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ًا:  ةثال ق ة وال رات ال ّ  ال
  
ة  - ار ارف ال ا ال   ن
  

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

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

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

دات/  ج اتال ل   ال
ة اجع، 2021 آب في نها ة وال ت ال ات اإلج ل دات/ال ج ة العاملة ال ار ـــــــارف ال ان ّعة لل ا م إلىفي ل
از  271772عادل  ة (ما ی ار ل ار دوالر)، 180,3مل ة 272321 مقابل مل ار ل قه مل ــــــــــــه ال ســــــــــــ ة ال  في نها

ة  283474و ة في نها ار ل ة  295032( 2020العام مل ة في نها ار ل ـــــــــ)2020 آبمل ف ن ق ان ة  ، ل ـــــــــ ب
ة األولى م العام ف 4,1% ان ة  2021ي األشه ال اجعها ب ة ذاتها م  %9,7مقابل ت   .2020العام في الف

 
ة ار ارف ال ة في ال ال دائع اإلج   ال

ة  اجع، 2021 آبفي نها ة، ت ار ارف ال ة ل ال ال دائع اإلج اص ال وغ  ال اع ال ّ ودائع الق ـ ي ت وال
اع العام، ، إضـــــــــــــافًة إلى ودائع الق عادل  إلى ال از  208548ما  ة (ما ی ار ل ار دوالر) 138,3مل ل ،مل ّ  وشـــــــــــــ

ات 76,7% ل الي ال قه 208897 مقابل ،م إج ه ال س ة ال ة في نها ار ل ة  218017و مل ة في نها ار ل مل
ة  223245( 2020العام  ة في نها ار ل ف. و )2020 آبمل ة ان ة ب ال دائع اإلج ة في  %4,3 ال ان األشه ال
ة 2021م العام  األولى فاضها ب ة ذاتها م العام  %9,6، مقابل ان   .2020في الف
اجع ة وت ل دول اص ال وغ ال معّ اع ال ة  %80,11إلى  ودائع الق في  %80,40، مقابل 2021 آبفي نها
ة  قهنها ه ال س ة  %80,37و ال ة  %80,18( 2020العام في نها   ).2020 آبفي نها

ــة  - اجعــ، 2021 آبفي نهــا اص ال  ت اع ال ة للق ال دائع اإلج ــارــة ال ـــــــــــــــــارف ال عــادل إلى لــ ال مــا 
ل  161230 ّ ة وشـــــ ار ل ات، مقابل %59,3مل ل الي ال قه 161446 م إج ـــــه ال ســـــ ة ال ة في نها ار ل  مل

ة  168519و ة في نها ار ل ة  173789( 2020العام مل ارًا في نها ة )2020 آبمل ـــــــــــــــ دائع ب ه ال اجع ه . وت
ة األولىفي  4,3% ان اجعها، مقابل 2021العام م  األشه ال ة  ت ة ذاتها م العام  في %8,8ب    .2020الف

ل،  ـــ ف اجعوفي ال ة ت ـــ ة ب الل ة األولى م  %2,7 ودائع ال  ان ـــ ، 2021العام في األشـــه ال ف ا ان
ة  الت األج الع ة ودائع ال  ـــــــــــــــ اجع، و %4,8ب اص ال ت اع ال ة ودائع الق ة  %77,19 معّل دول في نها
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ة  %77,53 ، مقابل2021 آب قهفي نها ـــــه ال ســـــ ة  %77,58و ال ة  %77,33( 2020العام في نها  آبفي نها
2020(. 

