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 الوضعًالقتصاديًالعامًً-أولًا
ً

ًالشيكاتًالمتقاصة
ة بلغت ،  2022  تموزفي    ماليين  2804دوالر مّابل    مليون   2469ما يعادل   القيمة اإلجمالية للشيييي ال المصّا ييي 

السيةعة األشير   % في19,1بنسيةة    لصنخفض   ،2021  تموزدوالر في   مليون   3298الشير  الي  بي و ودوالر في 
 .2021العام من  الفص ة ذاترابالمّارنة مع  2022العام من  األولى

 
2022ً-2019السنواتًمنًًاألشهرًالسبعةًاألولىتطّورًالشيكاتًالمتقاّصةًفيًً-1جدولًرقمً

نسبةًالتغّير،2019ً2020ً2021ً2022ًًً%ً 
2022/ً2021ً

ًالشيكاتًبالليرة
 العدد )آالف(  -
 القيمة )مليار لي ة(  -
ط قيمة الشيك )آالف اللي ال(   -  مصوب 

 
2671 

18412 
6893 

 
1801 

17153 
9524 

 
1002 

16693 
16660 

 
587 

19144 
32613 

 
-41,4 
+14,7 
+95,8 

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

 
3358 

20354 
6061 

 
1773 

20856 
11763 

 
1158 

12833 
11082 

 
537 

6649 
12382 

 
-53,6 
-48,2 
+11,7 

ًمجموعًقيمةًالشيكاتً)مليارًليرةً(
ط قيمة الشيك )آالف اللي ال(   مصوب 

49096 
8143 

48595 
13597 

36039 
16685 

29167 
25950 

-19,1 
+55,5 

ًدولرةًالشيكات،ً%
 العدد  - 
 القيمة  - 

 
55,7 
62,5 

 
49,6 
64,7 

 
53,6 
53,7 

 
47,8 
34,4 

 

 المصدر: مص ف ل نان       

 
 حركةًالستيراد

دوالر في الشيييييير  الي   مليون   1760دوالر مّابل   مليون   1493  قيمة الواردال السييييييل ية بلغت ،  2022  تموزفي 
 % في34,1بنسيةة    ازدادل . وبيلك، تكون قيمة الواردال السيل ية دد  2021تموز  دوالر في   مليون   1150بي و و

الكم يال  في حين بيييت لت العام الي  بييي و،  الفص ة ذاترا من  بالمّارنة مع    2022العام   األشييير  السيييةعة األولى من
 .%13,0 بنسةة ت اجعا   المسصوردة

بحسييييع نوعرا يا تي: احصل ت المنصتال    2022األشيييير  السييييةعة األولى من العام  وتوز عت الواردال السييييل ية في
صريا   ليت حصيييييييييييييي    ا الل واألجراة والمعيد ال الكر بياةيية% من المتموع، تلصريا  28,9المعيدنيية الم يا األول وشيييييييييييييي  

منصتال  ثم     ،%(8,8ثم  األحتار الك يمة وشيييةل الك يمة والمعادن النمينة )  %(،10,8) معد ال النّلف  %(،12,6)
األشير  السيةعة األولى  وعلى  يعيد بب ز ال لدان الصي ابيصورد منرا ل نان السيلع في%(.  6,0)  الصيناعة الكيمياةية

صرا   الصيييييين ت ، حل  2022 من العام ا  % من متموع الواردال، لصأتي بعده 13,9في الم تةة األولى إذ بلغت حصييييي 
  %(.4,6) األمي ييةالواليال المصحدة %(، ف4,7ايطاليا )%(، ثم  10,5) فاليونان%(، 12,6) ت ييا
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2022ً-2019السنواتًًًاألشهرًالسبعةًاألولىًمنًالوارداتًالسلعيةًفيً-2جدولًرقمً

