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في الي وال اد وال ضع االق   ال
  2021 آذار    

 
ً على ما كانته في 2021 في الفصل األول من العام ، تراجعت غالبية مؤشرات القطاع الحقيقي المتوافرة قياسا

 1,1 منمليار دوالر  0,8 ميزان المدفوعات إلى عجز أخرى، انخفضمن جهة الفصل ذاته من العام الذي سبق. 

جمالي إ كّل من تباطأت وتيرة انخفاض. على صعيد النشاط المصرفي، في الفصلَْين على التوالي مليار دوالر

في  %3,8انخفاض بنسبة مقابل  2021في الفصل األول  %0,9 إلىموجودات/مطلوبات المصارف التجارية 

 مقابل %5,4 إلىوالتسليفات الممنوحة له  %5,8مقابل  %1,6 إلىودائع القطاع الخاص و، 2020الفصل األول 

ت استمّر المنحى االنخفاضي لمعدال، . ومع استقرار معدالت الفائدة على جميع فئات سندات الخزينة بالليرة9,6%

ة موجودات مصرف لبنان بالعمالت األجنبي تراجعتالدوالر. من ناحية أخرى، الفائدة المصرفية الدائنة على الليرة و

 . 2021مليار دوالر في نهاية آذار  22,2 إلى حدود من دون الذهب،

 

اد العام  -أوالً  ضع االق  ال
قاصة ات ال   ال

ة ارتفع، 2021 آذارفي  قاصــــــــــــّ ات ال ــــــــــــ ة لل ال ة اإلج عادل إلى  ال ن دوالر مقابل  5059ما  ن  2692مل مل
ـــه ال ســـ ودوالر في  ن  3553ال ف ،2020 آذاردوالر في  مل ة  ل ـــ ـــل في %37,8ب األول م العام  الف

قارنة مع  2021 ةال ، م العام ال ســـ اذاته الف ة  بلغ. م جهة أخ قاصـــّ ات ال ـــ ة ال ة   %58,5معّل دول
ة  في انف ن ال ة في %64,9مقابل  2021 آذار -يان اني ف ن ال ول أدناه2020 آذار -ان ّ م ال ا ی  ،.  
  

ول رق  قاّصة في  -1ج ات ال ر ال ّ لت ات م  األول الف   2021-2018ال
  2018  2019  2020  2021   % ، غّ ة ال ن

2021/2020  
ة الل ات    ال

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

  
1138  
8334  
7323 

  
1140  
8254  
7240 

  
886  
8510  
9605  

  
405  
6257  
15449  

  
-54,3  
-26,5  
+60,8  

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

  
1835  
11296  
6156 

  
1513  
9349  
6179 

  
968  

10433  
10778  

  
508  
5850  
11516  

  
-47,5  
-43,9  
+6,8  

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

25363  
8531 

22348  
8424 

24239  
13074  

15076  
16512  

-37,8  
+26,3 

ات، % ة ال   دول
د -    الع

ة-   ال

  
61,7  
67,1 

  
57.0  
63.1 

  
52,2  
64,9  

  
55,6  
58,5  

  

ان        ف ل ر: م   ال

 



  انـــارف لبنـــة مصــــجمعي   
2

اد ة االس   ح
ن األولفي  ة) 2020 ــان اف ــات ال ع ــة بلغــ، (آخ ال ـــــــــــــــل اردات ال ن  1232 ــة ال  1006دوالر مقــابــل  مل
ـــــه ال ســـــ و مالی ن  1346دوالر في ال ن األولدوالر في  مل ة 2019 ان ـــــل اردات ال ة ال ن  ، ت ل . و
اجعق  ة  ت ـــــــــــ قارنة  2020العام  في %41,2ب اجع، 2019العام مع ال ة في ح ت ـــــــــــ ردة ب ـــــــــــ ات ال ّ  ال

30,4%. 
ة في ل اردات ال ّزع ال ها  2020العام  وت ّ ل ح ة ال األول وشّ ن ع ات ال ّل ال اآلتي: اح عها   ن

اعة  28,7% ـــــــــــــــ ات ال ها م ع، تل ة (م ال ائ ة ّل م  ثّ  )،%14,9ال ائ ه عّات ال ة وال اآلالت واألجه
ةو  عادن ال ة وال ه ال ة وش ار ال ة (%7,9( األح ات ة ال ل ات ال ان  ).%7,0)، ف ل ز ال وعلى صع أب

ــــــــــلع في ان ال ها ل رد م ي اســــــــــ ة  ، حلّ 2020العام  ال ة األم ات ال ال ها فال ــــــــــّ ة األولى إذ بلغ ح ت ي ال
ه 8,3% ع أتي  اردات، ل ع ال نانا م م ا)، %7,6( ال ا)، %6,6( ال)، ثّ %7,2( ف ال   ).%6,0( فا

  
ول رق  ة في -2ج ل اردات ال ات  ال   2020-2017ال

 2017 2018 2019  2020  % ، غّ ة ال ن
2020/2019  

ن  ة (مل ل اردات ال   41,2-  11310  19239 19980 19582 دوالر) ال

ي      ر: ال اآللي ال   ال

  
ی ة ال   ح

ن األولفي  ة) 2020 ان اف ات ال ع ة بلغ، (آخ ال ــل ــادرات ال ن  295 ة ال ن  283دوالر، مقابل  مل  مل
قه و ه ال س ن  324دوالر في ال ن األولدوالر في  مل اجعو . 2019 ان ةة  ت ة ب ل ادرات ال  %5,0 ال

