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 الوضعًالقتصاديًالعامًً-أولًا
ً

ًالشيكاتًالمتقاصة
ة بلغت ،  2022  نيساا  في  مليو     3018مليو  دوالر مص بل    2815م  يع دل   القيمة اإلجم لية للشاايت ا الماص ةاا 

 األول الثلث  % في18,0بنسااا ة    لانخفض   ،2021  نيسااا  دوالر في  مليو    3828الشاااال السب  ااا   ودوالر في 
 .2021الع م من  الفالة ذاتا ب لمص رنة مع  2022الع م من 

 
2022ً-2019السنواتًاألولًمنًًالثلثتطّورًالشيكاتًالمتقاّصةًفيًً-1جدولًرقمً

نسبةًالتغّير،2019ً2020ً2021ً2022ًًً%ً 
2022/ً2021ً

ًالشيكاتًبالليرة
 العدد )آالف(  -
 القيمة )ملي ر ليلة(  -
ط قيمة الشيك )آالف الليلاا(   -  ماو  

 
1500 

10716 
7144 

 
1084 

10014 
9238 

 
564 

8849 
15690 

 
373 

10963 
29391 

 
-33,9 
+23,9 
+87,3 

ًالشيكاتًبالعمالتًاألجنبية
 العدد )آالف(  -
 القيمة )مليو  دوالر(  -
ط قيمة الشيك )دوالر(  -  ماو  

 
1979 

12151 
6140 

 
1111 

12381 
11144 

 
693 

7959 
11485 

 
361 

4070 
11274 

 
-47,9 
-48,9 

-1,8 
ًمجموعًقيمةًالشيكاتً)مليارًليرةً(
ط قيمة الشيك )آالف الليلاا(   ماو  

29034 
8345 

28680 
13066 

20847 
16585 

17099 
23295 

-18,0 
+40,5 

ًدولرةًالشيكات،ً%
 العدد  - 
 القيمة  - 

 
56,9 
63,1 

 
50,6 
65,1 

 
55,1 
57,6 

 
49,2 
35,9 

 

 المصدر: مصلف ل ن         

 
 حركةًالستيراد

دوالر   مليو    1269إلى    قيمااة الوارداا الساااااااااااااال يااةارتفعاات  ،  )آخل المعطياا ا الماوافلة(  2021  كاا نو  األولفي  
. وبسلك، تكو   2020 ك نو  األولدوالر في   مليو    1232دوالر في الشاااااااال السب  ااااااا   و مليو    1179مص بل  

 في حين  ج لت ب لمص رنة مع الع م السب    ،   2021الع م   % في20,6بنس ة    ازدادا قيمة الوارداا السل ية قد 
 %.10,0 بنس ة تلاجع    الكم ي ا المساوردة

بحساااااااااااااا  نوعاا  كا تتي: احالا ت المناجا ا المعادنياة الملك  األول   2021العا م   وتوز عات الوارداا الساااااااااااااال ياة في
اا    ف ألحج ر الكليمة وشااا     %(،10,7% من المجموع، تلاا  مناج ا الصااان عة الكيمي  ية )28,4وشااات لت حصااا 

%(.  8,2)  معد اا النصلثم     ،%(8,7ثم  اتالا واألجا ة والمعد اا الكالب  ية )  %(،9,1الكليمة والمع د  الثمينة )
في الملت ة األولى إذ بلغت   تلكي  ت ، حل  2021الع م  وعلى ةااعيد ربلز ال لدا  الاي ا اااورد منا  ل ن   الساالع في

اا    الوالي ا  كل  من %(، ثم   9,3%(، ف لصاااااين )10,0)  اليون     % من مجموع الوارداا، لاأتي بعده10,6حصااااا 
 %(. 5,6اإلم راا العلبية الماحدة )و الماحدة األميلكية 
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2021ً-2018السنواتًًالوارداتًالسلعيةًفيً-2جدولًرقمً
نسبةًالتغّير،2018ً2019ً2020ً2021ًًً%ًً

2021/ً2020ً
 20,6+ 13641 11310 19239 19980 الوارداا السل ية )مليو  دوالر( 

 المصدر: الملك  اتلي الجملكي     
ً

ًحركةًالتصدير
  616  مساوى قي  ي بلغ إلى  قيمة الص دراا السل ية  ارتفعت ، الماوافلة()آخل المعطي ا    2021 ك نو  األولفي  

