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 مليارًا في نهاية أيلول 6.11أما الودائع تحت الطلب فبلغت  مليار دوالر 66116انخفاض في أعداد المودعين والودائع ألجل 

 
  معن البرازي

 2.2.2ير األرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن هناك وتش. والهجرة الخارجيةنهيار النظام المصرفي تقلصت كتلة األفراد من ذوي الدخل المتوسط واألثرياء بسبب ا
مقارنة بـ  21.2بالغ في نهاية عام  111.مقترًضا لكل  225.2، وهو ما يمثل انخفاًضا من 21.2بالغ في البنوك التجارية في لبنان في نهاية عام  111.مقترًضا لكل 

 22بين  2.دولة، وبالمرتبة  22عالميا من بين  01، ُصّنف معدل المقترضين في لبنان بالمرتبة 21.2هاية عام ن. 21.2في نهاية عام  بالغ 111.مقترًضا لكل  222.2
أعلى من جمهورية ع لبنان بمعدل اختراق على الصعيد العالمي، يتمت. ، وفي المركز السادس بين تسع دول عربية مع البيانات المتاحة(UMICs) دولة ذات دخل متوسط أعلى

ندونيسيا والضفة الغربية وقطاع غزة، وبمعدل أقل من بوتسوانا وقطر والكويت بين االقتصادات التي يبلغ الناتج المحلي اإلجماالدوم كما أن . لي فيها مليار دوالر أو أكثرينيكان وا 
 .قطر والكويترات العربية المتحدة و لديه نسبة اختراق أعلى من الدول العربية باستثناء اإلما

  
بالغ في  111.حساب قرض لكل  005.2، ارتفاًعا من 21.2بالغ في البنوك التجارية اللبنانية في نهاية عام  111.حساب قرض لكل  0.2.2عالوة على ذلك، كان هناك 

دولة على مستوى  22من بين  22احتل لبنان المرتبة  ى صعيد انتشار القروض،وعل. 2112بالغ في نهاية عام  111.حساب قرض لكل  .05ومقارنة بـ  21.2نهاية عام 
 .دولة ذات الدخل المتوسط، والمرتبة الثالثة بين االقتصادات العربية .2من بين  2.، والمرتبة 21.2العالم مع توافر األرقام لنهاية عام 

  
بالغ في  111.مودعا لكل  552.0هو ما يمثل انخفاضا من ، و 21.2في نهاية عام  وك التجارية اللبنانيةبالغ في البن 111.مودعا لكل  ...52في موازاة ذلك، كان هناك 

 25نتيجة ذلك، احتل لبنان المرتبة الخمسين من حيث أعلى معدل تغلغل للمودعين من بين . 2112بالغ في نهاية عام  111.مودعا لكل  2...2مقارنة بـ  21.2نهاية عام 
على الصعيد . 21.2ات الدخل المنخفض والمتوسط، وسابع أعلى معدل بين تسع دول عربية في نهاية عام دولة ذ 22عشرة من بين لم، والمرتبة التاسعة دولة حول العا

 .غزة ومصرالعالمي، كان معدل تغلغل المودعين في لبنان أعلى من الباراغواي وباكستان وميانمار وبنسبة أقل من زيمبابوي والضفة الغربية وقطاع 
  

 21.2بالغ في نهاية عام  111.حساب إيداع لكل  220، ارتفاًعا من 21.2بالغ في البنوك التجارية في لبنان في نهاية عام  111.ب إيداع لكل حسا ..1..كان هناك 
 52بين ق لحسابات الودائع من ن حيث أعلى معدل اخترام 22على هذا النحو، احتل لبنان المرتبة . 2112بالغ في نهاية عام  111.حساب إيداع لكل  21..ومقارنة بـ 

 .دولة ذات الدخل المتوسط، ورابع أعلى نسبة بين الدول العربية 22من بين  25، والمرتبة 21.2دولة حول العالم في نهاية عام 
  

ص المقيم بلغت قروض القطاع الخا. 21.2ن في نهاية عام مليون حساب قروض في البنوك التجارية في لبنا 2.22مليون مقترض و 12..اضافة إلى ذلك، كان هناك 
دولة على مستوى العالم، وخامس أكبر دولة  05.ألعلى النسب بين  22، وفًقا لصندوق النقد الدولي، وهي في الرقم 21.2٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في نهاية عام 22.2

ماليين حساب إيداع في البنوك التجارية في  .5.0مليون مع  .2.2كما بلغ عدد المودعين . دولة عربية ..ى بين دولة ذات الدخل المتوسط المرتفع والسادس أعل 02من بين 
اقتصاًدا  05.، وهي ثالث أعلى نسبة بين 21.2٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في نهاية عام 220.2وكانت ودائع القطاع الخاص المقيم تعادل . 21.2لبنان في نهاية عام 