قارنة م 2020العام  في قهال    .ع العام ال س
ة في  ــــــــل ــــــــادرات ال ّزع ال عادن  2020 العاموت ة وال ه ال ة وشــــــــ ار ال ّل األح اآلتي: اح عها  ــــــــ ن

ها  ّ لغ ح ة ال األول و اعة  %39,8ال ات ص ها م ادرات، تل ع ال ةم م ات ف )،%10,6( األغ
ة ائ اعة ال ةثّ )، %9,1( ال ائ ه عّات ال ة وال عاتها، ف)%8,8( اآلالت واألجه ة وم عادن العاد . )%8,6( ال

لع في ان ال ها ل ي صّر إل ان ال ل ز ال : 2020العام  وم أب ا، ن ي  س ّلال ها  اح ّ لغ ح ة األولى و ت ال
ة،  29,7% ـــــــــــــــل ـــــــــــــــادرات ال الي ال ة (م إج ة ال ها اإلمارات الع ة %13,0تل د ـــــــــــــــع ة ال ة الع ل )، ثّ ال

اق)، %4,0( فق)، 6,1%(   ).%3,7( ثّ الع
  

ول رق  ة في -3ج ل ادرات ال ات  ال   2020-2017ال

 2017 2018 2019  2020  % ، غّ ة ال ن
2020/2019  

ن دوالر) ة (مل ل ادرات ال  5,0- 3544  3731 28442952 ال
ي      ر: ال اآللي ال   ال
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ة ارج ات ال ا   ال
ن األولفي  - ة) 2020 ــان اف ــات ال ع ــار  بلغ، (آخ ال ان ال ن  937 ع ال ُره  دوالر مقــابــل ع مل قــ

ن  723 ة  دوالر مل ــه ال ســ وع  ن دوالر في  1022في ال ن األولمل اجع 2019 ان ان . وت ع ال
ار  ن  7766إلى  ال الي 2020دوالر في العام  مل ف ما أ إلى ح ه في العام  ن  15508 ح بلغ 2019ان عل

  دوالر. مالی
  
ل 2021 آذارفي  - ّ ة، ســــ ــا ة ال ارج دات ال ج ة  ال ال ــــات ال ســــ في وال ــــ هاز ال اجعاً ل ال  96ة  ت

ن  اجعها مقابلدوالر،  مل ن  341ة  ت ـــــــه ال ســـــــ مل ة  دوالر في ال ن  557و  .2020 آذاردوالر في  مل
ة  اجع  ن ق ت ل ت ن دوالر في  847و ـــــــــــلمل ة  2021م العام  األول الف اجعها  ن  1062مقابل ت  مل

ل األول م العام دوالر في    . 2020الف
  

اء اع ال   ق
افي  - ال بلغ، 2021 ش وت وال س في ب ه ّخ بـــــها ل نقابَْي ال اء ال احات ال ع  م ألف 276 م م
ــــه ال ســــفي  2م ألف 64مقابل ) 2(م افي  2م ألف 351و ال ــــ .2020 شــــ ف اء  وان ــــاحات ال اخ م ت

ة ه في  2021م العام  األول ه لا في %36,0 بلغ ب ان ة ذاتها م العام اسًا على ما    .2020الف
  

ول رق  خَّ بها في -4ج اء ال احات ال ر م ّ ه  ت ات  م األول ال   2021-2018ال

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

اء  احات ال ة (ألف مم ال   36,0-  340 17791355531)2اإلج
ال      وت وال س في ب ه ا ال ر: نقاب   ال
  
ّل العقار  ارتفع، 2021 آذار في - ـــــ لف أمانات ال فاة ع م ـــــ م العقارة ال ســـــ ة  135,0 إلى ة ال ار ل مل

ة في  11,9مقابل  ار ل قهمل ـــه ال ســـ ارًا في  38,9 ال ـــ. 2020 آذارمل ف ســـ  وان ه ال ة مه ـــ  %6,0 بلغ ب
ل في ة ذاتها مقارنة مع 2021 العام م األول الف  .2020العام  م الف
ة، فق  - ّل ات اإلس ال ّ ة بلغعلى صع  اف ات ال ع ا في  ألف 93  آخ ال مقابل  2021 ش

قه  42 ـــــه ال ســـــ ا  في  ألف 118وألف  في ال ات ق 2020شـــــ ّ ه ال ن ه ل ت ـــــ. و ف ة  ان ـــــ ب
ه األول م العام  في 33,3% ة ذاتها م العام  2021ال قارمة مع الف   .2020ال

  
قل ال  اع ال   ق

ولي بلغ، 2021 آذارفي  ار رف ال ال ة م ولى م ال حالت اإلج د ال اب رحلة 2218 ع د ال  القادم، وع
ــاً  101077 د و  شــ غادرع ــاً  96180 ال ــاً  4678 والعاب شــ ار شــ ــ ع ال ة ال . وعلى صــع ح

