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 م في المؤّشر العالمي للفجوة بين الجنسينفي العال 132لبنان يحتّل المرتبة  <
 1  2021عن العام 

 على صعيد ترتيب السعادة حول العالم خالل الفترة 123لبنان في المرتبة  <
 2  2020و 2018الُممتّدة بين عامي 
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 8  2021الفصل األّول من العام 
 9 2020األول  حتّى شهر تشرين %15.12 بنسبةتتراجع  الصادرات الصناعيّة <
سنويّاً لغاية شهر شباط  %14.24بنسبة  يتحّسنمرفأ بيروت  عبر الشحن العامّ  <

2021   10 
سنويّاً خالل شهر كانون الثاني  %11.11تتراجع بنسبة  حركة مرفأ طرابلس <

2021   10 
 11  2019في العام  %7.2اإلقتصاد اللبناني يتراجع بنسبة  <
 

 األداء المالي     
 12   الوضع النقدي <
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 المؤش ر في العالم في 132 المرتبة يحتل   لبنان

 2021 العام عن الجنسين بين للفجوة العالمي
 

في المؤّشر العالمي  132أتى لبنان في المركز 

، مسّجالً نتيجة 2021للفجوة بين الجنسين للعام 

 .2020في العام  0.600مقارنةً بنتيجة  0.638

 

 ترتيب صعيد على 123 المرتبة في لبنان

 بين الُممتد ة الفترة خالل العالم حول السعادة

 2020و 2018 عامي
 

ً  123ال المرتبة في لبنان أتى  والمرتبة عالميّا

ً  العاشرة  لعامل العالميّة السعادة تقرير في إقليميّا

 .4.584 نتيجة ومسّجالً  2021

 

 %29معدَّل إشغال الفنادق في بيروت عند 

 2021في شهر كانون الثاني 
 

 وفقاً لتقرير أرنست أند يونغ حول أداء الفنادق ذات

 منطقة الشرقاألربعة والخمسة نجوم في  فئتَي

األوسط، تراجع معدَّل إشغال الفنادق في مدينة 

نقاط مئويّة على صعيٍد سنوّيٍ إلى  4.5بيروت ب

 .2021خالل شهر كانون الثاني  29%

 

حوالي عند  صةمساحات البناء المرخَّ 

لغاية شهر شباط  متر مرب ع ألف 198.26

2021 
 

 بنسبة صةمساحات البناء المرخَّ  عتتراجَ 

خالل الشهرين األّولين من العام  51.42%

متر مربّع، مقارنةً مع  198،262إلى  2021

متر مربّع في الفترة نفسها من العام  408،077

2020. 

 

بالعملة األجنبي ة  إحتياطات مصرف لبنان

مليار د.أ. في نهاية شهر  17.12تصل إلى 

 2021آذار 
 

إنخفضت إحتياطات مصرف لبنان بالعملة 

مليون د.أ. خالل  384.77بمبلغٍ قدره األجنبيّة 

 17.12إلى  2021النصف الثاني من شهر آذار 

 مليار د.أ. في منتصفه. 17.51مليار د.أ.، من 

 

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

 608000/01 ت:  - لبنان – بيروت – العدليّة  -   اإلقتصاديّة األبحاث وحدة



 
 

  

لبنان أخبار  

  2021 العام عن الجنسين بين للفجوة العالمي المؤش ر في العالم في 132 المرتبة يحتل   لبنان
 

يسلِّّط من  "2021الفجوة بين الجنسين في العالم للعام حول " اً تقرير (World Economic Forum) أَصدَر المنتدى اإلقتصادي العالمي

 156يم يخالله الضوء على األثر اإليجابي لتقليص الفوارق بين الرجال والنساء على القدرة التنافسيّة للبلدان. في التفاصيل، يقوم التقرير بتق

ن الجنسين على األصعدة اإلقتصاديّة، والتعليميّة، والصحيّة، والسياسيّة، وذلك بهدف رصد المجاالت التي دولة حول العالم وفقاً لإلختالفات بي

في العام  %67.7تحتاج إلى إتّخاذ إجراءاٍت مناسبة لتقليص الفجوة بين الجنسين. أشار التقرير أّن مؤّشر الفجوة بين الجنسين في العالم بلغ 

وقد َكَشَف التقرير أّن  ينبغي تقليصها إلكمال المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي. %32.3سبتها ، مّما يعكس وجود فجوة ن2021

من الفجوة في مجال الثقافة  %95.0من الفجوة في مجال الصّحة بين الرجال والنساء و %97.5الدول التي شملها المؤّشر قد نجحت بسدّ 

أّن التطّور قد بقي بطيئاً في مجالَي المشاركة اإلقتصاديّة وقّوة الوساطة والقرارات السياسيّة إذ تّم سدّ  والتعليم. في المقابل، أشار التقرير إلى

دولةً كان قد تّم تغطيتها في مؤّشر  153بالتتالي. وقد أظَهر التقرير أيضاً أنّه من أصل  بين الجنسين من تلك الفجوات %21.8و %58.3فقط 

ر وقد َكَشَف التقري. المؤّشر العالمي للفجوة بين الجنسيندولة تحّسناً في  98زال مشمولة في مؤّشر هذا العام، حقَّقت العام المنصرم، والتي ال ت

الفجوة من  %80أّن ثماني بلدان )أال وهي أيسلندا، فنلندا، النرويج، نيوزيالندا، السويد، ناميبيا، رواندا وليتوانيا( قد نجحت في سدّ أكثر من 

من الفجوة بين  %44. في المقلَب اآلخر، َسدّت أفغانستان، والتي حلّت في المرتبة األخيرة حوالي 2021ين في المؤّشر خالل العام بين الجنسَ 

 الذكور واإلناث لديها في المؤّشر المذكور.

 

ام    ععلى صعيٍد إقليمّي، جاءت مجدَّداً منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في المرتبة األخيرة في المؤّشر العالمي للفجوة بين الجنسين لل

من الفوارق  %60خلف منطقة جنوب آسيا، مع العلم بأّن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا قد تمّكنت حتّى يومنا هذا من سدّ نحو  2021

في منطقة أميركا الشماليّة التي  %76.4، والتي تصدَّرت الالئحة، وحوالي أوروبّا الغربيّةفي منطقة  %77.6بين الجنسين، مقارنةً بحوالي 

ً بحسب التقرير، فقد َحَوت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أسوأ دول في العالم في معيارَحلّت في المرتبة الثانية  . بالتحديد، ودائما

نطقة م المشاركة السياسيّة لعاٍم آخر على التوالي. كذلك أتت المنطقة في المركز ما قبل األخير في مجال المشاركة اإلقتصاديّة، متفّوقةً على

قت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا في نطاق الثقاف  ةجنوب آسيا فقط. بالتوازي، تفوَّ

دولةً في منطقة  12والتعليم وعلى كّلٍ من شرق آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا في نطاق الصّحة. أّما على صعيٍد إجمالّيٍ، فقد تمّكنت 

لت  بيّة العرتقرير، إحتلّت اإلمارات ووفقاً للدول تراجعاً في نتيجتها في المؤّشر.  6الشرق األوسط وشمال أفريقيا من تحسين نتيجتها، فيما َسجَّ

، تبعتها تونس 2021( في المؤّشر العالمي للفجوة بين الجنسين للعام 0.716في العالم والمركز األّول في المنطقة )نتيجة:  72المتّحدة المرتبة 

؛ النتيجة: 131: (، واألردن )المرتبة العالميّة0.639؛ النتيجة: 129(، مصر )المرتبة العالميّة: 0.649؛ النتيجة: 126)المرتبة العالميّة: 

0.638.) 

