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  التنمية "إستقصاء تقرير تنشر اإلسكوا

 يّةالعرب المنطقة في واإلجتماعيّة اإلقتصاديّة

2019 – 2020" 
 

قدّرت اإلسكوا أن ينكمش اإلقتصاد الحقيقي للبنان 

في  %10.2وبنسبة  2019في العام  ٪1.1بنسبة 

، قبل أن يعود ويسّجل نمّو بنسبة 2020العام 

 .2021العام في  1.5%

في مؤّشر التجارة  64لبنان يحتل المرتبة 

 2020اإللكترونيّة للعام 
 

في مؤّشر التجارة  60.4سّجل لبنان نتيجة 

، محتالً بذلك المرتبة 2020اإللكترونيّة للعام 

دولة عربيّة واردة في التقرير  16السادسة بين 

ً من المرتبة  64والمرتبة  ً متقدّما في  69عالميا

 .2019العام 

لبنان بين األفضل في المراكز البحثيّة في 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 

َكَشَف برنامج المراكز البحثيّة والمجتمعات المدنيّة 

من معهد لودر في جامعة بنسلفانيا أّن لبنان قد 

مراكز بحثيّة في منطقة الشرق  35إستضاف 

 ، مقارنةً 2020األوسط وشمال أفريقيا في العام 

 .2019مركز في العام  28ب

 سبةبن تنخفض العقاريّة المبيع معامالت قيمة

 الثاني كانون شهر في سنوّيا   70.56%

2021 
 

إنخفضت قيمة معامالت المبيع العقاريّة بنسبة 

ً إلى  70.56% مليار د.أ. في شهر  0.22سنويّا

مليار د.أ. في  0.76، من 2021كانون األّول 

 .2020شهر كانون الثاني 

بالعملة األجنبيّة  إحتياطات مصرف لبنان

مليار د.أ. في منتصف  18.11تصل إلى 

 2021شهر شباط 
 

إنخفضت إحتياطات مصرف لبنان بالعملة 

مليون د.أ. خالل  322.88األجنبيّة بمبلغٍ قدره 

 18.11إلى  2021النصف األّول من شهر شباط 

مليار د.أ. في نهاية شهر  18.44مليار د.أ.، من 

 كانون الثاني.

 

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا
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لبنان أخبار  

 "2020 – 2019 العربيّة المنطقة في واإلجتماعيّة اإلقتصاديّة  التنمية "إستقصاء تقرير تنشر اإلسكوا
 

 في اإلجتماعيّةو اإلقتصاديّة التنمية إستقصاء"تحت عنوان  تقريراً ( اإلسكوا) آسيا لغربي ةواالجتماعيّ  ةقتصاديّ اإل حدةالمتّ  األمم لجنة أصدرت

 عوام القليلةاأل خالل العربية الدول في واإلجتماعّية على التطورات اإلقتصاديّة الضوءسلّطت من خالله  "2020- 2019 العربيّة المنطقة

 ةنصرمة. وقد أشار التقرير إلى أّن اإلقتصاد العالمي يعاني من أزمة تفّشي فيروس الكورونا وبأّن تداعيات هذا الوباء ما زالت غير واضحالم

ي والثان 2021حتّى اآلن. ولهذا السبب، يستند التقرير على سيناريوين: األّول معتدل بحيث يتوقّع نهاية لألزمة خالل الفصل األّول من العام 

، علماً أنّه من المتوقّع بأن تتعافى اإلقتصادات في الربع الثاني من 2021متشائم يتوقّع بأن تستمّر األزمة إلى ما بعد الفصل األّول من العام 

 عامال يف ٪2.8 ةبنسب منطقةبأّنه من المتوقّع بأن يتعافى اإلقتصاد الحقيقي لل اإلسكواعلى أبعد تقدير. في التفاصيل، كشفت  2021العام 

 توقّع بالتفاصيل، فقد بحسب السيناريو المتشائم(. %3.5)إنكماش بنسبة  2020في العام  %3.0، مقارنةً مع إنكماش متوّقع بنسبة 2021

 %2.1)نّمو بنسبة  2021 عامال في ٪2.3 إلىالمصدّرة للنفط  الخليجي التعاون مجلس دول في الحقيقيّ  اإلجماليّ  المحليّ  لناتجل نموّ التقرير 

بحسب السيناريو المتشائم( نتيجة اإلرتفاع  %7.1)إنكماش بنسبة  2020في العام  %3.1بحسب السيناريو المتشائم(، مقارنةً بإنكماش بنسبة 

 من. 2020من دخلها في العام  %54حوالي  الخليجي التعاون مجلسوذلك بعد أن خسرت دول  2021المرتقب في أسعار النفط في العام 

األوروبية نتيجة تفّشي فيروس الكورونا ومن  قد عانت من إغالق األسواق لنفطل ةمستوردالدول ال قتصاداتإ أنّ  التقرير ذكر أخرى، ناحية

الل العام خفي الدول العربيّة انكماش التحويالت. في هذا السياق، فقد أشار التقرير إلى أنّه من المتوقّع بأن ينتعش الناتج المحلّي اإلجمالي 

حكومات لحزم تحفيز، إضافةً إلى إرتفاع أسعار النفط نتيجة السياسات النقديّة التوّسعيّة. كما وذكر التقرير أّن البسبب إعتماد غالبيّة  2021

دّ من تأثير وباء مليار د.أ. من أجل الح 180بالمصارف المركزيّة ووزارات الماليّة في الدول العربيّة قد إعتمدت حزم تحفيز تقدّر قيمتها 

ار عدم رالكورونا. في المقابل، لفت التقرير بأّن المنطقة العربيّة ال تزال تعاني من تحدّيات إجتماعيّة عدّة كإنتشار الفقر والبطالة، وإستم

ً بأّن هذه التحدّيات تفاقمت بسبب تفّشي جائحة الكورونا والقيود الصارمة التي دّت إلى فرضت والتي أ المساواة بين الرجال والنساء علما

مليون شخص( ليبلغ  115)ما يمثّل حوالي  2020نقاط مئويّة خالل العام  3اإلغالق. وبحسب التقرير، فقد إرتفع معدّل الفقر في الدخل بنسبة 

من حيث  %40.05بة . كما وأضاف التقرير بأّن المنطقة العربيّة تعاني من فجوة بنس%1.2، إضافةً إلى إرتفاع نسبة البطالة بنسبة 32.4%

 مسؤوليّات المنزليّة كاإلهتمام باألطفالالوظائفهم يرتفع من أجل تحّمل عن النساء تخلّي عدم المساواة بين الرجال والنساء، حيث أّن إحتمال 

 في ظّل إغالق المدارس.
 

، حيث أّن 2020وتفاقمت في العام  2019أت في العام على صعيٍد محلّيٍ، علّق التقرير بأّن لبنان يواجه عدّة تحدّيات إجتماعيّة وإقتصاديّة بد

بوندز، سداد سندات اليوروتخّلف الدولة على الدين العام، وفي ، وإرتفاع في الميزان التجاري والماليّة العاّمةواجه عجز ياإلقتصاد اللبناني 

هذا  يفصادي نتيجة اإلغالق الذي تلى تفّشي فيروس الكورونا. واإلنهيار الكبير في قيمة العملة المحليّة، إضافةً إلى التباطؤ في النشاط اإلقت

)مقارنةً مع إنكماش  2020في العام  %10.2وبنسبة  2019في العام  %1.1بأن ينكمش اإلقتصاد اللبناني بنسبة  ااإلسكو رتقدّ  ، السياق

كما وذكر  .2021في العام  %1.5بنسبة حقيقي ليعود ويسّجل نمّو  بحسب السيناريو المتشائم( 2020في العام  %19.1إقتصادي بنسبة 

يعتمد على إجراء إصالحات هيكليّة ناجحة وإستعادة ثقة المجتمع الدولي في المؤّسسات اللبنانيّة، وإعتماد  2021التقرير أن التعافي في العام 

رير ن الدعم المالي. في هذا السياق، أشار التق، وعلى نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل تأميسعر الصرفتدابير لوقف تدهور 

. وبحسب التقرير، فقد إرتفع 2021للعام  %1.4الو 2020للعام  %0.4الأنّه حتّى قبل جائحة الكورونا، لم يتجاوز النمّو المتوقّع نسبة 

ك نتيجة تزايد عدم اليقين وتراكم وذل 2019في العام  %1.4، مقارنةً مع نسبة 2020في العام  %16.4معدّل التضّخم في لبنان بنسبة 

تضّخم بنسبة عدّل مبأن ينخفض التقرير الليرة اللبنانيّة(، كما وتوّقع  سعر صرفالتحدّيات اإلجتماعيّة واإلقتصاديّة )خاّصةً التراجع الكبير في 

متوقّعاً تراجع في  ،2020آب  4تاريخ أّن الوضع في لبنان قد تدهور بعد إنفجار مرفأ بيروت بوقد ذكرت اإلسكوا . 2021في العام  5.2%

مليار  15وبأن ينخفض العجز في الحساب الجاري من  2020مليار د.أ. في العام  12إلى  2019مليار د.أ. في العام  15العجز التجاري من 