غة  ف ائع ال ر، بلغ ح ال ه ال نة.ًّا  4575مقابل  اً ّ  2239في ال ائع ال    لل
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اجعو  ة  ت ـــــــ حالت ب د ال ة  ،%39,9ّل م ع ـــــــ ة القادم ب ة  ،%56,0وح ـــــــ غادر ب ة ال في  ،%51,1وح
ة ح ارتفع  ـــــ ار ب ـــــائع ع ال ة شـــــ ال ـــــل ، وذل في%18,2ح قارنة مع  2021م العام  األول الف ال
ة ذاتها  . 2020م العام  الف

 
ول رق  ولي -5ج ار رف ال ال ة م ها ح ل ا م ة ال ّ   وح

ل في   2021و 2020العام  األول م الف
 2020 2021  % ، غّ   ال

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

10805  
43,4 

6492  
35,0  

-39,9  

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

535609  
48,4 

235548  
42,4  

-56,0 

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

616495  
46,0 

301232  
43,3  

-51,1  

د) ة العاب (ع   2,3-  12696 12990  ح
( ائع ( ة ش ال   ح

% ، ل ا ة ال ّ ها: ح  م
14184  
30,5 

16759  
12,5 

+18,2  

ولي     وت ال ار ب ر: ق ال وال في م   ال

 
وت فأ ب ة م   ح

وت 2021 آذارفي  فــأ ب ي دخلــ م اخ ال د ال ة 117، بلغ عــ غــة، ــاخ ف ــــــــــــــــائع ال  ــاً  375478ــه  وح ال
نة  ــــ غة اً  63870وال ف ات ال ــــ د ال ًا.  12289، وع ــــ ــــل وفيم قارنة  2021العام  م األول الف ال و

ة ذاتها مع ّل م  ،2020العام  م الف اجع  ة ت ــــ اخ ب د ال ــــائع %19,8ع نة، وح ال ــــ ة  ال ــــ ، %9,5ب
ائع  ّل م في ح ارتفع غةح ال ف ة  ال غةو  ،%17,0ب ف ات ال د ال ة  ع   .%26,6ب

  
  

   بورصة بيروت

وق بيروت ، 2021 آذارفي  هم المتداولة في س هماً بقيمة تداول إجمالية قدُرها  2293580بلغ عدد األس  39,4س

هماً بقيمة إجمالية قدُرها  8583833مليون دوالر مقابل   4520173مليون دوالر في الشهر الذي سبق و 24,1س

 7095مليون دوالر مقابل  8896. وارتفعت الرسملة السوقية إلى 2020مليون دوالر في آذار  15,7سهماً بقيمة 

  ماليين في نهاية الفترات الثالث على التوالي.  6204مليوناً و

إجمالي قيمة األسهم المتداولة من  %96,7ذت شركة سوليدير بسهَمْيها "أ" و"ب" بنسبة استحو، 2021 آذاروفي 

   . %0,8فالقطاع الصناعي بنسبة  %2,5تالها القطاع المصرفي بنسبة  في بورصة بيروت

  يتبيّن اآلتي: 2021و 2020وعند مقارنة حركة بورصة بيروت في الفصل األول من العاَمْين 

 مليوناً. 11,0ماليين سهم إلى  8,3ارتفاع عدد األسهم المتداولة من  -

  مليوناً. 65,8مليون دوالر إلى  43,3ارتفاع قيمة التداول من  -
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 ً   المالية العامة    -ثانيا

رين الثاني   في اً بمقدار ، 2020تش ّجلت المالية العامة فائض مليار ليرة  280مليار ليرة مقابل عجز بقيمة  185س

بق (عجز كبير بقيمة  هر الذي س رين الثاني  1345في الش وتبيّن أرقام المالية العامة ). 2019مليار ليرة  في تش

 المعطيات التالية:  2020و 2019 األشهر األحد عشر األولى من العاَمْين فينة) عند مقارنتها (موازنة + خزي

مليار  1814، أي بمقدار مليار ليرة 13515ليرة إلى  رمليا 15329من  المبالغ اإلجمالية المقبوضةانخفاض  -

مليار ليرة واإليرادات غير الضريبية  2339فقد انخفضت كّل من اإليرادات الضريبية بقيمة  .%11,8ليرة وبنسبة 

مليار ليرة مع زيادة حسابات الغير األخرى  754مقبوضات الخزينة بقيمة  مليار ليرة، في حين ازدادت 229بقيمة 

 من اإليرادات الناتجة من الضريبة مليار ليرة. أما في ما يخّص اإليرادات الضريبية، فقد انخفضت كلّ  669بقيمة 

مليار ليرة قابلها ارتفاع الدخل من  521مليار ليرة وإيرادات الجمارك بقيمة  1511على القيمة المضافة بقيمة 

 مليار ليرة . 487مليار ليرة والرسوم العقارية بقيمة  511الضريبة على الفوائد بقيمة 

ية المدفوعةانخفاض  - يار ليرة إلى  22739من  المبالغ اإلجمال ي 17554مل يار ليرة  5185اراً، أي بقيمة مل مل

مليار ليرة في فترة  7764مليار ليرة (من  5101من انخفاض خدمة الدين العام بقيمة  ذلكونتج  .%22,8وبنسبة 

رين الثاني  -كانون الثاني الن )، وذلك بعد إع2020مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام  2664إلى  2019تش