  

، ما يعني أنّه نََجَح بسدّ 2021في العام  0.638في المؤّشر العالمي للفجوة بين الجنسين مسّجالً نتيجة  132محليّاً، أتى لبنان في المركز 

 139نان قد إحتّل المركز . في التفاصيل، أَوَضح التقرير أّن لب2020في العام  0.600من الفجوة بين الجنسين، مقارنةً بنتيجة  63.8%

)نتيجة:  82( في معيار الثقافة والتعليم، والمركز 0.964)نتيجة:  113( في معيار المشاركة اإلقتصاديّة، والمركز 0.487عالميّاً )نتيجة: 

، تجدر اإلشارة إلى أّن ( لجهة قّوة الوساطة والقرارات السياسيّة. أخيراً 0.129)نتيجة:  112( في مؤّشر الصّحة والحياة، والمركز 0.970

 ( للذكر ال للحصر.137( والبحرين )المرتبة العالميّة: 136( والجزائر )المركز العالمي: 133لبنان قد تفّوق على تركيّا )المركز العالمي: 

 

 يي األسبوعداإلقتصالتقرير ا

 1 اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة ،العالمي اإلقتصادي المنتدى :المصدر

تصنيف  ال

للعام 2021

نتيجة للعام  ال

2021

تصنيف للعام  ال

2021

نتيجة للعام  ال

2021

تصنيف للعام  ال

2021

نتيجة للعام  ال

2021

تصنيف  ال

للعام 2021

نتيجة للعام  ال

2021

تصنيف  ال

للعام 2021

نتيجة للعام  ال

2021

نتيجة للعام  ال

2020

دول منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا

24 0.403 130 0.963 89 0.987 135 0.510 72 0.716 0.656 ة المتّحدة اإلمارات العربيّ

69 0.212 91 0.969 108 0.970 144 0.445 126 0.649 0.644 تونس

78 0.196 102 0.968 105 0.973 146 0.421 129 0.639 0.629 مصر

144 0.066 145 0.957 84 0.991 133 0.538 131 0.638 0.623 األردن

112 0.129 82 0.970 113 0.964 139 0.487 132 0.638 0.600 لبنان

114 0.123 105 0.967 101 0.975 140 0.486 133 0.638 0.635 تركيّا

100 0.151 144 0.958 111 0.966 142 0.456 136 0.633 0.634 الجزائر

143 0.066 143 0.959 90 0.985 134 0.518 137 0.632 0.629 البحرين

148 0.053 151 0.948 86 0.990 136 0.504 142 0.624 0.629 قطر

153 0.022 94 0.968 59 0.997 137 0.498 143 0.621 0.650 الكويت

113 0.126 139 0.961 116 0.956 148 0.407 144 0.612 0.604 المغرب

150 0.041 138 0.961 98 0.977 143 0.453 145 0.608 0.602 ُعمان

101 0.147 146 0.957 138 0.879 145 0.440 146 0.606 0.614 موريتانيا

138 0.077 123 0.964 97 0.980 149 0.390 147 0.603 0.600 ة السعوديّة المملكة العربيّ

151 0.036 129 0.963 119 0.953 150 0.375 150 0.582 0.584 إيران

142 0.067 115 0.965 118 0.953 153 0.285 152 0.568 0.567 سوريا

109 0.136 96 0.968 145 0.807 155 0.228 154 0.535 0.530 العراق

154 0.001 95 0.968 152 0.717 154 0.282 155 0.492 0.494 اليمن

المصدر: المنتدى اإلقتصادي العالمي، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني

قرارات  وساطة وال قّوة ال

السياسيّة
نتيجة اإلجماليّة للمؤشّر ثقافةالمشاركة اإلقتصاديّةال تعليم وال حياةنسبة ال صّحة وال مؤشّر ال



 
 

لبنان أخبار  

 2020و 2018 عامي بين الُممتد ة الفترة خالل العالم حول السعادة ترتيب صعيد على 123 المرتبة في لبنان
  

م الذيالعالميّة" السعادة "تقرير من التاسعة النسخة مؤّخراً  المتحدة األمم أصدرت ً  يُقدِّّ ً  مسحا  ويهدف دولة. 149 في السعادة لحال إستقصائيّا

ً  الذاتيّة الرفاهيّة مبدأ وفهم قياس علم معاينة إلى رئيسيٍّ  بشكلٍ  التقرير  حول الحياة تقييم ُسبُلل المناسب والتحليل الُمحدَّث الترتيب تقديم مع ترافُقا

 (’Gallup World Poll‘) ‘العالمي غالوب مؤّسسة إستفتاء’ من ُمستقاة معلومات إلى باإلستناد المراتب بتحديد التقرير يقوم بالتفصيل، العالم.

 أبرز تقييم حول تتمحور أسئلة مجموعة على )األفضل(( 10 و )األسوأ( صفر بين يتراوح تصنيف إعطاء )عبر األفراد إجابات على يقوم الذي

مات  ترتيب جانب وإلى باإلضافة، .2020و 2018 عامي بين ما الُممتدّة أعوام الثالثة فترة خالل إستقصائيّة دراسات ضمن الحياة مقّوِّ

ر على التقرير يأتي ،2021 للعام العالميّة السعادة تقرير في الحياة لتقييم الوطنيّة المتوّسطات كِّ  المحلّي الناتج إجمالي وهي رئيسيّة عوامل ستّة ذِّ

 إليها. توصَّل الذي النتائج وفهم لتفسير محاولةٍ  في الفساد، موإنعدا الَكَرم، الحريّة، الُمتَوقَّع، الصحيّة الحياة أمد اإلجتماعي، الدعم الواحد، للفرد

    المذكورة. والعوامل النتائج بين وُمقنِّعَة واضحة عالقة أو رابط إيجاد التقرير يُحاول بالتالي،

 

 2018 اميع بين الُممتدّة الفترة خالل السعادة مستوى حيث من الدول قائمة فنلندا تصدّرت عالمّيٍ، صعيدٍ  وعلى التقرير، لنتائج بالنسبة أّما

  .بالتتالي 7.571 ونتيجة 7.620 بنتيجة وسويسرا الدنمارك من كل   تبعتها 7.842 نتيجة تسجيلها مع 2020و

 

 اً،عالميّ  22ال المركز وفي 6.647 بنتيجة المنطقة دول عرش على البحرين تربّعت بحيث األفضل األداء صاحبة الخليجيّة الدول كانت إقليميّاً،

  (.6.494 النتيجة: ؛26 العالمي: )الترتيب السعوديّة العربيّة والمملكة (6.561 النتيجة: ؛25 العالمي: )الترتيب المتّحدة العربيّة ماراتاإل تلتها

ل فقد بلبنان، يتعلّق ما في أّما   ذكورةالم الفترة خالل السابق( التقرير في 4.772 نتيجة مع )مقارنةً  السعادة مؤّشر في 4.584 نتيجة األخير هذا سجَّ

ً  العاشرة المرتبة في وضعه ما   عالميّاً. 123وال إقليميّا
 

  

 

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

 2 اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة ،المتّحدة األمم :المصدر

الترتيب العالمي النتيجة الدولة

1 7.842 فنلندا

2 7.620 الدنمارك

3 7.571 سويسرا

22 6.647 البحرين

25 6.561 اإلمارات العربيّة المتّحدة

26 6.494 المملكة العربيّة السعوديّة

47 6.106 الكويت

80 5.410 ليبيا

106 4.918 المغرب

109 4.887 الجزائر

111 4.854 العراق

122 4.596 تونس

123 4.584 لبنان

125 4.517 األراضي الفلسطينيّة

127 4.395 األردن

132 4.283 مصر

134 4.227 موريتانيا

141 3.658 اليََمن

المصدر: األمم المّتحدة، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني

ترتيب السعادة )2020-2018(

تصنيف تقرير السعادة العالميّة للعام 2021



 
 

لبنان أخبار  

 2021شهر كانون الثاني  في %29عند  إشغال الفنادق في بيروتمعدَّل 
 

ل إشغال الفنادق في معدَّ  تراجعاألوسط،  منطقة الشرقاألربعة والخمسة نجوم في  تَيفئ وفقاً لتقرير أرنست أند يونغ حول أداء الفنادق ذات

بنسبة  ط تعرفة الغرفةمتوسّ  وقد إرتفع .2021كانون الثاني خالل شهر  %29مئويّة على صعيٍد سنوّيٍ إلى  نقاط 4.5بمدينة بيروت 

 63إلى  %110.1متوافرة بنسبة  قة عن كّل غرفةٍ اإليرادات المحقَّ  مستوى كما وزاد، في شهر كانون الثاني د.أ. 213سنويّاً إلى  142.1%

 د.أ.

 

 

 

 

 

ر البيان التالي التطّور الشهري لمعدَّل إشغال الفنادق في العاصمة بيروت خالل الفترة الممتدّة بين  كانون الثاني و 2020كانون الثاني يُظهِّ

2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لت، ّيٍ إقليم على صعيدٍ  شهر  اللخ التقريرالتي شملها التسعة  عواصمالبين  ندقّيٍ ف نسبة إشغالٍ متوّسط  علىأسادس مدينة بيروت  َسجَّ

 والذي بلغ من فئتَي األربعة والخمسة نجوم، ل إشغال الفنادقالئحة عواصم المنطقة لجهة معدَّ  الدوحةرت تصدَّ  بحيث 2021الثاني  كانون

متوّسط تعرفة للغرفة  أعلى بيروت مدينة تَحقّق، في سياٍق متّصل .للذكر ال للحصر (،%54والرياض ) (%61)أبو ظبي  تبعتها ،70%

بحيث أضطرت الفنادق اللبنانيّة إلى تعديل تعرفتها بالليرة اللبنانيّة لمواكبة نسب التضّخم المرتفعة   د.أ. 213والذي بلغ  في المنطقة الواحدة

( د.أ. 190) الكويت تبعت بيروت كّل من سعر صرف العملة الوطنيّة مقابل الدوالر األميركي. وقد  في ظّل التدهور غير المسبوق في

 د.أ.(. 149والرياض )

 

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

 3 اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة ،يونغ أند أرنست :المصدر