 ة اللبنانيّةالليرسعر صرف التراجع الكبير في في ظّل اإلستيراد فاتورة مليار د.أ. خالل الفترة نفسها وذلك بسبب إنخفاض  10د.أ. إلى 

يد . وقد علّق التقرير أيضاً أنّه من المتوقّع أن يزوصعوبة الولوج إلى السيولة بالدوالر األميركي أو بعمالت أجنبّية أُخرى لتمويل اإلستيراد

نسبة مديونّيته مقارنةً بحجم لبنان على تحّمل ى قدرة مشيراً في الوقت عينه إل 2020من الناتج المحلّي اإلجمالي في العام  %12العجز إلى 

 وخاّصةً بعد قرار الحكومة بالتوقّف عن سداد سندات اليوروبوندز.إقتصاده 

 

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

 1 اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة ،اإلسكوا :المصدر

2021 2020 2019 2018 2017 2021 2020 2019 2018 2017 البلد / المنطقة

4.6% 5.2% 5.4% 6.7% 6.9% 2.8% -3.0% 1.4% 2.3% 1.7% منطقة الدول العربية

1.7% 1.6% 3.1% 2.1% 1.4% 3.1% -3.9% 1.4% 2.5% 3.8% البحرين

1.0% 1.2% 2.1% 0.6% 1.5% 2.9% -3.1% 0.8% 1.7% -3.5% الكويت

1.6% 1.2% 1.3% 1.0% 1.6% 3.8% -4.2% 0.9% 2.0% -0.9% عّمان

1.0% 0.8% 2.5% 0.2% 0.4% 2.4% -2.8% 0.1% 2.1% 1.6% قطر

1.2% 0.8% 1.8% 2.5% -0.9% 3.1% -3.3% 0.3% 2.2% -0.7% المملكة العربيّة السعوديّة

0.5% 0.3% 2.1% 3.1% 2.0% 2.6% -2.8% 1.1% 1.6% 0.8% اإلمارات العربيّة المتّحدة

1.0% 0.7% 2.0% 2.1% 0.4% 2.3% -3.1% 0.6% 2.0% -0.2% مجلس التعاون الخليجي

2.6% 2.5% 5.0% 4.3% 5.6% 2.6% -2.1% 1.2% 1.8% 1.4% الجزائر

2.0% 1.6% 1.6% 2.2% 0.8% 3.4% -2.1% 2.7% 3.0% 4.1% المغرب

6.1% 5.9% 6.9% 7.3% 5.3% 3.8% -3.8% 1.4% 2.5% 2.0% تونس

8.4% 7.6% 10.7% 14.4% 29.5% 7.5% -1.1% 5.9% 5.2% 4.2% مصر

2.5% 1.9% 2.3% 4.5% 3.3% 4.1% -3.6% 0.7% 1.9% 2.1% األردن

5.2% 16.4% 1.4% 6.1% 4.5% 1.5% -10.2% -1.1% 0.3% 0.6% لبنان

16.0% 21.0% 13.4% 39.0% 24.7% -0.3% -6.2% 0.7% -3.1% -10.0% اليمن

23.3% 15.4% 11.0% 9.3% 28.5% 3.8% -1.5% -7.8% 11.0% 70.8% ليبيا

2.3% 1.8% 1.1% 0.4% 0.2% 5.2% -4.7% 3.2% 0.4% -1.7% العراق

1.7% 1.6% 0.7% -0.2% 0.2% 3.9% -5.5% 1.5% 0.7% 3.1% فلسطين

12.3% 26.5% 13.6% 4.3% 18.1% 2.0% -2.2% 5.8% 10.1% -1.5% سوريا

0.0% 0.0% 2.0% 2.1% 1.0% 2.5% -0.5% 2.5% 3.1% 3.0% جزر القمر

0.0% 0.0% 1.5% 0.1% 0.6% 5.9% 2.0% 6.8% 6.8% 7.0% دجيبوتي

3.5% 3.1% 5.4% 3.0% 2.3% 3.8% -1.2% 5.1% 3.5% 3.1% موريتانيا

0.0% 0.0% 1.3% 0.8% 2.2% 2.0% -1.0% 3.5% 3.3% 2.3% الصومال

47.5% 62.5% 51.0% 63.3% 32.4% 0.0% -3.3% -2.5% -2.0% 1.7% السودان

المصدر: اإلسكوا، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني

مؤّشر أسعار اإلستهالكنمّو الناتج المحلّي اإلجمالي الحقيقي



 
 

لبنان أخبار  

 2020ة للعام ر التجارة اإللكترونيّ في مؤشّ  64يحتل المرتبة لبنان 
 

الذي يقيّم من خالله إستعداد البلدان  2020 للعام ةاإللكترونيّ  تقريره حول التجارة( األونكتاد) والتنمية للتجارة المتّحدة األمم مؤتمر أصدر

 لخوادما عدد، إمتالك حساب مصرفي رر إستخدام اإلنترنت، مؤشّ مؤشّ رات، وهي لخوض في التجارة اإللكترونية. ويّضم المؤشر أربعة مؤشّ ل

 ذات الدخل البلدانإحتلت بالتفاصيل، . وكفاءة الخدمات البريديّة (Secure Servers per 1 million inhabitants) نسمة مليون لكلّ  اآلمنة

ي ف أتت سويسرا في الصدارةوقد  .باإلضافة إلى سنغافورة وهونغ كونغ ةدول أوروبيّ  ثمانية مقّسمة علىر في المؤشّ  مراكز 10أّول  اليالع

 سنغافورةو< 3: العالمية المرتبة ،94.5> الدنمارك ،<2: العالمية المرتبة ،95.8> هولندا هاتتل ،95.9 نتيجة المؤّشر المذكور مسجلة

 <. 4: العالمية المرتبة ،94.4>

 

واردة في التقرير ة عربيّ  ةدول 16بين  2020للعام ة ر التجارة اإللكترونيّ حدة قائمة مؤشّ ة المتّ العربيّ قليمي، تصدرت اإلمارات اإلصعيد العلى 

ة: ، المرتبة العالميّ 72.3> تها السعوديّة، تل2019في العام  28اَ مقارنةً مع المرتبة عالمي 37محتلّةً بذلك المرتبة  78.2مع تسجيلها نتيجة 

قد أتت  الجزائر أنّ إلى األونكتاد تقرير  وقد أشار<. 54ة: ، المرتبة العالميّ 70.6> < وعمان50ة: العالميّ ، المرتبة 72.1>  <، قطر49

في العام  80إلى المرتبة  2019في العام  109دول حول العالم لجّهة التحّسن في نتيجة المؤّشر مع تقدّم تصنيفها من المرتبة  4ضمن أفضل 

2020. 

 

 64 المرتبةو واردة في التقريرة عربيّ  ةدول 16بين  المرتبة السادسة محتالً بذلك رالمؤشّ في  60.4ل لبنان نتيجة سجّ  ي،محلّ ال الصعيد على

ً عالمي ً من المرتبة ا  في( 74)نتيجة  أعلى ثاني سجلّ قد  لبنان أن ذكره الجدير ومن. 2019 للعام ةاإللكترونيّ  التجارة رمؤشّ  في 69 متقدّما

الذين يمتلكون حساب  األفرادونسبة  %78 إلى اإلنترنت إستخدام مؤشرفي حين وصلت نتيجة  كفاءة الخدمات البريدية في معيار المنطقة

 .44 نسمة مليون لكل اآلمنة الخوادم عددبلغ و %45 مصرفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

 2 اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة ،األونكتاد :المصدر

تصنيف العام 

2019

تصنيف العام 

2020

كفاءة الخدمات 

البريدية

عدد الخوادم اآلمنة لكّل مليون 

نسمة

مؤشر إمتالك حساب 

مصرفي لدى مؤسسة 

مالية )%(

مؤشر إستخدام 

اإلنترنت )%(

المؤشر

2 1 97 92 98 97 95.9 سويسرا

1 2 93 94 100 96 95.8 هولندا

6 3 81 100 100 97 94.5 الدنمارك

3 4 97 94 98 89 94.4 سنغافورة

28 37 64 61 88 99 78.2 اإلمارات العربيّة المتّحدة

49 49 78 43 72 96 72.3 المملكة العربيّة السعوديّة

47 50 73 50 66 100 72.1 قطر

60 54 73 43 74 92 70.6 عمان

57 58 45 50 80 100 68.7 الكويت

69 64 74 44 45 78 60.4 لبنان

67 66 7 49 83 100 59.7 البحرين

80 76 71 39 42 67 54.7 األردن

74 77 69 46 37 67 54.6 تونس

109 80 73 33 43 60 52.2 الجزائر

97 95 27 49 29 74 44.8 المغرب

107 109 26 31 33 57 36.6 مصر

128 129 8 22 23 49 25.4 العراق

131 132 26 14 15 31 21.7 السودان

135 133 0 27 23 34 21.1 سوريا

141 138 27 14 6 27 18.5 اليمن

الدول العربيّة

لبناني المصدر: األونكتاد، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد ال



 
 

لبنان أخبار  

 لبنان بين األفضل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياالمراكز البحثيّة في 
 

( من معهد لودر في جامعة The Think Tanks and Civil Societies Programالمدنيّة )أَصدََر برنامج المراكز البحثيّة والمجتَمعات 

راً تقريراً يصنِّّف من خالله المراكز البحثيّة حول العالم بهدف تطوير قدراتها وتحسين أدائها نظراً ألهميّة تأثيرها لى الحكومات ع بنسلفانيا مؤخَّ

إرتَكَزت عمليّة اإلختيار والتصنيف على مجموعٍة واسعة من المعايير، منها جودة وعدد وإنتشار  والمجتَمعات المدنيّة. وبحسب التقرير، فقد

عة متقارير المراكز البحثيّة، وتأثير هذه التقارير على السلطات وصانعي القرار، وجدوى المعلومات التي ينشرها المركز البحثي، ونوعيّة وس

لكتروني وتواجده على اإلنترنت، وقدرته على تقليص الهّوة التي تفصل بين صانعي القرار من موّظفيه، وسمعته في اإلعالم، وموقعه اإل

 جهة، واألكاديمّيين والشعب من جهٍة أخرى، للذكر ال للحصر.