يمة) في آذار  اس وقس ندات اليوروبندز (أس ديد س وانخفاض معدالت الفائدة  2020الحكومة اللبنانية عن توقّف تس

ت النفقات األّولية، أي من خارج خدمة الدين بقيمة   14890مليار ليرة (إلى  85على الدين بالليرة، كما انخفض

اني  انون الث ار ليرة في فترة ك اني –ملي رين الث ل  2020تش اب ام  14975مق ا من الع ار ليرة في الفترة ذاته ملي

ة كهرباء لبنان بقيمة 2019 س والنفقات  مليارليرة في الفترة قيد الدرس 852)، وقد تراجعت التحويالت إلى مؤس

 مليار ليرة.  475مدفوعات الخزينة بقيمة  مليار ليرة ، فيما ارتفعت 364على حساب موازنات سابقة بقيمة 

ر األولى من العام  7410ون العجز العام قد انخفض من يكوبذلك،  - هر األحد عش  2019مليارات ليرة في األش

بتُه 2020ملياراً في الفترة ذاتها من العام  4038إلى  ت نس من مجموع المدفوعات إلى  %32,6ن م، فيما انخفض

  . في الفترتَْين المذكوَرتَْين على التوالي 23,0%

يد األّولي  - رين الثاني من العام  -في فترة كانون الثاني  مليار ليرة 1375 عجزاً بمقداروحقّق الرص  2020تش

  . 2019مليار ليرة في  الفترة ذاتها من العام  354مقابل فائض مقداُره 

كل ملحوظ ويتبيّن من الجدول أدناه أن خدمة الدين  ت بش اً انخفض ات اإلجماليةقياس  على كّل من المقبوض

 .2020و 2019 األشهر األحد عشر األولى من العاَمْين في اعند مقارنته اليةوالمدفوعات اإلجم

    
  تطور بعض النسب المئوية المتعلّقة بخدمة الدين العام -4جدول رقم   

  2020 2ت  – 2ك   2019 2ت  -2ك   

  15,2  34,1  خدمة الدين العام/المدفوعات اإلجمالية

 19,7  50,6  خدمة الدين العام /المقبوضات اإلجمالية

  مصدر المعلومات: وزارة المالية     
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  سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

أشهر،  6أشهر،  3القيمة اإلسمية للمحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة (فئات ارتفعت ، 2021 آذارنهاية في 

إلى  )شهراً  180شهراً و 144شهراً،  120شهراً،  96، شهراً  84 ،شهراً  60شهراً،  36شهراً،  24شهراً،  12

بق ( 89279مليار ليرة مقابل  89511 هر الذي س مليار ليرة في نهاية كانون  88141مليار ليرة في نهاية الش

ل األول من العام  ليرة في مليار 1370 بقيمة ارتفعت. وبذلك، تكون هذه المحفظة قد )2020األول   .2021الفص

درت وزارة المالية في آذار  ندات من فئة  2021وأص نوات بقيمة  7س ندات من فئة  122س  10مليار ليرة  وس

  ملياراً باإلضافة إلى السندات من الفئات األخرى.  123سنوات بقيمة 
    

  بالنسبة المئوية) -توّزع سندات الخزينة بالليرة على جميع الفئات (نهاية الفترة -5جدول رقم 
  3   

  رأشه

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 

اط  ب ش

2021  

0,05  0,14  1,04  2,00  7,85  24,66  21,51 0,08  37,63  3,45  1,59  100,00  

  100,00  1,58  3,44  37,67  0,07 21,59  24,82  7,68  1,99  0,95  0,12  0,08  2021آذار 

  المصدر: بيانات مصرف لبنان   

 

ل األول  ندات الخزينة بالليرة تغيّراً يُذكر في نهاية الفص ص فئات س ، بحيث بلغت 2021لم يظهر توّزع حص

لتشّكل  %21,6وحصة فئة السبع سنوات  %24,8وحصة فئة الخمس سنوات  %37,7حصة فئة العشر سنوات 

  . %15,9حصص الفئات األخرى مجتمعة 
  

ندات الخزينة اللبنانية بالليرة القيمة الفعليةوارتفعت  باط  للمحفظة اإلجمالية لس هر ش  1028بقيمة  2021في ش

مليار ليرة  89424مليار ليرة  في نهاية الشهر الذي سبق ( 89652مليار ليرة مقابل  90680مليار ليرة، إذ بلغت 

  . وتوّزعت على المكتتبين كاآلتي:)2020في نهاية كانون األول 

  
  وّزع سندات الخزينة بالليرة على المكتتبينت -6جدول رقم   

  نهاية الفترة، مليار ليرة لبنانية) -(القيمة الفعلية    
  2021شباط     2021 2ك   2020 1ك     

  المصارف 

  الحصة من المجموع

22819  

25,5%  

22844  

25,5%  

22888  

25,2%  

  مصرف لبنان

  الحصة من المجموع

55079  

61,6% 

55284  

61,7% 

56033  

61,8% 

  المؤسسات المالية

  الحصة من المجموع

457  

0,5%  

442  

0,5%  

436  

0,5%  

  المؤسسات العامة

  الحصة من المجموع

10393  

11,6%  

10394  

11,6%  

10640  

11,7%  

  الجمهور

  الحصة من المجموع

676  

0,8%  

688  

0,8%  

683  

0,8%  

  90680  89652  89424  المجموع
  المصدر: مصرف لبنان     
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ندات الخزينة بالليرة تغيّراً ُيذكر بين نهاية كانون لم يظهر  ص المكتتبين في المحفظة اإلجمالية لس توّزع حص

باط  ارف  2021الثاني ونهاية ش ة المص رف لبنان و %61,8مقابل  %25,2حيث بلغت حص للقطاع  %13لمص

  غير المصرفي. 

