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 الوضعًالقتصاديًالعامًً-أولًا
ً

ًالشيكاتًالمتقاصة
ة بلغت ،  2022  حزيرانفي    2733دوالر م ابل    ماليين  2804ما يعادل   القيمة اإلجمالية للشيييييييييييييي ا  الم  ا ييييييييييييي 

 % في18,1بنسييييييييييي ة    ل نخفض   ،2021  حزيراندوالر في   مليون   3667الشييييييييييي ر ال    ييييييييييي   ومليون دوالر في 
 .2021العام من  الف رة ذات ابالم ارنة مع  2022العام من  األولالنصف 

 
2022ً-2019السنواتًمنًًالنصفًاألولتطّورًالشيكاتًالمتقاّصةًفيًً-1جدولًرقمً

نسبةًالتغّير،2019ً2020ً2021ً2022ًًً%ً 
2022/ً2021ً

ًالشيكاتًبالليرة
 العدد )آالف(  -
 القيمة )مليار ليرة(  -
ط قيمة الشيك )آالف الليرا (   -  م و  

 
2232 

15547 
6966 

 
1546 

14342 
9277 

 
861 

13906 
16151 

 
526 

16585 
31530 

 
-38,9 
+19,3 
+95,2 

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

 
2831 

17184 
6070 

 
1493 

16946 
11350 

 
1022 

11384 
11139 

 
489 

5878 
12020 

 
-52,2 
-48,4 

+7,9 
ًمجموعًقيمةًالشيكاتً)مليارًليرةً(
ط قيمة الشيك )آالف الليرا (   م و  

41452 
8187 

39890 
13126 

31067 
16499 

25446 
25070 

-18,1 
+51,9 

ًدولرةًالشيكات،ً%
 العدد  - 
 القيمة  - 

 
55,9 
62,5 

 
49,1 
64,0 

 
54,3 
55,2 

 
48,2 
34,8 

 

 المصدر: مصرف ل نان       

 
 حركةًالستيراد

دوالر   مليون   1269إلى    قيميية الواردا  السييييييييييييييل يييةارتفعييت  ،  )آخر المعطيييا  الم وافرة(  2021  كييانون األولفي  
. وب لك، تكون  2020 كانون األولدوالر في   مليون   1232دوالر في الشييييييي ر ال    ييييييي   و مليون   1179م ابل  

 في حين  ج لت بالم ارنة مع العام ال      ،   2021العام   % في20,6بنس ة    ازداد  قيمة الواردا  السل ية قد 
 %.10,0 بنس ة تراجعا   الكم يا  المس وردة

بحسيييييييييييييي  نوع يا كياتتي: اح لي ت المن جيا  المعيدنيية المركز األول   2021العيام   وتوز عيت الواردا  السييييييييييييييل يية في
فاألحجار الكريمة وشييي     %(،10,7% من المجموع، تل  ا من جا  الصيييناعة الكيميا ية )28,4حصييي   ا    وشييي  لت 

%(.  8,2)  معد ا  الن لثم     ،%(8,7ثم  اتال  واألج زة والمعد ا  الك ربا ية )  %(،9,1الكريمة والمعادن الثمينة )
في المرت ة األولى إذ بلغت   تركيا ت ، حل  2021العام  وعلى  ييعيد ربرز ال لدان ال ي ا يي ورد من ا ل نان السييلع في

الواليا   كل  من %(، ثم   9,3%(، فالصيييييين )10,0)  اليونانا  % من مجموع الواردا ، ل أتي بعده10,6حصييييي   ا  
 %(. 5,6اإلمارا  العربية الم حدة )و الم حدة األميركية 
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2021ً-2018السنواتًًالوارداتًالسلعيةًفيً-2جدولًرقمً
نسبةًالتغّير،2018ً2019ً2020ً2021ًًً%ًً

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

 المصدر: المركز اتلي الجمركي     
ً

ًحركةًالتصدير
  616  مس وى قيا ي بلغ إلى  قيمة الصادرا  السل ية  ارتفعت ، )آخر المعطيا  الم وافرة(  2021 كانون األولفي  