.  2020 كا نو  األولدوالر في   مليو    295دوالر في الشااااااااااااااال الاسب  اااااااااااااا صا  و مليو    391دوالر، مصا بال    مليو  
 . 2020ب لمص رنة مع الع م  2021الع م  % في9,7 الص دراا السل ية بنس ةقيمة  ارتفعت و 

بحسااااااااا  نوعا  ك تتي: احال ت األحج ر الكليمة وشااااااااا   الكليمة   2021الع م  وتوز عت الصااااااااا دراا السااااااااال ية في
اا      المملكة الن  تية% من مجموع الصااااااااااا دراا، تلاا  مناج ا  26,2والمع د  الثمينة الملك  األول وبلغت حصااااااااااا 

 ااااااااااالع ، ثم   %(10,4)  األغسيةةااااااااااان عة  مناج ا  ثم     ،%(11,9)  ية ومصااااااااااانوع تا ، ثم  المع د  الع د %(12,8)
اإلم راا ، نسكل: 2021الع م  ومن ربلز ال لدا  الاي ةاااااااااد ر إليا  ل ن   السااااااااالع في%(.  9,4)  ومناج ا مخالفة

اا    العلبية الماحدة الاي احال ت     اويسالاتلاا   % من إجم لي الصا دراا السال ية،  22,2الملت ة األولى وبلغت حصا 
 %(.4,5) مصلثم  %(، 5,1) %(، فصطل7,3) الك ميلو  %(، ثم  10,9)

ً
2021ً-2018السنواتًًالصادراتًالسلعيةًفيً-3جدولًرقمً

نسبةًالتغّير،2018ً2019ً2020ً2021ًًً%ًً
2021/ً2020ً

 9,7+ 3887 3544 3731 2952 الص دراا السل ية )مليو  دوالر( 
 المصدر: الملك  اتلي الجملكي     

 
ًالحساباتًالخارجية

دوالر   مليو    653ًًإلىًًعجزًالميزانًالتجااارًي  تلاجع،  )آخل المعطياااا ا الماوافلة(  2021  كاااا نو  األولفي    -
 ك نو  األول دوالر في   مليو    937في الشاااااااال السب  ااااااا   وعج  بقيمة  ًدوالر  مليو    788قدُره   مص بل عج 

ع عج  المي ا  الاج رب إلى 2020   7766، مص بل عج  قدره 2021مليو  دوالر في الع م    9754. كم  تو  
 مليو  دوالر في الع م السب    .

 

بحوالي  لدى الجا ز المصلفي والمؤ س ا الم لية    الموجوداتًالخارجيةًالصافية  انخفضت ،  2022  نيس  في    -
مليو  دوالر   546بقيمة  و   مليو  دوالر في الشاااااال السب  ااااا    519بقيمة    تلاجعا مص بل   ،مليو  دوالر  229
دوالر   ماليين  1703، تلاجعت هسه الموجوداا بقيمة  2022من الع م  األول الثلث وفي .  2021  نيساااااااا  في 

 مليو  دوالر في الفالة ذاتا  من الع م السب    . 1393مص بل تلاجعا  بقيمة 
ً
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ًقطاعًالبناء
مس ح ا ال ن ء الملخ ص بااااااااااااا  لدى نص بايي  الماند ين في  بلغت ،  )آخل المعطي ا الماوافلة(  2022ش  ط  في   -

في   2م  رلف  278و الشااال السب  اا  في   2رلف م  725مص بل  (  2ملبع )م  مال رلف  1127بيلوا والشاام ل 
 % في 440,0  بنسااااااااااا ة ملحو ة بلغت  من نص بة بيلوا   تلاخيص مسااااااااااا ح ا ال ن ء  وازدادا   .2021  شااااااااااا  ط

 .2021قي     على م  ك نا  في الفالة ذاتا  من الع م  2022من الع م  الشالين األولين
 

2022ً-2019السنواتًمنًًالشهرينًاألولينًتطّورًمساحاتًالبناءًالمرخَّصًبهاًفيً-4جدولًرقمً

نسبةًالتغّير،2019ً2020ً2021ً2022ًًً%ًً
2022/ً2021ً

 440,0+ 1852 343 531 1355 ( 2مس ح ا ال ن ء اإلجم لية )رلف م
 المصدر: نص با  الماند ين في بيلوا والشم ل      
 

