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في الي وال اد وال ضع االق   ال
ز        2021 ت

 
اد العام  -أوالً  ضع االق  ال
  

قاصة ات ال   ال
زفي  اجع، 2021 ت ة ت قاصـــــــــّ ات ال ـــــــــ ة لل ال ة اإلج عادل إلى  ال ن دوالر مقابل  3298ما  ن  3667مل مل

ــه ال ســ ودوالر في  ن  5775ال زدوالر في  مل ف ،2020 ت ة  ل ــ عة األولى في %25,8ب ــ  األشــه ال
قارنة مع  2021م العام  ةال ، م العام ال ســـــــــــــــ اذاته الف اجع. م جهة أخ ات  ت ـــــــــــــــ ة ال ة  معّل دول

ة قاصـــــــــــــــّ ة  في %53,7 إلى ال انيف ن ال ز -ان ة في %64,7مقابل  2021 ت اني ف ن ال ز -ان ا 2020 ت  ،
ول أدناه ّ م ال   .ی

ول رق  قاّصة في  -1ج ات ال ر ال ّ عة األولىت ات م  األشه ال   2021-2018ال
  2018  2019  2020  2021   % ، غّ ة ال ن

2021/2020  
ة الل ات    ال

د  -   (آالف)الع
ة) - ار ل ة (مل   ال
ات)- ة ال (آالف الل ّس   م

  
2677  
18857  
7044 

  
2671  
18412  
6893 

  
1801  
17153  
9524  

  
1002  
16693  
16660  

  
-44,4  
-2,7  
+74,9  

ة الت األج الع ات    ال
د (آالف) -   الع
ن دوالر) - ة (مل   ال
ة ال (دوالر)- ّس   م

  
4230  
26166  
6186 

  
3358  
20354  
6061 

  
1773  
20856  
11763  

  
1158  
12833  
11082  

  
-34,7  
-38,5  
-5,8  

ة) ار ل ات (مل ة ال ع    م
ات) ة ال (آالف الل ّس   م

58302  
8441 

49096  
8143 

48595  
13597  

36039  
16685  

-25,8  
+22,7 

ات، % ة ال   دول
د -    الع

ة-   ال

  
61,2  
67,7 

  
55,7  
62,5 

  
49,6  
64,7  

  
53,6  
53,7  

  

ان        ف ل ر: م   ال

 
اد ة االس   ح

ة) 2021 آذارفي  اف ات ال ع ةارتفع ، (آخ ال ـــــــل اردات ال ن  1380إلى  ة ال ن  1033دوالر مقابل  مل  مل
ـــه ال ســـ و ن  826دوالر في ال ة ق 2020 آذاردوالر في  مل ـــل اردات ال ة ال ن  ، ت ل ة  ازدادت. و ـــ ب

ل األول م العام  في 13,6% ا 2021الف  ، ة ذاتها م العام ال س قارنة مع الف ات ازدادت ال ّ ر  ال دة ال
ة  .%9,4 ب

ة في ــــــــل اردات ال ّزع ال ــــــــل األول م  وت ة ال  2021العام الف ن ع ات ال ّل ال اآلتي: اح عها  ــــــــ ن
ها  ـــــــّ ل ح ّ ة ( %25,6األول وشـــــــ ائ اعة ال ـــــــ ات ال ها م ع، تل ه  )،%14,8م ال ة وشـــــــ ار ال فاألح

ـــة ( عـــادن ال ـــة وال ـــة ( ثّ ، )%9,0ال ـــات ـــة ال ل ـــات ال ه)%8,3م عـــّات ال ة وال ـــة ، ثّ اآلالت واألجه ـــائ
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ـــلع في). 6,6%( ان ال ها ل رد م ي اســـ ان ال ل ز ال ـــل األول م  وعلى صـــع أب نان ، حلّ 2021العام الف في  ال
ها  ّ ة األولى إذ بلغ ح ت ه %9,2ال ع أتي  اردات، ل ع ال اا م م ات )، ثّ %7,6( فال)، %9,0( ت ال ال

ة ة األم ة فاإلمارات)، %6,2( ال ة ال    ).%5,7( الع
  

ول رق  ة في -2ج ل اردات ال ل األول م  ال ات الف   2021-2018ال
  2018  2019  2020  2021   % ، غّ ة ال ن

2021/2020  
ن دوالر) ة (مل ل اردات ال   13,6+ 3329  2931 4949 4809 ال

ي      ر: ال اآللي ال   ال
  

ی ة ال   ح
ة) 2021 آذارفي  اف ات ال ع ة ارتفع، (آخ ال ـــــل ـــــادرات ال ن  315إلى  ة ال ن  200دوالر، مقابل  مل  مل

قه و ــه ال ســ ن  238دوالر في ال اجع. و 2020 آذاردوالر في  مل ةة  ت ــ ة ب ــل ــادرات ال  في %23,5 ال
ل األول م العام  ة ذاتها م الع 2021الف قارنة مع الف   . 2020ام ال

ة في ــــــل ــــــادرات ال ّزع ال ــــــل األول م وت ه  2021 العام الف ة وشــــــ ار ال ّل األح اآلتي: اح عها  ــــــ ن
ها  ـــــــّ لغ ح ة ال األول و عادن ال ة وال ها %25,4ال ـــــــادرات، تل ع ال اعة  م م ات صـــــــ ةم  األغ

عاتها، ثّ )13,7%( ـــ ة وم عادن العاد ةثّ  ،)%12,7( ال ائ اعة ال ـــ ات ال ة )%11,5( م ، ثّ اآلالت واألجه
ة ( ائ ه عّات ال ـــلع في). %8,5وال ان ال ها ل ي صـــّر إل ان ال ل ز ال ـــل األول م وم أب : 2021العام  الف ، ن

ّل ي اح ة ال ة ال ها  اإلمارات الع ـــــــــــــّ لغ ح ة األولى و ت ال %19,5ال ة، م إج ـــــــــــــل ـــــــــــــادرات ال ها ي ال تل
ة ( د ع ة ال ة الع ل ا)، ثّ %7,7ال ة)، %5,7( فق)، %7,4( س ة األم ات ال ال   ).%4,4( ثّ ال

  
ول رق  ة في -3ج ل ادرات ال ل األول م  ال ات الف   2021-2018ال

 2018 2019 2020  2021  % ، غّ ة ال ن
2021/2020  

ادرات  ن دوالر)ال ة (مل ل  23,5-  699  914 814856 ال
ي      ر: ال اآللي ال   ال

ة ارج ات ال ا   ال
ة) 2021 آذارفي  - اف ات ال ع ع، (آخ ال ســـــــــــــــّ ار  ت ان ال ن  1065 إلى ع ال ُره  دوالر مقابل ع مل ق

ن  833 ة  دوالر مل ــــــــــــه ال ســــــــــــ وع  ن  588في ال ان . 2020 آذاردوالر في  مل ع ع ال ســــــــــــّ ا ت
ار إلى  ل األول م العام  2630ال ن دوالر في الف ره 2021مل ة ذاتها  2017، مقابل ع ق ن دوالر في الف مل

.   م العام ال س
زفي  - ل 2021 ت ّ ة، ســ ا ة ال ارج دات ال ج ة  ال ال ــات ال ســ في وال ــ هاز ال ــفل ال ــًا ول  ًا ائ

ره ن  اصــــلة 39ق زات ال ع عاَم م الع ن دوالر وذل  اجعها مقابل، مل ن  238ة  ت ــــه  مل دوالر في ال
ة  ال ســـــــــــــــ ن  3046و زدوالر في  مل ن  .2020 ت ل ت دات و ج ه ال ة  ه اجع  ن  1773ق ت مل
عة األولىدوالر في  ـــــــــــــــ ة  2021م العام  األشـــــــــــــــه ال اجعها  ن  5533مقابل ت ة ذاتهادوالر في  مل م العام  الف

2020 .  
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اء اع ال   ق
زفي  - ّخ بــــــــــــــــــــها ل  بلغ، 2021 ت اء ال ــــاحات ال ةم وت  نقا ســــ في ب ه ع (م م ألف 756ال ) 2م

ــه ال ســفي  2م ألف 667مقابل  زفي  2م ألف 549و ال اء وازدادت .2020 ت ــاحات ال اخ م ة  ت م نقا
وت ة ب ة  ب عة في %152,1 بلغمل ه في  2021م العام  األشه ال ان ة ذاتها م العام اسًا على ما  الف
2020.  