 

لى ق عوأضاف التقرير أّن البرنامج قد عقد عدّة إجتماعات إفتراضيّة من أجل محاربة جائحة فيروس الكورونا الذي شّكل خطر غير مسبو

البحثيّة  زالصّحة العالميّة، وحسن سير اإلقتصاد، وسبل العيش لكافّة سّكان العالم. وبحسب التقرير، فإّن اإلجتماع األّول علّق أنّه على المراك

ر تأثّراً ثأن تصبح أقوى، وأذكى وأسرع في محاربة الفيروس، كما وعليها أّن تشّكل توصيات فعّالة وسياسة من أجل مساندة القطاعات األك

 في العالم. وقد أدّى اإلجتماع الثاني إلى تشكيل خمسة فئات عمل والتي ترّكز على:

 

 األزمة الصحيّة العاّمة -

 تحضير إستراتيجيّات على الصعيد المحلّي والدولي من أجل التعافي اإلقتصادي -

 على أن تكون مبتكرة وشاملةتشكيل إستراتيجيّات خاّصة وعاّمة من أجل معالجة وصدّ أيّة أزمات مستقبليّة،  -

 إنشاء أنظمة سريعة ومرنة لالستجابة لألزمات المستقبلية -

 تشكيل نماذج عمل جديدة للمراكز البحثيّة -

 

وأضاف التقرير أيضاً أّن في اإلجتماع الثالث واألخير، قدّمت فئات العمل بعض التوصيات والمقترحات الرئيسيّة لمعالجة المسائل الخمس 

 آنفاً.المذكورة 

 

لَت الواليات المتّحدة األميركيّة أكبر عدد من المراكز البحثيّة في العالم في العام   (، تبعتها، وبفارٍق كبير، 2،203) 2020في هذا اإلطار، َسجَّ

ركز بحثّي(. م 412مركز بحثّي(، وكوريا الجنوبيّة ) 515مركز بحثّي(، والمملكة المتّحدة ) 612مركز بحثّي(، والهند ) 1،413الصين )

أكبر  سعلى صعيٍد محلّّيٍ، َكَشَف برنامج المراكز البحثيّة والمجتمعات المدنيّة من معهد لودر في جامعة بنسلفانيا أّن لبنان قد إستضاف ساد

سبقه(، والذي بَلََغ  )مقارنةً بالمركز السابع في العام الذي 2020عدٍد من المراكز البحثيّة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في العام 

( Arab Reform Initiative(. يجدر اإلشارة إلى أّن التقرير قد وضع مبادرة اإلصالح العربيّة )2019في العام  28مركزاً )ُمقارنةً ب 35

ل أدناه تصنيف أهّم . يبيِّّن الجدو2020في لبنان بين األفضل من حيث السياسات المثلى واإلستجابة المؤّسساتيّة لفيروس الكورونا في العام 

 :المراكز البحثيّة في لبنان بحسب عدّة معايير وفقاً لبرنامج المراكز البحثيّة والمجتمعات المدنيّة من معهد لودر في جامعة بنسلفانيا

 

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

 3 للبنانيا اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة ،بنسلفانيا جامعة في لودر معهد من المدنيّة والمجتمعات البحثيّة المراكز برنامج :المصدر

التصنيف الفئة المركز البحثي

21 أفضل المراكز البحثيّة

3 أفضل المراكز البحثيّة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

17 المراكز البحثيّة األفضل إدارة

26 أفضل إستخدام لشبكات التواصل اإلجتماعي

62 أفضل المراكز البحثيّة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مركز الزيتونة للدراسات واإلستشارات

67 أفضل المراكز البحثيّة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ة معهد عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدوليّ

83 أفضل المراكز البحثيّة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لبناني لدراسات السوق المعهد ال

85 أفضل المراكز البحثيّة بحسب مجال البحوث: ااألمن الغذائي المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة

55 أفضل المراكز البحثيّة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

138 أفضل المراكز البحثيّة المستقلّة

34 أفضل المراكز البحثيّة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مركز دراسات الوحدة العربيّة 

لبناني المصدر: برنامج المراكز البحثيّة والمجتمعات المدنيّة من معهد لودر في جامعة بنسلفانيا، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد ال

أفضل المراكز البحثيّة في لبنان

مركز كارنيغي للشرق األوسط

لبناني للدراسات السياسيّة  المركز ال



 
 

  

لبنان أخبار  

 2021 الثاني كانون شهر في سنويّا   %70.56 بنسبة نخفضت العقاريّة المبيع معامالت قيمة
كانون الثاني.  14كانت حركة القطاع العقاري ضعيفة في الشهر األّول من العام الحالي نتيجة الحجر الشامل الذي فرضته الحكومة بدءاً من 

قيمة المعامالت  كما إنكمشتمعاملة  1،482 إلىعلى أساٍس شهري  %88.93بنسبة  المبيع العقاريّة معامالت عددبالتفاصيل، فقد تراجع 

 150،338إلى  %4.94بنسبة ط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة متوّسِّ  نتيجةً لذلك، إنخفض د.أ. ارملي 0.22إلى  %89.48العقاريّة بنسبة 

ً من سنو %68.25العقاريّة بنسبة  المعامالت عدد فقد تراجع، سنوّيٍ صعيٍد كذلك على د.أ. في الشهر الذي سبقه.  158،155من  د.أ. يّا

وقد . د.أ ارملي 0.76من  %70.56بنسبة  قيمة معامالت المبيع العقاريّة كما وإنخفضت ،2020معاملة في شهر كانون الثاني  4،668

 .2020في نهاية العام  %1.53، من 2021مع نهاية الشهر األّول من العام  %1.21 إلى حّصة األجانب من عمليّات المبيع العقاريّةتقلّصت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،2021في شهر كانون الثاني د.أ.  962،618 إلى %67.99بنسبة  بيروت مدينة المعاملة العقاريّة الواحدة فيمتوّسط قيمة  رتفعجغرافيّاً، إ

إلى  %153.63في منطقة المتن بنسبة المعاملة العقاريّة الواحدة متوّسط قيمة ، كما وتحّسن 2020د.أ. في نهاية العام  693،797من 

إلى  %4.94و %103.04بنسبة  بعبداو كسروانتي منطق في متوّسط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة زاد، في السياق نفسه د.أ. 515،378

 .د.أ. بالتتالي 132،629د.أ. و 275،792

 

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

 4 اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة  ،العقاريّة للشؤون العاّمة المديريّة :المصدر

التغيّر السنوي كانون الثاني 2021 كانون الثاني 2020 التغيّر الشهري كانون الثاني 2021 كانون األّول 2020 حركة المعامالت العقاريّة

-68.25% 1,482 4,668 -88.93% 1,482 13,391 عدد المعامالت العقاريّة

-70.56% 0.22 0.76 -89.48% 0.22 2.12 قيمة المعامالت العقاريّة )مليار د.أ.(

-7.27% 150,338 162,134 -4.94% متوّسط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة )د.أ.( 158,155 150,338

لبناني المصدر: المديريّة العاّمة للشوون العقاريّة، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد ال
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لبنان أخبار  

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

   اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة ،لبنان مصر  :المصدر

 2021مليار د.أ. في منتصف شهر شباط  18.11تصل إلى بالعملة األجنبيّة  إحتياطات مصرف لبنان
 

ر ميزانيّة مصرف لبنان إنخفاضاً في موجوداته الخارجيّة بمبلغٍ   2021مليون د.أ. خالل النصف األّول من شهر شباط  322.88قدره تُظهِّ

. عند تنقيص محفظة اليوروبوند اللبنانيّة التي يحملها 2021مليار د.أ. في نهاية شهر كانون الثاني  23.47مليار د.أ.، من  23.14إلى 

مليار د.أ. في منتصف الشهر الثاني من العام  18.11ألجنبيّة مليار د.أ.، تصبح قيمة إحتياطاته بالعملة ا 5.03مصرف لبنان، والبالغة قيمتها 

 16.77مليون د.أ.( في قيمة إحتياطاته من الذهب إلى  293.27) %1.72الحالي. في سياق آخر، تُبيِّّن ميزانيّة مصرف لبنان تراجعاً بنسبة 

 مليار د.أ. نتيجة إنخفاض سعر الذهب بسبب إنخفاض أسعار النفط الخام.
 

