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 الوضعًالقتصاديًالعامًً-أولًا
ً

ًالشيكاتًالمتقاصة
ة  رتفعت ،  2022 تشرررراألو     في  د الر مةابل    مليون   4363ما يعاد    إلى   لقيمة  إلجمالية للشررررياام  لمّةا رررر 

، غيا أن  ا تا جعت  2021 تشررررررراألو     د الر في   مليون   2189 لشررررررر ا  لو   ررررررر    د الر في  مليون   2436
 .2021  لعام لفّاة ذ ت ا مو بالمةارنة مع  2022 لعام   ش ا  لعشاة    لى مو  في% 4,6بنسبة 

 
2022ً-2019السنواتًمنًًاألولىًالعشرةاألشهرًتطّورًالشيكاتًالمتقاّصةًفيًً-1جدولًرقمً

نسبةًالتغّير،2019ً2020ً2021ً2022ًًً%ً 
2022/ً2021ً

ًبالليرةالشيكاتًً
  لعدد )آالف(  -
  لقيمة )مليار لياة(  -
ط قيمة  لشيك )آالف  لليا م(   -  مّو  

 
3793 

26398 
6960 

 
2441 

24590 
10074 

 
1310 

22729 
17350 

 
758 

30842 
40689 

 
-42,1 
+35,7 
+134,5 

ًالشيكاتًبالعمالتًاألجنبية
  لعدد )آالف(  -
  لقيمة )مليون د الر(  -
ط قيمة   -   لشيك )د الر( مّو  

 
4535 

27992 
6172 

 
2513 

28843 
11478 

 
1438 

15756 
10957 

 
642 

8944 
13931 

 
-55,4 
-43,2 
+27,1 

ًمجموعًقيمةًالشيكاتً)مليارًليرةً(
ط قيمة  لشيك )آالف  لليا م(   مّو  

68596 
8237 

68074 
13741 

46481 
16915 

44325 
31661 

-4,6 
+87,2 

ًدولرةًالشيكات،ً%
  لعدد  - 
  لقيمة  - 

 
54,5 
61,5 

 
50,7 
63,9 

 
52,3 
51,1 

 
45,9 
30,4 

 

  لمصدر: مصاف ل نان       

 
 حركةًالستيراد

د الر في  لشرررررر ا  لو   مليون   1760د الر مةابل   مليون   1493  قيمة  لو رد م  لسررررررل ية بلغت ،  2022  تموزفي 
 % في34,1بنسربة     زد دم .  بولك، تكون قيمة  لو رد م  لسرل ية دد  2021تموز  د الر في   مليون   1150 ر    

 لكم يام  في حيو  رررت لت  لعام  لو   ررر  ،   لفّاة ذ ت ا مو  بالمةارنة مع    2022 لعام     شررر ا  لسررربعة    لى مو
 .%13,0 بنسبة تا جعا    لمسّوردة

بحسررررع نوع ا يا تي:  حّل ت  لمنّتام    2022  شرررر ا  لسرررربعة    لى مو  لعام   توز عت  لو رد م  لسررررل ية في
ّ را   لرت حصرررررررررررررر      الم    ج اة   لمعرد  م  لك ابراةيرة% مو  لمتموع، تلّ را  28,9 لمعردنيرة  لمايا       شررررررررررررررا 

منّتام  ثم     ،%(8,8ثم    حتار  لكاألمة  شررربل  لكاألمة   لمعادن  لنمينة )  %(،10,8) معد  م  لنةلف  %(،12,6)
  شر ا  لسربعة    لى   على  رعيد أباز  ل لد ن  لّي   رّورد من ا ل نان  لسرلع في%(.  6,0)   لصرناعة  لكيمياةية

ّ ا    لصررررريو ت ، حل  2022 مو  لعام ا  % مو متموع  لو رد م، لّأتي بعده 13,9في  لماتبة    لى إذ بلغت حصررررر 
  %(.4,6)   مياييةالواليام  لمّحدة %(، ف4,7 يطاليا )%(، ثم  10,5) فاليونان%(، 12,6) تاييا
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2022ً-2019السنواتًًًاألشهرًالسبعةًاألولىًمنًالوارداتًالسلعيةًفيً-2جدولًرقمً
نسبةًالتغّير،ً%ًً 2019ً2020ً2021ً2022ً