  
ول رق  خَّ بها في -4ج اء ال احات ال ر م ّ عة األولى ت ات  م األشه ال   2021-2018ال

 2018 2019 2020  2021   % ، غّ ة ال ن
2021/2020  

ة (ألف م ال اء اإلج احات ال   152,1+  4144     448932661644)2م
ر: نقا      وت ة ال س في ب ه   ال
  
ز في - اجع، 2021 ت ّل العقار  ت ــــــ لف أمانات ال فاة ع م ــــــ م العقارة ال ســــــ ة  88,0 إلى ة ال ار ل مل

ة في  112,5مقابل  ار ل قهمل ــــــــه ال ســــــــ ار  148,4 ال زفي  اً مل ســــــــ  ازدادتفي ح  ،2020 ت ه ال ة مه ــــــــ  ب
عة األولى  في 14,2% ة ذاتها مع مقارنةً  2021 العام ماألشه ال  .2020العام  م الف

ة، فق  - ـــــّل ات اإلســـــ ال ّ ان في  آالف 305ـــــ آخ  بلغعلى صـــــع  ألف  140مقابل  2021 ح
قه  ـــــه ال ســـــ ان في  ألف 193و في ال ات ق 2020 ح ّ ه ال ن ه ل ت ة  ارتفع. و ـــــ  في %9,5ب

ف قارن 2021األول م العام  ال فة مع ال   .2020ذاته م العام  ال
  

قل ال  اع ال   ق
زفي  ار رف  بلغ، 2021 ت ة م ولى م ال حالت اإلج د ال وليع اب القادمرحلة 4814 ال ال د ال  ، وع

اً  355979 د و  ش غادرع اً  260180 ال اً  6644 والعاب ش ار ش ة ال ع ال . وعلى صع ح
غة  ف ائع ال ر، بلغ ح ال ه ال نة.ًّا  3120مقابل  اً ّ  2064في ال ائع ال    لل

ة  ازدادو  ـــــــ حالت ب د ال ة  ،%36,2ّل م ع ـــــــ ة القادم ب ة  ،%66,7وح ـــــــ غادر ب ة ال ا  ،%37,9وح
ة ارتفع  ار ب ائع ع ال ة ش ال عة األولى ، وذل في%35,0ح قارنة مع  2021م العام  األشه ال ال

ة ذاتها   . 2020م العام  الف
ول رق  ة -5ج ولي ح ار رف ال ال ها م ل ا م ة ال ّ   وح
عة األولى في   2021و 2020العام  م األشه ال

 2020 2021  % ، غّ   ال
د) ات (ع ائ ة ال   ح

% ، ل ا ة ال ّ ها: ح  م
14588  
38,8 

19866  
33,7  

+36,2  

د) ة القادم (ع   ح
% ، ل ا ة ال ّ ها: ح  م

651745  
49,6 

1086773  
38,0  

+66,7 

د) غادر (ع ة ال   ح
% ، ل ا ة ال ّ ها: ح  م

684671  
44,8 

944385  
40,4  

+37,9  

د) ة العاب (ع   68,0+      34417 20489  ح
( ائع ( ة ش ال   ح

% ، ل ا ة ال ّ ها: ح  م
30324  
18,0 

40948  
14,4 

+35,0 

ار     ر: ق ال وال في م ولي ال وت ال   ب
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وت فأ ب ة م   ح
زفي  وت 2021 ت فــأ ب ي دخلــ م اخ ال د ال ة 89، بلغ عــ غــةــاخ ف ـــــــــــــــــائع ال  ــاً  280101ــه  ، وح ال

نة  ــــ غة اً  75700وال ف ات ال ــــ د ال ًا.  12375، وع ــــ عة األولى وفيم ــــ  2021العام  م األشــــه ال
قارنة مع ال ة ذاتها و ّل م  ،2020العام  م الف ائع ارتفع  غةح ال ف ة  ال ائع و ، %6,2ب نةح ال  ال

ة  غةو  ،%13,5ب ف ات ال د ال ة  ع اجع في ح  ،%14,2ب ة ت اخ ب د ال   .%17,8ع
  
  ؤشر أسعار االستهالكم

نسبة ب األسعار لمدينة بيروت وضواحيهار مؤشّ ارتفع ، وبحسب مؤسسة البحوث واالستشارات، 2021 تموزفي 

بة  11,8% بق وبنس هر الذي س اً على الش اً على كانون األول  %113,3قياس ط هذا 2020قياس . وارتفع متوس

قياساً على متوسطه في األشهر االثني  %128,3بنسبة  2021المؤشر في األشهر االثني عشر المنتهية في تموز 

  .2020عشر المنتهية في تموز 

عار في لبنان أما ر األس بة  مؤش اء المركزي، فقد ارتفع بنس ره إدارة اإلحص هر حزيران %9,7الذي تنش  في ش

. وتظهر مقارنة متوسط هذا 2020قياساً على كانون األول  %46,1وبنسبة  الشهر الذي سبققياساً على  2021

قياساً على فترة اإلثني عشر  %129,8ارتفاعاً بنسبة  2021في األشهر االثني عشر المنتهية في حزيران  المؤشر

  .2020شهراً المنتهية في حزيران 
  

   بورصة بيروت

وق بيروت ، 2021 تموزفي  هم المتداولة في س هماً بقيمة تداول إجمالية قدُرها  1814751بلغ عدد األس  30,6س

هماً بقيمة إجمالية قدُرها  3027735مليون دوالر مقابل تداول  بق  55س هر الذي س مليون دوالر في الش

هماً بقيمة  2315343( مل2020مليون دوالر في تموز  29,4س عيد آخر، ارتفعت الرس وقية إلى ). على ص ة الس

  مليون دوالر في نهاية التواريخ المذكورة على التوالي.  6202مليون دوالر و 9022مليون دوالر مقابل  9812

تحو، 2021 تموزوفي  بة اس هَمْيها "أ" و"ب" بنس وليدير بس ركة س هم من  %95,4ذت ش إجمالي قيمة األس

   . %0,7، فالقطاع الصناعي بنسبة %3,9تالها القطاع المصرفي بنسبة  المتداولة في بورصة بيروت

  يتبيّن اآلتي: 2021و 2020وعند مقارنة حركة بورصة بيروت في األشهر السبعة األولى من العاَمْين 

 مليون سهم. 20,1مليون سهم إلى  37,2انخفاض عدد األسهم المتداولة من  -

 مليون دوالر. 218,5مليون دوالر إلى  153ارتفاع قيمة التداول من  -
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 لوضع اإلقتصادي العاماالملحق اإلحصائي: 
 

  تبادل لبنان التجاري مع الخارج
 2021في الفصل األول من العام 

 البلد
 القيمة

  (مليون د.أ.) 
 النسبة

 (%)  
 
  البلد

 القيمة 
  (مليون د.أ.)