قيمة الل اوم العص رية المسااوف ة ع ل مخالف رم ن ا الساجل   بلغت ، )آخل المعطي ا الماوافلة(  2022  آذار في  -
  ،2021  آذارفي   ملي را    135,0و  الشاااال السب  ااا ص ملي ر ليلة في   170,3ملي ر ليلة مص بل    210,1 العص رب 
  ذاتا  الفالةب لمص رنة مع   2022األول من الع م   الفصال في  %183,1 ك يلة بلغت   بنسا ةم هسه الل او   وازدادا 

 .السب   ص الع م  من
 ،)آخل المعطي ا الماوافلة(  2022  آذارطن في  رلف  122 بلغت على ةااعيد كم ي ا اإل اامنت المساال مة، فصد   -

. وبسلك تكو  هسه الكم ي ا قد 2021 آذارطن في   رلف  68وطن في الشاااااااااااال السب  ااااااااااا ص    رلف  87مص بل  
 .2021ذات  من الع م  الفصلقي     على  2022الع م  األول من الفصل % في56,0نس ا   ارتف ع    ج لت 

ً
ًقطاعًالنقلًالجوًي

، وعادد ا رحال 3609  عادد اللحالا اإلجما لياة من و لى مطا ر رفي  الحليلب الادوليبلغ  ، 2022  نيسااااااااااااااا  في  
. وعلى ةااعيد  شااخصاا     2143  والع بلين  شااخصاا     180829  المغ درينعدد  و   شااخصاا     215229  اللك ب الص دمين

  طن     2350مص بل    رطن    2509حلكة الشاااااااااحن ع ل المط ر في الشاااااااااال المسكور، بلغ حجم ال ضااااااااا  ع المفلغة  
  لل ض  ع المشحونة.

كل  من عدد اللحالا  ازداد الع م السب  اااااااااااا ص ،  من الفالة ذاتا  ، وب لمص رنة مع2022الع م   من األول الثلث  فيو 
حلكة في حين تلاجعت  %،  87,5، وحلكة المغ درين بنسااااا ة  %112,9وحلكة الص دمين بنسااااا ة    ،%55,7بنسااااا ة  

  .%27,2شحن ال ض  ع ع ل المط ر بنس ة 
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ًوحّصةًالميدلًايستًمنهاًحركةًمطارًرفيقًالحريريًالدوليً-5جدولًرقمً
2022ًو2021ًالعامينًمنًًاألولًالثلثفيً

ًالتغّير،2021ً2022ً%ًً 
 حلكة الط  لاا )عدد( 

ة الميدل ايست، %  منا : حص 
8911 
33,9 

13870 
36,4 

+55,7 

 حلكة الص دمين )عدد( 
ة الميدل ايست، %  منا : حص 

342904 
42,6 

729965 
37,4 

+112,9 

 المغ درين )عدد( حلكة 
ة الميدل ايست، %  منا : حص 

407357 
43,2 

763619 
37,2 

+87,5 

 45,1- 8545 15559 حلكة الع بلين )عدد( 
 حلكة شحن ال ض  ع )طن( 

ة الميدل ايست، %  منا : حص 
24831 
12,3 

18066 
23,6 

-27,2 

 المصدر: قسم الاطويل والاسوي  في مط ر بيلوا الدولي    

 بيروتحركةًمرفأً
ب خلة، وحجم ال ضاااا  ع    99، بلغ عدد ال واخل الاي دخلت ملفأ بيلوا  )آخل المعطي ا الماوافلة(  2022 آذارفي 

 الفصلوفي مساوع   .    13760، وعدد المساوع  ا المفلغة  طن      79118والمشحونة طن      358846في     المفلغة
بنساا ة    المشااحونةحجم ال ضاا  ع  كل  من  ارتفع ،  2021الع م   من الفالة ذاتا   وب لمص رنة مع  2022الع م األول من  

حجم  و   ،%9,0عدد ال واخل بنساااا ة  في حين تلاجع كل  من    ،%2,7بنساااا ة   عدد المساااااوع  ا المفلغةو %،  31,4
 .%6,5بنس ة  المفلغةال ض  ع 

 
ًمؤشرًأسعارًالستهالك

 ،رّاألس ار ّمدينة ّيررت ّتو حاهر رمؤش ّ   حرتفع، وبحسـ  مسسـسـة حلبحوا وحشسـاتـارح ، 2022  نيسـانفي 