ة اص غ ال بلغ، 2021 آب وفي نها اع ال از  ودائع الق ارة ما ی ــــــارف ال ن  26092ل ال دوالر  مل
ن  26158 مقابل قه دوالر مل ــــه ال ســــ ة ال ن  27352و في نها ة  مل ن  27755( 2020العام دوالر في نها مل

ة  اجع. و )2020 آبدوالر في نها دائع  ت ه ال ة ه ـــــــــــــ ة في  %4,6ب ان مقابل  2021م العام  األولىاألشـــــــــــــه ال
اجعها  ة ت ة ذاتها م في %14,5ب    .2020العام  الف

 
الي غ ال اع ال    ودائع الق

ة  ان بلغ، 2021 آبفي نها ارة العاملة في ل ــــــــــــــــارف ال الي غ ال ل ال اع ال الي  ودائع الق  5257ح
ن  قه مالی 5310 دوالر مقابل مل ه ال س ة ال ة  6583و دوالر في نها ن دوالر في نها  7474( 2020العام مل

ة  ن دوالر في نها   ).2020 آبمل
  

ة ار ارف ال اصة لل ال ال     األم
ة  ارة بلغ، 2021 آبفي نها ــــــــــارف ال اصــــــــــة لل ال ال عادل  األم ة ( 25431ما  ار ل از مل ار  16,9ما ی مل

ة 25269 دوالر) مقابل ار ل قه مل ه ال س ة ال ة  30045و في نها ة في نها ار ل ار  28146( 2020العام مل مل
ة ل  ). 2020 آبة في نها
  

دات ج  ال
ان ف ل ة ل م ار ارف ال    ودائع ال

ــة  ــان بلغــ، 2021 آبفي نهــا ف ل ـــــــــــــــ ــارــة لــ م ــــــــــــــــارف ال از  ودائع ال ة 163212مــا ی ــار ل  مقــابــل  ،مل
ة 163263 ار ل قه و مل ه ال س ة ال ة  166477في نها ة في نها ار ل ة في  169719( 2020العام مل ار ل مل

ة  اجع . )2020 آبنها ة وت ــ ة األولى في %2,0ب ان ة  2021م العام  األشــه ال ــ اجعها ب في  %4,4مقابل ت
ة ذاتها م العام    . 2020الف

  
فات  ل اص الال اع ال حة للق   ال

ة  اجع، 2021 آبفي نها از  ت اص ال إلى ما ی اع ال ارة للق ـــــــارف ال حة م ال فات ال ـــــــل  40841ال
عادل  ة أو ما  ار ل ن  27092مل ن  27553 دوالر، مقابل مل قه دوالر مل ـــــــه ال ســـــــ ة ال ن  32032و في نها  مل

ة  ة  35121( 2020 العامدوالر في نها ن دوالر في نها فات ق )2020 آبمل ـــــــــــــل ه ال ن ه ، ت ل ـــــــــــــ. و ف  ان
ة  ــــــ ة األولىفي  %15,4ب ان فاضــــــها، مقابل 2021العام م  األشــــــه ال ة  ان ــــــ ة ذاتها م العام  في %20,5ب الف
ي 2020 ة ال ال ّ األوراق ال ــ فات ال ت ــل ه ال اص. مع اإلشــارة إلى أّن ه اع ال ارة على الق ــارف ال ها ال ل  ت
.   ال

  
اع العام ة للق فات ال ل   ال

ة  اجع، 2021 آبفي نها اع العام  ت ارة للق ــارف ال حة م ال فات ال ــل عادل إلى ال ة،  28567ما  ار ل مل
ة 28846 مقابل ار ل قه مل ه ال س ة ال ة  31745و في نها ة في نها ار ل ة في  35139( 2020العام مل ار ل مل
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ة  اجعو . )2020 آبنها ة  ت فات ب ل ه ال ة األشه في  %10,0ه ان فاضها، مقابل 2021العام األولى م ال  ان
ة  ة ذاتها م في %18,7ب    . 2020العام  الف

ل،  ــــــ ف اجعوفي ال ار  ت ق ة  الل اع العام  ة للق ــــــ فات ال ــــــل ة  688ال ار ل ةاألشــــــه في مل ان م  األولى ال
لغ  2021العام  ة  16900ل ة في نها ار ل اجع ، 2021 آبمل ة ا ت ة  الت األج الع اع العام  فات للق ـــل ال
از  ة  2490ت ار ل لغمل عادل  ل ة. 11667ما  ار ل   مل

