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 الوضعًالقتصاديًالعامًً-أولًا
ً

ًالشيكاتًالمتقاصة
ة بلغت ،  2022 آب في    مليون   2469دوالر م ابل    مليون   3257ما يعادل   القيمة اإلجمالية للشيييييييييقاص الم  ا يييييييي 

  الثمانيةاألشيي ا   % في13,5بنسيي ة    ل نخفض   ،2021 آب دوالر في   مليون   2224الشيي ا ال س قيي   ودوالر في 
 .2021العام من  الف اة ذات ابالم ارنة مع  2022العام من  األولى

 
2022ً-2019السنواتًمنًًاألولىًالثمانيةاألشهرًتطّورًالشيكاتًالمتقاّصةًفيًً-1جدولًرقمً

نسبةًالتغّير،2019ً2020ً2021ً2022ًًً%ً 
2022/ً2021ً

ًالشيكاتًبالليرة
 العدد )آالف(  -
 لياة( القيمة )مليار   -
ط قيمة الشيك )آالف الليااص(   -  م وق 

 
3070 

21214 
6910 

 
1994 

19313 
9686 

 
1100 

18606 
16915 

 
647 

22867 
35343 

 
-41,2 
+22,9 
+109,0 

ًالشيكاتًبالعمالتًاألجنبية
 العدد )آالف(  -
 القيمة )مليون دوالر(  -
ط قيمة الشيك )دوالر(  -  م وق 

 
3832 

23334 
6089 

 
1983 

23268 
11734 

 
1253 

13788 
11004 

 
579 

7436 
12843 

 
-53,8 
-46,1 
+16,7 

ًمجموعًقيمةًالشيكاتً)مليارًليرةً(
ط قيمة الشيك )آالف الليااص(   م وق 

56390 
8170 

54391 
13676 

39391 
16741 

34077 
27795 

-13,5 
+66,0 

ًدولرةًالشيكات،ً%
 العدد  - 
 القيمة  - 

 
55,5 
62,4 

 
49,9 
64,5 

 
53,3 
52,8 

 
47,2 
32,9 

 

 المصدر: مصاف ل نان       

 
 حركةًالستيراد

دوالر في الشيييييي ا ال س  مليون   1760دوالر م ابل   مليون   1493  قيمة الوارداص السييييييل ية بلغت ،  2022  تموزفي 
 % في34,1بنسي ة    ازدادص . وب لك، تكون قيمة الوارداص السيل ية دد  2021تموز  دوالر في   مليون   1150قي   و

الكم ياص  في حين قيييت لت العام ال س قييي  ،  الف اة ذات ا من  بالم ارنة مع    2022العام   األشييي ا السييي عة األولى من
 .%13,0 بنس ة تااجعا   المس وردة

بحسييييع نوع ا يا تي: اح ل ت المن تاص    2022األشيييي ا السيييي عة األولى من العام  وتوز عت الوارداص السييييل ية في
ليت حصيييييييييييييي   يا     ا الص واألج اة والمعيد اص الك ابياةيية% من المتموع، تل  يا  28,9المعيدنيية المايا األول وشييييييييييييييق 

من تاص  ثم     ،%(8,8ثم  األحتار الكايمة وشييي ل الكايمة والمعادن الثمينة )  %(،10,8) معد اص الن لف  %(،12,6)
األشي ا السي عة األولى  وعلى  يعيد بباز ال لدان ال ي اقي ورد من ا ل نان السيلع في%(.  6,0)  الصيناعة الكيمياةية

ا  % من متموع الوارداص، ل أتي بعده 13,9في المات ة األولى إذ بلغت حصييييي   ا   الصيييييين ت ، حل  2022 من العام
  %(.4,6) الم حدة األمياييةالوالياص %(، ف4,7ايطاليا )%(، ثم  10,5) فاليونان%(، 12,6) تاييا
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2022ً-2019السنواتًًًاألشهرًالسبعةًاألولىًمنًالوارداتًالسلعيةًفيً-2جدولًرقمً
نسبةًالتغّير،ً%ًً 2019ً2020ً2021ً2022ً

2022/ً2021ً
 34,1+ 10500 7832 6124 12334 الوارداص السل ية )مليون دوالر( 

 المصدر: المايا ا لي التمايي     
ً

ًحركةًالتصدير
دوالر في الشييييي ا ال س   مليون   258دوالر، م ابل    مليون   192 قيمة الصيييييادراص السيييييل ية بلغت ،  2022  تموزفي 

األشي ا السي عة  % في12,8  الصيادراص السيل ية بنسي ةقيمة    ارتفعت . و 2021  تموزدوالر في   مليون   272قي  ل و
  الف اة ذات ا من العام ال س ق  . بالم ارنة مع 2022العام  األولى من