نسبةًالتغّير،ً%ًً 2019ً2020ً2021ً2022ً
2022/ً2021ً

 34,1+ 10500 7832 6124 12334 الواردال السل ية )مليون دوالر( 

 المصدر: الم يا ا لي التم يي     
ً

ًحركةًالتصدير
دوالر في الشييييير  الي    مليون   258دوالر، مّابل    مليون   192 قيمة الصيييييادرال السيييييل ية بلغت ،  2022  تموزفي 

األشير  السيةعة  % في12,8  الصيادرال السيل ية بنسيةةقيمة    ارتفعت . و 2021  تموزدوالر في   مليون   272بيةّل و
  الفص ة ذاترا من العام الي  ب و. بالمّارنة مع 2022العام  األولى من

بحسيييع نوعرا يا تي: احصل ت األحتار    2022األشييير  السيييةعة األولى من العام   وتوز عت الصيييادرال السيييل ية في
صرا   اللداةن % من متموع الصادرال، تلصرا  19,5الك يمة وشةل الك يمة والمعادن النمينة الم يا األول وبلغت حص 

  األغيية ييييييييناعة  منصتال  ثم     ،%(15,2)  ، ثم  المعادن العادية ومصيييييييينوعاترا%(16,1)  والمطاط ومصيييييييينوعاترا
 ومن بب ز ال لدان الصي  ييييييييييد ر إليرا ل نان السييييييييييلع في%(.  10,7)  منصتال الصييييييييييناعة الكيماوية، ثم   %(10,8)

الم تةة األولى وبلغت  اإلمارال الع بية المصحدة الصي احصل ت ، نيي : 2022العام  األشيييييييييييييير  السييييييييييييييةعة األولى من
صرا    فمصيييييي %(،  4,7)  بييييييويسيييييي ا%(، ثم   15,0)  بييييييوريةتلصرا  % من إجمالي الصييييييادرال السييييييل ية، 17,8حصيييييي 

 %(.4,3) الع اقثم  %(، 4,4)
ً

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

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

 المصدر: الم يا ا لي التم يي     

 
ًالحساباتًالخارجية

في ًًدوالر  مليون   1502دييدر      دوالر مّييابييل عتا  مليون   1301ًًعجزًالميزانًالتجاارًي  بلغ،  2022  تموزفي    -
ع عتا المياان الصتار   و .  2021تموز  دوالر في  مليون   878الشيييييير  الي  بيييييي و وعتا بقيمة   بشيييييي ل توبيييييي 

مليون   5975، مّابل عتا ددر  2022العام األشيييير  السييييةعة األولى من  دوالر في    ماليين  8406إلى ك ي   
 العام الي  ب و. الفص ة ذاترا من دوالر في

 
بحوالي  لدى التراز المصي في والمسبيسيال المالية  الموجوداتًالخارجيةًالصاايية  انخفضيت ،  2022  موزتفي   -

في حين يانت دد ارتفعت   مليون دوالر في الشييير  الي  بييي و  474بقيمة    ت اجعرامّابل   ،دوالر  ماليين  208
، ت اجعييت هيي  2022من العييام    األشيييييييييييييير  السييييييييييييييةعيية األولىوفي   .2021مليون دوالر في تموز    39بقيمية  
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ّيابل ت اجعريا بقيمية  مليون   2787الموجودال بقيمية   مليون دوالر في الفص ة ذاتريا من   1773  بدل  بلغيت   دوالر م
 العام الي  ب و.

ً
ًقطاعًالبناء

مساحال ال ناء الم خ ص بييييييييييييرا لدى نّابصيي  المرندبين في  بلغت ،  )آخ  المعطيال المصواف ة(  2022شةاط  في   -
في   2م  بلف  278و الشيير  الي  بيي وفي   2بلف م  725مّابل  (  2م بع )م  مص  بلف  1127بي ول والشييمال 

 % في 440,0  بنسيييييييييييةة ملحو ة بلغت  من نّابة بي ول   ت اخيص مسييييييييييياحال ال ناء  وازدادل   .2021  شيييييييييييةاط
 .2021قيابا  على ما يانصل في الفص ة ذاترا من العام  2022من العام  الشر ين األولين