 
ة ارج دات ال ج    ال

ة  ارة بلغ، 2021 آبفي نها ـــــــــارف ال ة لل ارج دات ال ج ن  13461 ال ن  13534 دوالر مقابل مل  دوالر مل
قه ـه ال سـ ة ال ن  14023و في نها ة  مل ن  13580( 2020العام دوالر في نها ة  مل . )2020 آبدوالر في نها

اجعو  ه  ت ة ه ــــ دات ب ج ة األولى في %4,0ال ان اجعها، مقابل 2021العام  م األشــــه ال ة  ت ــــ في  %22,8ب
ة ذاتها م    .2020العام الف

  
ق - ضع ال   ال
  

ة  ق لة ال   ال
ة اســــــــــــــع (م بلغ، 2021 آب في نها مها ال فه ة  ق لة ال از 3ال ة، ما ی الت األج الع ة و الل ار  200811)  مل

ة، مقابل ة 201130 ل ار ل قه مل ـــــــه ال ســـــــ ة ال ة  200052و في نها ة في نها ار ل  196773( 2020العام مل
ة آب  ة في نها ار ل ة (م)2020مل ال ة اإلج ق لة ال ن ال ، ت ل ة  ازدادت) ق 3. و ة  في %0,4ب ان األشه ال

اجعها، مقابل 2021العام م  األولى ة  ت ـــــــ ة ذاتها م  في %3,0ب ، . 2020العام الف ة  بلغم جهة أخ معّل دول
ة (م ق لة ال ة آب  %62,58 )3م)/2م-3) أ ((م3ال ة  في %62,83 مقابل 2021في نها قهنها ــــــــــه ال ســــــــــ  ال

ة  %66,25و ة  %69,20( 2020العام في نها ة (م ارتفاع. وتأّتى )2020 آبفي نها ال ة اإلج ق لة ال الغ ) 3ال وال
ار 759 ة في مل ة األولى م العام  ل ان : 2021األشه 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  4461ی ة (ما  ار ل ن  2959مل ج ذل ع مل اجع دوالر). ون دا ّل م ت ج ة ال ــــــــــــــــا ة ال ارج ت ال

از  ا ی  ( ه عادل  3572(غ ال ة (ما  ار ل ن  2369مل ار ، و دوالر) مل ق ه  دات م ال ج ار  889ال مل
ة ( ن  590ل ة  مل اجعدوالر) ن ًا. ت ه عال ة ال   سع أون

فاض - ة  ان اع العام  في على الق هاز ال ن ال ة. 5398صافي دی ار ل   مل
لة  ارتفاع - ّ ع ال وقات الق ة "ف ًا "  ة. 540سل ار ل   مل
الي  - اص ال  اع ال في للق ـــــــــــــ هاز ال حة م ال ة ال ال فات اإلج ـــــــــــــل اجع ال ة  7713ت ة، ن ار ل مل

عادل  ا  ة  الت األج الع فات  ــــــــــــــل ّل م ال اجع  ار  5407ت ة ( اتمل الي ل ن  3586ح فات د مل ــــــــــــــل والر)، وال
اره  ا مق ة  ار  2306الل ة. اتمل   ل

ة  - ة  ا د األخ ال ة. 18871ارتفاع ال ار ل   مل
ة األولى م  وفي ان ــــــّ (م ارتفع، 2021العام األشــــــه ال مها ال فه ة  الل ة  ق لة ال ة 1ال ــــــ في ، %30,7) ب

اسع (مح ازدادت  مها ال فه ة  الل ة  ق لة ال ة 2ال   .%11,3) ب
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في.M1( 1م هاز ال ة في ال الل ل  اص ال ت ال اع ال ة وودائع الق الل اول  ق في ال ل ال   ) ت
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 رها  2ت ي ُت ی ال ات ال في إضافة إلى س هاز ال ة ل ال الت األج الع اص ال  اع ال وودائع الق