  

  سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

هاية في  (قيمة  Eurobondsمحفظة سندات الخزينة اللبنانية الُمصدَرة بالعمالت األجنبية بلغت ، 2021 شباطنـ

مية زائد الفوائد المتراكمة  مليون  34169مليون دوالر مقابل  34417ما يوازي ) زائد المتأّخراتاالكتتابات اإلس

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

مليون  9462 زمحفظة المصارف التجارية من إجمالي محفظة سندات اليوروبوند بلغت، 2021 شباطوفي نهاية 

بته  بته  9448من مجموع المحفظة) مقابل  %27,5دوالر (أي ما نس من  %27,7مليون دوالر (أي ما نس

  ).2020انون األول من المجموع في نهاية ك %27,6مليون دوالر، أي ما نسبته  9391المجموع) (
  

  الدين العام

مليار دوالر على أساس  96,8مليار ليرة (أي ما يعادل  145967 الدين العام اإلجمالي بلغ، 2021 شباط نهايةفي 

 144108مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و 144627ليرة للدوالر) مقابل  1507,5سعر الصرف الرسمي 

هَرْين مليار ليرة في الش 1859 ارتفع بقيمة قد . وبذلك، يكون الدين العام اإلجمالي2020مليارات ليرة في نهاية العام 

) نتج من ارتفاع كّل من 2020مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام  918(زيادة بقيمة  2021األّولَْين من  العام 

ر بالعمالت األجنبيةمليار ليرة  1252بالليرة اللبنانية بقيمة الدين  مليارات ليرة (ما  607بما يوازي  والدين المحرَّ

  ماليين دوالر).    403يوازي 

زيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي وبلغ مليار ليرة  130172، الدين العام الصافي، المحتَسب بعد تنـ

 الشهَرْين األّوَلْينفي  %1,6(+ 2020قياساً على نهاية العام  %1,3ه نسبتُ ارتفاعاً  مسّجالً ، 2021شباط  في نهاية

  .)2020من العام 

باط هاية وفي ن ّكلةً حوالي 91014 دين العام المحّرر بالليرة اللبنانيةال، بلغت قيمة 2021ش  مليار ليرة، مش

عام 62,4% لدين ال عادل   من إجمالي ا ما ي بل  قا يار 54953م ما  مل ية، أي  بالعمالت األجنب لدين المحّرر  ليرة ل

   من الدين العام اإلجمالي. %37,6نسبتُه 

ص المكتتبين بين نهاية كانون الثاناللبنانيةلعام المحّرر بالليرة تمويل الدين ا في ما يخصّ  ي ، تغيّرت قليالً حص

باط  ارف مقابل  %25,5بحيث بلغت:  2021ونهاية ش رف لبنان و %61,6للمص للقطاع غير  %12,9لمص

  المصرفي.
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  مصادر تمويل الدين العام المحّرر بالليرة اللبنانية -7جدول رقم 
  بالنسبة المئوية -نهاية الفترة     

  2021شباط   2021 2ك   2020 1 ك  
  

  25,5  25,8  25,8  المصارف في لبنان

  61,6  61,4  61,4  مصرف لبنان
  12,9  12,8  12,8  القطاع غير المصرفي

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

  

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

    
  مصادر تمويل الدين المحّرر بالعمالت األجنبية -8جدول رقم 

  بالنسبة المئوية -نهاية الفترة    
  2021شباط   2021 2ك   2020 1ك   

  1,6  1,6  1,6  الحكومات

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

  94,3  94,3  94,2  سندات يوروبوندز

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

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

 
في اع ال ًا: الق  ثال

  
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

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 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، و ف ل ـــــــ ـــــــارف ل م ـــــــّفة -3ال ات غ ال ل ا األســـــــاس ،ال ـــــــَ على ه اً  ع ول ات ُت  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 اجع، 2020 آذار في نها ة وال ت ال ات اإلج ل دات/ال ج ة العاملة ال ار ــــارف ال ان ّعة لل ا م إلىفي ل
از  280790عادل  ة (ما ی ار ل ار دوالر)، 186,3مل ار  283609 مقابل مل ة اتمل قه ل ـــــــه ال ســـــــ ة ال  في نها

ة  283474و ة في نها ار ل ة  314389( 2020العام مل ة في نها ار ل ن ق )2020 آذارمل اجع، ل ة  ت ـــــــــــــــ ب
ل األول مي ف 0,9% ة  2021العام  الف اجعها ب ل األول في  %3,8مقابل ت   .2020م العام الف
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ة ار ارف ال ة في ال ال دائع اإلج   ال
ة  اجع، 2021 آذارفي نها ة، ت ار ــــــــارف ال ة ل ال ال دائع اإلج اص ال  ال اع ال ّ ودائع الق ـــــــــــــ ي ت وال