 
2022ً-2019السنواتًمنًًالشهرينًاألولينًتطّورًمساحاتًالبناءًالمرخَّصًبهاًفيً-4جدولًرقمً

نسبةًالتغّير،2019ً2020ً2021ً2022ًًً%ًً
2022/ً2021ً

 440,0+ 1852 343 531 1355 ( 2مساحال ال ناء اإلجمالية )بلف م
 المصدر: نّابصا المرندبين في بي ول والشمال      
 

  8,9إلى   قيمة ال بييييوم العّارية المسييييصوفاة ع   مخصلف بمانال السييييتل  العّار    انخفضييييت ،   2022  تموز في  -
هي    ازدادل فيما   ،2021  تموزفي   مليارا    94,6و  الشييير  الي  بيييةّلمليار لي ة في   46,9  مليارال لي ة مّابل

الي  العام  من اذاتر  الفص ةبالمّارنة مع   2022من العام  ىاألول  األشيييير  السييييةعة  في  %29,4  بنسييييةةم ال بييييو 
 .بةّل

طن في  بلف  227مّابل    ،2022  تموزطن في  بلف  183  بلغت على  ييعيد يم يال اإلبييمنت المسييل مة، فّد    -
نسيييييي صل    ارتفاعا  بييييييت لت . وبيلك تكون هي  الكم يال دد  2021  تموزطن في  بلف  282والشيييييير  الي  بييييييةّل  

 .2021من العام  الفص ة ذاتراقيابا  على  2022العام  من ىاألول األشر  السةعة % في1,2
ً

ًقطاعًالنقلًالجوًي
، وعيدد ال ييا   رحلية  6058  عيدد ال حالل اإلجمياليية من و لى مطيار رفيو الح ي   اليدوليبلغ ،  2022 تموزفي  

. وعلى  يييعيد ح ية شيييخصيييا    2747  والعاب ين  شيييخصيييا    358988 المغادرينعدد و  شيييخصيييا    460018  الّادمين
للةضيييياةع   طنا    2302مّابل    بطنان  2707الشييييحن ع   المطار في الشيييير  المييور، بلغ حتم الةضيييياةع المف غة  

  المشحونة.
يل  من عدد  ازداد العام الي  بيييةّل،  من الفص ة ذاترا  ، وبالمّارنة مع2022العام   من األشييير  السيييةعة األولى فيو 

في حين ت اجعت  %،  70,5، وح ية المغادرين بنسيييةة  %62,4وح ية الّادمين بنسيييةة    ،%43,9ال حالل بنسيييةة  
  .%19,3ح ية شحن الةضاةع ع   المطار بنسةة 
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ًوحّصةًالميدلًايستًمنهاًحركةًمطارًرفيقًالحريريًالدوليً-5جدولًرقمً
2022ًو2021ًالعامينًمنًًاألشهرًالسبعةًاألولىفيً

ًالتغّير،2021ً2022ً%ًً 
 ح ية الطاة ال )عدد( 

ة الميدل ايست، %  منرا: حص 
19866 
33,7 

28589 
36,8 

+43,9 

 ح ية الّادمين )عدد( 
ة الميدل ايست، %  منرا: حص 

1086773 
38,0 

1764563 
37,6 

+62,4 

 المغادرين )عدد( ح ية 
ة الميدل ايست، %  منرا: حص 

944385 
40,4 

1609961 
37,9 

+70,5 

 52,4- 16392 34417 ح ية العاب ين )عدد( 
 ح ية شحن الةضاةع )طن( 

ة الميدل ايست، %  منرا: حص 
40948 
14,4 

33047 
27,8 

-19,3 

 المصدر: دسم الصطوي  والصسويو في مطار بي ول الدولي    

 مرفأًبيروتحركةً
  570537فيل   ، وحتم الةضيييياةع المف غةبواخ   110، بلغ عدد ال واخ  الصي دخلت م فأ بي ول 2022  تموزفي 
من   األشيييير  السييييةعة األولىوفي مسييييصو ةا .    14188، وعدد المسييييصو ةال المف غة  طن ا    79860والمشييييحونة طنا   

