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 الوضعًالقتصاديًالعامًً-أولًا
ً

ًالشيكاتًالمتقاصة
ة بلغت ،  2022 آذارفي  مليون    2875مليون دوالر م ابل    3018ما يعادل   القيمة اإلجمالية للشيييييييماق الم  ا يييييي 

 األول الفصيييل % في14,7بنسييي ة    ل نخفض   ،2021 آذاردوالر في   مليون   5059الشيييال السب  ييي   ودوالر في 
 .2021العام من  الف لة ذاتاابالم ارنة مع  2022العام من 

 
2022ً-2019السنواتًاألولًمنًًالفصلتطّورًالشيكاتًالمتقاّصةًفيًً-1جدولًرقمً

نسبةًالتغّير،2019ً2020ً2021ً2022ًًً%ً 
2022/ً2021ً

ًالشيكاتًبالليرة
 العدد )آالف(  -
 القيمة )مليار ليلة(  -
ط قيمة الشيك )آالف الليلاق(   -  م و  

 
1140 
8254 
7240 

 
886 

8510 
9605 

 
405 

6257 
15449 

 
286 

8342 
29168 

 
-29,4 
+33,3 
+88,8 

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

 
1513 
9349 
6179 

 
968 

10433 
10778 

 
508 

5850 
11516 

 
280 

2994 
10693 

 
-44,9 
-48,8 

-7,1 
ًمجموعًقيمةًالشيكاتً)مليارًليرةً(
ط قيمة الشيك )آالف الليلاق(   م و  

22348 
8424 

24239 
13074 

15076 
16512 

12855 
22713 

-14,7 
+37,5 

ًدولرةًالشيكات،ً%
 العدد  - 
 القيمة  - 

 
57,0 
63,1 

 
52,2 
64,9 

 
55,6 
58,5 

 
49,5 
35,1 

 

 المصدر: مصلف ل نان       

 
 حركةًالستيراد

دوالر   مليون   1269إلى    قيميية الوارداق السييييييييييييييل يييةارتفعييت  ،  )آخل المعطييياق الم وافلة(  2021  كييانون األولفي  
. وبسلك، تكون  2020 كانون األولدوالر في   مليون   1232دوالر في الشيييييييال السب  ييييييي   و مليون   1179م ابل  

 في حين  ج لت بالم ارنة مع العام السب    ،   2021العام   % في20,6بنس ة    ازدادق قيمة الوارداق السل ية قد 
 %.10,0 بنس ة تلاجعا   الكم ياق المس وردة

بحسيييييييييييييي  نوعايا كياتتي: اح لي ت المن جياق المعيدنيية الملك  األول   2021العيام   وتوز عيت الوارداق السييييييييييييييل يية في
فاألحجار الكليمة وشييي     %(،10,7% من المجموع، تل اا من جاق الصيييناعة الكيميا ية )28,4وشيييم لت حصييي  اا  

%(.  8,2)  معد اق الن لثم     ،%(8,7ثم  اتالق واألجا ة والمعد اق الكالبا ية )  %(،9,1الكليمة والمعادن الثمينة )
في الملت ة األولى إذ بلغت   تلكيا ت ، حل  2021العام  وعلى  ييعيد ربلز ال لدان ال ي ا يي ورد مناا ل نان السييلع في

الوالياق  كل  من %(، ثم   9,3%(، فالصيييييين )10,0)  اليونانا  % من مجموع الوارداق، ل أتي بعده10,6حصييييي  اا  
 %(. 5,6اإلماراق العلبية الم حدة )و الم حدة األميلكية 
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2021ً-2018السنواتًًالوارداتًالسلعيةًفيً-2جدولًرقمً
نسبةًالتغّير،2018ً2019ً2020ً2021ًًً%ًً

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

 المصدر: الملك  اتلي الجملكي     
ً
 

ًحركةًالتصدير
  616  مس وى قيا ي بلغ إلى  قيمة الصادراق السل ية  ارتفعت ، المعطياق الم وافلة()آخل    2021 كانون األولفي  

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

بحسييييييييي  نوعاا كاتتي: اح ل ت األحجار الكليمة وشييييييييي   الكليمة   2021العام  وتوز عت الصيييييييييادراق السيييييييييل ية في
  المملكة الن اتية% من مجموع الصيييييييييييادراق، تل اا من جاق  26,2والمعادن الثمينة الملك  األول وبلغت حصييييييييييي  اا  

 يييييييييييلع ، ثم   %(10,4)  األغسية يييييييييييناعة  من جاق  ثم     ،%(11,9)  ية ومصييييييييييينوعاتاا، ثم  المعادن العاد %(12,8)
اإلماراق ، نسكل: 2021العام  ومن ربلز ال لدان ال ي  يييييييييد ر إلياا ل نان السيييييييييلع في%(.  9,4)  ومن جاق مخ لفة

   يويسيلاتل اا  % من إجمالي الصيادراق السيل ية،  22,2الملت ة األولى وبلغت حصي  اا   العلبية الم حدة ال ي اح ل ت 
 %(.4,5) مصلثم  %(، 5,1) %(، ف طل7,3) الكاميلون %(، ثم  10,9)