ــاع العــام، ، إضـــــــــــــــــافــًة إلى ودائع الق عــادل  إلى وغ ال از  215114مــا  ة (مــا ی ــار ل ــار دوالر) 142,7مل  ،مل
ل ّ ات %76,6 وشــ ل الي ال قه 217742 مقابل ،م إج ــه ال ســ ة ال ة في نها ار ل ة  218017و مل ار ل مل

ة  ة  232569( 2020العام في نها ة في نها ار ل ـــــــــــــ. و )2020 آذارمل ف ة ان ـــــــــــــ ة ب ال دائع اإلج في  %1,3 ال
ل األول ة 2021م العام  الف فاضها ب ة ذاتهافي  %5,8، مقابل ان   .2020م العام  الف

ة لغو  اص ال وغ ال معّل دول اع ال ة  %80,24 ودائع الق ة  %80,04 ، مقابل2021 آذارفي نها في نها
قه ه ال س ة  %80,37و ال ة  %77,94( 2020العام في نها  .)2020 آذارفي نها

  
ــة  - اجعــ، 2021 آذارفي نهــا اص ال  ت اع ال ة للق ال دائع اإلج ــارــة ال ــــــــــــــــارف ال عــادل إلى لــ ال مــا 

ل  165912 ّ ة وشـــــ ار ل ات، مقابل %59,1مل ل الي ال قه 168260 م إج ـــــه ال ســـــ ة ال ة في نها ار ل  مل
ة  168519و ة في نها ار ل ارًا  180836( 2020العام مل ة مل ة )2020 آذارفي نها ـــــــــــــــ دائع ب ه ال اجع ه . وت

ل األولفي  1,5% اجعها، مقابل 2021العام م  الف ة  ت ة ذاتها في %5,1ب    .2020م العام  الف
ل،  ـــــــ ف اجعوفي ال ة ت ـــــــ ة ب الل ـــــــل األول في %0,9 ودائع ال  ـــــــ ا، 2021العام  م الف ف ودائع  ان

ــة  الت األج ــالع ــة ال  ـــــــــــــــ ــاص ال لغ، و %1,7ب ــاع ال ة ودائع الق ــة  %77,43 معــّل دول  آذارفي نهــا
ة  %77,17 ، مقابل2021 قهفي نها ــــــــــــه ال ســــــــــــ ة  %77,58و ال ة  %74,70( 2020العام في نها  آذارفي نها
2020(. 

ة اجع، 2021 آذار وفي نها اص غ ال ت اع ال ة  ودائع الق ار ــــــــــــــــارف ال از إلى ل ال  26890ما ی
ن  ن  27237 دوالر مقابل مل قه دوالر مل ـــــــــــــــه ال ســـــــــــــــ ة ال ن  27352و في نها ة  مل  2020العام دوالر في نها

ة  29632( ن دوالر في نها اجع. و )2020 آذارمل دائع  ت ه ال ة ه ـــــــ ـــــــل األولفي  %1,7ب  2021م العام  الف
اجعها  ة مقابل ت ة ذاتها في %8,7ب    .2020العام  م الف

 
الي غ ال اع ال    ودائع الق

ة  اجع، 2021 آذارفي نها ان ت ارة العاملة في ل ــــــــــــــــارف ال الي غ ال ل ال اع ال اإلى  ودائع الق لي ح
ن  5952 قه 6456 دوالر مقابل مل ــــه ال ســــ ة ال ن دوالر في نها ة  6583و مل ن دوالر في نها  2020العام مل

ة  8168( ن دوالر في نها  .)2020 آذارمل
  

ة ار ارف ال اصة لل ال ال     األم
ة  عادل  بلغ، 2021 آذارفي نها ارة ما  ـــــــارف ال اصـــــــة لل ال ال ة ( 25559األم ار ل از مل ار  17,0ما ی مل

ة 25959 دوالر) مقابل ار ل قه مل ه ال س ة ال ة  30045و في نها ة في نها ار ل ار  31234( 2020العام مل مل
ة ل  . )2020 آذارة في نها
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دات ج   ال

ان ف ل ة ل م ار ارف ال    ودائع ال
ة  اجع، 2021 آذارفي نها ان ت ف ل ـــــ ارة ل م ـــــارف ال از إلى  ودائع ال ة 165858ما ی ار ل  مقابل  ،مل
ة 166413 ار ل قه و مل ه ال س ة ال ة  166477في نها ة في نها ار ل ة في  177515( 2020العام مل ار ل مل

ة  اجعو . )2020 آذارنها ة  ت ــــ ــــل األولفي  %0,4ب ــــل األول  مقابل 2021م العام  الف ارها في الف ق ه اســــ شــــ
  . 2020م العام 

  
اص ال اع ال حة للق فات ال ل   ال

ة  اجع، 2021 آذارفي نها از  ت اص ال إلى ما ی اع ال ارة للق ــــارف ال حة م ال فات ال ــــل  45831ال
عادل  ة أو ما  ار ل ن  30402مل ن  31593 دوالر، مقابل مل قه دوالر مل ـــــــه ال ســـــــ ة ال ن  32032و في نها  مل