التغيّر كانون الثاني 2021 كانون الثاني 2020

-4.5 نقاط مئويّة 29.0 34.0 معّدل إشغال الفنادق )%(

142.1% 213 88 متوّسط تعرفة الغرفة )د.أ.( 

110.1% 63 30 اإليرادات المحقَّقة عن كّل غرفة متوافرة )د.أ.( 

أداء قطاع الفنادق في بيروت خالل شهر

أرنست أند يونغ، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني المصدر: 
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الت ّور ال هري في نسبة إ  ا  ال نادق في بيروت

أرنست أند يونغ، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني  المصدر

نسبة التغيّر
كانون الثاني 

2021

كانون الثاني 

2020
نسبة التغيّر

كانون الثاني 

2021

كانون الثاني 

2020

التغيّر )نقطة 

مئويّة(

كانون الثاني 

2021

كانون الثاني 

2020
العاصمة

-73.8% 22 82 -27.9% 110 152 -34.4 20 54 المنامة

-75.0% 24 94 -34.4% 76 116 -50.1 31 81 القاهرة

-79.2% 15 70 -21.3% 109 139 -37.1 13 50 عّمان

-53.6% 76 164 -21.3% 190 242 -27.8 40 68 الكويت

110.1% 63 30 142.1% 213 88 -4.5 29 34 بيروت

-78.6% 17 78 -44.0% 77 138 -34.7 21 56 مسقط

-20.8% 60 75 -21.8% 85 109 0.9 70 69 الدوحة

-33.6% 80 121 -9.0% 149 164 -20.0 54 74 الرياض

-55.0% 39 86 -37.6% 63 101 -23.7 61 85  أبو ظبي

أداء قطاع الفنادق في منطقة الشرق األوسط خالل شهر

لبناني المصدر: أرنست أند يونغ، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد ال

اإليرادات المحقّقة عن كّل غرفة متوافرة )د.أ.( متوّسط تعرفة الغرفة )د.أ.( معّدل إشغال الفنادق )%(
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 هر  انون خ  األوس ال رقمن قةفيال نادقإ  ا نسبةمتوّس 
2021ال اني 

أرنست أند يونغ، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني  المصدر
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انون خ    هر   في من قة ال رق األوس    أ د متوّس  تعرفة ال رفة 
2021ال اني 

أرنست أند يونغ، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني   المصدر



 
 

  

لبنان أخبار  

 2021لغاية شهر شباط  متر مرب ع ألف 198.26حوالي عند  صةمساحات البناء المرخَّ 
 

 لعقاري،عات مستوى العرض في القطاع اصة في لبنان، والتي تعكس توقّ مساحات البناء المرخَّ  وصلتإستناداً إلى إحصاءات نقابة المهندسين، 

فقد ، أّما على صعيٍد تراكمّيٍ  .األّول منه الشهر فيمتر مربّع  45،098، مقابِّل 2021الثاني من العام شهر المتر مربّع خالل  153،164إلى 

 408،077متر مربّع، مقارنةً مع  198،262إلى  2021خالل الشهرين األّولين من العام  %51.42 بنسبة صةمساحات البناء المرخَّ  عتتراجَ 

 .متر مربّع في الفترة نفسها من العام السابق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احات البناء مس المناطق األخرى حيث بلغت حّصتها منعلى محافظة جبل لبنان  فقد تفّوقتبالنسبة للتوزيع الجغرافي لرخص البناء، أّما 

 متر مربّع 35،147) والبقاع ،<(%24.87> متر مربّع 49،311) الجنوب، تلتها محافظة (%39.62)متر مربّع  78،548صة المرخَّ 

ّن أرقام محافظة أ . يجدر الذكر<(%0.91متر مربّع > 1،802) وبيروت، <(%16.49> متر مربّع 32،702)النبطيّة و، <(17.73%>

 الشمال ال تتضّمن الرخص المعطاة من قبل نقابة المهندسين في الشمال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كل  من ، تبعتها2021حتّى شهر شباط  متر مرّبع 703، والذي وصل إلى أعلى معدّل إستثمار للرخصة الواحدةب البقاع حظيت محافظة وقد

 150) بيروتو ،متر مربّع(251) الشمالو متر مربّع(، 382) الجنوبو ،متر مربّع( 385)والنبطيّة ، مربّع(متر  473) جبل لبنان محافظة

 .متر مربّع(

 

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

 4 اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة ،المهندسين نقابة :المصدر

1,557,256 شباط 2015

787,494 شباط 2016

1,539,259 شباط 2017

1,439,533 شباط 2018

1,115,931 شباط 2019

408,077 شباط 2020

198,262 شباط 2021

تطّور مساحات رخص البناء )متر مربّع( خالل فترة الشهرين 

المنتهية في

المصدر: نقابة المهندسين، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني
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1,557,256

787,494

1,539,259
1,439,533

1,115,931

408,077

198,262

متر مربّ 

البناءرخ لمساحاتالسنويالت ّور

متوّسط  المساحة )متر 

مربّع( للرخصة الواحدة
عدد الرخص  المساحة )متر مربّع(

150 12 1,802 بيروت

473 166 78,548 جبل لبنان

251 3 752 الشمال *

703 50 35,147 البقاع

382 129 49,311 الجنوب

385 85 32,702 النبطيّة

446 445 1 8,262 المجموع

لبناني المصدر: نقابة المهندسين، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد ال

التوزيع الجغرافي لرخص البناء لغاية شهر شباط 2021

*إّن أرقام محافظة الشمال ال تتضّمن الرخص المعطاة من قبل نقابة المهندسين في الشمال

بيروت

0.91 

جبل لبنان

39.62 

*الشمال 

البقاع 0.38

17.73 

الجنوب

24.87 

النبطيّة

16.49 

2021ل اية  هر  با   البناءرخ لمساحاتال  رافيالتو ي 

لبنانيالمهندسين، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد ال نقابة  المصدر
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هر للرخصة الواحدة بحس  المحاف ات ل اية    متر مربّ  متوّس  المساحة 
2021 با  

بنانيالمهندسين، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد الل نقابة  المصدر



 
 

لبنان أخبار  

 2021مليار د.أ. في نهاية شهر آذار  17.12تصل إلى بالعملة األجنبي ة  لبنانإحتياطات مصرف 
 

ر ميزانيّة مصرف لبنان إنخفاضاً في موجوداته الخارجيّة بمبلغٍ قدره  إلى  2021مليون د.أ. خالل النصف الثاني من شهر آذار  384.77تُظهِّ

تنقيص محفظة اليوروبوند اللبنانيّة التي يحملها مصرف لبنان، والبالغة قيمتها مليار د.أ. في منتصفه. عند  22.54مليار د.أ.، من  22.15

مليار د.أ. في نهاية الشهر الثالث من العام الحالي. في سياق آخر، تُبيِّّن  17.12مليار د.أ.، تصبح قيمة إحتياطاته بالعملة األجنبيّة  5.03

مليار د.أ. مع تراجع سعر  15.54يون د.أ.( في قيمة إحتياطاته من الذهب إلى مل 399.60) %1.71ميزانيّة مصرف لبنان تراجعاً بنسبة 

 بحيث أدّى اإلرتفاع في مردود السندات الحكوميّة األميركيّة إلى زيادة تكاليف الفرصة لإلحتفاظ بالذهب. الذهب بشكل كبير
 

مليار د.أ.( مقارنةً بالمستوى الذي  13.08) %37.12بنسبة  أّما على صعيٍد سنوّيٍ، فقد تراجعت قيمة الموجودات الخارجيّة لمصرف لبنان

مليار د.أ. من جهٍة أُخرى، إرتفعت قيمة إحتياطات الذهب لدى مصرف لبنان  35.23، والبالغ حينها 2020كانت عليه في نهاية شهر آذار 

ل في الفترة نفسها  0.72) %4.88بنسبة  ل  14.82حينها  من العام الماضي، والبالغمليار د.أ.( عند مقارنتها بالمستوى الُمَسجَّ مليار د.أ. يُشّكِّ

من صافي الدين  %38.18من الدين العاّم اإلجمالي و %34.17إجمالي اإلحتياطات )الموجودات الخارجيّة وإحتياطات الذهب( حوالي 

 شهر من خدمة الدين. 187العاّم، وهو يغّطي حوالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على إثر  مليار د.أ. 152.22خالل النصف الثاني من شهر آذار إلى  مليار د.أ. 0.64ميزانيّة مصرف لبنان بفي سياٍق متّصل، زادت 

إلى مليار د.أ.(  1.36) %2.34بنسبة موجودات األُخرى )والتي تمثّل رسملة خسائر التدّخل في السوق لتثبيت سعر الصرف( اإلرتفاع في ال

ً مع زيادة  59.35 مليار د.أ.، ما طغى على إنخفاض قيمة  40.76إلى  %0.18قيمة محفظة األوراق الماليّة بنسبة مليار د.أ.، ترافقا

 مليار د.أ.  15.54إلى  %2.51مليار د.أ. وتراجع قيمة إحتياطي الذهب بنسبة  22.15إلى  %1.71الموجودات الخارجيّة بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في نهاية شهر آذار كما  هذا األخير من مجموع ميزانيّة %14.55مصرف لبنان إلى ل الخارجيّةالموجودات في هذا اإلطار، تراجعت حّصة 

 قبل فترة أسبوعين. %10.52من  %10.21في منتصف شهر آذار، كما وإنخفضت حّصة إحتياطّي الذهب إلى  %14.87، مقابِّل 2021

 

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

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

نهاية شهر آذار  

2021

نهاية شهر آذار  

2020

نهاية شهر آذار  

2019

نهاية شهر آذار  

2018

نهاية شهر آذار  

2017

نهاية شهر آذار  

2016

نهية شهر آذار  

2015
مليار د.أ.