ة. ارج اق ال ارف في األس   ال
  

  معدالت الفوائد

  معّدالت الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

 %6,58لى ع على المحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية ةلقَّ الفائدة المثاستقّرت ، 2021آب  في نهاية

يوماً  1590 المحفظةمتوسط عمر ). وبلغ 2020في نهاية كانون األول  %6,52شأنها في نهاية الشهر الذي سبق (

ورة على سنوات) في نهاية التواريخ المذك 4,65يوماً ( 1693سنوات) و 4,43يوماً ( 1611 سنوات) مقابل 4,37(

على فئات السندات بالليرة الُمصدَرة،  2021في شهر آب  . على صعيد آخر، استقّرت معدالت الفائدة الفعليةالتوالي

 %5,00 لفئة السنة، %4,50 لفئة الستة أشهر، %4,00لفئة الثالثة أشهر،  %3,50وجاءت على النحو التالي: 

 %7,00سبع سنوات واللفئة  %6,50، خمس سنواتاللفئة  %6,00، لفئة الثالث سنوات %5,50 ن،يْ لفئة السنتَ 

  عشر سنوات. اللفئة 
  

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

   .سنوات 7,84 متوسط عمر المحفظة
 

  الفوائد المصرفية على الليرة

مقابل  %1,62إلى  على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالليرة اللبنانية ةلقَّ المثمتوسط الفائدة انخفض ، 2021 آبفي 

ات على التسليف المثقَّلةمتوسط الفائدة ). في المقابل، ارتفع 2020في آب  %3,47في الشهر الذي سبق ( 1,74%

   ) في األشهر الثالثة  المذكورة على التوالي.%7,14( %7,26مقابل  %7,52إلى  الجديدة أو المجدّدة بالليرة

على العمليات التي تنفَّذ  )Interbank  Rate(بين المصارف بالليرة المثقّلة الفائدة على صعيد آخر، بلغ متوسط 

  ).2020في آب  %3,06( شأنه في الشهر الذي سبق   2021في شهر آب  %3 عبر شركة لبنان المالية

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

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

  2021 آب  2021تموز   2020 آب  

  1,62  1,74 3,47  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

  7,52  7,26  7,14  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

 3,00 3,00   3,06  المتوّسط المثقّل للفائدة بين المصارف

  المصدر: مصرف لبنان    
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  المصرفية على الدوالرالفوائد 

نخفاضه ا للفائدة على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالدوالر لدى المصارف في لبنان المثقَّلمتوّسط تابع  ،2021 آبفي 

ل للفائدة قَّ المتوّسط المثوانخفض  )،2020في آب  %1,28في الشهر الذي سبق ( %0,33مقابل  %0,30ليبلغ 

) في التواريخ الثالثة المذكورة %7,54( %5,99مقابل  %5,87إلى  المجدّدة بالدوالرعلى التسليفات الجديدة أو 

  على التوالي.

تقّر 2021وفي آب  ط، اس هر على الدوالر األميركيالليبور  معدل متوس هر  %0,13على  لثالثة أش أنه في الش ش

  ). 2020في آب  %0,25الذي سبق (

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

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

  0,30  0,33  1,28  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

 5,87 5,99  7,54  ةالمجدّدمتوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو 

 0,13 0,13 0,25  متوّسط معدّل ليبور لثالثة أشهر

  المصدر: مصرف لبنان    

     

  سوق القطع

عر بقي ،2021في آب  ط س رف متوس مي الدوالر األميركي ص عير مع ليرات 1507,5 الرس  1501 ةهامش تس

راء و رف ويتّم اعتماد .بعيد من الواقع علماً أنه ليرة للمبيع 1514ليرة للش عر ص ، وفق ليرة للدوالر 3900 س