ة  ة  39996( 2020العام دوالر في نها ن دوالر في نها فات ق )2020 آذارمل ـــــــــــل ه ال ن ه ، ت ل ـــــــــــ. و ف  ان
ة  ــــــ ــــــل األولفي  %5,1ب فاضــــــها، مقابل 2021العام م  الف ة  ان ــــــ ة ذاتها في %9,5ب . مع 2020م العام  الف

اص  اع ال ارة على الق ارف ال ها ال ل ي ت ة ال ال ّ األوراق ال فات ال ت ل ه ال .ااإلشارة إلى أّن ه   ل
  

اع العام ة للق فات ال ل   ال
ة  اجع، 2021 آذارفي نها اع العام  ت ارة للق ــــــــــــارف ال حة م ال فات ال ــــــــــــل عادل إلى ال ار  30561ما  مل
ة، مقابل ة 31846 ل ار ل قه مل ـــــــه ال ســـــــ ة ال ة  31745و في نها ة في نها ار ل ار  37870( 2020العام مل مل

ة  ة في نها اجعو . )2020 آذارل ة  ت ـــ فات ب ـــل ه ال ـــل األولفي  %3,7ه فاضـــها، مقابل 2021العام م  الف  ان
ة  ة ذاتها في %12,4ب    . 2020العام  م الف

ل،  ــ ف ار  ارتفعوفي ال ق ة  الل اع العام  ة للق ــ فات ال ــل ة  248ال ار ل ــل األول فيمل  2021العام  م الف
لغ  ة  17836ل ة في نها ار ل اجعفي ح ، 2021 آذارمل از  ت ة ت ة  الت األج الع اع العام  فات للق ــــــــل ال

ة  1432 ار ل لغمل عادل  ل ة. 12726ما  ار ل   مل
 

ة  ارج دات ال ج   ال
ة  ارة بلغ، 2020 آذارفي نها ارف ال ة لل ارج دات ال ج ن  13868 ال  دوالر مالی 14107 دوالر مقابل مل

قه ه ال س ة ال ن  14023و في نها ة  مل ن  15338( 2020العام دوالر في نها ة  مل . )2020 آذاردوالر في نها
اجعو  ة  ت دات ب ج ه ال ل األول في %1,1ه اجعها، مقابل 2021العام  م الف ة  ت ة ذاتهافي  %12,9ب  الف

  .2020العام م 
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عاً  ق -را ضع ال   ال
 

ة  ق لة ال   ال
ة اســـــــــع (م بلغ، 2021 آذار في نها مها ال فه ة  ق لة ال از 3ال ة، ما ی الت األج الع ة و الل ار  202175)  مل

ة، مقابل ة 202917 ل ار ل قه مل ـــــــه ال ســـــــ ة ال ة  200052و في نها ة في نها ار ل  196444( 2020العام مل
ة  ة في نها ار ل ة (م)2020 آذارمل ال ة اإلج ق لة ال ن ال ، ت ل ة  ازدادت) ق 3. و ـــ ـــل في %1,1ب األول  الف

اجعها ، مقابل2021العام  م ة  ت ل في %3,1ب ، . 2020العام  األول م الف لة  بلغم جهة أخ ة ال معّل دول
ــة (م قــ ــة  %64,24 )3م)/2م-3) أ ((م3ال ــة  في %64,71 مقــابــل 2021 آذارفي نهــا قــهنهــا ـــــــــــــــه الــ ســـــــــــــــ  ال

ة  %66,25و ة  %69,62( 2020العام في نها ة (م ارتفاع. وتأّتى )2020آذار في نها ال ة اإلج ق لة ال الغ ) 3ال وال
ار 2123 ة في مل ل ل : 2021األول م العام  الف  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  عــادل  3957ی ة (مــا  ــار ل ن  2625مل ج ذلــ ع مل ــة (غ  دوالر). ون ـــــــــــــــــا ــة ال ــارج دات ال ج اجع ال ت

از  ا ی  ( ه عادل  1272ال ة (ما  ار ل ن  844مل اجع ، )دوالر مل ار وت ق ه  دات م ال ج ار  2685ال مل
ة ( ن  1781ل ة  مل فاضدوالر) ن اً  ان ه عال ة ال   .سع أون

فاض - ة  ان اع العام  في على الق هاز ال ن ال ة. 734صافي دی ار ل   مل
ا - لة  عجت ّ ع ال وقات الق ة "ف ًا "  ار  2007سل ة. اتمل   ل
الي  - اص ال  اع ال في للق ـــــــــــــ هاز ال حة م ال ة ال ال فات اإلج ـــــــــــــل اجع ال ة  2481ت ة، ن ار ل مل

عادل  ا  ة  الت األج الع فات  ــــل ّل م ال اجع  ة ( 1583ت ار ل الي مل ن  1050ح ة  مل الل فات  ــــل دوالر)، وال
اره  ار 898ا مق ة. مل   ل

ة  - ة  ا د األخ ال ة. 7289ارتفاع ال ار ل   مل
ــــــــــــل وفي ــــــــــــّ (م ارتفع، 2021العام  األول م الف مها ال فه ة  الل ة  ق لة ال ة 1ال ــــــــــــ في ح ، %16,4) ب

اسع (م ازدادت مها ال فه ة  الل ة  ق لة ال ة 2ال   .%7,1) ب
 
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

به مستقّرة إذ ش على المحفظة اإلجمالية لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية ةلقَّ الفائدة المثبقيت ، 2021 آذار في نهاية

