار  في األسوا. اللارجي  
 

  لدالت الفوائد
  لّدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

نهاية المث  استقّرت ،  2022  حزيران  في  اللبنانية  ةلق  الفائدة  بالليرة  الخزينة  لسندات  اإلجمالية  المحفظة  إلى   على 

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

الشهر الذي سبق في نهاية    (سنوات   3,9يوماً )  1426  مقابل  2022سنوات( في نهاية حزيران    3,9أيام )   1404

أو    1513) على صعيد آخر، استقّرت معدالت الفائدة الفعلية في شهر (.  2021سنوات في نهاية عام    4,2يوماً 

التالي:    2022  حزيران النحو  على  وجاءت  الُمصدَرة،  بالليرة  السندات  فئات  أشهر، 3,50على  الثالثة  لفئة   %

لفئة  %  6,00،  لفئة الثالث سنوات %  5,50  ن،ي  لفئة السنتَ % 5,00  لفئة السنة،%  4,50  لفئة الستة أشهر،%  4,00

 .  2022سنوات خالل حزيران  7لم يتّم إصدار سندات من فئة  % لفئة العشر سنوات.7و  خمس سنوات ال
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 (Eurobonds لدالت الفائدة على سندات الخزينة باللمالت األجنبية )

بلغ  ،  الحكومة عن توقّفها عن دفع جميع ســـندات اليوروبند ()آخر المعطيات قبل إعالن   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 الليرة

% 0,74  إلى  على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالليرة اللبنانية   ة لق  الفائدة المثمتوسط    انخفض ،  2022  حزيرانفي  

على   المثق لةمتوسط الفائدة    ارتفع  ، في حين(2021  حزيران% في  1,84في الشهر الذي سبق ) %  0,78مقابل  

ثة  المذكورة على %( في األشهر الثال7,32% )5,13% مقابل  5,36إلى    التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالليرة

  التوالي.

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

 . 2021شهر حزيران  سوق االنتربنك فيشأنه في الشهر الذي سبق، علماً أنه لم يتم أية عملية في  2022

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

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

 2022 حزيران 2022 أيار  2021 حزيران 

 0,74 0,78 1,84 متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

 5,36 5,13 7,32 المجدّدةمتوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو 

 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    ،2022  حزيران في  

ل ق  المتوّسط المث   فيما ارتفع(،  2021  حزيران % في  0,39في الشهر الذي سبق )%  0,13  % مقابل0,09إلى    لبنان

%( في التواريخ الثالثة  6,46%  ) 5,06  % مقابل5,28  إلى  للفائدة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالدوالر

 المذكورة على التوالي. 

ــط  ارتفع،  2022  حزيرانوفي   دل  متوســ دوالر األميركيبور  اللي  مـع ــهر  على اـل ة أشــ ل 2,01إلى    لثالـث اـب % مـق

 (. 2021 حزيران% في 0,13في الشهر الذي سبق )% 1,48

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

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

 2022 حزيران 2022 أيار 2021 حزيران 

 0,09 0,13 0,39 متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

 5,28 5,06 6,46 متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

 2,01 1,48 0,13 متوّسط معدّل ليبور لثالثة أشهر

 لبنانالمصدر: مصرف           
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 سوق القطع
ــعر  ، بقي2022  حزيرانفي  ــمي  الدوالر األميركي صــرف متوســط س ــعير  مع ليرات   1507,5 الرس   ةهامش تس

ــراء و  1501 ، وبموجب التعميم  2021كانون األول    10ومنذ  .بعيد من الواقع  علماً أنهليرة للمبيع    1514ليرة للش

لتحويل وســحب   ليرة  8000أصــبس ســعر الدوالر الواحد (  151تعميم  )أُدخل بموجبه تعديل على ال  601الوســيط  

ــم من الودائع بالدوالر األميركي ــق    3900، )بدالً من  قس ــاا الواحد   3000ليرة( ضــمن س وهناك  ، دوالر للحس

ليرة بحسـب منصـة    25200، باإلضـافة إلى سـعر صـرف 158التعميم    وفق ليرة للدوالر  12000 سـعر صـرف

  31300بسعر   المذكورشهر ال  بدأالموا ية، فقد السوق    فيصرف  السعر  أّما    .2022  حزيران"صيرفة" في نهاية  

أل  ليرة قبل أن يعاود االرتفاع في منتصــ  الشــهر تقريباً إلى   28وانخفض بعدها إلى حدود  ليرة للدوالر الواحد 

 ليرة في نهاية الشهر المذكور.  28150أل  ليرة ليعود وينخفض تدريجياً ويقفل على  30

ً يوم 21 يُذكر أن عدد أيام العمل في سوق القطع بلغ   . 2022من العام  السادسفي الشهر  ا

 

ــعـيد آخر، بلـ     ــرف لبـنانعلى صــ   حزيرانمليون دوالر في نـهاـية   15348  ـبالعمالت األجنبـية  موجودات مصــ