 النسبة 
(%)  

 19.5 136 اإلمارات العربية المتحدة 9.3 308  اليونان

 7.7 54 العربية السعوديةالمملكة  9.0 300 تركيا

 7.4 52 سويسرا 7.6 252 الصين

 5.7 40 قطر 6.2 206 الواليات المتحدة األميركية

 4.4 31 الواليات المتحدة األميركية 5.7 190 اإلمارات العربية المتحدة

 4.0 28 مصر 5.0 168 ألمانيا

 3.9 27 سورية 4.4 145 اإلتحاد الروسي

 3.6 25 العراق 3.8 126 سويسرا

 3.4 24 االردن 3.5 116 فرنسا

 2.7 19 اليونان 3.3 109 اوكرانيا

 2.7 19 كوريا 3.2 105 ايطاليا

 2.6 18 الكويت 2.7 91 الكويت

 2.6 18 تركيا 2.6 86 مصر

 2.1 15 اسبانيا 2.0 68 المملكة المتحدة

 27.6 193 دول أخرى 31.8 1059 دول أخرى

 100.0 699 مجموع الصادرات السلعية 100.0 3329 مجموع الواردات السلعية

 

  تغيّر صافي الموجودات الخارجية في القطاع المالي
  مليون دوالر 

            2020     2021   

 2019 2018 2017 2016 الشهر/العام
مصرف 

 لبنان
  المجموع  المصارف

مصرف 
  لبنان

  المجموع  المصارف

 (410.6)  220.2 (630.8) (157.9) 454.9 (612.8) (1379.7)  236.9  166.7 (718.9)  كانون الثاني

 (340.6)  116.7 (457.3) (347.4) 641.7 (989.2) (550.1) (71.6)  341.8  362.6 اطشب

 (95.9)  670.4 (766.3) (556.8) (5.7) (551.1) (75.1) (363.5)  46.3 (287.9) آذار

 (546.0) (30.1) (515.9) (240.6) 571.8 (812.4) (1300.0) (575.0) (320.9) (254.9) نيسان

 (180.7)  362.9 (543.6) (887.7) 20.4 (908.1) (1881.6)  1203.5 (591.5) (861.6) أيار

 (238.3)  306.3 (544.6) (295.8) 260.1 (555.8) (204.3) (638.5) (758.0) (13.0) حزيران

  38.7  534.5 (495.8) (3046.4) (266.5) (2779.9)  72.5 (548.9)  100.2  352.1 تموز

       (1968.0) 253.2 (2221.2) (578.5) (408.1)  368.3  1787.8 آب

       (2107.7) 424.2 (2531.9) (58.5) (146.1)  457.2  188.7 أيلول

       (380.0) 109.6 (489.6) (197.9) (1810.4) (887.8) (680.2) تشرين األول

       (214.4) 415.5 (629.9)  1142.8 (953.9)  68.2  453.0 تشرين الثاني

       (348.1) 844.0 (1192.1) (840.8) (747.5)  853.8  909.8 كانون األول

 (1773.4)  2180.9 (3954.3) (10550.8) 3723.2 (14274.0) (5851.2) (4823.1) (155.7)  1237.5 مجموع العامال
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 )2مساحات البناء (م
 2021تموز -2020تموز 

 النسبة (%) Jul-21 النسبة (%) Jul-20 المحافظات

 1.93 14595 2.12 11644  بيروت

 48.49 366396 36.48 200327 جبل لبنان

 8.48 64099 14.38 78962 البقاع

 1.05 7944 1.77 9722 الشمال 

 23.02 173969 29.10 159799 الجنوب

 17.02 128568 16.16 88746 النبطية

 100.00 755571 100.00 549200 المجموع
 المصدر: نقابة المهندسين في بيروت      

 
 

  حركة مطار بيروت الدولي
  2021تموز  -2020تموز 

  البضائع (طن)  المجموع  الركاب  الطائرات الشهر

  المجموع  تصدير  استيراد  العام  مرور  المجموع  مغادرة  وصول  المجموع  اقالع هبوط  

July-20 942 942 1884 87815 56974 144789 5445 150234 1740 3487 5227 

July-21 2407 2407 4814 355979 260180 616159 6644 622803 2064 3120 5184 

 0.8- 10.5- 18.6 314.6 22.0 325.6 356.7 305.4 155.5 155.5 155.5 التغير %
  المصدر: مطار بيروت الدولي          

  
  حركة مرفأ بيروت

  2021تموز  -2020تموز 

  التغيّر %  2021تموز  2020تموز    

 24.58- 89 118  عدد البواخر

 12.56- 280101 320342 البضائع المفرغة (طن)

 81.05 75700 41812 البضائع المشحونة (طن)

 1.90- 12375 12615 المستوعبات المفرغة

 65.36 1733 1048 عد السيارات المستوردة

 39.65- 6523 10808 اإليرادات (ألف د.أ.)
 المصدر: إدارة واستثمار مرفأ بيروت            
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 ً   العام والدينالمالية العامة تطّورات في آخر ال -ثانيا

  

  المالية العامة

ّجلت المالية العامة عجزاً مقداره ، 2021كانون الثاني   في يط قيمته  1037س مليار  45مليار ليرة مقابل عجز بس

  . 2020مليار ليرة في كانون الثاني  1011وعجز بقيمة  2020ليرة في كانون األول 

المعطيات  2021و 2020 الشهر األول من العاَمْين فيوتبيّن أرقام المالية العامة (موازنة + خزينة) عند مقارنتها 

 التالية: 

مليار ليرة  783، أي بمقدار مليار ليرة 756ليرة إلى  رمليا 1539من  المبالغ اإلجمالية المقبوضةانخفاض  -

مليار ليرة، واإليرادات غير الضريبية بقيمة  583ت الضريبية بقيمة فقد انخفضت كّل من اإليرادا .%50,9وبنسبة 

مليار ليرة. أما في ما يخّص اإليرادات الضريبية، فقد انخفضت  56مليار ليرة ومقبوضات الخزينة بقيمة  144

عن الضريبة مليار ليرة تلك الناتجة  138مليار ليرة (منها  322كّل من ضريبة الدخل بقيمة  اإليرادات الناتجة من

مليار ليرة  20مليار ليرة، والرسوم العقارية بقيمة  175على الفوائد)، والضريبة على القيمة المضافة بقيمة 

 مليارات ليرة. 4وإيرادات الجمارك بقيمة 

بة  756اراً، أي بقيمة ملي 1793مليار ليرة إلى  2550من  المبالغ اإلجمالية المدفوعةانخفاض  - مليار ليرة وبنس

مليار ليرة في كانون الثاني  519مليار ليرة (من  126من انخفاض خدمة الدين العام بقيمة  ذلكونتج  .29,7%

ندات 2021مليار ليرة في كانون الثاني  393إلى  2020 ديد س )، وذلك بعد إعالن الحكومة اللبنانية عن توقّف تس

يمة) في آذار  اس وقس ت النفقات وانخفاض معدالت الفا 2020اليوروبندز (أس ئدة على الدين بالليرة، كما انخفض

هر األول من العام  1401مليار ليرة (إلى  630األّولية، أي من خارج خدمة الدين بقيمة   2021مليار ليرة في الش

)، وقد تراجعت التحويالت إلى مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 2020مليار ليرة في الشهر ذاته من العام  2031مقابل 

 مليار ليرة.  461ليرة والنفقات على حساب موازنات سابقة بقيمة  مليار 243

مليار ليرة في  1037إلى  2020مليار ليرة في كانون الثاني  1011يكون العجز العام قد ارتفع قليالً من وبذلك،  -

بتُه 2021كانون الثاني  ذكوَرْين في التاريَخْين الم %57,8من مجموع المدفوعات إلى  %39,6ن م، وارتفعت نس

  . على التوالي

 492مقابل عجز مقداُره  2021في الشهر األول من العام   مليار ليرة 644 عجزاً بمقداروحقّق الرصيد األّولي  -

   .2020مليار ليرة في الشهر األول من العام 

اً ارتفعت ويتبيّن من الجدول أدناه أن خدمة الدين  ات اإلجماليةقياس  ةفوعات اإلجماليوالمد على كّل من المقبوض

 .2021و 2020 الشهر األول من العاَمْين في اعند مقارنته
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  تطور بعض النسب المئوية المتعلّقة بخدمة الدين العام -4جدول رقم 

  2021- 2ك  2020- 2ك    

  21,9  20,4  خدمة الدين العام/المدفوعات اإلجمالية

 52,0  33,7  خدمة الدين العام /المقبوضات اإلجمالية

  مصدر المعلومات: وزارة المالية     
 

  
  سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

ندات الخزينة بالليرة (فئات ارتفعت ، 2021 تموزنهاية في  مية للمحفظة اإلجمالية لس هر،  3القيمة اإلس  6أش

هر،  هراً،  12أش هراً،  24ش هراً،  36ش هراً  60ش هراً  84 ،ش هراً،  120 ،ش هراً و 144ش هراً  180ش إلى  )ش