بحسيييع نوع ا يا تي: اح ل ت األحتار    2022األشييي ا السييي عة األولى من العام   وتوز عت الصيييادراص السيييل ية في
اللداةن % من متموع الصادراص، تل  ا  19,5الكايمة وش ل الكايمة والمعادن الثمينة المايا األول وبلغت حص   ا  

  األغ ية ييييييييناعة  من تاص  ثم     ،%(15,2)  ، ثم  المعادن العادية ومصيييييييينوعات ا%(16,1)  والمطاط ومصيييييييينوعات ا
 ومن بباز ال لدان ال ي  ييييييييييد ر إلي ا ل نان السييييييييييلع في%(.  10,7)  من تاص الصييييييييييناعة الكيماوية، ثم   %(10,8)

المات ة األولى وبلغت  اإلماراص العابية الم حدة ال ي اح ل ت ، ن يا: 2022العام  األشيييييييييييييي ا السيييييييييييييي عة األولى من
 فمصييييييا%(،  4,7)  قييييييويسيييييياا%(، ثم   15,0)  قييييييوريةتل  ا  % من إجمالي الصييييييادراص السييييييل ية، 17,8حصيييييي   ا  

 %(.4,3) العااقثم  %(، 4,4)
ً

2022ً-2019السنواتًًالصادراتًالسلعيةًفيً-3جدولًرقمً
نسبةًالتغّير،2019ً2020ً2021ً2022ًًً%ًً

2022/ً2021ً
 12,8+ 2094 1857 1986 2089 الصادراص السل ية )مليون دوالر( 

 المصدر: المايا ا لي التمايي     

 
ًالحساباتًالخارجية

في ًًدوالر  مليون   1502دييدر      دوالر م ييابييل عتا  مليون   1301ًًعجزًالميزانًالتجاارًي  بلغ،  2022  تموزفي    -
ع عتا المياان ال تارس  و .  2021تموز  دوالر في  مليون   878الشيييييي ا ال س قيييييي   وعتا بقيمة   بشييييييقل توقيييييي 

مليون   5975، م ابل عتا ددر  2022العام األشيييي ا السيييي عة األولى من  دوالر في    ماليين  8406إلى ك يا  
 العام ال س ق  . الف اة ذات ا من دوالر في

 
بحوالي  لدى الت از المصيييافي والماقيييسييياص المالية  الموجوداتًالخارجيةًالصاااةية  انخفضيييت ،  2022  آب في   -

مليون دوالر   593بقيمة  و   دوالر في الشييي ا ال س قييي    ماليين  208بقيمة    تااجع ام ابل   ،دوالر  مليون   314
 مليون   3101، تااجعت ه   الموجوداص بقيمة  2022من العام  األولى  الثمانيةاألشييي ا  وفي   .2021 آب في 

 مليون دوالر في الف اة ذات ا من العام ال س ق  . 2366 بدل  بلغت  دوالر م ابل تااجع ا بقيمة
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ًقطاعًالبناء
مساحاص ال ناء الماخ ص بيييييييييييي ا لدى ن اب يي  الم ندقين في  بلغت ،  )آخا المعطياص الم وافاة(  2022ش اط  في   -

في   2م  بلف  278و الشيي ا ال س قيي  في   2بلف م  725م ابل  (  2مابع )م  م ا بلف  1127بياوص والشييمال 
 % في 440,0  بنسييييييييييي ة ملحو ة بلغت  من ن ابة بياوص   تااخيص مسييييييييييياحاص ال ناء  وازدادص   .2021  شييييييييييي اط

 .2021قياقا  على ما يان ل في الف اة ذات ا من العام  2022من العام  الش اين األولين
 

2022ً-2019السنواتًمنًًالشهرينًاألولينًتطّورًمساحاتًالبناءًالمرخَّصًبهاًفيً-4جدولًرقمً

نسبةًالتغّير،2019ً2020ً2021ً2022ًًً%ًً
2022/ً2021ً

 440,0+ 1852 343 531 1355 ( 2مساحاص ال ناء اإلجمالية )بلف م
 المصدر: ن اب ا الم ندقين في بياوص والشمال      
 

بحسييع آخا  قيمة الاقييوم الع ارية المسيي وفاة ع ا مخ لف بماناص السييتل  الع ارس   انخفضييت ،  2022  تموز في  -
 تموزفي   مليارا    94,6و  الشييييي ا ال س قييييي  لمليار لياة في    46,9  ملياراص لياة م ابل  8,9إلى  األردام الم وافاة

بالم ارنة مع   2022من العام   ىاألول  األشيييي ا السيييي عة  في  %29,4  بنسيييي ةم  ه   الاقييييو   ازدادص فيما    ،2021
 .ال س ق  لالعام  من اذات  الف اة