متوسط وبلغ  ). 2020في نهاية كانون األول  %6,52اية الشهر الذي سبق (في نه %6,51مقابل  %6,50بلغت 

سنوات) في  4,65يوماً أي  1693سنوات) ( 4,6يوماً ( 1658سنوات) مقابل  4,5يوماً ( 1640 عمر المحفظة
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على  2021في شهر آذار  . على صعيد آخر، استقّرت معدالت الفائدة الفعليةنهاية التواريخ المذكورة على التوالي

 لفئة الستة أشهر، %4,00لفئة الثالثة أشهر،  %3,50فئات السندات 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%

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

   .سنوات 7,84 متوسط عمر المحفظة

  
  الفوائد المصرفية على الليرة

اجع ليبلغ ترفي ال على الودائع الجديدة أو المجدّدة بالليرة اللبنانية ةلقَّ المثمتوسط الفائدة استمّر ، 2021 آذارفي 

على  المثقَّلةمتوسط الفائدة )، فيما ارتفع 2020في آذار  %5,13في الشهر الذي سبق ( %2,11مقابل  1,96%

) في األشهر الثالثة  المذكورة على %9,41( %7,59مقابل  %8,02إلى  التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالليرة

   التوالي.

المثقّلة لفائدة الم تتّم أية عملية في سوق االنتربنك بالليرة عبر شركة لبنان المالية، علماً أن متوسط  ،2021 آذاروفي 

  ). 2020 آذارفي  %62,34( 2021في شباط  %3,00 بلغ )Interbank  Rateبين المصارف بالليرة (

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

  

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

  2021آذار   2021شباط   2020آذار   

  1,96  2,11 5,13  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

  8,02  7,59  9,41  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

 -   3,00   62,34  المصارف المتوّسط المثقّل للفائدة بين

  المصدر: مصرف لبنان    

  

  الفوائد المصرفية على الدوالر

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

المتوّسط فيما ارتفع  )،2020في آذار  %2,53في الشهر الذي سبق ( %0,54مقابل  %0,52في االنخفاض ليبلغ 

) في التواريخ %8,55( %6,92مقابل  %7,14إلى  ل للفائدة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة بالدوالرقَّ المث

  الثالثة المذكورة على التوالي.
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تقّر 2021وفي آذار  ط، اس هر على الدوالر األميركيالليبور  معدل متوس هر  0,19على  لثالثة أش أنه في الش ش

  ). 2020في آذار  %1,10الذي سبق (

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

    

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

  0,52  0,54  2,53  متوسط المعدالت الدائنة على الودائع الجديدة أو المجدّدة

 7,14 6,92  8,55  متوسط المعدالت المدينة على التسليفات الجديدة أو المجدّدة

 0,19 0,19 1,10  متوّسط معدّل ليبور لثالثة أشهر

  المصدر: مصرف لبنان    

       

  سوق القطع

مي الدوالر األميركي صرف متوسط سعر بقي ،2021آذار في   1501 ةهامش تسعير مع ليرات 1507,5 الرس

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، وبلغ الهامش رافين من الفئة األو المودعين ودائع بالدوالر من أجهزة الص لى عند الص

منتصف الشهر قبل انخفاضه إلى  ليرة في السوق السوداء ألف 15ووصل سعر الدوالر إلى ،  3900 – 3850

ً يوم 22 يُذكر أن عدد أيام العمل في سوق القطع بلغألف ليرة.   12حوالي     . 2021من العام  الثالثفي الشهر  ا

عيد آخر،  رفبلغت على ص  2021مليون دوالر في نهاية آذار  22165 بالعمالت األجنبية لبنان موجودات مص

بق و 22900مقابل  هر الذي س . وعليه، 2020مليون دوالر في نهاية كانون األول  24099مليون في نهاية الش

مقابل انخفاضها  2021مليون دوالر في الفصل األول من العام  1934تكون هذه الموجودات قد انخفضت بمقدار 

  .2020مليون دوالر في الفترة ذاتها  من العام  2037يمة بق

  

  ؤشر أسعار االستهالكم

سبة بن ر األسعار لمدينة بيروت وضواحيهامؤشّ ارتفع ، وبحسب مؤسسة البحوث واالستشارات، 2021 آذارفي 

بة  23,31% بق وبنس هر الذي س اً على الش اً على كانون األول  %28,62قياس ط هذا . وارتفع متوس2020قياس

قياساً على متوسطه في األشهر االثني  %93,39بنسبة  2021المؤشر في األشهر االثني عشر المنتهية في آذار 

  .2020عشر المنتهية في آذار 

 

 2021 في شهر آذار %8,33الذي تنشره إدارة اإلحصاء المركزي، فقد ارتفع بنسبة  مؤشر األسعار في لبنانأما 

 . وتظهر مقارنة متوسط هذا المؤشر2020قياساً على كانون األول  %16,52وبنسبة  الشهر الذي سبققياساً على 

ر المنتهية في آذار  هر االثني عش بة  2021في األش هراً  %120,55ارتفاعاً بنس ر ش اً على فترة اإلثني عش قياس

  .2020المنتهيبة في آذار 

  
 

         