  .2021 نيسان% قياساً على 221,9% قياساً على حلتهر حلذي سبق، فيما حرتفع بنسبة 8,2بنسبة 

  2022  نيسان% في شهر  7,1بنسبة    حرتفعحلذي تنتره إدحرة حإلحصاء حلمركزي، فقد  مؤشرّاألسار ّفيّمبةرنأما 

 . 2021 نيسان% قياساً على 206,2إلى  هعاحرتف، ووصلت نسبة قياساً على حلتهر حلذي سبق
 

   بورصةًبيروت
  30,4  ـسهماً بقيمة تدحو  إجمالية قدراا   2124884  بلغ عدد حألـسه  حلمادحولة في ـسوب بيرو  ،  2022  نيـسانفي 

ـاا    1544302مليون دوشر مـقاـبت ـتدحو    ــهـماً بقيـمة إجـمالـية ـقدر  ــبق   21,5ســ ــهر حـلذي ســ مليون دوشر في حلتــ

 إلى  حلرسـملة حلسـوقية  حرتفعت (. على صـعيد خرر،  2021  نيسـانمليون دوشر في   32,2سـهماً بقيمة    1917215)

نهــا ــة حلاوحر م حلمــذكورة على    9413ودوشر    مليون  10099دوشر مقــابــت    مليون  10594 مليون دوشر في 

ّحلاوحلي. 

ــانوفي   ــبة  ،  2022  نيس يوها  أ  و    بنس ــهم" ــوليد ر بس ــركة س ــاحو   ش ــه   89,6حس % من إجمالي قيمة حألس

 %(.  1,0%، فالقطاع حلصناعي )9,4حلمادحولة في بورصة بيرو ، تالاا حلقطاع حلمصرفي بنسبة 

يون    ابيّن حآلتي: 2022و 2021وعند مقارنة حركة بورصة بيرو  في حلثلث حألو  من حلعام"

 ن.مال ي 5,6مليون سه  إلى  13حنخفاض كبير في عدد حألسه  حلمادحولة من  -

 مليون دوشر. 81,2مليون دوشر إلى  98حنخفاض قيمة حألسه  حلمادحولة من  -
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 امدلحقّاإلهصرئي

 محوعّاإلقتصرديّامارماّ

 

ًتبادلًلبنانًالتجاريًمعًالخارًج
 2021فيًالعامً

          
ًحلمصدر: إدحرة حلجمارك 

 
ًصافيًالموجوداتًالخارجيةًفيًالقطاعًالمالي

ًمليونًدولرً

ّ
 حلمصدر: مصرف لبنان       

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

86422.2اإلمارات العربية المتحدة144110.6تركيا

42510.9سويسرا136110.0اليونان

2837.3كاميرون12639.3الصين

1975.1قطر7675.6الواليات المتحدة األميركية

1734.5مصر7675.6اإلمارات العربية المتحدة

1303.3الواليات المتحدة األميركية6254.6ايطاليا

1243.2المملكة العربية السعودية6134.5ألمانيا

1233.2العراق6084.5اإلتحاد الروسي

952.4اليونان3452.5اوكرانيا

912.3سورية3422.5فرنسا

902.3كوريا3292.4قبرص 

882.3الكويت3292.4مصر

862.2االردن3272.4سويسرا

751.9تركيا2992.2المملكة المتحدة

104326.8دول أخرى422531.0دول أخرى

3887100.0مجموع الصادرات السلعية13641100.0مجموع 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

 . وحلتما   حلمهندسين في بيرو  ااحلمصدر: نقاب  

 

 
ًحركةًمطارًبيروتًالدولي

2022ًًنيسانً-2021ًنيسان

 حلمصدر: مطار بيرو  حلدولي

 

ًحركةًمرفأًبيروت
2022ًًآذارً-2021ًآذار

        
 حلمصدر: إدحرة 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

Apr-211210120924191073561061252134812863216344231557588073

Apr-221803180636092152291808293960582143398201250923504859

39.8-59.2-25.184.18.4-49.049.449.2100.570.485.5التغير %

التغيّر %آذار 2022آذار 2021

15.4-11799عدد البواخر

4.4-375478358846البضائع المفرغة )طن(

638707911823.9البضائع المشحونة )طن(

122891376012.0المستوعبات المفرغة

1523225147.8عدد السيارات المستوردة

- غ.م10843اإليرادات )ألف د.أ.(