15.54 14.82 11.91 12.22 11.47 11.38 10.93 ٳحتياطّي الذهب

22.15 35.23 38.56 43.39 40.09 36.59 38.48 الموجودات الخارجيّة

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

32.67 إجمالي اإلحتياطات )مليار د.أ.(

34.17% كنسبة من الدين العاّم اإلجمالي )1(

38.18% كنسبة من الدين العاّم الصافي )1(

186.88 كعدد أشهر من خدمة الدين )2(
)1( مع نهاية شهر  كانون األّول 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 المو ودات الخار يّة وإحتيا ّي ال    لدى مصرف لبنان 

الموجودات الخارجيّة حتياطّي الذهب

تطّور  ال

السنوي )%(

تغيّر  نسبة ال

خالل فترة 

األسبوعين )%(

نهاية شهر 

آذار 2021

منتصف شهر 

آذار 2021

نهاية شهر 

آذار 2020
مليار د.أ.

-37.12% -1.71% 22.15 22.54 35.23 الموجودات الخارجيّة

4.88% -2.51% 15.54 15.94 14.82 ٳحتياطّي الذهب

6.28% 0.18% 40.76 40.69 38.35 محفظة األوراق الماليّة 

0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 التسليفات للقطاع العاّم

-4.60% -0.06% 14.14 14.15 14.82 التسليفات للقطاع المالّي اللبناني 

0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00 فروقات إعادة التقييم

38.72% 2.34% 59.35 58.00 42.79 الموجودات األخرى

0.37% 0.03% 0.26 0.26 0.26 الموجودات الثابتة الماديّة

4.06% 0.42% 152.22 151.58 146.28 مجموع الميزانيّة

152.61% 1.45% 24.21 23.87 9.59 النقد في التداول خارج مصرف لبنان 

-4.36% 0.41% 108.16 107.72 113.09 ودائع القطاع المالي

5.99% -2.19% 4.74 4.85 4.47 ودائع القطاع العاّم

8.38% -3.23% 10.20 10.54 9.41 فروقات إعادة التقييم

-77.36% 27.89% 1.36 1.06 6.01 المطلوبات األخرى

-4.59% 0.00% 3.55 3.55 3.72 حسابات رأس المال

4.06% 0.42% 152.22 151.58 146.28 مجموع الميزانيّة

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

الموجودات 
الخارجيّة

14.55%

 حتياطّي الذهب
10.21%

محف ة األوراق 
الماليّة 

اع التسليفات للقط26.78%
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38.99%
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الماديّة

0.17%

2021   ار هرنهايةفي مالبنانمصرفمي انيّةبنودأبر 

انيمصرف لبنان، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبن  المصدر



 
 

  

 حول المعامالت النقدي ة بالعملة األجنبي ة 581يصدر التعميم الوسيط للمصارف رقم  مصرف لبنان
 

والذي عدّل القرار األساسي رقم  581تحت التعميم الوسيط رقم  13318القرار الوسيط رقم  2021آذار  24أصدر مصرف لبنان بتاريخ 

الذي أُصدر  151. بالتفاصيل، التعميم األساسي رقم 2021أيلول  30عبر العمل بأحكامه إلى  151تحت التعميم األساسي رقم  13221

للمصارف بهدف تسهيل السحوبات النقديّة من حسابات العمالء المعنونة بالعمالت األجنبيّة الذين ال والموّجه  2020نيسان  21بتاريخ 

رار أنّه في حال طلب العميل إجراء أيّة سحوبات أو عمليّات صندوق نقداً من . ينّص الق148يستفيدون من أحكام التعميم األساسي رقم 

ة رالحسابات أو من المستحقّات العائدة له بالدوالر األميركي أو بغيرها من العمالت األجنبيّة فعلى المصارف تسديد المبلغ الموازي باللي

ليرة لبنانيّة للدوالر األميركي الواحد  3،900لعمليّات الصرافة والذي هو عند  اللبنانيّة بحسب سعر السوق المعتمد في المنّصة اإللكترونيّة

صرف مفي الوقت الحالي. باإلضافة إلى ذلك، على المصارف المعنيّة بيع العمالت األجنبيّة التي تجنيها هذه األخيرة من هذه المعامالت إلى ال

ركي  بين المصارف اللبنانيّة وعمالئها سوف تبقى خاضعة للسعر الذي يحدّده مصرف المركزي، مع العلم أّن باقي العمليّات بالدوالر األمي

 لبنان في تعامله مع المصارف.

 

 

 

 

ة اإللكتروني ة لعملي ات الصرافة  مصرف لبنان يُصِدر ثالث إعالمات متعل قة بالمنص 
 

ومؤّسسات الصرافة يطلب منهما اإلشتراك في المنّصة إعالمين موّجهين إلى المصارف  2021آذار  22أَصدََر مصرف لبنان بتاريخ 

والتسجيل على التطبيق اإللكتروني العائد إليها. على المصارف اإللتزام  2021نيسان  16اإللكترونيّة لعمليّات الصرافة خالل مدّة أقصاها 

الصادر عن  13236ة في القرار األساسي رقم بالشروط التي سيصدرها مصرف لبنان فيما على مؤّسسات الصرافة اإللتزام بالشروط الوارد

آذار إعالم جديد يطلب من  23مصرف لبنان وذلك تحت طائلة شطب المؤّسسات المخالفة. في هذا اإلطار، أصدر مصرف لبنان بتاريخ 

 وهي مقيّضة( Web Portalخالله من المصارف الولوج إلى المنّصة اإللكترونيّة لعمليّات الصرافة من خالل تطبيق منشأ على بوابة ويب )

( خاّصة بالمصارف. كما وأشار اإلعالم أّن مصرف لبنان سوف يعقد دورة تدريبيّة إفتراضيّة لجميع المصارف والتي يحدّد IPبعناوين )

 موعدها وطريقة اإلشتراك بها الحقاً.

 

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

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

لبنان أخبار  



 
 

 2020في العام  %14.75بنسبة  تنخفض أقساط التأمين على الحياة
 

 31( لمحةً عن أقساط التأمين على الحياة التي تّم تحصيلها لدى 592)العدد  2020آذار في عددها لشهر  "البيان اإلقتصاديّة" مجلّة نشرت

في أقساط التأمين  %14.75سنوّيٍ بنسبة  تراجع. في التفاصيل، كشف المقال عن 2020شركة تأمين على الحياة عاملة في لبنان خالل العام 

أداء تراجع إلى  المجلّة. كذلك أشارت 2019مليون د.أ. في العام  491.66، مقابل د.أ. مليون 428.42إلى  2020على الحياة في العام 

 2019ام مليون د.أ. في الع 258.29، بحيث إنكمشت أقساط التأمين على الحياة لديها من شركات التأمين المملوكة من قبل مصارف لبنانيّة

مبّررة هذا التراجع بمجموعة من العوامل كتفّشي وباء كورونا و"الكابيتال كونترول" المفروض  2020مليون د.أ. في العام  197.80إلى 

 بشكل غير رسمي. 

 

ن على من مجموع أقساط التأمي %63.4من منظاٍر آخر، وبحسب المقال، إستحوذت أكبر عشر شركات تأمين عاملة في لبنان على حّصة 

" شركة "بانكرزمن هذه األقساط. وقد جاءت  %87.8، في حين بلغت حّصة أكبر عشرين شركة 2020الحياة وعلى غير الحياة في العام 

، (%19.6)زيادة سنويّة بنسبة  مليون د.أ. 147.81في الصدارة لجهة حجم أقساط التأمين على الحياة وعلى غير الحياة، والتي وصلت إلى 

( %0.4تراجع سنوي بنسبة  ؛مليون د.أ. 120.18متاليف " ) ( و"%11.8تراجع سنوي بنسبة  ؛مليون د.أ. 135.62" )انز سناأليتبعتها "

 (، للذكر ال للحصر. %34.7زيادة سنويّة بنسبة  ؛مليون د.أ. 117.82" )ميدغلفو"

 

، تلتها شركة 2020( في تحصيالت أقساط التأمين على الحياة خالل العام %134.7الزيادة السنويّة األكبر ) "360رل وقد حقّقت شركة "

 31من أصل فقط تأمين  شركات 6(. يجدر الذكر أّن %56.9" )بنكرزو"  (%73.9" )سي.أي.جي( ومن ثّم شركة "%85.0" )العربيّة"

شركات  25تحصيالت أقساط التأمين على الحياة لدى قد حقّقت زيادةً في مداخيلها من أقساط التأمين على الحياة، في حين إنخفضت نسبة 

 أخرى.