مليار د.أ.( مقارنةً بالمستوى الذي  13.04) %36.04ى صعيٍد سنوّيٍ، فقد تراجعت قيمة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان بنسبة أّما عل

مليار د.أ. من جهٍة أُخرى، إرتفعت قيمة إحتياطات الذهب لدى مصرف  36.18، والبالغ حينها 2020كانت عليه في منتصف شهر شباط 

ل في الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 2.25) %15.50لبنان بنسبة  مليار  14.52حينها  مليار د.أ.( عند مقارنتها بالمستوى الُمَسجَّ

ل إجمالي اإلحتياطات )الموجودات الخارجيّة وإحتياطات الذهب( حوالي  من صافي  %40.83من الدين العاّم اإلجمالي و %36.52د.أ. يُشّكِّ

 شهر من خدمة الدين. 200حوالي الدين العاّم، وهو يغّطي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على إثر  مليار د.أ. 150.53خالل النصف األّول من شهر شباط إلى  مليار د.أ. 0.68في سياٍق متّصل، زادت ميزانيّة مصرف لبنان ب

إلى مليار د.أ.(  0.90) %1.65بنسبة موجودات األُخرى )والتي تمثّل رسملة خسائر التدّخل في السوق لتثبيت سعر الصرف( اإلرتفاع في ال

ً مع زيادة قيمة محفظة األوراق الماليّة بنسبة  55.62 مليار د.أ.، ما طغى على إنخفاض قيمة  40.56إلى  %1.03مليار د.أ.، ترافقا

د.أ. والتدنّي مليار  16.77إلى  %1.72مليار د.أ. وتراجع قيمة إحتياطي الذهب بنسبة  23.14إلى  %1.38الموجودات الخارجيّة بنسبة 

 مليار د.أ. 14.18إلى  %0.15في قيمة التسليفات للقطاع المالي اللبناني بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في منتصف شهر كما  هذا األخير من مجموع ميزانيّة %15.38مصرف لبنان إلى ل الموجودات الخارجيّةفي هذا اإلطار، تراجعت حّصة 

قبل فترة  %11.38من  %11.14ر كانون الثاني، كما وإنخفضت حّصة إحتياطّي الذهب إلى في نهاية شه %15.66، مقابِّل 2021شباط 

 أسبوعين.

 

 

تطّور  ال

السنوي )%(

تغيّر  نسبة ال

خالل فترة 

األسبوعين )%(

منتصف شهر 

شباط 2021

نهاية شهر 

ثاني  كانون ال

2021

منتصف شهر 

شباط 2020
مليار د.أ.

-36.04% -1.38% 23.14 23.47 36.18 الموجودات الخارجيّة

15.50% -1.72% 16.77 17.06 14.52 ٳحتياطّي الذهب

6.23% 1.03% 40.56 40.15 38.18 محفظة األوراق الماليّة 

0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 التسليفات للقطاع العاّم

-4.47% -0.15% 14.18 14.20 14.84 التسليفات للقطاع المالّي اللبناني 

0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 فروقات إعادة التقييم

40.25% 1.65% 55.62 54.72 39.66 الموجودات األخرى

0.47% 0.03% 0.26 0.26 0.26 الموجودات الثابتة الماديّة

4.79% 0.45% 150.53 149.85 143.64 مجموع الميزانيّة

169.87% 3.93% 22.46 21.61 8.32 النقد في التداول خارج مصرف لبنان 

-4.13% -0.67% 107.66 108.38 112.30 ودائع القطاع المالي

-9.75% 17.86% 4.78 4.06 5.30 ودائع القطاع العاّم

22.88% -1.78% 11.20 11.40 9.11 فروقات إعادة التقييم

-81.73% 3.96% 0.89 0.85 4.85 المطلوبات األخرى

-5.60% 0.00% 3.55 3.55 3.76 حسابات رأس المال

4.79% 0.45% 150.53 149.85 143.64 مجموع الميزانيّة

المصدر: مصرف لبنان، وحدة األبحاث اإلقتصادية في بنك اإلعتماد اللبناني
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 حتياطّي ال ه 
11.14%

محف ة األوراق 
الماليّة 
26.95%

اع التسليفات للقط
العامّ 
0.00%

اع التسليفات للقط
المالّي اللبناني 

9.42%

ييمفروقات إعادة التق
0.00%

الموجودات األخر 
36.95%

 الموجودات الثابتة
الماديّة
0.17%

2021منتص  شهر شبا   فيكمالبنانمصر ميزانيّةبنودأبرز

انيمصرف لبنان، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبن  المصدر

منتصف شهر شباط 

2021

منتصف شهر شباط 

2020

منتصف شهر شباط 

2019

منتصف شهر شباط 

2018

منتصف شهر شباط 

2017

منتصف شهر شباط 

2016

منتصف شهر شباط 

2015
مليار د.أ.

16.77 14.52 12.14 12.46 11.31 11.16 11.32 ٳحتياطّي الذهب

23.14 36.18 39.22 43.17 40.93 37.14 37.87 الموجودات الخارجيّة

المصدر: مصرف لبنان، وحدة األبحاث اإلقتصادية في بنك اإلعتماد اللبناني

34.88 إجمالي اإلحتياطات )مليار د.أ.(

36.52% كنسبة من الدين العاّم اإلجمالي )1(

40.83% كنسبة من الدين العاّم الصافي )1(

199.53 كعدد أشهر من خدمة الدين )2(
)1( مع نهاية شهر تشرين الثاني 2020

)2( المعّدل الشهري كما في نهاية شهر آب

وزارة الماليّة، جمعيّة المصارف في لبنان، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني المصدر: 
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ت ّور الموجودات الخارجيّة وإحتيا ّي ال    لد  مصر  لبنان 

الموجودات الخارجيّة حتياطّي ال ه 



 
 

  

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

 6 اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة ،المركزي اإلحصاء إدارة :المصدر

لبنان أخبار  

ر  2020 العامفي  %145.84بنسبة يزيد ألسعار ام تضخ   مؤّشِّ
 

ً إرتفاعاً شهر المركزي اإلحصاء إدارة عن الصادرة اإلحصاءات رظهِّ تُ  في لبنان خالل شهر  كأسعار اإلستهال رمؤّشِّ  في %8.15بنسبة  يّا

الزيادة  لتأخذ بعين اإلعتبار %44.02الثاني نتيجة تعديل أسعار النقل بنسبة  تشرينفي  %0.52بإرتفاع بلغ  ، مقارنةً 2020 األول كانون

م األسعار زيادةً نسبتها  .في أسعار السيّارات الجديدة ر تضخُّ َل مؤّشِّ في  284.04إلى  %145.84كذلك على صعيٍد سنوّيٍ، فقد َسجَّ

تسجيل جميع مكّونات المؤّشر زيادة في . ويأتي ذلك نتيجة 2019الشهر نفسه من العام في  115.54 قابِّل نتيجةم ،2020 األول كانون

ررافقها (، %5.2)تثقيل بنسبة  %559.77أسعار األلبسة واألحذية بنسبة  تعإرتفأسعارها حيث  المواد الغذائيّة والمشروبات أسعار في  تطوُّ

أسعار في وإرتفاع  (%13.1بة )تثقيل بنس %206.14النقل بنسبة في أسعار زيادة و( %20.0)تثقيل بنسبة  %402.25بنسبة غير الروحيّة 

(، دون إستثناء الزيادة الغير مسبوقة في أسعار %3.8)تثقيل بنسبة  %655.14األثاث والتجهيزات المنزليّة والصيانة المنزليّة بنسبة 

 ر أسعار اإلستهالك:مؤّشِّ ظهر الفقرة التالية تقلّبات أسعار البنود في تُ (. %1.4)تثقيل بنسبة  %392.46المشروبات الروحيّة والتبغ بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر إرتفاعاً شهريّاً في كّل المناطق شهدت فقد جغرافّيٍ، صعيدٍ  على أّما تبعته (، %4.18في الصدارة ) الجنوب ، حيث أتىالمعيشة غالء مؤّشِّ

 (.%1.25)( والنبطّية %1.28( والبقاع )%2.20( وبيروت )%2.97( وجبل لبنان )%3.76الشمال ) منطقة

 

التثقيل  التضّخم الشهري المنطقة

0.4% 2.20% بيروت

2.3% 2.97% جبل لبنان

0.6% 3.76% الشمال

0.3% 1.28% البقاع

0.3% 4.18% الجنوب

0.3% 1.25% النبطيّة

100.0% 8.15% لبنان

تضّخم األسعار في كانون األّول 2020 في مختلف المناطق اللبنانيّة

لبناني المصدر: إدارة اإلحصاء المركزي، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد ال