ــبقمليون دوالر في نـهاية    16028مـقابل    2022 ــهر الذي ســ   األولمليون دوالر في نـهاية كانون    17838و  الشــ

  2022من العام    النـص  األولدوالر في   مليون  2490. وعليه، تكون هذه الموجودات قد انخفـض  بمقدار  2021

 .2021من العام  النص  ذاتهمليون دوالر في  3533مقابل انخفاضها بقيمة 
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 الملحق اجحصائ  
 المصرفية والنقدية التطّورات 

 
 

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

 
       
 المصدر: مصرف لبنان     

 

 

 

Jun-21Dec-21May-22Jun-22

272975263547260693257671اجمالي الميزانية المجمعة للمصارف التجارية

210392202713199537196854اجمالي الودائع عام وخاص )مقيم وغير مقيم(

لبنابية 47969477095000848087 بالليرات ال

162424155003149529148767  بالعمالت األجنبية

(98685)(99190)(102821)(107744)(مقيمة بماليين د.أ)

77200669965933757673مجموع التسليفات )عام + خاص( )ليرة(

48037417813706536134التسليفات للقطاع الخاص 

لبنابية 19969182771675016615 بالليرات ال

28068235042031619519  بالعمالت األجنبية

(12948)(13476)(15591)(18619)(مقيمة بماليين د.أ)

29163252152227221539التسليفات للقطاع العام 

لبنابية 16829185541590115520 بالليرات ال

12334666163716018  بالعمالت األجنبية

(3992)(4226)(4419)(8182)(مقيمة بماليين د.أ)

(17295)(17510)(17305)(18472)موجودات خارجية صافية  )دوالر )   

13199121081087810976موجودات خارجية )دوالر )   

31671294122838828271التزامات خارجية )دوالر )   

163152164277166440165873ودائع المصارف لدى مصرف لبنان )ليرة(

23384253212410024445األموال الخاصة األساسية )ليرة(

24690268112492525552القاعدة الرأسمالية )ليرة(

بالنسبة المئوية    )%(

77.2076.4674.9475.57الودائع بالعمالت/ اجمالي الودائع

58.4356.2554.8154.02تسليفات بالعمالت)قطاع خاص( / اجمالي التسليفات)قطاع خاص(

17.2815.1613.5913.12تسليفات بالعمالت)قطاع خاص( / ودائع بالعمالت)قطاع خاص(

35.0838.8931.8032.28تسليفات للقطاع العام بالليرة/ الودائع بالليرة

7.594.304.264.05تسليفات للقطاع العام بالعمالت / الودائع بالعمالت

13.8612.4411.1610.94تسليفات القطاع العام/ إجمالي الودائع 

23.7421.4119.0818.85التسليفات / الودائع )قطاع خاص( 

9.0410.179.569.92القاعدة الرأسمالية / اجمالي الميزانية

1507.501507.501507.501507.50سعر الدوالر  الرسمي في نهاية الفترة
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 ا    نهاية الفترة مالميزانية المجملة للمصارف التجارية ك
 )بمليارات ل.ل.(                                                                                                                                                                                      

 
 المصدر: مصرف لبنان

 
 

Jun-21Dec-21May-22Jun-22البيان

الموجودات

165751168501172217170188الموفورات

2598422457774316 - أوراق نقدية 

163152164277166440165873 - ودائع لدى مصرف لبنان 

42549375063308432301ديون على القطاع الخاص المقيم

لبنانية  ليرات ال 17873164551504914970 - بال

24676210511803517331 - بالعمالت األجنبية 

29163252152227221539ديون على القطاع العام

ليرة 16543182581563515279منها: سندات بال

12334666163716018سندات بالعمالت

286296265241ديون مختلفة

19898182531639916546موجودات خارجية

مقيمين 5488427539813833 - قروض على غير ال

7017691957765837 - قروض على مصارف غير مقيمة

5476470840394309 - موجودات خارجية أخرى

1275156318721815نقد وودائع لدى مصارف مركزية غير مقيمة

مقيم مالية للقطاع الخاص غير ال 641788730752محفظة األوراق ال

7351735678358100القيم الثابتة

2751295442074076محفظة القطاع الخاص من األوراق المالية

5512376346804920موجودات غير مصنفة

272975263547260693257671المجموع

المطلوبات

162542158178158081155772ودائع القطاع الخاص

ليرة 36827370994163139905 - ودائع بال

125715121079116450115867 - ودائع بالعمالت األجنبية

8033753852695143ودائع القطاع العام

39817369963618735939ودائع القطاع الخاص  غير المقم

لبنانية  ليرات ال 3108307231093039 - بال

36709339243307932900 - بالعمالت األجنبية

7928734366076680التزامات تجاه المصارف غير المقيمة

601595753520سندات دين

24690268112492525552أموال دائمة

23384253212410024445 - أموال خاصة 

مساند  130614908251106 - الرأسمال ال

29363260852887128066مطلوبات غير مصنفة

272975263547260693257671المجموع
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 وضعية  صرف لبنان 
 الفترة كما    نهاية 