 

 

 

لبنان أخبار  

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

   اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة ،اإلقتصاديّة البيان م لّة :المصدر

تغيّر  نسبة ال

السنويّة
2020 2019 )ألف د.أ.(

-3.8% 81,220 84,470 متاليف

-12.6% 64,300 73,550 بنكاسورنس

-17.2% 58,970 71,220 اليانز سنا

-4.1% 33,950 35,400 ليا

-23.0% 29,410 38,180 س ج ب ل للتأمين

-47.7% 24,780 47,370 أدير

-36.8% 22,810 36,100 أروب

56.9% 21,490 13,700 بنكرز

-22.4% 13,990 18,020 أكسا الشرق األوسط

-17.7% 12,750 15,500 بيروت اليف

40.4% 11,370 8,100 فيدليتي

-5.9% 7,620 8,100 ة السويسريّة اللبنانيّ

31.4% 7,620 5,800 سيكوريتيه

85.0% 7,050 3,810 العربيّة

-16.7% 6,040 7,250 اإلعتماد اللبناني للتأمين

-24.5% 3,850 5,100 ميدغلف

134.7% 3,520 1,500 رل 360

73.9% 2,800 1,610 سي.أي.جي

-6.1% 2,450 2,610 برقان

-23.6% 2,330 3,050 كابيتال

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

حياة لدى أكبر 20 شركة تأمين لبنانيّة تأمين على ال أقساط ال

تغيّر  نسبة ال

السنويّة
2020 2019 )ألف د.أ.(

19.6% 147,810 123,580 بنكرز

-11.8% 135,615 153,780 اليانز سنا

-0.4% 120,180 120,710 متاليف

34.7% 117,820 87,500 ميدغلف

-7.8% 94,180 102,110 فيدليتي

2.5% 91,985 89,760 ليا

-9.1% 90,330 99,320 أكسا الشرق األوسط

-17.2% 72,865 87,990 أروب

-5.2% 69,670 73,460 اللبنانّية السويرسّية

-12.6% 64,300 73,550 بنكاسورنس

-14.7% 61,695 72,300 جروب ميد للتّأمين

-32.7% 47,640 70,770 أدير

16.1% 41,920 36,110 اسوريكس

-1.7% 40,670 41,370 المشرق

39.5% 40,315 28,910 العربّية

45.1% 37,930 26,140 سيكوريتيه

13.1% 33,490 29,600 لند كمبر

-23.0% 29,410 38,180 ن س ج ب ل للتأمي 

7.8% 28,090 26,050 أونيون فرانكو اراب

16.0% 25,745 22,200 المجموعة العربّية اللبنانّية

حياة لدى أكبر 20 شركة تأمين لبنانيّة حياة وغير ال تأمين على ال أقساط ال

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



 
 

  

ل الفصل خالل سنوي ا   %126.41 بنسبة بيروت بورصة على التداول قيمة إرتفاع  2021 العام من األو 
 

إلى لة تداوَ م المُ عدد األسهُ مع إنخفاض  2021من العام  الثالثخالل الشهر بشكٍل كبير حركة التداول على بورصة بيروت  تراجعت

 ( على أسهم معّينة،Block Tradesفي غياب تداول شرائح كبيرة ) سهم في الشهر الذي سبقه 8،583،833بسهم، مقارنةً  2،293،580

مليون د.أ. في  24.11 من .،مليون د.أ 39.35 إلىعلى صعيٍد شهرّيٍ  %63.18بنسبة على صعيٍد شهرّيٍ  لةتداوَ م المُ قيمة األسهُ  فيما زادت

من مجموع  %72.39 الذي إستحوذ على العقاري لة في القطاعتداوَ م المُ ترّكزت الحّصة األكبر لألسهُ وقد  .2021من العام  الثانيالشهر 

الرسملة السوقيّة فيما يخّص أّما . (%1.41) قطاع الصناعة والتجارةو (%26.20) المصرفيالقطاع كّلٍ من  بعهت ،لةتداوَ م المُ األسهُ عدد 

 %43.39وبنسبة  2021آذار في نهاية شهر  مليار د.أ. 8.90حوالي الشهريّاً إلى  %25.38إرتفعت هذه األخيرة بنسبة بورصة، فقد لل

 من العام الفائت. آذارفي شهر مليار د.أ.  6.20سنويّاً من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اً مليون سهم 11.05ال حواليإلى سنويّاً  %51.02عدد األسهُم الُمتداَولة على بورصة بيروت بنسبة  تراجع، فقد تراكمّيٍ على صعيٍد  أّما

سنويّاً  %126.41بنسبة  لةالمتداوَ  ماألسهُ  قيمةفيما إرتفعت  بفعل الوضع اإلقتصادي الصعب والحجر الذي فرضه تفّشي فيروس الكورونا،

إلى الُمدَرجة  ملألسهُ  (P/Bvلسعر على القيمة الدفتريّة )المثقَّل لط متوّسِّ ال زادوقد . 2021حتّى نهاية شهر آذار مليون د.أ.  65.84إلى نحو 

 في آذار من العام الماضي. 0.543شباط وفي شهر  1.114 ، مقابل2021آذار نهاية شهر  في 1.281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ط عدد األسُهم  2021من العام  الثالثخالل الشهر بعض التراجع وقد شهدت حركة التداول على بورصة بيروت  كما يتبيّن من خالل متوّسِّ

أّما على صعيٍد تراكمي، فقد  .الشهر الثاني من العامفي  %0.44، مقارنةً ب%0.12المتداَولة كنسبٍة من عدد األسُهم المدرجة، والذي بلغ 

نتيجة الشلل في  في الفترة الموازية من العام الفائت %1.16من العام الجاري، مقابل خالل الفصل األّول  %0.57تراجعت هذه النسبة إلى 

 الحركة اإلقتصاديّة وحالة عدم التوافق السياسي حول خّطة اإلصالح.

 

لبنان أخبار  

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

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

القطاع العقاري
72.39%

يالقطاع المصرف
26.20%

قطاع الصناعة 
والتجارة

1.41%

2021  ار   هرخ  التداو ح متو ي 

القطاع العقاري
96.70%

يالقطاع المصرف
2.48%

قطاع الصناعة 
والتجارة

0.81%

2021  ار   هرخ  المتداولةاألسهمقيمةتو ي 

مؤشّرات بورصة بيروت 

نسبة التغيّر آذار 2021 آذار 2020 نسبة التغيّر آذار 2021 شباط 2021

126.41% 65,838 29,080 63.18% 39,350 24,114 قيمة األسهم المتداولة )ألف د.أ.(

-51.02% 11,048 22,558 -73.28% 2,294 8,584 عدد األسهم المتداولة )ألف(

43.39% 8,896 6,204 25.38% 8,896 7,095 الرسملة السوقيّة )مليون د.أ.(

0.74% 0.47% 0.44% 0.34% قيمة األسهم المتداولة / الرسملة السوقيّة

0.57% 1.16% 0.12% 0.44% عدد األسهم المتداولة / عدد األسهم المدرجة 

1.281 0.543 1.281 1.114 سعر اإلقفال / القيمة الدفتريّة للسهم الواحد

خالل الفصل المنتهي في

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

خالل شهر
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2021الفصل األّول من العام  2020الفصل األّول من العام 

حر ة التداو  الترا ميّة في بورصة بيروت       

. أ.ألف د قيمة األسهم المتداولة  . أ.مليون د الرسملة السوقيّة  ألف عدد األسهم المتداولة 



 
 

  

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

   اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة ،اللبنانيّة الصناعة و ارة :المصدر

 2020األول  حت ى شهر تشرين %15.12 بنسبةتتراجع  الصادرات الصناعي ة

 

 إلى 2020 األول شهر تشرينخالل  %2.41بنسبة  الصادرات الصناعيّة اللبنانيّة تحّسنت، وزارة الصناعة اللبنانيّة إحصاءات بحسب

الصادرات الصناعيّة اللبنانيّة بنسبة  فقد تراجعت، تراكمّيٍ  على صعيدٍ  أّما. أيلولشهر  فيمليون د.أ.  203.1ل مقابِّ  ،مليون د.أ. 208.0

مليون د.أ. خالل الفترة  2،094.5، من 2020مليون د.أ. خالل األشهر العشرة األولى من العام  1،777.8سنويّاً إلى حوالي  15.12%