ً
2021ً-2018السنواتًًالصادراتًالسلعيةًفيً-3جدولًرقمً

نسبةًالتغّير،2018ً2019ً2020ً2021ًًً%ًً
2021/ً2020ً

 9,7+ 3887 3544 3731 2952 الصادراق السل ية )مليون دوالر( 
 المصدر: الملك  اتلي الجملكي     

 
ًالحساباتًالخارجية

دوالر   مليون   653ًًإلىًًعجزًالميزانًالتجااارًي  تلاجع،  )آخل المعطييييياق الم وافلة(  2021  كييييانون األولفي    -
 كانون األول دوالر في   مليون   937في الشيييييييال السب  ييييييي   وعج  بقيمة  ًدوالر  مليون   788قدُره   م ابل عج 

ع عج  المي ان ال جارب إلى 2020   7766، م ابل عج  قدره 2021مليون دوالر في العام    9754. كما تو  
 مليون دوالر في العام السب    .

 

بحوالي  لدى الجااز المصييلفي والمس ييسيياق المالية  الموجوداتًالخارجيةًالصاايية  انخفضييت ،  2022  آذارفي   -
مليون دوالر في   96بقيمة  و   مليون دوالر في الشال السب      602بقيمة    تلاجعاام ابل   ،مليون دوالر  519
مليون دوالر م ابل   1473، تلاجعت هسه الموجوداق بقيمة  2022من العام  الفصييل األولوفي .  2021  آذار

 مليون دوالر في الف لة ذاتاا من العام السب    . 847تلاجعاا بقيمة 
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ًقطاعًالبناء
مساحاق ال ناء الملخ ص بيييييييييييياا لدى ن اب يي  الماند ين في  بلغت ،  )آخل المعطياق الم وافلة(  2022ش اط  في   -

في   2م  رلف  278و الشييال السب  يي  في   2رلف م  725م ابل  (  2ملبع )م  م ل رلف  1127بيلوق والشييمال 
 % في 440,0  بنسييييييييييي ة ملحو ة بلغت  من ن ابة بيلوق   تلاخيص مسييييييييييياحاق ال ناء  وازدادق   .2021  شييييييييييي اط

 .2021قيا ا  على ما كان   في الف لة ذاتاا من العام  2022من العام  الشالين األولين
 

2022ً-2019السنواتًمنًًالشهرينًاألولينًتطّورًمساحاتًالبناءًالمرخَّصًبهاًفيً-4جدولًرقمً

نسبةًالتغّير،2019ً2020ً2021ً2022ًًً%ًً
2022/ً2021ً

 440,0+ 1852 343 531 1355 ( 2مساحاق ال ناء اإلجمالية )رلف م
 المصدر: ن اب ا الماند ين في بيلوق والشمال      
 

قيمة الل ييييييييييوم الع ارية المسيييييييييي وفاة ع ل مخ لف رماناق   بلغت ، )آخل المعطياق الم وافلة(  2022 شيييييييييي اط في  -
 شيييي اطفي   مليارا    11,9و  الشييييال السب  يييي   مليار ليلة في   101,2مليار ليلة م ابل    170,3 السييييجل  الع ارب 

بالم ارنة    2022من العام    يناألول ينالشيييييال  في  %671,2 ك يلة بلغت   بنسييييي ةم هسه الل يييييو   وازدادق   ،2021
 .السب     العام  من اذاتا الف لةمع 

طن في  رلف  87م ابل    ،2022 آذارطن في   رلف  122  بلغت على  ييييييعيد كم ياق اإل ييييييمنت المسييييييل مة، ف د    -
نسييييييييي       ارتفاعا   يييييييييج لت  . وبسلك تكون هسه الكم ياق قد 2021 آذارطن في   رلف  68والشيييييييييال السب  ييييييييي     

 .2021ذات  من العام  الفصلقيا ا  على  2022العام  األول من الفصل % في56,0
ً

ًقطاعًالنقلًالجوًي
، وعيدد اللكيا   رحلية  3518  الحليلب اليدوليعيدد اللحتق اإلجمياليية من و لى مطيار رفي   بلغ  ،  2022  آذارفي  

. وعلى  يييعيد حلكة شيييخصيييا    2581  والعابلين  شيييخصيييا    208532 المغادرينعدد و  شيييخصيييا    201536  ال ادمين
لل ضيييييييا ع    طنا    2456م ابل   طنا    2601الشيييييييحن ع ل المطار في الشيييييييال المسكور، بلغ حجم ال ضيييييييا ع المفلغة  

  المشحونة.
كل  من عدد اللحتق  ازداد العام السب  ييي   ،  من الف لة ذاتاا  ، وبالم ارنة مع2022العام   من الفصيييل األول فيو 

حلكة في حين تلاجعت  %،  93,5، وحلكة المغادرين بنسييييي ة  %118,5وحلكة ال ادمين بنسييييي ة    ،%58,1بنسييييي ة  
  .%21,2شحن ال ضا ع ع ل المطار بنس ة 
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ًوحّصةًالميدلًايستًمنهاًالدوليحركةًمطارًرفيقًالحريريًً-5جدولًرقمً
2022ًو2021ًالعامينًمنًًاألولًالفصلفيً