بق و 89532مليار ليرة مقابل  89895 هر الذي س مليار ليرة في نهاية كانون  88141مليار ليرة في نهاية الش

بعة األولى من العام  ليرة في مليار 1754 بقيمة ارتفعت. وبذلك، تكون هذه المحفظة قد 2020األول  هر الس األش

مليارات ليرة  وسندات من  106سنوات بقيمة  7سندات من فئة  2021لمالية في تموز وأصدرت وزارة ا .2021

  مليارات باإلضافة إلى السندات من الفئات األخرى.  108سنوات بقيمة  10فئة 
    

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

  3   

  أشهر

6  

  أشهر   

12 

  شهراً 

24 

  شهراً 

36  

  شهراً  

60  

  شهراً 

84   

  شهراً 

96 

  شهراً 

120   

  شهراً 

144 

  شهراً 

180  

  شهراً 

  المجموع

  100,00  1,61  3,49  37,86  0,08 21,26  24,54  7,62  2,17  1,18  0,16  0,04  2020 1ك 

ران  زي ح

2021  

0,06  0,12  1,32  2,00  5,20  25,79  22,25 0,00  38,25  3,43  1,58  100,00  

وز  م ت

2021  

0,06  0,15  1,45  2,13  5,13  25,59  22,28 0,00  38,21  3,42  1,58  100,00  

  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

يطاً بين نهاية حزيران ونهاية تموز  ندات الخزينة بالليرة تغيّراً بس ص فئات س حيث بلغت  2021يبيّن توّزع حص

) ثم فئة السبع سنوات %25,6من مجموع المحفظة ، تلتها فئة الخمس سنوات ( %38,2حصة فئة العشر سنتوات 

)22,3% .(  

  
ندات الخزينة اللبنانية بالليرة القيمة الفعليةوارتفعت  ان  للمحفظة اإلجمالية لس هر نيس  509بقيمة  2021في ش

بق ( 90986مليار ليرة مقابل  91495ليرة، إذ بلغت  اتمليار هر الذي س مليار  89424مليار ليرة  في نهاية الش

  . وتوّزعت على المكتتبين كاآلتي:)2020ليرة في نهاية كانون األول 
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  توّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبين -6جدول رقم 
  نهاية الفترة، مليار ليرة لبنانية) -(القيمة الفعلية    

  2021نيسان     2021آذار   2020 1 ك      

  المصارف 

  الحصة من المجموع

22819  

25,5%  

22902  

25,2%  

22853  

25,0%  

  مصرف لبنان

  الحصة من المجموع

55079  

61,6% 

56445  

62,0% 

56749  

62,0% 

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

457  

0,5%  

447  

0,5%  

454  

0,5%  

  المؤسسات العامة

  الحصة من المجموع

10393  

11,6%  

10524  

11,6%  

10785  

11,8%  

  الجمهور

  الحصة من المجموع

676  

0,8%  

668  

0,7%  

654  

0,7%  

  91495  90986  89424  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان     

  

سندات الخزينة بالليرة تغيّراً يُذكر بين نهاية آذار ونهاية لم يظهر  توّزع حصص المكتتبين في المحفظة اإلجمالية ل

  للقطاع غير المصرفي.  %13لمصرف لبنان و %62مقابل  %25حيث بلغت حصة المصارف  2021نيسان 

  

  سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

انهاية نفي  دَرة بالعمالت األجنبية بلغت ، 2021 نيس ندات الخزينة اللبنانية الُمص (قيمة  Eurobondsمحفظة س

مية زائد الفوائد المتراكمة  مليون  34588مليون دوالر مقابل  34797ما يوازي ) زائد المتأّخراتاالكتتابات اإلس

  ).2020مليون دوالر في نهاية كانون األول  33966دوالر في نهاية الشهر الذي سبق (

مليون  8392 زمحفظة المصارف التجارية من إجمالي محفظة سندات اليوروبوند بلغت، 2021 نيسانفي نهاية و

بته  بته  8442من مجموع المحفظة) مقابل  %24,1دوالر (أي ما نس من  %24,4مليون دوالر (أي ما نس

ع) في نهاية كانون األول من المجمو %27,6مليون دوالر (أي ما نسبته  9391و 2021المجموع) في نهاية آذار 

2020.  
 

  الدين العام

مليار دوالر على أساس  97,8مليار ليرة (أي ما يعادل  147386 الدين العام اإلجمالي بلغ، 2021 نيسان نهايةفي 

 144108مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و 146592ليرة للدوالر) مقابل  1507,5سعر الصرف الرسمي 

مليار ليرة في الثلث  3278 ارتفع بقيمة قد . وبذلك، يكون الدين العام اإلجمالي2020نهاية العام مليارات ليرة في 

) نتج من ارتفاع كّل من الدين 2020مليار ليرة في الثلث ذاته من العام  1872(زيادة بقيمة  2021األول من  العام 

ر بالمليار ليرة  2055بالليرة اللبنانية بقيمة  مليار ليرة (ما يوازي  1223بما يوازي  عمالت األجنبيةوالدين المحرَّ

  مليون دوالر).    811
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زيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي وبلغ مليار ليرة  130999، الدين العام الصافي، المحتَسب بعد تنـ

من  األّول في الثلث %3,0(+ 2020قياساً على نهاية العام  %1,6ه نسبتُ ارتفاعاً  مسّجالً ، 2021نيسان  في نهاية

  .)2020العام 

ان هاية وفي ن ّكلةً حوالي 91817 الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية، بلغت قيمة 2021نيس  مليار ليرة، مش

عام 62,3% لدين ال عادل   من إجمالي ا ما ي بل  قا يار 55569م ما  مل ية، أي  بالعمالت األجنب لدين المحّرر  ليرة ل

   الدين العام اإلجمالي.من  %37,7نسبتُه 

ص المكتتبين بين نهاية آذار ونهاية لعام المحّرر بالليرة اللبنانيةتمويل الدين ا في ما يخصّ  ، تغيّرت قليالً حص

  للقطاع غير المصرفي. %13,0لمصرف لبنان و %61,8للمصارف مقابل  %25,2بحيث بلغت:  2021نيسان 

    
  المحّرر بالليرة اللبنانيةمصادر تمويل الدين العام  -7جدول رقم 

  بالنسبة المئوية -نهاية الفترة     
  2021نيسان   2021آذار   2020 1 ك  

  
  25,2  25,4  25,8  المصارف في لبنان

  61,8  61,8  61,4  مصرف لبنان
  13,0  12,8  12,8  القطاع غير المصرفي

  100,0  100,0  100,0  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان     

  

  الدين المحّرر بالعمالت األجنبية، جاء توّزع حصص المكتتبين كاآلتي: في ما يخّص تمويلو

    
  مصادر تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية -8جدول رقم 

  بالنسبة المئوية -نهاية الفترة    
  2021نيسان   2021آذار   2020 1ك   

  1,5  1,6  1,6  الحكومات

  4,0  4,0  4,1  المتعدّدة األطرافمؤسسات ال

  94,4  94,3  94,2  يوروبوندزسندات 

  0,1  0,1  0,1  سندات خاصة لالستمالكات + مصادر أخرى خاصة

  100,0  100,0  100,0  المجموع
  نالمصدر: مصرف لبنا     
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   والدين العامالمالية العامة تطّورات في آخر الالملحق اإلحصائي: 

  
 المالية العامة
    2021و 2020في  الشهر األول من العاَمْين 

  التغيّر   2ك  2ك   
  بالنسبة  بالقيمة 2021 2020  

 50.88- 783- 756 1539  اإليرادات اإلجمالية
 29.69- 757- 1793 2550 النفقات اإلجمالية

 24.28- 126- 393 519 منها خدمة الدين العام
 31.07- 631- 1400 2031 اإلنفاق خارج خدمة الدين العام

     1037 1011 العجز الكلي
     644- 492- الرصيد األّولي

     57.8 39.6 العجز الكلي/النفقات (%)
 