.  2020 كيانون األولدوالر في   مليون   295دوالر في الشيييييييييييييي ر الي    يييييييييييييي  ي  و مليون   391دوالر، م يابيل    مليون 
 . 2020بالم ارنة مع العام  2021العام  % في9,7 الصادرا  السل ية بنس ةقيمة  ارتفعت و 

ت األحجار الكريمة وشييييييييي   الكريمة بحسييييييييي  نوع ا كاتتي: اح ل    2021العام  وتوز عت الصيييييييييادرا  السيييييييييل ية في
  المملكة الن اتية% من مجموع الصيييييييييييادرا ، تل  ا من جا   26,2والمعادن الثمينة المركز األول وبلغت حصييييييييييي   ا  

 يييييييييييلع ، ثم   %(10,4)  األغ ية يييييييييييناعة  من جا   ثم     ،%(11,9)  ، ثم  المعادن العادية ومصييييييييييينوعات ا%(12,8)
اإلمارا  ، ن كر: 2021العام  ال لدان ال ي  يييييييييد ر إلي ا ل نان السيييييييييلع فيومن ربرز %(.  9,4)  ومن جا  مخ لفة

   يويسيراتل  ا  % من إجمالي الصيادرا  السيل ية،  22,2المرت ة األولى وبلغت حصي   ا   العربية الم حدة ال ي اح ل ت 
 %(.4,5) مصرثم  %(، 5,1) %(، ف طر7,3) الكاميرون %(، ثم  10,9)

ً
2021ً-2018السنواتًًالصادراتًالسلعيةًفيً-3جدولًرقمً

نسبةًالتغّير،2018ً2019ً2020ً2021ًًً%ًً
2021/ً2020ً

 9,7+ 3887 3544 3731 2952 الصادرا  السل ية )مليون دوالر( 
 المصدر: المركز اتلي الجمركي     

 
ًالحساباتًالخارجية

دوالر   مليون   653ًًإلىًًالميزانًالتجااارًيعجزًً  تراجع،  )آخر المعطيييييا  الم وافرة(  2021  كييييانون األولفي    -
 كانون األول دوالر في   مليون   937في الشييييييي ر ال    ييييييي   وعجز بقيمة  ًدوالر  مليون   788قدُره   م ابل عجز

ع عجز الميزان ال جار  إلى 2020   7766، م ابل عجز قدره 2021مليون دوالر في العام    9754. كما تو  
 مليون دوالر في العام ال      .

 

لدى الج از المصييييييرفي والما ييييييسييييييا  المالية   الموجوداتًالخارجيةًالصااااا ية انخفضييييييت ،  2022  حزيرانفي   -
مليون   238بقيمة  و  مليون دوالر في الشي ر ال    ي    402بقيمة    تراجع ام ابل   ،مليون دوالر  474بحوالي 

  2579، تراجعييت هيي ه الموجودا  بقيميية  2022من العييام    النصييييييييييييييف األولوفي  .  2021  حزيراندوالر في  
 مليون دوالر في الف رة ذات ا من العام ال      . 1812دوالر م ابل تراجع ا بقيمة  مليون 

ً
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ًقطاعًالبناء
مساحا  ال ناء المرخ ص بيييييييييييي ا لدى ن اب يي  الم ند ين في  بلغت ،  )آخر المعطيا  الم وافرة(  2022ش اط  في   -

في   2م  رلف  278و الشيي ر ال    يي  في   2رلف م  725م ابل  (  2مربع )م  م ر رلف  1127بيرو  والشييمال 
 % في 440,0  بنسييييييييييي ة ملحو ة بلغت  من ن ابة بيرو    تراخيص مسييييييييييياحا  ال ناء  وازداد    .2021  شييييييييييي اط