 .2019ذاتها من العام 
 

مليون د.أ.إاّل إنّها  5.8إلى  2020األول  خالل شهر تشرين %11.53 بنسبةالماكينات الصناعيّة  إستيراد فاتورة تطّورت، في السياق نفسه

، وذلك نتيجة أزمة السيولة 2020خالل األشهر العشرة األولى من العام  مليون د.أ. 69.3إلى على أساٍس سنوّيٍ  %57.35 إنخفضت بنسبة

 التي حدّت بشكل كبير من إستيراد السلع غير األساسيّة. بالدوالر األميركي في القطاع المصرفي و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 350.5 تصدير ما قيمته على الئحة الصادرات الصناعيّة اللبنانيّة بحيث تمّ  مركز األّولال اآلالت واألجهزة والمعدّات الكهربائيّةت لَّ إحتَ وقد 

ل أي)مليون د.أ.  منتجات صناعة األغذية ، تبعتها 2020األول  حتّى شهر تشرين( الصادرات الصناعيّةمن مجموع فاتورة  %19.72 ما يشّكِّ

. ، للذكر ال الحصر(%17.58مليون د.أ.؛ حّصة  312.5) المنتجات الكيماويّةصادرات و (%18.15مليون د.أ.؛ حّصة  322.6) والتبغ

ل أي) مليون د.أ. 22.5صادراتها إلى ت قيمة لَ صَ وَ  إذ لى لبنانرة للماكينات الصناعيّة إالئحة الدول المصدِّّ  إيطاليا ترَ صدَّ تَ قد و  ما يشّكِّ

، كما هو ُمبيَّن <(%12.33مليون د.أ. > 8.5) وألمانيا<( %20.90مليون د.أ. > 14.5) الصين، تلتها (من إجمالي المستوردات 32.43%

 أدناه:

 

 

لبنان أخبار  

التغيّر السنوي

(%) تشرين األّول 2020 تشرين األّول 2019 )مليون د.أ.(

-15.12% 1,777.8 2,094.5 الصادرات الصناعيّة

-57.35% 69.3 162.5 الماكينات الصناعيّة المستوردة

التطّور السنوي للحركة الصناعيّة حتّى شهر

لبناني لبنانيّة، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد ال المصدر: وزارة الصناعة ال
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2,122.82,094.5

1,777.8

  أ مليون د الت ّور السنوي الترا مي للصادرات الصناعيّة 

وزارة الصناعة، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني  المصدر
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2020تشرين األّول 2019تشرين األّول 2018تشرين األّول 

234.8

162.5

69.3

دة    أ مليون د الت ّور السنوي الترا مي للما ينات الصناعيّة المستور 

وزارة الصناعة، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني  المصدر

قيمة )مليون د.أ.( ال المنتجات

350.5 آالت وأجهزة ومعّدات كهربائيّة

322.6 منتجات صناعة األغذية والتبغ

312.5 منتجات الصناعات الكيماويّة

258.1 معادن عاديّة ومصنوعاتها

87.4 اللدائن والمطاط

446.7 منتجات أخرى

1,777.8 المجموع
المصدر: وزارة الصناعة، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني

صناعيّة بحسب أنواع المنتجات مع نهاية شهر تشرين األّول 2020 صادرات ال توزيع ال

آ ت وأجهزة ومعّدات 
%19.72  كهربا يّة

منتجات صناعة األ ذية 
%18.15  والتبغ

منتجات الصناعات 
%17.58  الكيماويّة

  معادن عاديّة ومصنوعاتها
14.52%

%4.92  اللدا ن والمطاط

%25.13  منتجات أخر 

2020ت رين األّو   هرنهايةم المنت اتأنوا بحس الصناعيّةالصادراتتو ي 

نانيوزارة الصناعة، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللب  المصدر

قيمة )مليون د.أ.( ال بلدان ال

22.5 إيطاليا

14.5 الصين

8.5 ألمانيا

3.0 الواليات المتّحدة 

2.7 فرنسا

18.1 بلدان أخرى

69.3 المجموع

بلدان المصّدرة مع نهاية شهر تشرين األّول 2020 صناعيّة بحسب ال توزيع المستوردات ال

المصدر: وزارة الصناعة، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني

إيطاليا
32.43%

الصين
ألمانيا20.90%

12.33%

الو يات المتّحدة 
4.31%

فرنسا
3.95%

بلدان أخر 
26.07%

2020ت رين األّو   هرنهايةم المصّدرةالبلدانبحس الصناعيّةالمستورداتتو ي 

وزارة الصناعة، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني  المصدر



 
 

 

 2021 لغاية شهر شباطسنوي ا   %14.24بنسبة  حس نيتمرفأ بيروت  عبر الشحن العام  
 

الذي سبقه. ألف طن في الشهر  375، مقابل 2021شباط ألف طن خالل شهر  457عبر مرفأ بيروت إلى حوالي العاّم الشحن  جمح إرتفع

ألف طن في  728، من 2021لغاية شباط ألف طن  832سنويّاً إلى  %14.24 بنسبةحجم الشحن العاّم  فقد تحّسن، أّما على صعيٍد سنوي

 %9.98ب دةالمستورَ  عدد السيّارات فيما تطّور ،194إلى  %25.38بنسبة  البواخر عددإنكمش ، في المقابل .الفترة نفسها من العام المنصرم

من جهٍة أخرى،  .وهو ما يخنق عمليّة اإلستيرادإالّ أّن هذا الرقم يبقى خجوالً في ظّل الشّح في السيولة بالدوالر  2،723 إلىسيّارة(  247)

خالل الشهرين األّولين من ( TEUألف وحدة مكافئة لعشرين قدم ) 109.400بلغت حوالي  إستقبل مرفأ بيروت حاويات ذات قدرة إستيعاب

أخيراً، إنخفضت عائدات  .2020خالل الفترة نفسها من العام  (TEUألف وحدة مكافئة لعشرين قدم ) 155.277مقارنةً مع  2021العام 

 .2021مليون د.أ. خالل الشهرين األّولين من العام  17إلى حوالي على صعيد سنوّي لتصل  %18.84مرفأ بيروت بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021سنوي ا  خالل شهر كانون الثاني  %11.11بنسبة  تتراجع حركة مرفأ طرابلس
 

ألف طن  189، مقابل حوالي 2021شهر كانون الثاني  خاللطن ألف  168لتجاور عتبة ال مرفأ طرابلس برع الشحن العامّ حركة إنخفضت 

لَ . 2020في شهر كانون الثاني  طن(، في حين بلغت  108،539من مجموع حركة الشحن ) %64.72دة ت الشحنات الوارِّ في التفاصيل، َشكَّ

 50 إلىعلى أساٍس سنوّيٍ  %1.96بنسبة  عدد البواخر تراجع ،افة إلى ذلكباإلضطن(.  59،170) %35.28نسبة الحموالت المصدَّرة 

 عائداتال إرتفعت، هذا اإلطارفي  .سيّارة 397، في حين زاد عدد السيّارات المستوردة عبر مرفأ طرابلس بأكثر من خمس أضعاف إلى باخرة

في شهر كانون  %25.80بنسبة  مرفأ طرابلسل المرفئيّة )دون إحتساب الواردات الجمركيّة والواردات من الضريبة على القيمة المضافة(

 .2020في شهر كانون الثاني  مليون د.أ. 1.28، من مليون د.أ. 1.60إلى نحو  2021الثاني 

 

لبنان أخبار  

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

 10 اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة ،اإلقتصاديّة البيان م لّة  رابلس، مرفأ بيروت، مرفأ :المصدر

نسبة التغيّر شباط-21 شباط-20

14.24% 832 728 الشحن العامّ )000 طن( 

-25.38% 194 260 عدد البواخر

9.98% 2,723 2,476  عدد السيّارات المستوَردة

-29.55% 109,400 155,277 )TEU+TS( حمولة الحاويات

-18.84% 16.99 20.94 العائدات )مليون د.أ.(*

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

خالل فترة الشهرين المنتهية في مؤّشرات مرفأ 
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 ألف  ن ت ّور حر ة ال حن الترا ميّة في مرفأ بيروت 

مرفأ بيروت، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني  المصدر

مرفأ طرابلس 

نسبة التغيّر كانون الثاني 2021 كانون الثاني 2020 المؤّشرات

-11.11% 168 189 حركة الشحن العاّم )آالف األطنان(

-1.96% 50 51 عدد البواخر

422.37% 397 76 عدد السيّارات المستوَردة

25.80% 1.60 1.28 العائدات المرفئيّة )مليون د.أ.(

خالل شهر

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



 
 

  

  2019في العام  %7.2اإلقتصاد اللبناني يتراجع بنسبة 
 

ر  2019أَصدَرت إدارة اإلحصاء المركزي تقريرها حول "الحسابات القوميّة السنويّة " للعام  الناتج والذي تسلّط من خالله الضوء على تطوُّ