2022/ً2021ً
 34,1+ 10500 7832 6124 12334  لو رد م  لسل ية )مليون د الر( 

  لمصدر:  لمايا   لي  لتمايي     
ً

ًحركةًالتصدير
د الر في  لشررررر ا  لو    مليون   258د الر، مةابل    مليون   192 قيمة  لصرررررادر م  لسرررررل ية بلغت ،  2022  تموزفي 

  شر ا  لسربعة  % في12,8   لصرادر م  لسرل ية بنسربةقيمة     رتفعت .   2021  تموزد الر في   مليون   272 ربةل  
   لفّاة ذ ت ا مو  لعام  لو     . بالمةارنة مع 2022 لعام     لى مو

بحسرررع نوع ا يا تي:  حّل ت   حتار    2022  شررر ا  لسررربعة    لى مو  لعام    توز عت  لصرررادر م  لسرررل ية في
ّ ا    للد ةو ع  لصادر م، تلّ ا  % مو متمو 19,5 لكاألمة  شبل  لكاألمة   لمعادن  لنمينة  لمايا       بلغت حص 

    غوية ررررررررناعة  منّتام  ثم     ،%(15,2)  ، ثم   لمعادن  لعادية  مصررررررررنوعات ا%(16,1)    لمطاط  مصررررررررنوعات ا
  مو أباز  ل لد ن  لّي  ررررررررررد ر إلي ا ل نان  لسررررررررررلع في%(.  10,7)  منّتام  لصررررررررررناعة  لكيما ألة، ثم   %(10,8)

 لماتبة    لى  بلغت   إلمار م  لعابية  لمّحدة  لّي  حّل ت ، نويا: 2022 لعام    شرررررررررررررر ا  لسرررررررررررررربعة    لى مو
ّ ا    فمصررررررا%(،  4,7)   رررررروألسررررررا %(، ثم   15,0)   ررررررورألةتلّ ا  % مو إجمالي  لصررررررادر م  لسررررررل ية، 17,8حصرررررر 

 %(.4,3)  لعا قثم  %(، 4,4)
ً

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

2022/ً2021ً
 12,8+ 2094 1857 1986 2089  لصادر م  لسل ية )مليون د الر( 

  لمصدر:  لمايا   لي  لتمايي     

 
ًالحساباتًالخارجية

في ًًد الر  مليون   1502درردر      د الر مةررابررل عتا  مليون   1301ًًعجزًالميزانًالتجاارًي  بلغ،  2022  تموزفي    -
ع عتا  لميا ن  لّتار     .  2021تموز  د الر في  مليون   878 لشرررررر ا  لو   رررررر    عتا بقيمة   بشررررررال تو رررررر 

مليون   5975، مةابل عتا ددر  2022 لعام   شرررر ا  لسرررربعة    لى مو  د الر في    مالييو  8406إلى ك يا  
 و     . لعام  ل  لفّاة ذ ت ا مو د الر في

 
لدى  لت از  لمصرررافي   لما رررسرررام  لمالية   الموجوداتًالخارجيةًالصاااةية  رتفعت ،  2022 تشررراألو     في   -

  154بقيمة      نخفاض ا  د الر في  لش ا  لو       مليون   49بقيمة    بعد  رتفاع ا ،د الر  مليون   193بحو لي  
، تا جعت هو   لموجود م 2022مو  لعام      لى  لعشراة  شر ا  في   .2021 تشراألو     مليون د الر في 
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مليون د الر في  لفّاة ذ ت ا مو  لعام  لو    1736 أدل  بلغت   مةابل تا جع ا بقيمة ،د الر  مليون   2860بقيمة  
.    

ًقطاعًالبناء
مساحام  ل ناء  لماخ ص برررررررررررر ا لدى نةابّيي   لم ند يو في  بلغت ،  )آخا  لمعطيام  لمّو فاة(  2022شباط  في   -

في   2م  ألف  278   لشرر ا  لو   رر  في   2ألف م  725مةابل  (  2مابع )م  مّا ألف  1127بيا م   لشررما  
 % في 440,0  بنسررررررررررربة ملحو ة بلغت  مو نةابة بيا م   تا خيص مسررررررررررراحام  ل ناء    زد دم   .2021  شرررررررررررباط

 .2021قيا ا  على ما يانّل في  لفّاة ذ ت ا مو  لعام  2022مو  لعام   لش األو    ليو
 

2022ً-2019السنواتًمنًًالشهرينًاألولينًتطّورًمساحاتًالبناءًالمرخَّصًبهاًفيً-4جدولًرقمً