  المصدر: وزارة المالية
  

  في نهاية الفترة توزع سندات الخزينة حسب المكتتبين
 مليار ليرة

 (%)النسبة  Apr-21 النسبة (%) Mar-21 النسبة (%) Jan-21 البيان
 25.0 22853 25.2 22902 25.5 22844  المصارف التجارية

 62.0 56749 62.0 56445 61.7 55284 مصرف لبنان
 0.5 454 0.5 447 0.5 442 المؤسسات المالية
 11.8 10785 11.6 10524 11.6 10394 المؤسسات العامة

 0.7 654 0.7 668 0.8 688 الجمهور
 100.0 91495 100.0 90986 100.0 89652 المجموع

 
 المصدر: مصرف لبنان         

  في نهاية الفترة الدين العام
  مليار ليرة

 Apr-20 

النسبة  

(%) Dec-20 

النسبة  

(%) Mar-21 

النسبة  

(%) Apr-21 

النسبة  

(%) 

    147386    146592    144627    140022  مجموع الدين العام الفعلي

  100.0  91817  100.0  91327  100.0  89987  100.0  88126 بالليرة اللبنانيةالدين العام المحرر 

       

  61.8  56749  61.8  56445  61.4  55284  58.8  51818 مصرف لبنان

    0   0  0  0 قروض

    56749   56445  55284  51818 سندات خزينة

       

  25.2  23175  25.4  23242  25.8  23179  28.0  24665 المصارف 

    22853   22902  22844  24383 سندات خزينة

    322   340  335  282 قروض للمؤسسات العامة

       

  13.0  11893  12.7  11639  12.8  11524  13.2  11643 (سندات) آخرون

    654   668  688  798 الجمهور

    10785   10524  10394  10390 العامةالمؤسسات 

    454   447  442  455 المؤسسات المالية

       

  100.0  55569  100.0  55265  100.0  54640  100.0  51896 الدين المحرر بالعمالت االجنبية

  5.5  3056  5.5  3066  5.6  3074  5.9  3046 مؤسسات التنمية  والحكومات

  94.5  52513  94.5  52199  94.4  51566  94.1  48850 غيرها

                  

    16387    15840    14494    13826 ودائع القطاع العام
 المصدر: مصرف لبنان         
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ًا:  ةثال ق ة وال رات ال ّ  ال
  

ن األول  ان اًء م  قاصــــــــــــــــة (2019اب أ ال ولي offsetting، ووفقًا ل ي ال اســـــــــــــــ ار ال ارد في ال  IAS 32) ال
قار  ولي لل ار ال ة في ال ال م ال ــــــــ ة وال ال ل ال قاصــــــــة ب األصــــــــ ــــــــاح ع ال ض" واإلف ة: الع ال "األدوات ال

ة  ال اء، IFRS 7ال ها تّ إج ـــــــل عل ي ح الت ال ـــــــه ـــــــارف مقاصـــــــة ب ال ة  ال ان ة الل الل ان  ف ل ـــــــ م م
الي، ال بّ م ال قاق ذاته. و ل تارخ اإلســـــــــــــــ ي ت ة وال ان ة الل الل الزم ل ال  ال ـــــــــــــــأة  قابلة ال دائع ال  وال

ــارــة اإلشـــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــارف ال ّعــة لل ــة ال ان د ال ع ب ــات،  -1: إلى أّن  ل دات/ال ج ــالي ال ودائع  -2إج
ان، وال ف ل ـــــــ ـــــــّفة -3ـــــــارف ل م ات غ ال ل ا األســـــــاس ،ال ـــــــَ على ه ع ات ُت اً  ول   مقارنة م

رها ا م على ن دق  ت ّ ات ت ار مع ا األمفي ان اء ه   .إج
 

دات/  ج اتال ل   ال
ة ز في نها اجع، 2021 ت ة وال ت ال ات اإلج ل دات/ال ج ة العاملة ال ار ــارف ال ان ّعة لل ا م إلىفي ل
از  272321عادل  ة (ما ی ار ل ار دوالر)، 180,6مل ة 272975 مقابل مل ار ل قه مل ــــــــــــه ال ســــــــــــ ة ال  في نها

ة  283474و ة في نها ار ل ار  298606( 2020العام مل ة  اتمل ة في نها زل ن ق )2020 ت ف، ل ة  ان ب
عة األولىي ف 3,9% ة  2021العام  م األشه ال اجعها ب ة ذاتهافي  %8,6مقابل ت   .2020م العام  الف

 
ة ار ارف ال ة في ال ال دائع اإلج   ال

ة  زفي نها اجع، 2021 ت ة، ت ار ــــــــارف ال ة ل ال ال دائع اإلج اص ال  ال اع ال ّ ودائع الق ــــــــــــ ي ت وال
ــاع العــام، ، إضـــــــــــــــــافــًة إلى ودائع الق عــادل  إلى وغ ال از  208897مــا  ة (مــا ی ــار ل ــار دوالر) 138,6مل  ،مل

ل ّ ات %76,7 وشــ ل الي ال قه 210392 مقابل ،م إج ــه ال ســ ة ال ة في نها ار ل ة  218017و مل ار ل مل
ة  ة  223594( 2020العام في نها ة في نها ار ل زمل ـــــــــــ. و )2020 ت ف ة ان ـــــــــــ ة ب ال دائع اإلج في  %4,2 ال

عة األولى ة 2021م العام  األشه ال فاضها ب ة ذاتهافي  %9,4، مقابل ان   .2020م العام  الف
ة لغو  ل دول اص ال وغ ال معّ اع ال ة  %80,40 ودائع الق زفي نها ة  %80,27 ، مقابل2021 ت في نها

قه ه ال س ة  %80,37و ال ة  %80,16( 2020العام في نها زفي نها   .)2020 ت
ة  - زفي نها اجع، 2021 ت اص ال  ت اع ال ة للق ال دائع اإلج ة ال ار ــــــــــــــــارف ال عادل إلى ل ال ما 

ل  161446 ّ ة وشـــــ ار ل الي  %59,3مل ات، مقابلم إج ل قه 162542 ال ـــــه ال ســـــ ة ال ة في نها ار ل  مل
ة  168519و ة في نها ار ل ارًا  173843( 2020العام مل ة مل زفي نها ة )2020 ت ـــــــــــــــ دائع ب ه ال اجع ه . وت

عة األولفي  4,2% اجعها، مقابل 2021العام م  ىاألشه ال ة  ت ة ذاتها في %8,8ب    .2020م العام  الف
ل،  ـــ ف اجعوفي ال ة ت ـــ ة ب الل عة في %4,0 ودائع ال  ـــ ـــ ا، 2021العام  ماألولى  األشـــه ال ف  ان

ة  الت األج الع ة ودائع ال  اص ال لغ، و %4,3ب اع ال ة ودائع الق ة  %77,53 معّل دول زفي نها  ت
ة  %77,34 ، مقابل2021 قهفي نها ـــــــــــه ال ســـــــــــ ة  %77,58و ال ة  %77,26( 2020العام في نها زفي نها  ت
2020(. 