َف شَ كَ المحلّي اإلجمالي في لبنان وتقسيمه بحسب القطاعات اإلقتصاديّة باإلضافة إلى مراجعة تقديرات النمّو للسنوات السابقة. في التفاصيل، 

. أما بالنسبة للناتج المحلّي اإلسمي، 2019خالل العام  %7.20التقرير أّن الناتج المحلّي اإلجمالي الحقيقي للبنان قد سّجل تراجعاً بلغت نسبته 

لنمو مليار د.أ.(. في التفاصيل، تباطأ ا 53.56ترليون ل.ل. )أي ما يوازي نحو  80.74ليصل إلى  %3.12فقد تراجع هذا األخير بنسبة 

، وإنكماش في قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة %12، رافقه تراجع في قطاع المعلومات والتواصل بنسبة %29الحقيقي لقطاع البناء بنسبة 

ل المكّون األكبر في الناتج المحلّي  %4وتراجع بنسبة   10% في قطاع الخدمات الماليّة. في سياٍق آخر، سّجل القطاع العقاري )والذي يشّكِّ

والذي يمكن تعليل جزء منه بتدفّق المودعين خالل الفصل األخير من العام لشراء  2019خالل العام  %3جمالي للبالد( تطّوراً بنسبة اإل

عقارات مستخدمين جزء أو كامل رصيد ودائعهم لدى المصارف خوفاً أي إقتطاعات قد تطالها إثر إندالع أحداث الثورة اإلجتماعيّة في شهر 

 لعام نفسه.تشرين من ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، %16.39أّما بالنسبة لتوزيع الناتج المحلّي الحقيقي بحسب القطاعات اإلقتصاديّة، فقد حظي القطاع العقاري على حّصة األسد، والبالغة 

ل في البيان (، للذكر ال للحصر، كما هو %15.05( وقطاع الخدمات الشخصيّة والتعليم والصّحة )%15.25تبعه قطاع التجارة والنقل ) مفصَّ

 التالي:

 

لبنان أخبار  

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

 11 اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة ،المر  ي اإلحصاء إدارة :المصدر
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المركزي، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني إدارة اإلحصاء  المصدر
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الخدمات الماليّة القطاع العقاري إنشاءات المطاعم والفنادق المعلومات والتواصل

 201أداء بع  الق اعات اإلقتصاديّة المختارة خ   العام 

المركزي، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني إدارة اإلحصاء  المصدر
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 201تقسيم النات  المحلّي بحس  الق اعات خ   العام 

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



 
 

  

النقدي الوضع
 

 %2.59بنسبة فيما إرتفعت  2021آذار  11خالل األسبوع المنتهي في  مليار ل.ل. 575.32ب "،4الواسع، "م الكتلة النقديّة بمفهومهاإنخفضت 

 22بقد تراجعت  المصرفيل القطاع غير بَ من قِّ محفظة سندات الخزينة المكتتَب بها  مع العلم أنّ  ،.مليار ل.ل 213،964على صعيٍد سنوّيٍ إلى 

 . في األسبوع المذكور.مليار ل.ل
 

 46،007 إلىعلى أساٍس أسبوعّيٍ  مليار ل.ل. 172.97، بالتي تشمل السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانيّةو "،1"م الكتلة النقديّةنََمت ، في المقابل

. وقد ل.ل مليار 347ب الودائع تحت الطلبحجم  طغى على تراجع ما.، مليار ل.ل 520بزيادة حجم النقد المتداول  بفعلمليار ل.ل.، وذلك 

لى لتصل إسنويّاً  %20.76 ةنسببفيما إرتفعت عني خالل األسبوع الم مليار ل.ل. 109.29ب، "2الكتلة النقديّة بالليرة اللبنانيّة، "مإنخفضت 

 مليار ل.ل. 72،072
 

مليار ل.ل. في األسبوع المنتهي  26،066( إلى %1.07مليار ل.ل. ) 282.26ب (1م-2)م حجم اإلدّخار بالعملة الوطنيّة تدنّىفي هذا اإلطار، 

 .مليار ل.ل 130،205( إلى %0.34مليار ل.ل. ) 443.70ب (2م-3رصيد الودائع المعنونة بالعمالت األجنبّية )مكما وتقلّص ، آذار 11في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةالمالي   األسواق
 

 .آذار 25في قيم سندات الخزينة األخير الذي أُ مليون د.أ.( في مزاد  232.991مليار ل.ل. ) 351.234نحو  عم  من جَ ت الحكومة اللبنانيّة ّكنَمَ تَ 
 

السبع سنوات  فئة منسندات الخزينة  تهابعت من اإلكتتابات،( %62.21األسد )على حّصة الثالث سنوات  فئةندات الخزينة من س تذَ حوَ إستَ وقد 

 .(%3.13الستّة أشهر )( وتلك من فئة 34.66%)
 

 بقيوقد  .آذار 25 زادفي م %5.80 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

 

المالي األداء  

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

 12 اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة رويتر ، لبنان، مصرف المصدر:
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3.13% 11.000 4.00% ستّة أشهر

62.21% 218.489 5.50% ثالث سنوات

34.66% 121.745 6.50% سبع سنوات

100 00% 351 234 المجموع

مزاد 25 آذار 2021

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

الوضع النقدي

مليار ل.ل.

0.38% 46,007 45,834 م1

-0.15% 72,072 72,181 م2

-0.27% 202,277 202,830 م3

-0.27% 213,964 214,540 م4

-1.07% 26,066 26,348 م2-م1

-0.34% 130,205 130,648 م3-م2

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

نسبة التغيّر 

)%(
11 آذار 42021 آذار 2021

150,000

200,000

250,000

2021آذار  202111آذار  4

202,830202,277
214,540213,964

الو   النقدي   مليار 

3م 4م

مصرف  لبنان، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة في بنك اإلعتماد اللبناني  المصدر



 
 

      

   

 المؤش رات أهم   وأداء بيروت بورصة حركة
 

تحّسنت حركة التداول على بورصة بيروت بشكٍل كبير هذا األسبوع 

نتيجة التداول الكبير في أسهم سوليدير "أ" و"ب". بالتفاصيل، إرتفع 

هم في س 419،677سهم، مقابل  752،633عدد األسُهم المتداَولة إلى 

بأكثر من الضعف القيمة التداوليّة لألسهم  زادت.األسبوع الفائت كما و

د.أ. في األسبوع مليون  6.42مليون د.أ.، مقارنةً ب 16.08لتصل إلى 

من  %87.73المنصرم. وقد َسيَطَرت أسُهم القطاع العقاري على 

 مجموع عدد األسهم المتداولة.
 

سهم  188،518إلى  لةم المتداوَ عدد األسهُ اليومي لط متوّسِّ وقد زاد ال

كما وتحّسن  في األسبوع الذي سبقه، همس 104،919 هذا األسبوع، من

مليون د.أ.، مقارنةً  4.02إلى  متوّسط القيمة التداوليّة اليوميّة لألسهم

 . في األسبوع الماضي.د.أ مليون 1.60بحوالي 
 

 Marketالرسملة السوقيّة ) في سياٍق متّصل، تحّسنت

Capitalization أسبوعيّاً  %5.54بنسبة بلغت ( لبورصة بيروت

أسهم  في ظّل إرتفاع أسعار خمسة ، وذلكمليار د.أ. 9.00إلى حوالي 

ر بنك اإلعتماد مؤّشِّ من جهٍة أخرى، أنهى سهم.  ثالثةسعر  و إنخفاض

 %6.45بنسبة أسبوعه على إرتفاع  (”CLASI“)اللبناني للبورصة 

أعلى مستوى له وهو ، 907.04عن إقفال األسبوع السابق ليصل إلى 

 .هذا العام
 

عمليّات التداول على أسُهم سوليدير شّكلت حّصة  في القطاع العقاري،

، هذا األسبوع من مجموع عدد األسُهم المتداَولة %87.73"أ" و"ب" 

على أساس أسبوعي  %0.38سعر سهم سوليدير "أ" بنسبة  مع تراجع

 %0.09سعر سهم سوليدير "ب" بنسبة  د.أ. وإنخفاض 23.71إلى 

ر بنك اإلعتماد اللبناني مؤّشِّ في هذا اإلطار، سّجل د.أ.  23.50إلى 

بنسبة أسبوعي تراجع  (”CLCI“)ألداء القطاع العقاري في البورصة 

 .1،213.73ليصل إلى   0.24%
 

وذت األسهم العاديّة التابعة لبنك أّما في القطاع المصرفي، فقد إستح

( من مجموع عدد األسُهم المتداَولة %5.77حّصة األكبر )عودة على ال

ر بنك اإلعتماد اللبناني ألداء مؤّشِّ إرتفع  من جهته، خالل األسبوع.