 .دولة عربية ..طة الدخل و دولة متوس 02كبر بين مستوى العالم وكذلك األعلى 
  

  الودائع المصرفية#توزيع 
مليار دوالر، فيما بلغت  .....مصرف لبنان حول توزيع الودائع المصرفية في البنوك التجارية في لبنان، تفيد أن الودائع ألجل بجميع العمالت بلغت #األرقام الصادرة عن 

 .2121ر في نهاية أيلول مليار دوال ..22عمالت ئع تحت الطلب بجميع الالودا
  

٪ من الودائع 25، وشكلت 21.2مليار دوالر في نهاية عام  02.2.في المئة من  22.0مليار دوالر، أو بنسبة  22.55وانخفضت الودائع ألجل بجميع العمالت بمقدار 
٪ بالليرة 22.5ويعود هذا التراجع إلى انخفاض الودائع ألجل بنسبة . 21.2ي نهاية ٪ ف2..2، مقارنة بحصة 2121ة في نهاية أيلول اإلجمالية بالليرة اللبنانية وبالعملة األجنبي

 .٪...2اللبنانية للقطاع الخاص المقيم، وانكماش الودائع ألجل لغير المقيمين بنسبة 
  

تلتها الودائع ألجل لغير . 2121الودائع في نهاية أيلول  ٪ من إجمالي02.5وشكل  مليار دوالر، 5.لمقيم وبلغ إجمالي الودائع ألجل بالعمالت األجنبية للقطاع الخاص ا
 .5.0، وودائع القطاع المالي غير المقيم بقيمة (٪2.2.)مليار دوالر  2.2.، ثم الودائع ألجل بالليرة اللبنانية للقطاع الخاص المقيم بـ (٪0.)مليار دوالر  5..2المقيمين بـ 

 مليون دوالر 20.0.، وودائع ألجل بالعملة األجنبية للقطاع العام بقيمة (٪..2)مليارات دوالر  2.25ة اللبنانية للقطاع العام بقيمة ، وودائع ألجل باللير (٪2.5)مليارات دوالر 
(0.4٪). 



  
، وشكلت 21.2مليار دوالر في نهاية عام  22.22ة، من في المئ 2.2.مليار دوالر، أو بنسبة  5.22.ذلك، ارتفعت الودائع تحت الطلب بجميع العمالت بمقدار في موازاة 

 1.52.كل رئيسي إلى زيادة قدرها وترجع الزيادة في الودائع تحت الطلب بش. 21.2٪ في نهاية عام 2.2.مقارنة بحصة  2121٪ من إجمالي الودائع في نهاية أيلول 25
 2.2درها مليار دوالر في الودائع تحت الطلب لغير المقيمين، وزيادة ق .2.2ة للقطاع الخاص المقيم، وزيادة مليارات دوالر في الودائع تحت الطلب المقّومة بالعمالت األجنبي

 .لمقيممليار دوالر في الودائع تحت الطلب بالليرة اللبنانية للقطاع الخاص ا
  

تلتها الودائع تحت الطلب بالليرة اللبنانية للقطاع الخاص . 2121في نهاية أيلول ٪ من الودائع 5.مّثل إجمالي الودائع تحت الطلب بالعملة األجنبية للقطاع الخاص المقيم 
مليار دوالر  22..، وودائع تحت الطلب للقطاع المالي غير المقيم (٪2.2)مليارات دوالر  5.22، ثم الودائع تحت الطلب لمقيمين لديهم (٪0.5)مليارات دوالر  2بـ  المقيم

 ماليين دوالر 210.2لة األجنبية للقطاع العام بمبلغ ، وودائع تحت الطلب بالعم(٪1.2)مليون دوالر  .22بالليرة اللبنانية للقطاع العام بقيمة ، وودائع تحت الطلب (2٪..)
(0.1٪). 

  
 ٪ من ودائع القطاع الخاص..تظهر أحدث األرقام المتاحة أن بيروت وضواحيها استحوذت على 

  
 ٪ من الودائع2.0ان بنسبة ٪ من المودعين، ثم جنوب لبن2.2.٪ من الودائع و 5.2.ن بـ يليها جبل لبنا. 2121اية آذار ٪ من عدد المودعين في نه02.2و 
 .٪ من المودعين2.2٪ من الودائع و ..5٪ من المستفيدين، والبقاع 2.5.٪ من الودائع و 5..٪ من المودعين، وشمال لبنان بنسبة 2.2.و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