ًالتغّير،2021ً2022ً%ًً 
 حلكة الطا لاق )عدد( 

ة الميدل ايست، %  مناا: حص 
6492 
35,0 

10261 
36,8 

+58,1 

 حلكة ال ادمين )عدد( 
ة الميدل ايست، %  مناا: حص 

235548 
42,4 

514736 
37,1 

+118,5 

 المغادرين )عدد( حلكة 
ة الميدل ايست، %  مناا: حص 

301232 
43,3 

582790 
36,6 

+93,5 

 49,6- 6402 12696 حلكة العابلين )عدد( 
 حلكة شحن ال ضا ع )طن( 

ة الميدل ايست، %  مناا: حص 
16759 
12,5 

13207 
21,2 

-21,2 

 المصدر: قسم ال طويل وال سوي  في مطار بيلوق الدولي    

 بيروتحركةًمرفأً
  358846فيي     بياخلة، وحجم ال ضييييييييييييييا ع المفلغية 99، بلغ عيدد ال واخل ال ي دخليت ملفيأ بيلوق 2022  آذارفي  
  2022العام  األول من   الفصلوفي مس وع ا .    13760، وعدد المس وع اق المفلغة  طن ا    79118والمشحونة  طنا   

عدد  و %،  31,4بنسيييييييييييي ة   المشييييييييييييحونةحجم ال ضييييييييييييا ع  كل  من  ارتفع ،  2021العام   من الف لة ذاتاا  وبالم ارنة مع
  المفلغةحجم ال ضييا ع  و   ،%9,0عدد ال واخل بنسيي ة  في حين تلاجع كل  من    ،%2,7بنسيي ة   المسيي وع اق المفلغة

 .%6,5بنس ة 
 

ًمؤشرًأسعارًالستهالك
بنـسبة    ،بيروتّوض اايياررّاألس ار ّمدينة ّّمؤش ّ   ارتفع، وبحـس  مسـسـسة البحوا واشـساـتارا ،  2022  آذارفي 

  .2021 آذار% قياساً على 226,3ارتفع بنسبة و% قياساً على التهر الذي سبق، 5,3

بة    ارتفعالذي تنـتر  داار  احصصـاا المري،ي، ف     مؤش رّاألس ار ّ لّماةر أما    2022 آذار% في ـشهر 6,1بنـس

 . 2021 آذار% قياساً على 208,1دلى  هعاارتف، ووصلت نسبة قياساً على التهر الذي سبق
 

   بورصةًبيروت
  21,5ســهماً ب يمة ت اوإ دجمالية ق ر ا   1544302  بلغ ع ا األســها الما اولة في ســور بيرو  ،  2022  آذارفي 

ـ ا    1217016مليون اوشر مـ اـبت ـت اوإ   ــهـماً ب يـمة دجـمالـية ـق ر  ــبق   15,3ســ ــهر اـلذي ســ مليون اوشر في التــ

  10099(. على صـعي  آرر، بلتت الرسـملة السـوقية  2021  آذارمليون اوشر في   39,4سـهماً ب يمة    2293580)

ّمليون اوشر في نهاية الاواريخ المذيور  على الاوالي.  8896واوشر  ماليين 9806اوشر م ابت  مليون

يهها أأأ وأ"أ بنـسبة  اـساحوذ  ـشرية ـسولي ير  ،  2022  آذاروفي   % من دجمالي قيمة األـسها الما اولة 86,5بـسهمي

 %(.  0,3%، فال طاع الصناعي )13,2في بورصة بيرو ، تال ا ال طاع المصرفي بنسبة 

يهن   يابيّن اآلتي: 2022و 2021وعن  م ارنة صرية بورصة بيرو  في الفصت األوإ من العامي

 ماليين. 3,5مليون سها دلى  11من  انخفاض يبير في ع ا األسها الما اولة -

 مليون اوشر. 50,9مليون اوشر دلى  65,8انخفاض قيمة األسها الما اولة من  -
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 مدلحقّاإليصرئلا

 ماضعّاإلقتصرديّامارماّ

 

ًتبادلًلبنانًالتجاريًمعًالخارًج
 2021فيًالعامً

          
ًالمص ر: داار  الجمارك 

ًالخارجيةًفيًالقطاعًالمالًيتغّيرًصافيًالموجوداتً
ً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

 . والتماإ  المهن سين في بيرو  ااالمص ر: ن اب  

 

ًحركةًمطارًبيروتًالدولي
2022ًًآذارً-2021ًآذار

 المص ر: مطار بيرو  ال ولي

 

ًحركةًمرفأًبيروت
2022ًًآذارً-2021ًآذار

        
 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

Mar-21110611122218101077961801972574678201935223945756814

Mar-221761175735182015362085324100682581412649260124565057

25.8-46.3-44.8104.316.2-59.258.058.699.4116.8107.9التغير %

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.(