نسبةًالتغّير،2019ً2020ً2021ً2022ًًً%ًً
2022/ً2021ً

 440,0+ 1852 343 531 1355 ( 2مساحام  ل ناء  إلجمالية )ألف م
  لمصدر: نةابّا  لم ند يو في بيا م   لشما       
 

إلى   قيمة  لا ررررروم  لعةارألة  لمسرررررّوفاة ع ا مخّلف أمانام  لسرررررتل   لعةار    رتفعت ،  2022 تشررررراألو      في  -
  ،2021 تشرراألو     في   مليار     156,0    لشرر ا  لو   رربةلمليار لياة في   172,4  مليار لياة مةابل  239,5

 مو اذ ت    لفّاةبالمةارنة مع    2022مو  لعام  ى   ل   لعشرراة  شرر ا   في  %32,4  بنسرربةم هو   لا ررو    زد دم   
 . لو   بةل لعام 

 ،)آخا  لمعطيام  لمّو فاة(  2022 أيلو طو في   ألف  224 بلغت على  رعيد يم يام  إل رمنت  لمسرل مة، فةد   -
.  بولك تكون هو   لكم يام 2021 أيلو طو في   ألف  138 طو في  لشرررررر ا  لو   رررررربةل   آالف  208مةابل  

مو   لفّاة ذ ت اقيا رررررا  على    2022 لعام    مو ى   ل  لّسرررررعة  شررررر ا   % في10,0نسررررر ّل     رتفاعا   رررررت لت دد  
 .2021 لعام 

ً
ًقطاعًالنقلًالجوًي

،  م رحال  4307   إلى مطرار رفي   لحاألا   لرد ليعردد  لاحالم  إلجمراليرة مو  بلغ  ، 2022  تشرررررررررررررراألو     في  
.  على شرررخصرررا    2345    لعاباألو شرررخصرررا    272948  لمغادرألوعدد    شرررخصرررا    244864   عدد  لاياب  لةادميو

  طنا    2800مةابل    طنا    2751 ررعيد حاية  لشررحو ع ا  لمطار في  لشرر ا  لمويور، بلغ حتم  لبلرراةع  لمفاغة  
  للبلاةع  لمشحونة.

يل  مو عدد   زد د  لعام  لو   ررربةل،  مو   لفّاة ذ ت ا ،  بالمةارنة مع2022 لعام   مو     لى  لعشررراة  شررر ا   في  
في حيو تا جعت  %،  50,2،  حاية  لمغادرألو بنسررربة  %56,0 حاية  لةادميو بنسررربة    ،%35,4 لاحالم بنسررربة  

  .%13,8حاية شحو  لبلاةع ع ا  لمطار بنسبة 
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ًوحّصةًالميدلًايستًمنهاًحركةًمطارًرفيقًالحريريًالدوليً-5جدولًرقمً
2022ًو2021ًالعامينًمنًًًاألولىًالعشرةاألشهرًفيً

ًالتغّير،2021ً2022ً%ًً 
 حاية  لطاةا م )عدد( 

ة  لميد   يست، %  من ا: حص 
32409 
33,7 

43895 
37,3 

+35,4 

 حاية  لةادميو )عدد( 
ة  لميد   يست، %  من ا: حص 

1671011 
37,6 

2606975 
37,5 

+56,0 

 حاية  لمغادرألو )عدد( 
ة  لميد   يست، %  من ا: حص 

1811423 
38,1 

2720905 
38,1 

+50,2 

 53,8- 24007 51973 حاية  لعاباألو )عدد( 
 حاية شحو  لبلاةع )طو( 

ة  لميد   يست، %  من ا: حص 
57191 
15,0 

49313 
28,1 

-13,8 

  لمصدر: دسم  لّطوألا   لّسوأل  في مطار بيا م  لد لي    

 حركةًمرفأًبيروت
  456851فيل   ،  حتم  لبلرررررراةع  لمفاغةباخاة  101، بلغ عدد  ل و خا  لّي دخلت مافأ بيا م 2022 أيلو في 
مو      لى   لّسرررعة  شررر ا  في مسرررّوتبا .    13433،  عدد  لمسرررّوتبام  لمفاغة  طن ا    103733  لمشرررحونة طنا   