التعميم  وفق ليرة للدوالر 12000 سعر صرفولتحويل وسحب قسم من الودائع بالدوالر األميركي،  151تعميم 

يرفة". أّما 158 ة "ص ب منص رف بحس عر الص افة إلى س عر ، باإلض رف الس وق  فيص الموازية، فقد بلغ  الس

هر آب  19100 ل إلى  2021ليرة مطلع ش ر منه ليقفل على  21000ووص ليرة في  19000ليرة في الثاني عش

ً يوم 18 ذكر أن عدد أيام العمل في سوق القطع بلغيُ آخره.     . 2021من العام  الثامنفي الشهر  ا

عيد آخر،  رف لبنانبلغت على ص  2021مليون دوالر في نهاية آب  19582 بالعمالت األجنبية موجودات مص

بق و 20070مقابل  هر الذي س . 2020مليون دوالر في نهاية كانون األول  24099مليون دوالر في نهاية الش

 2021مليون دوالر في األشهر الثمانية األولى من العام  4517وعليه، تكون هذه الموجودات قد انخفضت بمقدار 

  .2020ماليين دوالر في الفترة ذاتها  من العام  8810مقابل انخفاضها بقيمة 
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 الملحق اإلحصائي
 

 التطّورات المصرفية والنقدية
  

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

  Aug-20 Dec-20 Jul-21 Aug-21 

 271772 272321 283474 295032 اجمالي الميزانية المجمعة للمصارف التجارية

  208548  208897  218017  223245 اجمالي الودائع عام وخاص (مقيم وغير مقيم)

  47872  47390  49446  50364 بالليرات اللبنابية 

  160676  161507  168571  172882 بالعمالت األجنبية  

 (106585) (107136) (111821) (114681) (مقيمة بماليين د.أ)

  75096  76202  86268  94888 مجموع التسليفات (عام + خاص) (ليرة)

  46528  47356  54523  59750 التسليفات للقطاع الخاص 

  19481  19787  22030  22697 بالليرات اللبنابية 

 27048 27569 32493 37053 بالعمالت األجنبية  

 (17942) (18288) (21554) (24579) (مقيمة بماليين د.أ)

  28567  28846  31745  35139 التسليفات للقطاع العام 

  16900  16607  17588  19923 بالليرات اللبنابية 

  11667  12239  14157  15215 بالعمالت األجنبية  

 (7739) (8119) (9391) (10093) (مقيمة بماليين د.أ)

 (17888) (17934) (19912) (21649) دوالر)  موجودات خارجية صافية )   

  13461  13534  14023  13580 موجودات خارجية (دوالر )   

  31349  31468  33935  35229 التزامات خارجية (دوالر )   

  163212  163263  166477  169719 المصارف لدى مصرف لبنان (ليرة)ودائع 

  24112  23949 28026 26861األموال الخاصة األساسية (ليرة)

  25431  25269  30045  28146 القاعدة الرأسمالية (ليرة)

         بالنسبة المئوية    (%)

 77.05 77.31 77.32 77.44 الودائع بالعمالت/ اجمالي الودائع
تسليفات بالعمالت(قطاع خاص) / اجمالي التسليفات(قطاع 

 58.13 58.22 59.59 62.01 خاص)
تسليفات بالعمالت(قطاع خاص) / ودائع بالعمالت(قطاع 

 16.83 17.07 19.28 21.43 خاص)

 35.30 35.04 35.57 39.56 تسليفات للقطاع العام بالليرة/ الودائع بالليرة

 7.26 7.58 8.40 8.80 للقطاع العام بالعمالت / الودائع بالعمالتتسليفات 

 13.70 13.81 14.56 15.74 تسليفات القطاع العام/ إجمالي الودائع 

 23.20 23.57 25.99 27.71 التسليفات / الودائع (قطاع خاص) 

 9.36 9.28 10.60 9.54 القاعدة الرأسمالية / اجمالي الميزانية

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

 (بمليارات ل.ل.)                                                                                                                                                                                     