تثقيل ال
كانون األّول 2019 - 

كانون األّول 2020

ثاني 2020 -  تشرين ال

كانون األّول 2020

20.0% 402.25% 2.15% ة  المواد الغذائيّة والمشروبات غير الروحيّ

1.4% 392.46% 6.99% تبغ ة وال المشروبات الروحيّ

5.2% 559.77% 16.58% األلبسة واألحذية

2.9% 13.81% 2.23% المسكن - إيجار

13.6% 7.96% 1.37% المسكن - القيمة التأجيريّة للمالكين

11.8% 33.23% 9.55% المسكن - الماء والغاز والكهرباء والمحروقات األخرى

3.8% 655.14% 0.67% األثاث والتجهيزات المنزليّة والصيانة المنزليّة

7.7% 17.39% 0.06% الصّحة

13.1% 206.14% *44.02% النقل

4.5% 86.68% 0.42% اإلتّصاالت

2.4% 227.08% 4.99% ثقافة اإلستجمام والتسلية وال

6.6% 10.27% 0.00% التعليم

2.8% 608.97% 3.68% المطاعم والفنادق

4.1% 267.48% 2.85% سلع وخدمات متفّرقة

100.0% 145.84% 8.15% المؤّشر

* يعزى اإلرتفاع في أسعار النقل إلى الزيادة في أسعار السيّارات الجديدة

تغيّر في أسعار اإلستهالك ال

لبناني المصدر: إدارة اإلحصاء المركزي، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد ال



 
 

  

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

   بنانيالل اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة اإلقتصاديّة، البيان مجلّة   رابلس، مرفأ لبنانيّة، صح  ،MSCI ،لبنان مصر  :المصدر

لبنان أخبار  

 شركة مورغان ستانلي تزيل سهمين لبنانين من مؤّشرها لألسواق الحدوديّة
 

( وهي مزّود رئيسي لمؤّشرات وتحليالت مبنيّة على أبحاث مراجعتها .MSCI Incأصدرت شركة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال )

 MSCI Frontier Markets لمجموعة من المؤّشرات التي تصدرها نذكر منها مؤّشرها لألسواق الحدوديّة ) 2021الفصليّة لشهر شباط 

Index ) ليدير مورغان ستانلي بأنّها ستزيل سهمين لبنانيين أال وهما سوليدير "أ" وسووالذي يتضّمن أسهم لبنانيّة. بالتفاصيل، فقد كشفت شركة

سوق فردي إلى مرتبة ( MSCI Lebanon Indexمؤّشرها لألسواق الحدوديّة وذلك نتيجة إعادة تصنيف مؤّشر لبنان )"ب" من 

(Standalone Market) مشيرةً في هذا السياق إلى  2021شباط  26. أخيراً، ذكرت الشركة بأّن التغييرات ستدخل حيّز التنفيذ إبتداءاً من

 من سعر إقفالهما بهذا التاريخ. %80تم إزالتهما بقيمة توازي أّن سهمّي سوليدير "أ" و "ب" ست

 

 

 

  19-الكوفيدضّد  لبنان يبدأ بعمليّة التلقيح
 

ً لخّطة وزارة الصّحة العاّمة التي تهدف إلى تلقيح  2021شباط  14بدأ لبنان بتاريخ  من  %70عمليّة التلقيح ضدّ فيروس الكورونا وفقا

جرعة من لقاح فايزر وهي مخّصصة  28،500المجتمع ضدّ وباء الكورونا. بالتفاصيل، تحتوي الدفعة األولى التي وصلت إلى لبنان على 

عاماً وذلك وفقاً للمرحلة األولى من خّطة الوزارة )المرحلة  75لين في القطاع الصّحي وللمسنّين الذين تتخّطى أعمارهم اللألشخاص العام

 2.7مليون لقاح من فايزر الذي سيوّزع خالل العام الحالي، وحوالي  2.1أ(. يجدر الذكر أّن وزارة الصّحة العاّمة قد طلبت حوالي  –األولى 

وبحسب إحصاءات وزارة (. Astrazenecaمليون جرعة من لقاح أسترازنيكا ) 1.5( وCOVAXمنّصة كوفاكس )بر مليون جرعات ع

 .اإللكترونيّة التابعة للوزارة لتلقّي الجرعة األولى من لقاح فايزرعلى المنّصة شخصاً لغاية تاريخه  500،000الصّحة، تسّجل حوالي ال

 

 

 

 2020سنويّا  لغاية تشرين الثاني  %2.32بنسبة  تتحسن حركة مرفأ طرابلس
 

في . 2020شهر تشرين الثاني  خاللطن ألف  224شبه مستقّرة على أساس شهري عند عتبة ال مرفأ طرابلس برع الشحن العامّ حركة بقيت 

لَ  طن(، في حين بلغت نسبة الحموالت المصدَّرة  184،720من مجموع حركة الشحن ) %82.61دة ت الشحنات الوارِّ التفاصيل، َشكَّ

على صعيٍد سنوّيٍ  %2.32بنسبة  طرابلسالشحن العاّم عبر مرفأ حركة  تطّورت، فقد تراكمّيٍ على صعيٍد  أّماطن(.  38،887) 17.39%

. من 2019خالل الفترة نفسها من العام  ألف طن 1،936بمقارنةً ، 2020خالل األشهر األحد عشر األولى من العام  ألف طن 1،981إلى 

، في حين إنكمش عدد السيّارات 2020مع نهاية شهر تشرين الثاني  باخرة 553 إلىسنويّاً  %4.16بنسبة  عدد البواخر تراجع، ناحية أخرى

ة )دون إحتساب الواردات المرفئيّ  عائداتال إنخفضت، هذا اإلطارفي  .سيّارة 1،072إلى  %62.78المستوردة عبر مرفأ طرابلس بنسبة 

من  مليون د.أ. 12.51على صعيٍد سنوّيٍ إلى نحو  %9.31بنسبة  مرفأ طرابلسل الجمركيّة والواردات من الضريبة على القيمة المضافة(

 .2019في الفترة الموازية من العام  مليون د.أ. 13.79

 

مرفأ طرابلس  

نسبة التغيّر تشرين الثاني 2020 تشرين الثاني 2019 المؤّشرات

2.32% 1,981 1,936 حركة الشحن العاّم )آالف األطنان(

-4.16% 553 577 عدد البواخر

-62.78% 1,072 2,880 عدد السيّارات المستوَردة

-9.31% 12.51 13.79 العائدات المرفئيّة )مليون د.أ.(

خالل فترة األحد عشر شهراً المنتهية في

لبناني المصدر: مرفأ طرابلس، مجّلة البيان اإلقتصاديّة، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد ال



 
 

 2020 بياناته الماليّة للعامبنك بيبلوس ينشر 
 

مليون د.أ. مقارنةً بخسائر بلغت  61.47مسّجالً خسائر بحوالي  2020نشر بنك بيبلوس بياناته الماليّة غير المدقّقة عن حسابات للعام 

 547.05إلى  2020في العام  %128.11. بالتفاصيل، فقد إرتفع صافي اإليرادات من الفوائد بنسبة 2019مليون د.أ. في العام  121.51

تعزى الزيادة في صافي إيرادات الفوائد إلى مليون د.أ.  84.45إلى  %11.62مليون د.أ.، فيما تراجع صافي اإليرادات من العموالت بنسبة 

بالتوازي، نمت أرباح . 544و 536بخفض معداّلت الفوائد على ودائع الزبائن بحسب أحكام التعاميم الوسيطة رقم توصيات مصرف لبنان 

يجدر مليون د.أ.  209.02مليون د.أ. نتيجة تسجيل أرباح متاجرة بقيمة  205.20محفظة األدوات الماليّة واإليرادات التشغيليّة األُخرى إلى 

، مقارنة بمؤونات 2020مليون د.أ. خالل العام  612.52كّون مؤونات على خسائر إئتمانيّة متوقّعة بحوالي اإلشارة إلى أّن المصرف قد 

 224.18إلى  2020في العام  %73.97. في هذا اإلطار، إرتفع صافي اإليرادات التشغيليّة بنسبة 2019مليون د.أ. في العام  280.52بقيمة 

مليون د.أ. أّما لجهة الميزانية المجّمعة، فقد تراجعت موجودات  209.37إلى  %4.02التشغيليّة بنسبة مليون د.أ. قابله إنخفاض في األعباء 

 2.62إلى  %41.31مليار د.أ. في ظّل إنكماش صافي التسليفات بنسبة  18.84إلى حوالي  2020خالل العام  %14.05بنك بيبلوس بنسبة 

مليار د.أ. بالتوازي،  10.23إلى  %3.25التوظيفات لدى المصارف المركزيّة بنسبة مليار د.أ.، ما طغى على إرتفاع رصيد الصندوق و

لينخفض بذلك معدّل التسليفات مليار د.أ.،  14.92إلى حوالي  2020خالل العام  %14.12إنكمشت ودائع الزبائن لدى المصرف بنسبة 

ً أّن األموال الخاّصة للمصرف قد تراجعت أيضاً ، 2019في نهاية العام  %25.72مقابل  %17.58الصافية من ودائع الزبائن إلى  علما

 مليار د.أ. 1.56إلى  2020في العام  %6.49بنسبة 

 

 

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

 8 اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة ،بيبلوس بنك بيروت، بورصة :المصدر

الشركات أخبار  

بنك بيبلوس

نسبة التغيّر )%(
مع نهاية شهر كانون األّول 

2020

مع نهاية شهر كانون األّول 

2019 مليون د.أ.