  تموزطن في  بلف  183 بحسييييييييع آخا األردام الم وافاة بلغت على  ييييييييعيد يم ياص اإلقييييييييمنت المسييييييييل مة، ف د   -
. وب لك تكون ه   2021 تموزطن في   بلف  282وطن في الشييييييييي ا ال س قييييييييي  ل   بلف  227م ابل    ،2022

 الف اة ذات اقياقييا  على   2022العام   من ىاألول  األشيي ا السيي عة % في1,2نسيي  ل    ارتفاعا  قييت لت  الكم ياص دد 
 .2021من العام 

ً
ًقطاعًالنقلًالجوًي

، وعيدد الايياب رحلية 5921  الحاياس اليدوليعيدد الاحالص اإلجمياليية من و لى مطيار رفي   بلغ  ،  2022  آب في  
. وعلى  ييعيد حاية شييخصييا    3497  والعاباين  شييخصييا    471185 المغادرينعدد  و   بشييخا    318605  ال ادمين

لل ضييييييياةع    طنا    3093م ابل   طنا    2561الشيييييييحن ع ا المطار في الشييييييي ا الم يور، بلغ حتم ال ضييييييياةع المفاغة  
  المشحونة.

يل  من عدد  ازداد العام ال س قييي  ل،  من الف اة ذات ا  ، وبالم ارنة مع2022العام    من األولى  الثمانيةاألشييي ا  فيو 
في حين تااجعت  %،  57,7، وحاية المغادرين بنسييي ة  %60,9وحاية ال ادمين بنسييي ة    ،%39,6الاحالص بنسييي ة  

  .%16,0حاية شحن ال ضاةع ع ا المطار بنس ة 
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ًوحّصةًالميدلًايستًمنهاًالحريريًالدوليحركةًمطارًرفيقًً-5جدولًرقمً
2022ًو2021ًالعامينًمنًًًاألولىًالثمانيةاألشهرًفيً

ًالتغّير،2021ً2022ً%ًً 
 حاية الطاةااص )عدد( 

ة الميدل ايست، %  من ا: حص 
24718 
33,9 

34510 
37,3 

+39,6 

 حاية ال ادمين )عدد( 
ة الميدل ايست، %  من ا: حص 

1294953 
37,7 

2083168 
37,8 

+60,9 

 حاية المغادرين )عدد( 
ة الميدل ايست، %  من ا: حص 

1319595 
38,9 

2081146 
38,3 

+57,7 

 52,2- 19889 41576 حاية العاباين )عدد( 
 حاية شحن ال ضاةع )طن( 

ة الميدل ايست، %  من ا: حص 
46074 
15,0 

38701 
28,8 

-16,0 

 مطار بياوص الدوليالمصدر: دسم ال طويا وال سوي  في      

 حركةًمرفأًبيروت
  441100فيل   ، وحتم ال ضييييييييييياةع المفاغةبواخا  105، بلغ عدد ال واخا ال ي دخلت مافأ بياوص  2022 آب في 
من   األولى  الثمانيةاألشييييي ا وفي مسييييي وا ا .    15436، وعدد المسييييي وا اص المفاغة  طن ا    75093والمشيييييحونة طنا   

%  14,1حتم ال ضييييييييياةع المفاغة بنسييييييييي ة  يل  من  ارتفع  ،  2021العام   من الف اة ذات ا  وبالم ارنة مع  2022العام 
عدد في حين تااجع    ،%13,0بنسيييييي ة   عدد المسيييييي وا اص المفاغةو %،  10,9بنسيييييي ة   المشييييييحونةحتم ال ضيييييياةع  و 

  .%1,8ال واخا بنس ة 
ً

ًمؤشرًأسعارًالستهالك
بنـسبة   ،رّاألس ار ّمدينة ّيررت ّتو حاهر رمؤش ّ   حرتفع، وبحـس  مسـسـسة حلبحوا وحشـساـتارح ،  2022  آب في 

  .2021 آب % قياساً على 145,9 حرتفاعه نسبة وبلغت % قياساً على حلتهر حلذي سبق، 5,9

  2022 آب % في ـشهر 7,55بنـسبة    حرتفعحلذي تنـتر  داحر  ححصـصاا حلمري،ي، ف     مؤش رّاألس ار ّ لّماةر أما 

 . 2021 آب % قياساً على 161,88دلى  هعاحرتف، ووصلت نسبة قياساً على حلتهر حلذي سبق
ً

   بورصةًبيروت
 

ــوت بيرو  ،  2022  آب في  ــهل حلما حولة في سـ ــهماً ب يمة ت حوج دجمالية ق ر ا  899525  بلغ ع ا حألسـ   33,7سـ