ة ز وفي نها اجع، 2021 ت اص غ ال ت اع ال ارة  ودائع الق ــــــــــــــــارف ال از إلى ل ال  26158ما ی
ن  ن  26412 دوالر مقابل مل قه دوالر مل ـــــــــــــــه ال ســـــــــــــــ ة ال ن  27352و في نها ة  مل  2020العام دوالر في نها
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ة  27977( ن دوالر في نها زمل اجع. و )2020 ت دائع  ت ه ال ة ه ـــ عة األولىفي  %4,4ب ـــ م العام  األشـــه ال
اجعها  2021 ة مقابل ت ة ذاتها في %13,8ب    .2020العام  م الف

 
الي غ ال اع ال    ودائع الق

ة  زفي نها ان بلغ، 2021 ت ارة العاملة في ل ــــــــــــــارف ال الي غ ال ل ال اع ال الي  ودائع الق  5310ح
قه 5259 دوالر مقابل مالی ه ال س ة ال ن دوالر في نها ة  6583و مل ن دوالر في نها  7580( 2020العام مل

ة  ن دوالر في نها زمل   .)2020 ت
  

ة ار ارف ال اصة لل ال ال     األم
ة  زفي نها ارة بلغ، 2021 ت ــــــارف ال اصــــــة لل ال ال عادل  األم ة ( 25269ما  ار ل از مل ار  16,8ما ی مل

ة 24690 دوالر) مقابل ار ل قه مل ه ال س ة ال ة  30045و في نها ة في نها ار ل ار  29275( 2020العام مل مل
ة ل زة في نها  . )2020 ت
  

دات ج  ال
انودائع  ف ل ة ل م ار ارف ال    ال

ة  زفي نها ان بلغ، 2021 ت ف ل ـــــــــــــــ ارة ل م ــــــــــــــــارف ال از  ودائع ال ة 163263ما ی ار ل  مقابل  ،مل
ة 163152 ار ل قه و مل ه ال س ة ال ة  166477في نها ة في نها ار ل ة في  171415( 2020العام مل ار ل مل

ة  زنها اجعو . )2020 ت ة  ت عة األولى في %1,9ب ة  2021م العام  األشه ال اجعها ب في  %3,4مقابل ت
ة ذاتها م    . 2020العام الف

  
اص ال اع ال حة للق فات ال ل   ال

ة  زفي نها اجع، 2021 ت از  ت اص ال إلى ما ی اع ال ارة للق ـــارف ال حة م ال فات ال ـــل  41536ال
عادل  ة أو ما  ار ل ن  27553مل ن  28225 دوالر، مقابل مل قه دوالر مل ـــــــه ال ســـــــ ة ال ن  32032و في نها  مل

ة  ة  35643( 2020العام دوالر في نها ن دوالر في نها زمل فات ق )2020 ت ـــــــــل ه ال ن ه ، ت ل ـــــــــ. و ف  ان
ة  ـــــ عة األولىفي  %14,0ب ـــــ فاضـــــها، مقابل 2021العام م  األشـــــه ال ة  ان ـــــ ة ذاتها في %19,4ب م العام  الف
اص 2020 اع ال ارة على الق ــارف ال ها ال ل ي ت ة ال ال ّ األوراق ال ــ فات ال ت ــل ه ال . مع اإلشــارة إلى أّن ه
.   ال

  
اع العام ة للق فات ال ل   ال

ة  زفي نها اجع، 2021 ت اع العام  ت ارة للق ــــــــــارف ال حة م ال فات ال ــــــــــل عادل إلى ال ار  28846ما  مل
ة، مقابل ة 29163 ل ار ل قه مل ـــــــه ال ســـــــ ة ال ة  31745و في نها ة في نها ار ل ار  36213( 2020العام مل مل

ة  ة في نها زل اجعو . )2020 ت ة  ت ـــــ فات ب ـــــل ه ال عة األولىاألشـــــه في  %9,1ه ـــــ ، مقابل 2021العام م  ال
فاضها ة  ان ة ذاتها في %16,3ب    . 2020العام  م الف

ل،  ـــــ ف اجعوفي ال ار  ت ق ة  الل اع العام  ة للق ـــــ فات ال ـــــل ة  980ال ار ل عة األولى فيمل ـــــ  م األشـــــه ال
لغ  2021العام  ار  16607ل ة  اتمل ة في نها زل اجع ا، 2021 ت ة  ت الت األج الع اع العام  فات للق ــــــــــــــل ال

از  ة  1919ة ت ار ل لغمل عادل  ل ة. 12239ما  ار ل   مل
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ة ارج دات ال ج    ال

ة  زفي نها ارة بلغ، 2021 ت ارف ال ة لل ارج دات ال ج ن  13534 ال ن  13199 دوالر مقابل مل  دوالر مل
قه ـــــــــــــــه ال ســـــــــــــــ ة ال ن  14023و في نها ة  مل ن  13672( 2020العام دوالر في نها ة  مل زدوالر في نها  ت

اجع. و )2020 ه  ت ة ه ــــــــ دات ب ج عة األولى في %3,5ال ــــــــ اجعها، مقابل 2021العام  م األشــــــــه ال ة  ت ــــــــ ب
ة ذاتهافي  22,3%   .2020العام م  الف

  
عاً  ق -را ضع ال   ال

  
ة  ق لة ال   ال

ة ز في نها اســــــع (م بلغ، 2021 ت مها ال فه ة  ق لة ال از 3ال ة، ما ی الت األج الع ة و الل ار  201130)  مل
ة، مقابل ة 202238 ل ار ل قه مل ـــــــه ال ســـــــ ة ال ة  200052و في نها ة في نها ار ل  195195( 2020العام مل

ة  ة في نها ار ل زمل ة (م)2020 ت ال ة اإلج ق لة ال ن ال ، ت ل ة  ازدادت) ق 3. و ـــــــــــــــ األشـــــــــــــــه  في %0,5ب
عة األولى اجعها، مقابل 2021العام  م ال ة  ت ة ذاتها في %3,8ب ، . 2020العام  م الف معّل  بلغم جهة أخ

ة (م ق لة ال ة ال ة  %62,83 )3م)/2م-3) أ ((م3دول زفي نها ة  في %62,90 مقابل 2021 ت ــــــــــــه ال نها ال
قه ة  %66,25و ســـ ة  %69,69( 2020العام في نها زفي نها ة (م ارتفاع. وتأّتى )2020 ت ال ة اإلج ق لة ال ) 3ال

الغ  ار 1078وال ة في مل عة األولى ل : 2021م العام  األشه ال   م
اجع - ا  ت  ( ف ال ــــ ــــارف وال في (أ ال ــــ هاز ال ة ل ال ــــا ة ال ارج دات ال ج ة لل ال ة اإلج ال

از  عادل  3357ی ة (ما  ار ل ن  2227مل ج ذل ع مل اجع دوالر). ون ة  ّل م ت ــــــــــــــــا ة ال ارج دات ال ج ال
از  ا ی  ( ه عادل  2673(غ ال ة (ما  ار ل ن  1773مل ار و ، دوالر) مل ق ه  دات م ال ج ار  684ال مل

ة ( ن  454ل ة  مل اجعدوالر) ن اً  ت ه عال ة ال   .سع أون
فاض - ة  ان اع العام  في على الق هاز ال ن ال ة. 4712صافي دی ار ل   مل
لة  ارتفاع - ّ ع ال وقات الق ة "ف ًا "  ة. 980سل ار ل   مل
الي  - اص ال  اع ال في للق ــــــــ هاز ال حة م ال ة ال ال فات اإلج ــــــــل اجع ال ار  7004ت ة  اتمل ة، ن ل

عادل  ا  ة  الت األج الع فات  ــــل ّل م ال اجع  ة ( 5014ت ار ل الي مل ن  3326ح ة  مل الل فات  ــــل دوالر)، وال
اره  ار 1990ا مق ة. مل   ل

ة ارتفاع  - ة  ا د األخ ال ة. 17131ال ار ل   مل
عة األولى وفي ـــــ ـــــّ (م ارتفع، 2021العام  م األشـــــه ال مها ال فه ة  الل ة  ق لة ال ة 1ال ـــــ في ، %28,7) ب

اسع (م ازدادتح  مها ال فه ة  الل ة  ق لة ال ة 2ال   .%10,7) ب
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اول M1( 1م ق في ال ل ال في.) ت هاز ال ة في ال الل ل  اص ال ت ال اع ال ة وودائع الق   الل

ل مM2( 2م في. 1) ت هاز ال ة ل ال ان ة الل الل اص ال األخ  اع ال   وودائع الق

ل م M3)( 3م ات  2ت في إضافة إلى س هاز ال ة ل ال الت األج الع اص ال  اع ال ي تُ وودائع الق ی ال رها ال

ة. ارج اق ال ارف في األس   ال

  

  معدالت الفوائد

  معّدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

لى إ على المحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية ةلقَّ الفائدة المثانخفضت قليالً ، 2021تموز في نهاية

متوسط عمر ). وبلغ 2020في نهاية كانون األول  %6,52في نهاية الشهر الذي سبق ( %6,60مقابل  6,58%

سنوات) في نهاية  4,65يوماً ( 1693سنوات) و 4,49يوماً ( 1633 سنوات) مقابل 4,43يوماً ( 1611 المحفظة