 )بمليارات ل.ل.(                                                                                                                                 

 المصدر: مصرف لبنان

 

 

 

 

 

 

 

Jun-21Dec-21May-22Jun-22البيان

الموجودات

47330455914358042139الموجودات الخارجية :

24439250192575725219 - ذهب

(16729)(17086)(16596)(16211)( مقيم بماليين د.أ)

22892205721782316920 - عمالت أجنبية

(11224)(11823)(13646)(15185)( مقيمة بماليين د.أ)

390396402399ديون على القطاع الخاص

19327189511830618250سلفات للمصارف التجارية 

1743172218911889سلفات لمصارف متخصصة ومؤسسات مالية 

0000سلفات للقطاع العام )المؤسسات العامة(

69019685246990169630محفظة األوراق المالية

409438444446القيم الثابتة

18081180811808118081أصول من عمليات تبادل ادوات المالية

8000192309104025100356موجودات غير مصنفة

236299246011256629251190المجموع

المطلوبات

40340457614353738904النقد المتداول خارج مصرف لبنان

154447158207161475160414ودائع المصارف التجارية 

2713273429423159ودائع المصارف المتخصصة والمؤسسات المالية

1666610481ودائع القطاع الخاص

9120116921687816979التزامات تجاه القطاع العام

16732178721888318419فروقات قطع

4307189222762349التزامات خارجية

(1558)(1510)(1255)(2857)( مقيمة بماليين د.أ)

90909090التزامات خاصة طويلة األجل

5350531953195319األموال الخاصة

3033237851255476مطلوبات غير مصنفة

236299246011256629251190المجموع



   
ان ـــارف لبن ـــة مصــــجمعي

 

10 

 تطور الكتلة النقدية وشبه النقدية
 )بمليارات ل.ل.(                                                                                                                                                    

 المصدر: مصرف لبنان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jun-21Dec-21May-22Jun-22البيان

M1 51266579376077656215الكتلة النقدية

37730415153771034551 - النقد في التداول

13536164222306621664 - ودائع تحت الطلب بالليرة

150644142798136103135114الكتلة شبه النقدية

23766210701902118620 - ودائع أخرى بالليرة

126877121729117082116494 - ودائع بالعمالت األجنبية

328334392393سندات دين

النقد وشبه النقد

M2 لبنانية بالليرات ال  - 75032790077979874835

M3 202238201070197271191722 - بالليرات والعمالت

214388215115212446206859 - اجمالي الوفورات النقديةM3= M4+سندات الجمهور

عناصر التغطية :

22571229502050619255ديون صافية على الخارج

24439250192575725219 - الموجودات بالذهب

الموجودات بالعمالت األجنبية  - (1868)(2069)(5251)(5965)

55558496344407543671وضعية القطاع العام المدينة

72291675066295762090 - ديون صافية على القطاع العام

(18419)(18883)(17872)(16732) - فروقات القطع

46183406693635235546ديون على القطاع الخاص

لبنانية بالليرات ال  - 19865182811696416866

26318223891938818680 - بالعمالت األجنبية

77926878179633993250مطلوبات أخرى من الجهاز المصرفي )صافية(

202238201070197271191722المجموع
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 بيروت توسطات أسلار صرف بلض اللمالت األجنبية واللربية    سوق  
 2022 حزيران

 
 المصدر: مصرف لبنان          

 
 أسلار صرف اللمالت الدولية الرئيسية والذهب ازاء الدوالر األ يرك 

 
 Bloomberg.comالمصدر:     

 

 

 أسلار الفائدة على بلض اللمالت الدولية الرئيسية 

 
 

 Global-Rates.comالمصدر:  

 
 

           
 

االقفالالوسطياألعلىاألدنىالعملة

1507.501507.501507.501507.50الدوالر األميركي

1510.221581.021554.461575.07الفرنك السويسري

1820.461897.941859.601829.20الجنيه االسترليني

11.0611.6511.2811.06الين الياباني

1160.691201.481177.171167.52الدوالر الكندي

1036.561093.691060.351037.91الدوالر االسترالي

1570.511620.261594.861572.17اليورو

May-22Jun-22

االقفالالوسطياألعلىاألدنىاالقفالالوسطياألعلىاألدنىالعملة

1.221.271.251.261.201.261.231.22الجنيه االسترليني

126.83130.56128.79128.67129.84136.59134.15135.72الين الياباني

0.961.000.980.960.961.000.970.96الفرنك السويسري

1.041.081.061.071.041.071.061.05اليورو

1811.791883.411848.551837.321807.251871.601837.171807.25أونصة الذهب

سنةأشهر 6أشهر 3شهرسنةأشهر 6أشهر 3شهر

0.941.482.022.691.492.012.633.38الدوالر األميركي

- 1.231.582.16- 1.021.311.75الجنية االسترليني

- 0.030.03-0.06-- 0.020.03-0.06-الين الياباني

حزيران 2022أيار 2022