ـ ا    1320045مليون اوشر مـ اـبت ـت حوج   ــهـماً ب يـمة دجـمالـية ـق ر  ــبق   50,1ســ ــهر حـلذي ســ مليون اوشر في حلتــ

  13355  حلرسـملة حلسـوقية بلغت (. على صـعي  آرر، 2021  آب مليون اوشر في   24,4سـهماً ب يمة    2166545)

ّمليون اوشر في نهاية حلاوحريخ حلمذيور  على حلاوحلي.  10570واوشر  مليون 14212اوشر م ابت  مليون

ي"ها وأو ووبو بنـسبة  ،  2022  آب وفي   % من دجمالي قيمة حألـسهل حلما حولة 93,6حـساحوت  ـشرية ـسولي ير بـسهما

 ل طاع حلصناعي.  % ل3,6ول طاع حلمصرفي ل % 12,7م ابت في بورصة بيرو ، 

ي"ن   يابيّن حآلتي: 2022و 2021وعن  م ارنة صرية بورصة بيرو  في حألشهر حلثمانية حألولى من حلعاما

 مليوناً. 11,1مليون سهل دلى  22,3ض ع ا حألسهل حلما حولة من حنخفا -

 مليون اوشر. 277,8مليون اوشر دلى  242,9حرتفاع قيمة حألسهل حلما حولة من  -
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 امدلحقّاإلهصرئل

 محوعّاإلقتصرديّامارماّ

 

ًتبادلًلبنانًالتجاريًمعًالخارًج
 2022العامًًاألشهرًالسبعةًاألولىًمنًفي

 
ًحلمص ر: داحر  حلجمارك       

 
ًصافيًالموجوداتًالخارجيةًفيًالقطاعًالمالي

ًمليونًدولرً

ّ
 حلمص ر: مصرف لبنان       

 

النسبة )%(القيمة )مليون د.أ.(البلدالنسبة )%(القيمة )مليون د.أ.(البلد

37317.8اإلمارات العربية المتحدة145713.9الصين

31515.0سورية132712.6تركيا

994.7سويسرا110710.5اليونان

924.4مصر4984.7ايطاليا

894.3العراق4874.6الواليات المتحدة األميركية

844.0تركيا4013.8اإلمارات العربية المتحدة

803.8قطر3663.5ألمانيا

743.5كوريا3223.1سويسرا

602.9اليونان3072.9الهند

562.7الواليات المتحدة األميركية2802.7مصر

562.7االردن2532.4قبرص 

522.5البرازيل2052.0اإلتحاد الروسي

452.1ساحل العاج1801.7رومانيا

412.0الكويت1781.7المملكة المتحدة

57827.6دول أخرى313229.8دول أخرى

2094100.0مجموع الصادرات السلعية10500100.0مجموع الواردات السلعية

العام مصرف لبنانالشهر

المصارف و 

المؤسسات 
المالية

مصرف لبنانالمجموع

المصارف و 

المؤسسات 
المالية

المجموع

كانون الثاني

شباط

آذار

نيسان

أيار

حزيران

تموز

آب

أيلول

تشرين األول

تشرين الثاني

كانون األول

المجموع العام
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 ً(2مساحاتًالبناءً)م
 2022ًشباطً-2021ًشباطً

 . وحلتماج  حلمهن سين في بيرو  ااحلمص ر: ن اب  

 

ًحركةًمطارًبيروتًالدولي
2022ًًآبً-2021ًآب

 بيرو  حل وليحلمص ر: مطار 

 

ًحركةًمرفأًبيروت
2022ًًآبً-2021ًآب

        
 حلمص ر: داحر  وحساثمار مرفأ بيرو 

 

 

           

النسبة )%(Feb-22النسبة )%(Feb-21المحافظات
17630.6362150.55بيروت

5950221.3929472826.15جبل لبنان
2829910.1712434711.03البقاع

3670.13273162.42الشمال )1(
12302444.2231996228.39الشمال )2(

3894714.0024356621.61الجنوب
262979.451110849.85النبطية

278199100.001127218100.00المجموع

البضائع )طن(المجموعالركابالطائراتالشهر

المجموعتصديراستيرادالعاممرورالمجموعمغادرةوصولالمجموعاقالعهبوط

Aug-212423242948522081803752105833907159590549206730605127

Aug-222964295759213186054711857897903497793287256130935654

51.234.323.91.110.3-22.321.722.053.025.635.4التغير %

التغيّر %آب 2022آب 2021

8710520.7عدد البواخر

28004244110057.5البضائع المفرغة )طن(

70831750936.0البضائع المشحونة )طن(

108881543641.8المستوعبات المفرغة

2945372626.5عدد السيارات المستوردة

- غ.م7469اإليرادات )ألف د.أ.(