أبرز بنود الميزانيّة

-14.05% 18,838.24 21,917.61 الموجودات

3.25% 10,234.07 9,911.54 رصيد الصندوق والتوظيفات لدى المصارف المركزيّة

-41.31% 2,623.18 4,469.90 تسليفات الزبائن الصافية

-14.12% 14,922.92 17,375.83 ودائع الزبائن

-6.49% 1,557.46 1,665.53 األموال الخاّصة

)% النسب )

17.58% 25.72% محفظة التسليفات من ودائع الزبائن

نسبة التغيّر )%( 2020 2019 مليون د.أ.

أبرز بنود بيان الدخل

-18.15% 1,371.94 1,676.11 إيرادات الفوائد

24.42% 109.27 87.82 الضريبة على الفوائد

-46.93% 715.62 1,348.47 أعباء الفوائد

128.11% 547.05 239.82 صافي اإليرادات من الفوائد 

-11.62% 84.45 95.55 صافي اإليرادات من العموالت 

177.22% 205.20 74.02
أرباح محفظة األدوات الماليّة واإليرادات التشغيليّة 

األخرى

118.35% 612.52 280.52 صافي خسائر اإلئتمان

73.97% 224.18 128.86 صافي اإليرادات التشغيليّة 

-4.02% 209.37 218.14 مجموع األعباء التشغيليّة

-49.41% -61.47 -121.51 صافي األرباح

لبناني المصدر: بورصة بيروت، بنك بيبلوس، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد ال



 
 

  

النقدي الوضع
 

 "،4الواسع، "م الكتلة النقديّة بمفهومهاعلى وقعٍ إيجابّي. في التفاصيل، إرتفعت  2021شباط  4أنهت كّل المؤّشرات النقديّة أسبوعها المنتهي في 

محفظة سندات الخزينة  مع العلم أنّ  ،.مليار ل.ل 212،243على صعيٍد سنوّيٍ إلى  %0.62بنسبة على صعيٍد أسبوعّي و مليار ل.ل. 782.42ب

 . في األسبوع المذكور.مليار ل.ل 200بقد إرتفعت  ل القطاع غير المصرفيبَ من قِّ المكتتَب بها 
 

 42،743 إلىعلى أساٍس أسبوعّيٍ  مليار ل.ل. 735.33، بالتي تشمل السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانيّةو "،1"م الكتلة النقديّةنََمت ، في المقابل

. وقد ل.ل مليار 42ب الودائع تحت الطلبحجم  ما طغى على إنخفاض.، مليار ل.ل 777بزيادة حجم النقد المتداول  بفعلمليار ل.ل.، وذلك 

مليار  69،675لى لتصل إسنويّاً  %13.71 ةنسببوعني خالل األسبوع الم مليار ل.ل. 709.38ب، "2الكتلة النقديّة بالليرة اللبنانّية، "مزادت 

 ل.ل.
 

مليار ل.ل. في األسبوع المنتهي  26،932( إلى %0.10مليار ل.ل. ) 25.95ب (1م-2حجم اإلدّخار بالعملة الوطنيّة )م تدنّىفي هذا اإلطار، 

 .مليار ل.ل 130،848( إلى %0.10مليار ل.ل. ) 127.23ب (2م-3رصيد الودائع المعنونة بالعمالت األجنبيّة )موتقلّص ، شباط 4في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةالماليّ  األسواق
 

كانون  28في قيم سندات الخزينة األخير الذي أُ مليون د.أ.( في مزاد  371.932مليار ل.ل. ) 560.688نحو  عم  ت الحكومة اللبنانيّة من جَ ّكنَمَ تَ 

 .الثاني
 

الثالث سنوات  فئة منسندات الخزينة  تهابعت من اإلكتتابات،( %61.73األسد )على حّصة السبع سنوات  فئةندات الخزينة من س تذَ حوَ إستَ وقد 

 .(%2.60( وتلك من فئة الستّة أشهر )35.67%)
 

 .كانون الثاني 28 زادفي م %6.08 على سندات الخزينة بالليرة اللبنانيّة  (weighted average yield)متوّسط المردود غَ لَ بَ  في هذا اإلطار،

 بالتتالي. %6.50و %5.50و %4.00ثابتاً عند فئة الستّة أشهر والثالث سنوات والسبع سنوات  المردود على سندات الخزينة من بقيوقد 

 

المالي األداء  

 ياألسبوعي دلتقرير اإلقتصاا

   اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة رويترز، لبنان، مصر  المصدر:

خمسة عشر سنة عشر سنوات سبع سنوات خمس سنوات ثالث سنوات سنتين سنة ستّة أشهر ثالثة أشهر سندات الخزينة اللبنانية

10.92% 10.00% 6.50% 6.00% 5.50% 7.00% 4.50% 4.00% 3.50% المردود

ثالثة أشهر
ستّة أشهر

سنة

ثالث سنوات
خمس سنوات

سبع سنوات

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

01234567

نسبة المردود حس  اإلستحقاق   

الوضع النقدي

مليار ل.ل.

1.75% 42,743 42,008 م1

1.03% 69,675 68,965 م2

0.29% 200,523 199,941 م3

0.37% 212,243 211,461 م4

-0.10% 26,932 26,958 م2-م1

-0.10% 130,848 130,975 م3-م2

4 شباط 282021 كانون الثاني 2021
نسبة التغيّر 

)%(

المصدر: مصرف لبنان، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني

150 000

200 000

250 000

2021شباط  20214كانون الثاني  28

199 941200 523
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الو   النقدي   مليار 

3م 4م

مصرف  لبنان، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني  المصدر

النسبة من القيمة 

اإلسميّة اإلجماليّة

القيمة اإلسميّة 

)بمليارات ال ل.ل.(

المردود 

)%(

سندات الخزينة 

اللبنانيّة

2.60% 14.580 4.00% ستّة أشهر

35.67% 200.000 5.50% ثالث سنوات

61.73% 346.108 6.50% سبع سنوات

100 00%  60 688 المجموع

مزاد 28 كانون الثاني 2021

لبناني المصدر: رويترز، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد ال



 
 

      

   

 المؤّشرات أهمّ  وأداء بيروت بورصة حركة
 

بوع هذا األسبشكٍل كبير ورصة بيروت حركة التداول على بإرتفعت 

يل، العاديّة التابعة لبنك عودة. بالتفاصنتيجة التداول الكبير على األسهم 

سهم، مقابل  7،669،525عدد األسُهم المتداَولة إلى  فقد زاد

لقيمة ا إرتفعت، في السياق عينهسهم في األسبوع الفائت.  676،839

مليون  3.71مليون د.أ.، مقارنةً ب 16.72التداوليّة لألسهم لتصل إلى 

لى ع المصرفيد َسيَطَرت أسُهم القطاع د.أ. في األسبوع المنصرم. وق

 من مجموع عدد األسهم المتداولة. 95.39%
 

سهم  1،533،905إلى  لةم المتداوَ عدد األسهُ اليومي لط متوّسِّ ال زادوقد 

 إرتفعوكما  في األسبوع الذي سبقه، همس 169،210 هذا األسبوع، من

مليون د.أ.، مقارنةً  3.34إلى  متوّسط القيمة التداوليّة اليوميّة لألسهم

 . في األسبوع الماضي.د.أ مليون 0.93بحوالي 
 

 Marketالرسملة السوقيّة ) في سياٍق متّصل، تراجعت

Capitalization 0.33 طفيفة بلغت بنسبة( لبورصة بيروت% 

أسعار  إنخفاضفي ظّل  ، وذلكمليار د.أ. 6.92إلى حوالي أسبوعيّاً 

ً  إرتفاعو أسهم خمسة من جهٍة أخرى، أنهى . أسعار ثالثة أسهم أيضا

أسبوعه على  (”CLASI“)ر بنك اإلعتماد اللبناني للبورصة مؤّشِّ 

عن إقفال األسبوع السابق ليصل إلى  %0.10بنسبة   إنكماش

669.28. 
 

أسُهم سوليدير "أ" بعمليّات التداول  ترّكزت في القطاع العقاري،

سعر  تراجعمن مجموع عدد األسُهم المتداَولة(، مع  %4.40و"ب" )

 19.25على أساس أسبوعي إلى  %2.18سهم سوليدير "أ"  بنسبة 

 19.19إلى  %1.08سعر سهم سوليدير "ب" بنسبة  إنخفاضود.أ. 

 د.أ.  13.00إلى  %3.70تراجع سعر سهم هولسيم بنسبة كما و د.أ.

ر بنك اإلعتماد اللبناني ألداء القطاع مؤّشِّ في هذا اإلطار، سّجل 

  %1.88بنسبة أسبوعي  إنكماش (”CLCI“)العقاري في البورصة 

 .991.76ليصل إلى 
 

األسهم العاديّة التابعة لبنك في القطاع المصرفي، فقد إستحوذت أّما 

( من مجموع عدد األسُهم %95.26حّصة األكبر )على ال عودة

 ر بنك اإلعتماد اللبنانيمؤّشِّ  إرتفع من جهته، المتداَولة خالل األسبوع.