%  18,3حتم  لبلررررررررراةع  لمفاغة بنسررررررررربة  يل  مو   رتفع  ،  2021 لعام   مو  لفّاة ذ ت ا   بالمةارنة مع  2022 لعام 
عدد  ل و خا في حيو تا جع    ،%14,0بنسربة   عدد  لمسرّوتبام  لمفاغة  %،  9,3بنسربة     لمشرحونةحتم  لبلراةع    

 .%0,9بنسبة 
ً

ًمؤشرًأسعارًالستهالك
ّ  ورتفع،  بحســم مسةــســة ولبحست  واةــ شــارو ،  2022  تشــن ا ول  في  رّاألس    لمّينة بيّوتر  ّّمؤش    

  تشـن ا ول  % قياةـا  لى  151,8  ورتفاله  نسـبة   بىغت % قياةـا  لى  ولشـ ن ول س ةـب ،  4بنسـبة    ، ض اايتال

2021.  

تشـن ا  % في شـ ن 14,6بنسـبة    ورتفعول س تنشـن  داور  وحصصـاا ولمني،س، ف      مؤش  رّاألس   لمّبنّي بل أما 

 .  2021  تشن ا ول  % قياةا  لى   158,5دل    هلاورتف،   صىت نسبة  قياةا  لى  ولش ن ول س ةب   2022  ول  
ً

   بورصةًبيروت
ــن ا ول  في  ــ ا ولم  و لة في ،  2022 تش ــةبىغ ل ا ولة ــ ما  ب يمة ت و   دجمالية    2422324  بين     بسرص ة

ها  4715731مىيسن ا ار م ابل ت و     27,6ق رها  مىيسن ا ار في ولـش ن ول س   34,0ـة ما  ب يمة دجمالية ق ره

ولنةــمىة  بىغت (. لى  صــعي  ر،ن، 2021 تشــن ا ول  مىيسن ا ار في   21,4ةــ ما  ب يمة    1964896ةــب   

ة ــسقـي ل   13411  ولســ اـب ا  10215 ا ار    مىيسن 12811مىيسن ا ار مـ  ة ول سور    مىيسن ا ار في نـ  ة  ـ  ولثالـث

ّولم يسر  لى  ول سولي. 

ي" ا وأو  ونو بنـسبة  ،  2022 تـشن ا ول   في   % ما دجمالي قيمة ولـة ا 94,7وـة حست  ـشنية ـةسلي  ن بـس ما

 ى طاع ولصنالي.  % ل0,8 ى طاع ولمصنفي ل % 4,5م ابل ولم  و لة في بسرصة بين  ، 

ي"ا  لن  م ارنة صنية بسرصة بين   في ولش ن ول    بيّا وآلتي: 2022  2021عشن  ول ل  ما ولعاما

 مىيسنا . 18,2مىيسن ة ا دل   27,4ونخفاض ل ا ولة ا ولم  و لة ما  -

 مىيسن ا ار. 339,4مىيسن ا ار دل   316,8ورتفاع قيمة ولة ا ولم  و لة ما  -
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 اينلحقّاإليصلئن

 ياضعّاإلقتصلديّاي لماّ

 

ًالخارًجتبادلًلبنانًالتجاريًمعً
 2022العامًًاألشهرًالسبعةًاألولىًمنًفي

 
ًولمص ر: داور  ولجمارك       

 
ًصافيًالموجوداتًالخارجيةًفيًالقطاعًالمالي

ًمليونًدولرً

ّ
 ولمص ر: مصنف 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

 .  ولشما   ولم ن ةيا في بين    اولمص ر: ن اب  

ّ

ّ

ًمطارًبيروتًالدوليحركةً
2022ًًتشرينًاألولً-2021ًتشرينًاألول

 ولمص ر: مطار بين   ول  لي

 

ًحركةًمرفأًبيروت
2022ًًأيلولً-2021ًأيلول

        
 ولمص ر: داور   وة ثمار منفأ بين  

 

 

           

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

Oct-211856185337091928332177134105464685415231242633925818

Oct-222154215343072448642729485178122345520157275128005551

4.6-17.5-49.925.313.4-16.116.216.127.025.426.1التغير %

التغيّر %أيلول 2022أيلول 2021

951016.3عدد البواخر

29295445685155.9البضائع المفرغة )طن(

1023581037331.3البضائع المشحونة )طن(

109191343323.0المستوعبات المفرغة

5.1-18231730عدد السيارات المستوردة

- غ.م7578اإليرادات )ألف د.أ.(