على فئات  2021في شهر تموز  ائدة الفعلية. على صعيد آخر، استقّرت معدالت الفالتواريخ المذكورة على التوالي

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

 %6,50، خمس سنواتاللفئة  %6,00، لفئة الثالث سنوات %5,50 ن،يْ لفئة السنتَ  %5,00 لفئة السنة، 4,50%

  عشر سنوات. اللفئة  %7,00سبع سنوات واللفئة 

  

  )Eurobondsمعدالت الفائدة على سندات الخزينة بالعمالت األجنبية (

باط في نهاية  ندات اليوروبندز) 2020ش بلغ ، (آخر المعطيات قبل إعالن الحكومة عن توقّفها عن دفع جميع س

مالت  ةلقَّ المثالفائدة معدل  ة لسندات الخزينة بالعـ وبلغ  Eurobonds 7,38%)األجنبية (على المحفظة اإلجماليـ

   .سنوات 7,84 متوسط عمر المحفظة

  
  الفوائد المصرفية على الليرة

مقابل  %1,74إلى  على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالليرة اللبنانية ةلقَّ المثمتوسط الفائدة انخفض ، 2021 تموزفي 

على التسليفات الجديدة  المثقَّلةمتوسط الفائدة )، وانخفض 2020في تموز  %3,76في الشهر الذي سبق ( 1,84%

   ) في األشهر الثالثة  المذكورة على التوالي.%7,15( %7,32مقابل  %7,26إلى  أو المجدّدة بالليرة

 2021في شهر تموز  Interbank  Rate( 3%بين المصارف بالليرة (المثقّلة الفائدة على صعيد آخر، بلغ متوسط 

  ).2020في تموز  %3,36( ، 2021عبر شركة لبنان المالية في شهر حزيران  بعد انعدام العمليات

  ويعرض الجدول أدناه تطور الفائدة على الليرة في عدد من األشهر:
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  تطّور الفائدة على الليرة، بالنسبة المئوية (%) -9جدول رقم         

  2021 تموز  2021حزيران   2020تموز   

  1,74  1,84 3,76  الودائع الجديدة أو المجدّدةمتوسط المعدالت الدائنة على 

  7,26  7,32  7,15  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

 3,00 -   3,36  المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

  المصدر: مصرف لبنان    

  

  الفوائد المصرفية على الدوالر

 للفائدة على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالدوالر لدى المصارف في لبنان المثقَّلالمتوّسط استمّر  ،2021 تموزفي 

المتوّسط وانخفض  )،2020في تموز  %1,49في الشهر الذي سبق ( %0,39مقابل  %0,33في االنخفاض ليبلغ 

) في التواريخ %7,42( %6,46مقابل  %5,99إلى  ل للفائدة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالدوالرقَّ المث

  الثالثة المذكورة على التوالي.

شأنه في الشهر  %0,13على  لثالثة أشهر على الدوالر األميركيالليبور  معدل متوسط، استقّر 2021وفي تموز 

  ). 2020في تموز  %0,27الذي سبق (

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

  تطّور الفائدة على الدوالر، بالنسبة المئوية (%) -10جدول رقم     
  2021تموز   2021حزيران   2020تموز   

  0,33  0,39  1,49  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

 5,99 6,46  7,42  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

 0,13 0,13 0,27  ليبور لثالثة أشهرمتوّسط معدّل 

  المصدر: مصرف لبنان    

     

  سوق القطع

 1501 ةهامش تسعير مع ليرات 1507,5 الرسمي الدوالر األميركي صرف متوسط سعر بقي ،2021في تموز 

راء و رف  .ليرة للمبيع 1514ليرة للش عر الص حب  3900فيما بلغ س ركات تحويل األموال، وعند س ليرة عند ش

راف اآللي بالليرة اللبنانية،  عر المودعين ودائع بالدوالر من أجهزة الص ليرة  ألف 20قريب من وفتح الدوالر بس

وق الموازية  هر في الس م العمل في أن عدد أيا يُذكرليرة.  ألف  19ما يزيد بقليل على وأقفل على في مطلع الش

ً يوم 19 سوق القطع بلغ    . 2021من العام  السابعفي الشهر  ا

عيد آخر،  رف لبنانبلغت على ص  2021مليون دوالر في نهاية تموز  20070 بالعمالت األجنبية موجودات مص

بق و 20566مقابل  هر الذي س . 2020مليون دوالر في نهاية كانون األول  24099مليون دوالر في نهاية الش

 2021مليون دوالر في األشهر السبعة األولى من العام  4029وعليه، تكون هذه الموجودات قد انخفضت بمقدار 

  .2020مليون دوالر في الفترة ذاتها  من العام  6589مقابل انخفاضها بقيمة 
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 التطّورات المصرفية والنقديةالملحق اإلحصائي: 

  
 المؤشرات الرئيسية لنشاط المصارف التجارية

 (بمليارات ل.ل. وبماليين الدوالارات)                                                                                                                                                                

  Jul-20 Dec-20 Jun-21 Jul-21 

 272321 272975 283474 298606 للمصارف التجاريةاجمالي الميزانية المجمعة 

  208897  210392 218017 223594 اجمالي الودائع عام وخاص (مقيم وغير مقيم)

  47390  47969 49446 50426 بالليرات اللبنابية 

  161507  162424 168571 173168 بالعمالت األجنبية  

 (107136) (107744) (111821) (114871) (مقيمة بماليين د.أ)

  76202  77200 86268 96961 مجموع التسليفات (عام + خاص) (ليرة)

  47356  48037 54523 60748 التسليفات للقطاع الخاص 

  19787  19969 22030 22911 بالليرات اللبنابية 

 27569 28068 32493 37837 بالعمالت األجنبية  

( د.أمقيمة بماليين  ) (25099) (21554) (18619) (18288) 

  28846  29163 31745 36213 التسليفات للقطاع العام 

  16607  16829 17588 20661 بالليرات اللبنابية 

  12239  12334 14157 15551 بالعمالت األجنبية  

 (8119) (8182) (9391) (10316) (مقيمة بماليين د.أ)

خارجية صافيةموجودات  )     (17934) (18472) (19912) (21886) دوالر)  

  13534  13199 14023 13672 موجودات خارجية (دوالر )   

  31468  31671 33935 35558 التزامات خارجية (دوالر )   

  163263  163152 166477 171415 ودائع المصارف لدى مصرف لبنان (ليرة)

  23949  23384 28026 27710 األساسية (ليرة)األموال الخاصة 

  25269  24690 30045 29275 القاعدة الرأسمالية (ليرة)

         بالنسبة المئوية    (%)

 77.31 77.20 77.32 77.45 الودائع بالعمالت/ اجمالي الودائع

تسليفات بالعمالت(قطاع خاص) / اجمالي التسليفات(قطاع 

 58.22 58.43 59.59 62.29 خاص)

تسليفات بالعمالت(قطاع خاص) / ودائع بالعمالت(قطاع 

 17.07 17.28 19.28 21.85 خاص)

 35.04 35.08 35.57 40.97 تسليفات للقطاع العام بالليرة/ الودائع بالليرة

 7.58 7.59 8.40 8.98 تسليفات للقطاع العام بالعمالت / الودائع بالعمالت

 13.81 13.86 14.56 16.20 تسليفات القطاع العام/ إجمالي الودائع 

 23.57 23.74 25.99 28.12 التسليفات / الودائع (قطاع خاص) 

 9.28 9.04 10.60 9.80 القاعدة الرأسمالية / اجمالي الميزانية

  1507.50  1507.50 1507.50 1507.50 سعر الدوالر في نهاية الفترة
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  ا في نهاية الفترةمالميزانية المجمعة للمصارف التجارية ك

 (بمليارات ل.ل.)                                                                                                                                                                                     