هذا  %2.62بنسبة  (”CLFI“)ألداء القطاع المالي في البورصة 

، وهو أعلى مستوى له خالل هذا العام. أتى هذا 447.10سبوع إلى األ

شهادات اإليداع التابعة لبنك لبنان والمهجر سعر  زيادةفي ظّل  اإلرتفاع

األسهم العاديّة ، ترافقاً مع زيادة سعر د.أ. 2.32إلى  %9.43بنسبة 

 إرتفاعد.أ. و 2.20إلى  %6.28بنسبة  لبنان والمهجرالتابعة لبنك 

  د.أ. 1.35إلى  %2.27بنسبة  عودةسهم العاديّة التابعة لبنك األسعر 

 

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

 10 اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة بيروت، بورصة المصدر:

اللبنانيّة األسهم سوق  

نسبة التغيّر نسبة التغيّر اإلقفال في اإلقفال في مؤّشرات االعتماد

منذ مطلع العام )%( األسبوعي )%( 19 شباط 2021 12 شباط 2021 اللبناني للبورصة

3.86% -0.10% 669.28 669.97
 مؤشّر بنك اإلعتماد اللبناني العاّم للبورصة 

>.CLASI<

5.05% 2.62% 447.10 435.70
مؤشّر بنك اإلعتماد اللبناني ألداء القطاع المالي 

>.CLFI< في البورصة

3.10% -1.88% 991.76 1,010.77
مؤشّر بنك اإلعتماد اللبناني ألداء القطاع العقاري 

>.CLCI< في البورصة
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قبمة المؤّشر

للبورصةالعاماللبنانياإلعتمادبنكمؤّشر
CLASI

CLASI     0 10%

.CLASI

قيمة التغيير اليومي نسبة التغيير اليومي القيمة

4.06 0.611% 669.28

تاريخ أدنى مستوى 

خالل العام
أدنى مستوى خالل العام

تاريخ أعلى مستوى 

خالل العام

أعلى مستوى خالل 

العام

2021/01/04 640.84 2021/02/12 669.97

 تاريخ أدنى مستوى
أدنى مستوى منذ إنشاء 

المؤّشر
تاريخ أعلى مستوى 

أعلى مستوى منذ 

إنشاء المؤّشر

2020/03/19 530.67 2008/07/07 1801.01

لبناني العام للبورصة مؤّشر االعتماد ال

الجمعة 19 شباط 2021

350

450

550

650

1
9
/0

2
/2

0
2
0

1
1
/0

4
/2

0
2
0

2
/0

6
/2

0
2
0

2
4
/0

7
/2

0
2
0

1
4
/0

9
/2

0
2
0

5
/1

1
/2

0
2
0

2
7
/1

2
/2

0
2
0

1
7
/0

2
/2

0
2
1

قيمة الؤّشر

البورصةفيالماليالق ا ألداءاللبنانياإلعتمادبنكموّشر
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CLFI          2 62%
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قيمة المؤّشر

CLCI البورصةفيالعقاريالق ا ألداءاللبنانياإلعتمادبنكمؤّشر

CLCI          1 88%



 
 

         

 

اللبنانيّة األسهم سوق  

بحسب  1.182 مستوىإلى  على بورصة بيروتلألسُهم المدَرجة  (P/BV) لسعر على القيمة الدفتريّةل المثقَّل متوّسطال راجعمن جّهته، ت

 أسعار إقفال نهار الجمعة.

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

 11 اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة بيروت، بورصة المصدر:

دفترية  قيمة ال سعر اإلقفال/ال

للسهم
سعر اإلقفال/ربحيّة السهم

(Price/Book  (Price/

Value) Earnings)

4.05% 1.74 37.69 1,925,000 100,000,000 29.39% $4,913,982 3.34% 256,148 -2.18% $19.25 سوليدير أ 

4.92% 1.73 37.57 1,247,350 65,000,000 9.32% $1,558,928 1.06% 81,552 -1.08% $19.19 سوليدير ب

0.00% 0.49 11.80 66,061 71,033,333 - - - - 0.00% $0.93 البنك اللبناني للتجارة - أسهم مدرجة 

0.00% - - 70,500 750,000 - - - - 0.00% $94.00 D البنك اللبناني للتجارة - أسهم تفضيليّة فئة

0.00% - - 24,770 263,510 - - - - 0.00% $94.00 E البنك اللبناني للتجارة - أسهم تفضيليّة فئة

10.66% 0.34 1.73 794,527 588,538,215 58.11% $9,717,498 95.26% 7,306,323 2.27% $1.35 بنك عودة - أسهم مدرجة  

9.09% 0.30 1.54 143,568 119,639,761 - - - - 0.00% $1.20 بنك عودة - شهادات ايداع 

0.00% - - 52,425 750,000 - - - - 0.00% $69.90 H بنك عودة أسهم تفضيليّة فئة

0.00% - - 112,250 2,500,000 0.54% $89,800 0.03% 2,000 0.00% $44.90 I بنك عودة أسهم تفضيليّة فئة

0.00% - - 115,610 2,750,000 - - - - 0.00% $42.04 J بنك عودة أسهم تفضيليّة فئة

0.00% 1.03 5.96 370,176 20,796,417 - - - - 0.00% $17.80 بنك بيروت - أسهم مدرجة  

0.00% - - 135,000 5,400,000 - - - - 0.00% $25.00  H بنك بيروت أسهم تفضيليّة فئة

0.00% - - 125,000 5,000,000 - - - - 0.00% $25.00  I بنك بيروت أسهم تفضيليّة فئة

0.00% - - 75,000 3,000,000 - - - - 0.00% $25.00 J بنك بيروت أسهم تفضيليّة فئة

0.00% - - 100,000 4,000,000 - - - - 0.00% $25.00 K بنك بيروت أسهم تفضيليّة فئة

-3.77% 0.24 3.50 288,413 565,515,040 - - - - 0.00% $0.51 بنك بيبلوس - أسهم مدرجة  

-18.60% - - 70,000 2,000,000 0.91% $151,795 0.06% 4,337 -18.60% $35.00 بنك بيبلوس أسهم تفضيليّة فئة 2008 

-1.13% - - 79,100 2,000,000 0.49% $81,275 0.03% 2,055 -1.13% $39.55 بنك بيبلوس أسهم تفضيليّة فئة 2009

0.00% 0.49 8.50 81,163 1,309,078 - - - - 0.00% $62.00 بنك بيبلوس - شهادات ايداع 

0.00% 0.49 4.78 61,680 51,400,000 - - - - 0.00% $1.20 بنك بيمو - أسهم مدرجة 

0.00% - - 17,500 350,000 - - - - 0.00% $50.00 بنك بيمو - أسهم تفضيليّة فئة 2013

5.45% 0.16 1.05 171,439 73,896,010 0.02% $2,627 0.02% 1,210 9.43% $2.32 بنك لبنان والمهجر - شهادات إيداع 

6.28% 0.15 1.00 473,000 215,000,000 0.00% $220 0.00% 100 6.28% $2.20 بنك لبنان والمهجر - أسهم مدرجة 

0.00% 1.53 17.72 34,835 10,920,000 - - - - 0.00% $3.19 رسامني يونس للسيارات "ب"

-10.34% 1.73 - 253,709 19,516,040 1.23% $206,464 0.21% 15,800 -3.70% $13.00 هولسيم لبنان 

0.00% 1.71 18.58 36,900 9,000,000 - - - - 0.00% $4.10 شركة االسمنت االبيض - أسهم إسميّة

سوق األسهم اللبنانيّة

تغيير نسبة ال

منذ مطلع العام

رسملة السوق

)بأالف الدوالرات(

عدد األسهم 

المدرجة

% من قيمة 

تداول  ال

األسبوعي

تداول  قيمة ال

األسبوعي

% من حجم 

تداول  ال

األسبوعي

تداول حجم ال

 األسبوعي

تغيير  ال

األسبوعي

)%(

سعر اإلقفال بورصة بيروت

المصدر: بورصة بيروت، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني

نسبة التغيير االقفال األخير االقفال ما قبل األخير

350.20% $16,722,589 $3,714,498 قيمة التداول األسبوعي 

1033.14% 7,669,525 676,839 حجم التداول األسبوعي

260.16% $3,344,518 $928,625 ة اليوميّة لألسهم  متوّسط القيمة التداوليّ

806.51% 1,533,905 169,210 ة يوميّاً متوّسط عدد األسهم المتدوال

-0.33% $6,924,974,035 $6,947,896,707 رسملة السوق )بورصة بيروت( 

-2.79% 1.182 1.216 متوّسط سعر اإلقفال / القيمة الدفترية لألسهم

لبناني المصدر: بورصة بيروت، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد ال

تحليل أداء بورصة بيروت

1.16

1.17

1.18

1.19

1.2

1.21

1.22

2021شباط  202119شباط  12

1 216

1 182

ت ّور مؤّشرات التقييم النسبيّة لبورصة بيروت 

القيمة الدفتريّة  السعر

، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة لد  بنك اإلعتماد اللبنانيبيروت بورصة  المصدر



 
 

  

والماليّة اإلقتصاديّة لبنان مؤّشرات  

 ياألسبوعي دلتقرير اإلقتصاا

 12 اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة المصدر:

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

مؤّشرات إقتصاديّة

- 18.73* 52.52* 54.96 53.39 51.24 49.97 48.30 الناتج المحلي ) مليون د.أ.(

- -25.00%* -6.90%* -1.93% 0.55% 1.61% 0.42% 1.88% نمّو  الناتج المحلي الحقيقي

- 2,745* 7,661* 8,013* 8,778* 8,530* 8,540* 8,619* الناتج المحلي للفرد

2.6* 2.9 2.6 2.6 2.4 2.9 وافدة ) مليار د.أ.( اإلستثمارات األجنبيّة المباشرة ال

4.95% 5.28% 4.93% 5.09% 4.70% 6.03% اإلستثمارات الخارجيّة المباشرة / الناتج المحلي اإلجمالي

صناعة

1,367 (2) 2,497 2,548 2,474 2,527 2,956 3,150 الصادرات الصناعية ) مليون د.أ.(

58.3 (2) 190 266 257 236 234 269 الماكينات الصناعيّة المستوردة

سياحة

194,395 (1) 1,936,320 1,963,917 1,856,795 1,688,357 1,517,927 1,354,647 إجمالي السيّاح

-68% (6) -2% 7% 5% -9% 2% 8% الزيادة في المبيعات الخالية من الضريبة

العقارات

222.8 (7) 14,387 6,839 8,134 9,954 8,482 8,006 8,952 قيمة معامالت بيع و شراء العقارات

1,482 (7) 82,202 50,352 60,714 73,541 64,248 63,386 70,721 عدد معامالت بيع و شراء العقارات

3,722 (5) 4,899 7,144 9,271 9,935 10,294 11,159 رخص البناء )بآالف األمتار المربّعة(

1,336.70 (3) 3,203 4,702 5,149 5,265 5,043 5,517 تسليمات اإلسمنت )بآالف األطنان (

المواصالت

4,561 (6) 6,524 7,985 8,629         8,737 7,240 8,281 مرفأ بيروت: حركة الشحن العام )000 طن(

0.21 (7) 2.50 8.68 8.84 8.24 7.61 8.22 6.57 مطار بيروت: عدد الرّكاب )مليون(

التجارة الخارجيّة

9,071 (4) 19,239 19,980 23,130 18,705 18,069 20,494 اإلستيرادات )مليون د.أ.(

2,967 (4) 3,731 2,952 2,844 2,977 2,952 3,313 الصادرات )مليون د.أ.(

(6,104) (4) الميزان التجاري )مليون د.أ.( 17,181- 15,117- 15,729- 20,287- 17,028- 15,508-

28.22% 25.86% 23.14% 19.26% 28.17% األصول الجارية / الناتج المحلي اإلجمالي

ميزان المدفوعات

(10,202.7) (5) صافي الموجودات األجنبيّة لدى القطاع المالي )مليون د.أ.(        (1,407)        (3,354)         1,238           (157)            (4,823)           (4,351)

23.14 (9) 24.09 37.27 39.67 41.99 40.71 37.09 37.86 الموجودات الخارجيّة لدى مصرف لبنان )مليار د.أ.(

18.11 (9) 19.06 31.57 - - - - - إحتياطات بالعملة األجنبيّة 

16.77 (9) 17.32 13.94 11.77 11.96 10.71 9.85 10.95 إحتياطّي الذهب لدى مصرف لبنان )مليار د.أ.(

المالية العاّمة

8,679 (2) النفقات العامة )مليون د.أ.(       13,952 13,528 14,867       15,381 17,792 16,901

6,144 (2) اإليرادات العامة )مليون د.أ.(       10,879 9,576 9,923       11,625 11,546 11,065

(1,136) (2) ي )مليون د.أ.(         1,307 724 21         1,428 636- 287- الفائض األّول

(2,535) (2) العجز اإلجمالي )مليون د.أ.(        (3,073) 3,952- 4,944-        (3,756) 6,246- 5,837-

11.07% 7.03% 9.65% 7.91% 6.36% العجز اإلجمالي / الناتج المحلي اإلجمالي

9.95% 9.71% 9.69% 9.36% 9.07% خدمة الدين /  الناتج المحلي اإلجمالي

85.43 (5) 81.24 75.72 69.32 65.42 61.54 57.3 صافي الدين اإلجمالي )مليار د.أ.(

161.82%* 155.13%* 151.03%* 148.96% 146.15% 140.71% 137.82% الدين اإلجمالي / لناتج المحلي اإلجمالي

الوضع النقدي و التضخم

140.79 (8) 139.81 141.77 148.31 145.16 139.20 131.17 124.53 م 4  )مليار د.أ.(

17.87 (8) 18.24 31.16 42.98 45.45 47.95 46.25 43.27 م2-م1 )مليار د.أ.(

246.76% 121.01% 89.84% 98.05% 106.25% 104.17% 100.66% الكتلة النقديّة م 2 / الناتج المحلي

145.84% (6) 6.96% 3.98% 5.01% 3.14% -3.40% -1.66% التغيير في مؤّشر غالء المعيشة

الهيكل المصرفي

47 (3) 47 49 49 50 53 55 عدد المصارف التجاريّة

1,032 (3) 1,058 1,080 1,065 1,056 1,039 1,020 عدد الفروع

190,310 (5) 216,781 249,484 219,856 204,311 185,989 175,697 إجمالي الموجودات  )مليون د.أ.(

145,204 (5) 163,758 178,556 172,965 166,446 154,951 147,637 ودائع )مليون د.أ.( إجمالي ال

37,107 (5) 49,769 59,386** 60,318 57,180 54,224 50,899 التسليفات للقطاع الخاص )مليون د.أ.(

25.56% (5) 30.39% 33.26%** 34.87% 34.35% 34.99% 34.48% ودائع   التسليفات للقطاع الخاص / ال

80.29% (5) 76.02% 70.62% 68.72% 65.82% 64.88% 65.71% نسبة الدولرة

1,507.50 1,507.50 1,507.50 1,507.50 1,507.50 1,507.50 1,507.50 سعر الصرف )د.أ. إلى ل.ل.(

ماليّة مؤشّرات لبنان اإلقتصاديّة وال

)1( في نهاية شهر آذار 2020 - )2( في نهاية شهر آب 2020 - )3( مع نهاية شهر أيلول 2020 - )4( في نهاية شهر تشرين األّول 2020 - )5( في نهاية شهر تشرين الثاني 2020 - )6( في نهاية شهر كانون األّول 2020 - )7( في نهاية شهر كانون الثاني 2021 - 

)8( 4 شباط 2021 - )9( في منتصف شهر شباط 2021

* األرقام ت هر تقديرات الصندوق النقد الدولي

** أرقام التسليفات للعام 2018 تعكس إعادة تصنيف بنود الميزانيّة المجمَّعة للمصارف من قِّبَل مصرف لبنان، و لك بهدف اإللتزام بمتطّلبات المعيار الدولي للتقارير الماليّة رقم 9.



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصرفي والق ا  لبنان تصني   

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

 13 اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة فيتش، موديز، ،بورز أند ردستاند المصدر:

نظرة المستقبليّة ال تصنيف ال األمد

سلبيّة CC طويلة األمد بالعمالت المحليّة

C قصيرة األمد بالعمالت المحليّة

- SD طويلة األمد بالعمالت األجنبيّة

SD قصيرة األمد بالعمالت األجنبيّة

- C طويلة األمد

- CC طويلة األمد بالعمالت المحليّة

- RD طويلة األمد بالعمالت األجنبيّة

C قصيرة األمد

فيتش

لبناني  المصدر: ستاندرد أند بورز، موديز، فيتش، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد ال

لبنانيّة التصنيف اإلئتماني للجمهوريّة ال

ستاندرد أند بورز

شركة التصنيف

موديز

المصارف المصنّفة

النظرة المستقبليّة
التصنيف اإلئتماني 

القصير األمد

التصنيف اإلئتماني 

الطويل األمد
النظرة المستقبليّة

التصنيف اإلئتماني 

الطويل األمد
النظرة المستقبليّة

العملة المحليّة 

لألمد البعيد
النظرة المستقبليّة

العملة األجنبيّة لألمد 

البعيد

- SD - Withdrawn SD - Withdrawn - RD - Withdrawn سلبيّة
Caa3 - 

Withdrawn
مستقّر Ca - Withdrawn بنك عودة

- - SD - Withdrawn - - سلبيّة
Caa3 - 

Withdrawn
مستقّر Ca - Withdrawn بنك لبنان والمهجر

- - - - RD - Withdrawn سلبيّة
Caa3 - 

Withdrawn
مستقّر Ca - Withdrawn بنك بيبلوس

- SD - Withdrawn SD - Withdrawn - - - 0 - بنك البحر المتوّسط

ستاندرد أند بورز

لبنانيّة تصنيفات المصارف ال

 المصدر: موديز، فيتش، ستاندرد أند بورز، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني

فيتش موديز
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This document is being furnished to you solely for your information and may not be reproduced or 
redistributed to any other person. This document does not constitute an offer or invitation to subscribe to or 
purchase any security, and neither this document nor anything contained herein shall form the basis of any 

contract or commitment whatsoever. 
 

Reasonable care has been taken to ensure that the facts stated herein are accurate and the estimates, 
opinions and expectations contained herein are fair and reliable. 
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