سبوع هذا األ %15.43بنسبة  (”CLFI“)القطاع المالي في البورصة 

، وهو أعلى مستوى له خالل هذا العام. أتى هذا اإلرتفاع 694.15إلى 

التابعة لبنك لبنان والمهجر بنسبة  األسهم العادّيةفي ظّل زيادة سعر 

ً مع إرتفاع سعر  3.54إلى  7.27%  شهادات اإليداعد.أ.، ترافقا

د.أ.، وزيادة  2.67إلى  %1.52بنسبة لبنان والمهجر التابعة لبنك 

 2.76إلى  %30.81بنسبة عودة سعر األسهم العاديّة التابعة لبنك 

 %7.81ة بنسب بيبلوسد.أ.، وإرتفاع سعر األسهم العاديّة التابعة لبنك 

وتحّسن سعر شهادات اإليداع التابعة لبنك عودة بنسبة د.أ.  0.69إلى 

 د.أ. 1.73إلى  14.57%

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

 13 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 )%( 1 نيسان 2021 26 آذار 2021 اللبناني للبورصة

40.76% 6.45% 907.04 852.12
 مؤشّر بنك اإلعتماد اللبناني العاّم للبورصة 

>.CLASI<

63.11% 15.43% 694.15 601.35
مؤشّر بنك اإلعتماد اللبناني ألداء القطاع المالي 

>.CLFI< في البورصة

26.18% -0.24% 1,213.73 1,216.68
مؤشّر بنك اإلعتماد اللبناني ألداء القطاع العقاري 

>.CLCI< في البورصة
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قبمة الم ّ ر

للبورصةالعاماللبنانياإلعتمادبنكم ّ ر
CLASI

CLASI     6 45%

.CLASI

قيمة التغيير اليومي نسبة التغيير اليومي القيمة

11.92 1.331% 907.04

تاريخ أدنى مستوى 

خالل العام
أدنى مستوى خالل العام

تاريخ أعلى مستوى 

خالل العام

أعلى مستوى خالل 

العام

2021/01/04 640.84 2021/04/01 907.04

 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

الخميس 1 نيسان 2021
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قيمة الم ّ ر

CLCI البورصةفيالعقاريالق ا ألداءاللبنانياإلعتمادبنكم ّ ر

CLCI          0 24%
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قيمة ال ّ ر

البورصةفيالماليالق ا ألداءاللبنانياإلعتمادبنكموّ ر
CLFI

CLFI          15 43%



 
 

         

 

اللبنانيّة األسهم سوق  

ليصل  أسبوعه على إنخفاض على بورصة بيروتلألسُهم المدَرجة  (P/BV) لسعر على القيمة الدفتريّةل المثقَّل متوّسطال أنهىمن جّهته، 

 بحسب أسعار إقفال نهار الجمعة. 1.370إلى 

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

 14 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)

28.16% 2.09 46.42 2,371,000 100,000,000 81.17% $13,052,684 72.36% 544,632 -0.38% $23.71 سوليدير أ 

28.49% 2.07 46.01 1,527,500 65,000,000 17.18% $2,763,213 15.37% 115,655 -0.09% $23.50 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

126.23% 0.69 3.54 1,624,365 588,538,215 0.64% $103,516 5.77% 43,450 30.81% $2.76 بنك عودة - أسهم مدرجة  

57.27% 0.43 2.22 206,977 119,639,761 0.24% $38,040 2.92% 22,000 14.57% $1.73 بنك عودة - شهادات ايداع 

0.00% - - 52,425 750,000 0.24% $38,725 0.07% 554 0.00% $69.90 H بنك عودة أسهم تفضيليّة فئة

0.00% - - 112,250 2,500,000 - - - - 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 0.29% $46,375 0.25% 1,855 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

30.19% 0.34 4.73 390,205 565,515,040 0.09% $13,830 2.66% 20,000 7.81% $0.69 بنك بيبلوس - أسهم مدرجة  

-18.60% - - 70,000 2,000,000 - - - - 0.00% $35.00 بنك بيبلوس أسهم تفضيليّة فئة 2008 

-12.50% - - 70,000 2,000,000 0.06% $9,660 0.04% 276 -11.50% $35.00 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

21.36% 0.18 1.21 197,302 73,896,010 0.00% $270 0.01% 101 1.52% $2.67 بنك لبنان والمهجر - شهادات إيداع 

71.01% 0.24 1.60 761,100 215,000,000 0.09% $14,555 0.55% 4,110 7.27% $3.54 بنك لبنان والمهجر - أسهم مدرجة 

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

3.45% 2.26 - 292,741 19,516,040 - - - - 0.00% $15.00 هولسيم لبنان 

26.83% 2.38 23.56 46,800 9,000,000 - - - - 0.00% $5.20 شركة االسمنت االبيض - أسهم إسميّة

تداول حجم ال

 األسبوعي

تغيير  ال

األسبوعي

)%(

سعر اإلقفال بورصة بيروت

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

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

نسبة التغيير االقفال األخير االقفال ما قبل األخير

150.49% $16,080,868 $6,419,887 قيمة التداول األسبوعي 

79.34% 752,633 419,677 حجم التداول األسبوعي

150.49% $4,020,217 $1,604,972 ة اليوميّة لألسهم  متوّسط القيمة التداوليّ

79.34% 188,158 104,919 ة يوميّاً متوّسط عدد األسهم المتدوال

5.54% $8,999,960,383 $8,527,658,203 رسملة السوق )بورصة بيروت( 

-1.62% 1.370 1.392 متوّسط سعر اإلقفال / القيمة الدفترية لألسهم

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

تحليل أداء بورصة بيروت

1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

1.4

2021نيسان  20211آذار  26

1 3 2

1 3 0

ت ّور م ّ رات التقييم النسبيّة لبورصة بيروت 

القيمة الدفتريّة  السعر

، وحدة األبحاث اإلقتصاديّة لد  بنك اإلعتماد اللبنانيبيروت بورصة  المصدر



 
 

  

والماليّة اإلقتصاديّة لبنان م ّ رات  

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

 15 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

1,778 (4) 2,497 2,548 2,474 2,527 2,956 3,150 الصادرات الصناعية ) مليون د.أ.(

69.3 (4) 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

198 (7) 4,416 4,899 7,144 9,271 9,935 10,294 11,159 رخص البناء )بآالف األمتار المربّعة(

1,591.04 (4) 3,203 4,702 5,149 5,265 5,043 5,517 تسليمات اإلسمنت )بآالف األطنان (

المواصالت

832 (8) 4,561 6,524 7,985 8,629         8,737 7,240 8,281 مرفأ بيروت: حركة الشحن العام )000 طن(

0.35 (8) 2.50 8.68 8.84 8.24 7.61 8.22 6.57 مطار بيروت: عدد الرّكاب )مليون(

التجارة الخارجيّة

10,078 (5) 19,239 19,980 23,130 18,705 18,069 20,494 اإلستيرادات )مليون د.أ.(

3,250 (5) 3,731 2,952 2,844 2,977 2,952 3,313 الصادرات )مليون د.أ.(

(6,828) (5) الميزان التجاري )مليون د.أ.( 17,181- 15,117- 15,729- 20,287- 17,028- 15,508-

16.33% 27.45% 28.22% 25.86% 23.14% 19.26% 28.17% األصول الجارية / الناتج المحلي اإلجمالي

ميزان المدفوعات

(410.6) (7) (10,550.9) صافي الموجودات األجنبيّة لدى القطاع المالي )مليون د.أ.(        (1,407)        (3,354)         1,238           (157)            (4,823)           (4,351)

22.15 (10) 24.09 37.27 39.67 41.99 40.71 37.09 37.86 الموجودات الخارجيّة لدى مصرف لبنان )مليار د.أ.(

17.12 (10) 19.06 31.57 - - - - - إحتياطات بالعملة األجنبيّة 

15.54 (10) 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

85.56 (6) 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

141.93 (9) 139.81 141.77 148.31 145.16 139.20 131.17 124.53 م 4  )مليار د.أ.(

17.29 (9) 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

188,337 (7) 188,042 216,781 249,484 219,856 204,311 185,989 175,697 إجمالي الموجودات  )مليون د.أ.(

144,455 (7) 144,621 163,758 178,556 172,965 166,446 154,951 147,637 ودائع )مليون د.أ.( إجمالي ال

35,706 (7) 36,168 49,769 59,386** 60,318 57,180 54,224 50,899 التسليفات للقطاع الخاص )مليون د.أ.(

24.72% (7) 25.01% 30.39% 33.26%** 34.87% 34.35% 34.99% 34.48% ودائع   التسليفات للقطاع الخاص / ال

80.20% (7) 80.37% 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 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( في نهاية شهر شباط 2021 -  )9( 11 آذار 2021 - )10( في نهاية شهر آذار 2021

* األرقام ت هر تقديرات الصندوق النقد الدولي

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



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصرفي والق ا  لبنان تصنيف  

 يي األسبوعدلتقرير اإلقتصاا

 16 اللبناني اإلعتماد بنك في اإلقتصاديّة األبحاث وحدة فيتش، مودي ، ،بور  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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