 .2021قيا ا  على ما كان   في الف رة ذات ا من العام  2022من العام  الش رين األولين
 

2022ً-2019السنواتًمنًًالشهرينًاألولينًتطّورًمساحاتًالبناءًالمرخَّصًبهاًفيً-4جدولًرقمً

نسبةًالتغّير،2019ً2020ً2021ً2022ًًً%ًً
2022/ً2021ً

 440,0+ 1852 343 531 1355 ( 2مساحا  ال ناء اإلجمالية )رلف م
 المصدر: ن اب ا الم ند ين في بيرو  والشمال      
 

قيمة الر ييييييييييوم الع ارية المسيييييييييي وفاة ع ر مخ لف رمانا    بلغت ، )آخر المعطيا  الم وافرة(  2022  نيسييييييييييان في  -
  نيسيانفي   مليارا    131,3و  الشي ر ال    ي   مليار ليرة في   210,1مليار ليرة م ابل    116,0 السيجل  الع ار  

 الف رةبالم ارنة مع    2022األول من العام   الثلث  في  %98,2  ك يرة بلغت   بنس ةم ه ه الر و   وازداد    ،2021
 .ال       العام  من اذات 

 ،)آخر المعطيا  الم وافرة(  2022  نيسانطن في    رلف  196  بلغت على  عيد كم يا  اإل منت المسل مة، ف د    -
. وب لك تكون ه ه الكم يا  قد 2021  نيسانطن في    رلف  171وطن في الش ر ال          رلف  122م ابل  

 .2021من العام  الف رة ذات اقيا ا  على  2022العام  األول من الثلث  % في36,9نس     ارتفاعا   ج لت 
ً

ًقطاعًالنقلًالجوًي
، وعيييدد  رحلييية  4559  عيييدد الرحال  اإلجمييياليييية من ورلى مطيييار رفي  الحرير  اليييدوليبلغ  ،  2022  حزيرانفي  

. وعلى  ييعيد  شييخصييا    2726  والعابرين  شييخصييا    237659  المغادرينعدد  و   شييخصييا    340317  الركاب ال ادمين
  رطنان  3306م ابل    طن ا    2366حركة الشيييييييييحن ع ر المطار في الشييييييييي ر الم كور، بلغ حجم ال ضيييييييييا ع المفرغة  

  لل ضا ع المشحونة.
كل  من عدد الرحال   ازداد العام ال    ي   ،  من الف رة ذات ا ، وبالم ارنة مع2022العام   من النصيف األول فيو 

حركة في حين تراجعت  %،  82,8، وحركة المغادرين بنسييييييي ة  %78,5وحركة ال ادمين بنسييييييي ة    ،%49,7بنسييييييي ة  
  .%21,6شحن ال ضا ع ع ر المطار بنس ة 
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ًوحّصةًالميدلًايستًمنهاًحركةًمطارًرفيقًالحريريًالدوليً-5جدولًرقمً
2022ًو2021ًالعامينًمنًًالنصفًاألولفيً

ًالتغّير،2021ً2022ً%ًً 
 حركة الطا را  )عدد( 

ة الميدل ايست، %  من ا: حص 
15052 
33,6 

22531 
35,8 

+49,7 

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

730794 
40,2 

1304545 
36,8 

+78,5 

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

684205 
42,5 

1250973 
37,3 

+82,8 

 50,9- 13645 27773 حركة العابرين )عدد( 
 حركة شحن ال ضا ع )طن( 

ة الميدل ايست، %  من ا: حص 
35764 
14,0 

28037 
26,6 

-21,6 

 المصدر: قسم ال طوير وال سوي  في مطار بيرو  الدولي    

 مرفأًبيروتحركةً
  327255في    باخرة، وحجم ال ضييييييا ع المفرغة  78، بلغ عدد ال واخر ال ي دخلت مرفأ بيرو  2022  حزيرانفي 
العام من   النصييييييييف األولوفي مسيييييييي وف ا .    15495، وعدد المسيييييييي وف ا  المفرغة  طن ا    59668والمشييييييييحونة طنا   