 Jul-20 Dec-20 Jun-21 Jul-21 البيان

         الموجودات

  165697  165751 168142 173121 الموفورات

  2433  2598 1664 1706 أوراق نقدية  - 

  163263  163152 166477 171415 ودائع لدى مصرف لبنان  - 

  41536  42549 48288 53732 ديون على القطاع الخاص المقيم

 17744 17873 19674 20440 بالليرات اللبنانية  - 

  23792  24676 28614 33292 بالعمالت األجنبية  - 

  28846  29163 31745 36213 ديون على القطاع العام

  16319  16543 17266 20306 منها: سندات بالليرة

  12239  12334 14157 15551 سندات بالعمالت

  288  286 322 356 ديون مختلفة

  20402  19898 21140 20611 موجودات خارجية

  5820  5488 6235 7016 قروض على غير المقيمين - 

  7089  7017 7110 6671 قروض على مصارف غير مقيمة - 

  5488  5476 6190 5381 موجودات خارجية أخرى - 

  1370  1275 871 769 نقد وودائع لدى مصارف مركزية غير مقيمة
محفظة األوراق المالية للقطاع الخاص غير 

  635  641 735 774 المقيم

  7385  7351 7594 7709 القيم الثابتة

  2986  2751 2445 2260 محفظة القطاع الخاص من األوراق المالية

  5468  5512 4120 4961 موجودات غير مصنفة

  272321  272975 283474 298606 المجموع

         المطلوبات

  161446  162542 168519 173843 ودائع القطاع الخاص

  36274  36827 37779 39525 ودائع بالليرة - 

  125171  125715 130740 134318 ودائع بالعمالت األجنبية - 

  8018  8033 8264 7575 ودائع القطاع العام

  39433  39817 41233 42176 القطاع الخاص  غير المقمودائع 

  3097  3108 3403 3326 بالليرات اللبنانية  - 

  36336  36709 37830 38850 بالعمالت األجنبية - 

  8005  7928 9924 11427 التزامات تجاه المصارف غير المقيمة

  622  601 813 830 سندات دين

  25269  24690 30045 29275 أموال دائمة

  23949  23384 28026 27710 أموال خاصة  - 

  1320  1306 2019 1565 الرأسمال المساند  - 

  29528  29363 24675 33479 مطلوبات غير مصنفة

  272321  272975 283474 298606 المجموع

  المصدر: مصرف لبنان
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  وضعية مصرف لبنان

ارات ل.ل.)                                                                                                                                   ل )  
 Jul-20 Dec-20 Jun-21 Jul-21 البيان

         الموجودات

  47568  47330 54162 62709 الموجودات الخارجية :

  25432  24439 26116 27196 ذهب - 

 (16871) (16211) (17324) (18040) ( مقيم بماليين د.أ)

  22135  22892 28046 35513 عمالت أجنبية - 

 (14683) (15185) (18604) (23558) ( مقيمة بماليين د.أ)

   
  389  390 377 374 ديون على القطاع الخاص

  19266  19327 19756 20298 سلفات للمصارف التجارية 

  1740  1743 1768 1773 سلفات لمصارف متخصصة ومؤسسات مالية 

  0  0 0 0 سلفات للقطاع العام (المؤسسات العامة)

  69260  69019 68548 69275 محفظة األوراق المالية

  406  409 395 396 القيم الثابتة

  18081  18081 18081 18081 عمليات تبادل ادوات المالية أصول من

  82783  80001 60987 59451 موجودات غير مصنفة

  239492  236299 224075 232356 المجموع

         المطلوبات

  40561  40340 30918 20818 النقد المتداول خارج مصرف لبنان

  154903  154447 155504 159797 ودائع المصارف التجارية 

  2737  2713 2774 2869ودائع المصارف المتخصصة والمؤسسات المالية

  125  166 79 72 ودائع القطاع الخاص

  9661  9120 6838 6700 التزامات تجاه القطاع العام

  18363  16732 17383 18737 فروقات قطع

  4308  4307 4420 3711 التزامات خارجية

مقيمة بماليين د.أ) )(2462)(2932)(2857) (2858) 

  90  90 90 90 التزامات خاصة طويلة األجل

  5350  5350 5350 5607 األموال الخاصة

  3393  3033 720 13955 مطلوبات غير مصنفة

  239492  236299 224075 232356 المجموع

  المصدر: مصرف لبنان
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 الكتلة النقدية وشبه النقدية تطور

ارات ل.ل.)                                                                                                                                                    ل )  
 Jul-20 Dec-20 Jun-21 Jul-21 البيان

  M1 28668  40156  51266  51669الكتلة النقدية 

  38108  37730  29242  19101 النقد في التداول - 

  13561  13536  10914  9567 ودائع تحت الطلب بالليرة - 

      
  149130  150644 159376 166038 الكتلة شبه النقدية

  23083  23766  27354  30502 ودائع أخرى بالليرة - 

  126047  126877  132022  135535 ودائع بالعمالت األجنبية - 

      
  331  328  519  490 سندات دين

    
       النقد وشبه النقد

  M2 59170  67510  75032  74752بالليرات اللبنانية  - 

  M3 195195  200052  202238  201130بالليرات والعمالت  - 

  213497  214388 211578 206700+سندات الجمهورM3= M4اجمالي الوفورات النقدية-

          

         عناصر التغطية :

  23671  22571 27028 35684 ديون صافية على الخارج

  25432  24439  26116  27196 الموجودات بالذهب - 

 (1761) (1868)  912  8488 الموجودات بالعمالت األجنبية - 

      
  53215  55558  58907  60953 وضعية القطاع العام المدينة

  71578  72291 76290 79690ديون صافية على القطاع العام-

 (18363) (16732) (17383) (18737) فروقات القطع - 

      
  44959  46183  51964  57909 ديون على القطاع الخاص

  19716  19865 21706 22641 بالليرات اللبنانية-

  25244  26318  30258  35269 بالعمالت األجنبية - 

      
  79284  77926  62153  40649 مطلوبات أخرى من الجهاز المصرفي (صافية)

          

  201130  202238  200052  195195 المجموع

 المصدر: مصرف لبنان
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 متوسطات أسعار صرف بعض العمالت األجنبية والعربية في سوق  بيروت

 2021تموز   

  االقفال  الوسطي  األعلى  األدنى العملة

 1507.50 1507.50 1507.50 1507.50  الدوالر األميركي

 1627.621665.751642.441665.75 الفرنك السويسري

 2106.73 2084.52 2106.73 2068.29 الجنيه االسترليني

 13.76 13.67 13.76 13.52 الين الياباني

 1213.08 1205.93 1221.34 1181.43 الدوالر الكندي

 1107.711141.781121.471115.40 الدوالر االسترالي

 1794.68 1783.53 1794.68 1775.08 اليورو

  المصدر: مصرف لبنان

 
 الدوالر األميركيأسعار صرف العمالت الدولية الرئيسية والذهب ازاء 

  Jun-21 Jul-21 

  االقفال  الوسطي  األعلى  األدنى  االقفال  الوسطي  األعلى  األدنى العملة

 1.39 1.38 1.40 1.36 1.38 1.40 1.42 1.38  الجنيه االسترليني

 109.72 110.23 111.53 109.46 111.11 110.15 111.11 109.25 الين الياباني

 0.91 0.92 0.93 0.91 0.93 0.91 0.93 0.89 الفرنك السويسري

 1.19 1.18 1.19 1.18 1.19 1.20 1.22 1.19 اليورو

 1814.19 1805.97 1829.50 1776.57 1769.73 1832.23 1908.38 1761.10 أونصة الذهب
  Bloomberg.comالمصدر: 

  
  

 أسعار الفائدة على بعض العمالت الدولية الرئيسية
 

  
  2021تموز  2021حزيران 

  
  سنة  أشهر 6  أشهر 3  شهر  سنة  أشهر 6  أشهر 3 شهر

 0.24 0.16 0.13 0.09 0.24 0.16 0.13 0.09  الدوالر األميركي

 0.18 0.10 0.08 0.05 0.17 0.11 0.08 0.05 الجنية االسترليني

 0.60- 0.72- 0.76- 0.80- 0.59- 0.71- 0.75- 0.80- الفرنك السويسري

 0.49- 0.53- 0.55- 0.58- 0.49- 0.53- 0.55- 0.58- اليورو

 Global-Rates.comالمصدر: 

  
 

         