 Aug-20 Dec-20 Jul-21 Aug-21 البيان

         الموجودات

  166184  165697  168142  171394 الموفورات

  2972  2433  1664  1675 أوراق نقدية  - 

  163212  163263  166477  169719 ودائع لدى مصرف لبنان  - 

  40841  41536  48288  52945 ديون على القطاع الخاص المقيم

 17457 17744 19674 20253 بالليرات اللبنانية  - 

  23385  23792  28614  32692 بالعمالت األجنبية  - 

  28567  28846  31745  35139 ديون على القطاع العام

  16614  16319  17266  19565 منها: سندات بالليرة

  11667  12239  14157  15215 سندات بالعمالت

  287  288  322  359 ديون مختلفة

  20292  20402 21140 20472 موجودات خارجية

  5687  5820  6235  6805 قروض على غير المقيمين - 

  7721  7089  7110  6611 قروض على مصارف غير مقيمة - 

  4941  5488  6190  5407 موجودات خارجية أخرى - 

  1336  1370  871  879 نقد وودائع لدى مصارف مركزية غير مقيمة
محفظة األوراق المالية للقطاع الخاص غير 

  607  635  735  771 المقيم

  7341  7385  7594  7662 القيم الثابتة

  3122  2986  2445  2338 محفظة القطاع الخاص من األوراق المالية

  5423  5468  4120  5084 غير مصنفة موجودات

  271772  272321  283474  295032 المجموع

         المطلوبات

  161230  161446  168519  173789 ودائع القطاع الخاص

  36773  36274  37779  39394 ودائع بالليرة - 

  124457  125171  130740  134395 ودائع بالعمالت األجنبية - 

  7984  8018  8264  7615 ودائع القطاع العام

  39334  39433  41233  41841 ودائع القطاع الخاص  غير المقم

  3115  3097  3403  3354 بالليرات اللبنانية  - 

  36219  36336 37830 38486 بالعمالت األجنبية-

  7925  8005  9924  11267 التزامات تجاه المصارف غير المقيمة

  618  622  813  829 سندات دين

  25431  25269  30045  28146 أموال دائمة

  24112  23949  28026  26861 أموال خاصة  - 

  1319  1320  2019  1285 الرأسمال المساند  - 

  29249  29528  24675  31545 مطلوبات غير مصنفة

  271772  272321  283474  295032 المجموع

  المصدر: مصرف لبنان
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  وضعية مصرف لبنان

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

         الموجودات

  46634  47568  54162  61630 الخارجية :الموجودات 

  25227  25432  26116  27323 ذهب - 

 (16734) (16871) (17324) (18124) ( مقيم بماليين د.أ)

  21407  22135  28046  34307 عمالت أجنبية - 

 (14200) (14683) (18604) (22758) ( مقيمة بماليين د.أ)

   
  395  389  377  375 ديون على القطاع الخاص

  19229  19266  19756  20267 سلفات للمصارف التجارية 

  1735  1740  1768  1768 سلفات لمصارف متخصصة ومؤسسات مالية 

  0  0  0  0 سلفات للقطاع العام (المؤسسات العامة)

  69478  69260  68548  67596 محفظة األوراق المالية

  408  406  395  396 القيم الثابتة

  18081  18081  18081  18081 أصول من عمليات تبادل ادوات المالية

  84872  82783  60987  62731 موجودات غير مصنفة

  240831  239492  224075  232843 المجموع

         المطلوبات

  40985  40561  30918  22359 النقد المتداول خارج مصرف لبنان

  154896  154903  155504  158046 ودائع المصارف التجارية 

  2876  2737 2774 2875ودائع المصارف المتخصصة والمؤسسات المالية

  145  125  79  110 ودائع القطاع الخاص

  10313  9661  6838  6504 التزامات تجاه القطاع العام

  17923  18363  17383  18857 فروقات قطع

  4309  4308  4420  3711 التزامات خارجية

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

  90  90 90 90 التزامات خاصة طويلة األجل

  5350  5350  5350  5607 األموال الخاصة

  3944  3393  720  14683 مطلوبات غير مصنفة

  240831  239492  224075  232843 المجموع

  المصدر: مصرف لبنان
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 تطور الكتلة النقدية وشبه النقدية