عدد  و %،  12,9بنسي ة   المشيحونةحجم ال ضيا ع  كل  من  ارتفع  ،  2021العام   من  الف رة ذات ا وبالم ارنة مع  2022
  المفرغةحجم ال ضييا ع  و   ،%8,6عدد ال واخر بنسيي ة  في حين تراجع كل  من    ،%8,4بنسيي ة   المسيي وف ا  المفرغة

  .%0,3بنس ة 
ًمؤشرًأسعارًالستهالك

ارا ،  2022  حزيرانفي  اـت ة البحوا واشـس ـس  ،رّاألس ار ّمدينة ّيررت ّتو حاهر رمؤش ّ   ارتفع، وبحـس  مسـس

  .2021 حزيران% قياساً على 193,7% قياساً على التهر الذي سبق، فيما ارتفع بنسبة 11,40بنسبة 

  حزيران% في شـهر 9,23بنسـبة    ارتفعالذي تنتـر  داار  اححصـاا المريزي، ف      مسشـر اسسـعار في لبنانأما 

 2021 حزيران% قياساً على 210,09دلى  هعاارتف، ووصلت نسبة قياساً على التهر الذي سبق 2022

ً
   بورصةًبيروت

ــوت بيرو  ،  2022  حزيرانفي  ــهل الما اولة في سـ ــهماً ب يمة ت اوج دجمالية ق ر ا   1556020  بلغ ع ا اسسـ سـ

مليون اوشر في التـهر الذي سـبق    55,6سـهماً ب يمة دجمالية ق ره ا  1659677مليون اوشر م ابل ت اوج   57,1

ــهماً ب يمة    3027735) ــعي  ، ر،  2021  حزيرانمليون اوشر في   55,0سـ ــوقية بلغت (. على صـ ــملة السـ   الرسـ

نهــايــة الاواريم المــذيور  على    9022واوشر    مليون  14778اوشر م ــابــل    مليون  14346 مليون اوشر في 

ّالاوالي. 

يوها  أ  و    بنســبة  ،  2022  حزيرانوفي   % من دجمالي قيمة اسســهل  96,8اســاحو   شــرية ســولي ير بســهم"

 %(.  0,2%، فال طاع الصناعي )3,0الما اولة في بورصة بيرو ، تال ا ال طاع المصرفي بنسبة 

يون وعن  م ارنة حر  يابيّن اآلتي: 2022و 2021ية بورصة بيرو  في النصف اسوج من العام"

 ماليين. 8,8مليون سهل دلى  18,3انخفاض ع ا اسسهل الما اولة من  -

 مليون اوشر. 194مليون اوشر دلى  187,9ارتفاع قيمة اسسهل الما اولة من  -
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 امدلحقّاإلهصرئي

 محوعّاإلقتصرديّامارماّ

 

ًلبنانًالتجاريًمعًالخارًجتبادلً
 2021فيًالعامً

 
ًالمص ر: داار  الجمارك 

 
ًصافيًالموجوداتًالخارجيةًفيًالقطاعًالمالي

ًمليونًدولرً

ّ
 المص ر: 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

 . والتماج  المهن سين في بيرو  ااالمص ر: ن اب  

 

ًالدوليحركةًمطارًبيروتً
2022ًًحزيرانً-2021ًحزيران

 المص ر: مطار بيرو  ال ولي

 

ًحركةًمرفأًبيروت
2022ًًحزيرانً-2021ًحزيران

        
 المص ر: داار  واساثمار 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

Jun-211668166133292345191481063826257956390581203339125945

Jun-222278228145593403172376595779762726580702236633065672

4.6-15.5-65.748.716.4-36.637.336.945.160.551.1التغير %

التغيّر %حزيران 2022حزيران 2021

12.4-8978عدد البواخر

28279932725515.7البضائع المفرغة )طن(

9.3-6579559668البضائع المشحونة )طن(

111221549539.3المستوعبات المفرغة

12973590176.8عدد السيارات المستوردة

- غ.م7219اإليرادات )ألف د.أ.(