%  12,3حتم الةضييييييييياةع المف غة بنسيييييييييةة  يل  من  ارتفع  ،  2021العام   من الفص ة ذاترا  وبالمّارنة مع  2022العام 
عدد ال واخ  في حين ت اجع    ،%9,3بنسيةة   عدد المسيصو ةال المف غةو %،  11,6بنسيةة    المشيحونةحتم الةضياةع  و 

  .%4,6بنسةة 
ً

ًمؤشرًأسعارًالستهالك
 ،رّاألس ار ّمدينة ّيررت ّتو حاهر رمؤش ّ   حنخفض ، وبحسـ  مسسـسـة حلبحوا وحشسـاتـارح ،  2022  تموزفي 

  .2021 تموز% قياساً على 158,65% قياساً على حلتهر حلذي سبق، فيما حرتفع بنسبة 1,54بنسبة 

  2022  تموز% في ـشهر 7,4بنـسبة    حرتفعحلذي تنـتر  داحر  ححصـصاا حلمري،ي، ف     مؤش رّاألس ار ّ لّماةر أما 

 . 2021 تموز% قياساً على 168,4 هعاحرتفنسبة  وبلغت ، قياساً على حلتهر حلذي سبق
ً

   بورصةًبيروت
 

  50,1  سـهماً ب يمة ت حو  دجمالية ق راا   1320045  بلغ ع ا حألسـه  حلما حولة في سـوب بيرو  ،  2022  تموزفي 

ـاا    1556020مليون اوشر مـ اـبت ـت حو    ــهـماً ب يـمة دجـمالـية ـق ر  ــبق   57,1ســ ــهر حـلذي ســ مليون اوشر في حلتــ

  14212  حلرـسملة حلـسوقية بلغت (. على ـصعي  خرر، 2021  تموزمليون اوشر في   30,6ـسهماً ب يمة    1814751)

ّمليون اوشر في نهاية حلاوحريخ حلمذيور  على حلاوحلي.  9812واوشر  مليون 14346اوشر م ابت  مليون

ي ها بأب وب ب بنســـبة  ،  2022 تموزوفي   % من دجمالي قيمة حألســـه   98,3حســـاحوش  شـــرية ســـولي ير بســـهمب

 ل طاع حلصناعي.  % ل0,1ول طاع حلمصرفي ل % 1,6م ابت حلما حولة في بورصة بيرو ، 

ي ن وعن  م ارنة صرية   يابيّن حآلتي: 2022و 2021بورصة بيرو  في حألشهر حلسبعة حألولى من حلعامب

 ماليين. 10,2مليون سه  دلى  20,1حنخفاض ع ا حألسه  حلما حولة من  -

 مليون اوشر. 244,1مليون اوشر دلى  218,5حرتفاع قيمة حألسه  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

 . وحلتما   حلمهن سين في بيرو  ااحلمص ر: ن اب  

 

ًحركةًمطارًبيروتًالدولي
2022ًًتموزً-2021ًتموز

 حلمص ر: مطار بيرو  حل ولي

 

ًحركةًمرفأًبيروت
2022ًًتموزً-2021ًتموز

        
 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

Jul-212407240748143559792601806161596644622803206431205184

Jul-223027303160584600183589888190062747821753270723025009

3.4-26.2-58.731.931.2-25.825.925.829.238.032.9التغير %

التغيّر %تموز 2022تموز 2021

8911023.6عدد البواخر

280101570537103.7البضائع المفرغة )طن(

75700798605.5البضائع المشحونة )طن(

123751418814.7المستوعبات المفرغة

1733290367.5عدد السيارات المستوردة

- غ.م6523اإليرادات )ألف د.أ.(