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

  M1 30887  40156  51669  52465الكتلة النقدية 

  37992  38108  29242  20677 النقد في التداول - 

  14473  13561  10914  10210 ودائع تحت الطلب بالليرة - 

      
  148018  149130  159376  165382 الكتلة شبه النقدية

  22681  23083 27354 29728 ودائع أخرى بالليرة-

  125337  126047  132022  135655 ودائع بالعمالت األجنبية - 

      
  328  331  519  503 سندات دين

      
     النقد وشبه النقد

  M2 60614  67510  74752  75147بالليرات اللبنانية  - 

  M3 196773  200052  201130  200811بالليرات والعمالت  - 

  213455  213497  211578  208188 +سندات الجمهورM3= M4اجمالي الوفورات النقدية - 

          

         عناصر التغطية :

  22567  23671  27028  32844 ديون صافية على الخارج

  25227  25432  26116  27323 الموجودات بالذهب - 

 (2659) (1761)  912  5522 الموجودات بالعمالت األجنبية - 

      
  52968  53215  58907  60379 وضعية القطاع العام المدينة

  70892  71578  76290  79236 ديون صافية على القطاع العام - 

 (17923) (18363) (17383) (18857) فروقات القطع - 

      
  44251  44959  51964  57023 ديون على القطاع الخاص

  19399  19716  21706  22416 بالليرات اللبنانية - 

  24851  25244  30258  34607 بالعمالت األجنبية - 

      
  81024  79284  62153  46527 مطلوبات أخرى من الجهاز المصرفي (صافية)

          

  200811  201130  200052  196773 المجموع

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

 2021   آب

  االقفال  الوسطي  األعلى  األدنى العملة

 1507.50 1507.50 1507.50 1507.50  الدوالر األميركي

 1649.70 1648.53 1666.67 1631.49 الفرنك السويسري

 2076.43 2053.522098.742079.09 الجنيه االسترليني

 13.71 13.72 13.81 13.61 الين الياباني

 1198.43 1196.84 1209.68 1167.52 الدوالر الكندي

 1105.60 1100.32 1116.61 1073.19 الدوالر االسترالي

 1783.07 1759.861791.511774.34اليورو

  المصدر: مصرف لبنان

 
 الدوالر األميركيأسعار صرف العمالت الدولية الرئيسية والذهب ازاء 

  Jul-21 Aug-21 

  االقفال  الوسطي  األعلى  األدنى  االقفال  الوسطي  األعلى  األدنى العملة

 1.38 1.38 1.39 1.36 1.39 1.38 1.40 1.36  الجنيه االسترليني

 110.02 109.84 110.57 109.04 109.72 110.23 111.53 109.46 الين الياباني

 0.92 0.91 0.92 0.90 0.91 0.92 0.93 0.91 الفرنك السويسري

 1.18 1.18 1.19 1.17 1.19 1.18 1.19 1.18 اليورو

 1814.41 1786.37 1817.57 1728.79 1814.19 1805.97 1829.50 1776.57 أونصة الذهب
  

  Bloomberg.comالمصدر:     
  
  

 أسعار الفائدة على بعض العمالت الدولية الرئيسية

  2021آب  2021تموز   

  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

 0.21 0.10 0.07 0.05 0.18 0.10 0.08 0.05 الجنية االسترليني

 0.60- 0.72- 0.77- 0.80- 0.60- 0.72- 0.76- 0.80- الفرنك السويسري

 0.50- 0.54- 0.56- 0.58- 0.49- 0.53- 0.55- 0.58- اليورو

 Global-Rates.comالمصدر: 

  
 

         
 


