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 الوضعًالقتصاديًالعامًً-أولًا
ً

ًالشيكاتًالمتقاصة
ة بلغت ،  2022  أيارفي  مليون    2815مليون دوالر م ابل    2733ما يعادل   القيمة اإلجمالية للشييييييييتاا الم  ا ييييييي 

الخمسية األشير    % في16,9بنسيةة    ل نخفض   ،2021 أياردوالر في   مليون   3112الشير  الي  بي و ودوالر في 
 .2021العام من  الف  ة ذاترابالم ارنة مع  2022العام من  األولى

 
2022ً-2019السنواتًمنًًاألشهرًالخمسةًاألولىتطّورًالشيكاتًالمتقاّصةًفيًً-1جدولًرقمً

نسبةًالتغّير،2019ً2020ً2021ً2022ًًً%ً 
2022/ً2021ً

ًالشيكاتًبالليرة
 العدد )آالف(  -
 القيمة )مليار لي ة(  -
ط قيمة الشيك )آالف اللي اا(   -  م وب 

 
1865 

13163 
7058 

 
1274 

11680 
9168 

 
705 

11278 
15997 

 
452 

13767 
30458 

 
-35,9 
+22,1 
+90,4 

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

 
2400 

14682 
6118 

 
1221 

13848 
11342 

 
846 

9460 
11182 

 
428 

4943 
11549 

 
-49,4 
-47,7 

+3,3 
ًمجموعًقيمةًالشيكاتً)مليارًليرةً(
ط قيمة الشيك )آالف اللي اا(   م وب 

35296 
8276 

32557 
13049 

25539 
16466 

21219 
24112 

-16,9 
+46,4 

ًدولرةًالشيكات،ً%
 العدد  - 
 القيمة  - 

 
56,3 
62,7 

 
48,9 
64,1 

 
54,5 
55,8 

 
48,6 
35,1 

 

 المصدر: مص ف ل نان       

 
 حركةًالستيراد

دوالر   مليون   1269إلى    قيميية الوارداا السييييييييييييييل يييةارتفعييت  ،  )آخ  المعطييياا الم واف ة(  2021  كييانون األولفي  
. وبيلك، تكون  2020 كانون األولدوالر في   مليون   1232دوالر في الشييييييير  الي  بييييييي و و مليون   1179م ابل  

 في حين بج لت بالم ارنة مع العام الي  ب و،   2021العام   % في20,6بنسةة    ازدادا قيمة الوارداا السل ية قد 
 %.10,0 بنسةة ت اجعا   الكم ياا المس وردة

بحسيييييييييييييي  نوعريا كياتتي: اح لي ت المن جياا المعيدنيية الم ك  األول   2021العيام   وتوز عيت الوارداا السييييييييييييييل يية في
فاألحجار الك يمة وشييية    %(،10,7% من المجموع، تل را من جاا الصيييناعة الكيميا ية )28,4وشيييت لت حصييي  را  

%(.  8,2)  معد اا الن لثم     ،%(8,7ثم  اتالا واألجر ة والمعد اا الكر با ية )  %(،9,1الك يمة والمعادن الثمينة )
في الم تةة األولى إذ بلغت   ت كيا ت ، حل  2021العام  وعلى  ييعيد أب ز ال لدان ال ي ابيي ورد منرا ل نان السييلع في

الوالياا  كل  من %(، ثم   9,3%(، فالصيييييين )10,0)  اليونانا  % من مجموع الوارداا، ل أتي بعده10,6حصييييي  را  
 %(. 5,6اإلماراا الع بية الم حدة )و الم حدة األمي كية 
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2021ً-2018السنواتًًالوارداتًالسلعيةًفيً-2جدولًرقمً
نسبةًالتغّير،2018ً2019ً2020ً2021ًًً%ًً

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

 المصدر: الم ك  اتلي الجم كي     
ً

ًحركةًالتصدير
  616  مس وى قيابي بلغ إلى  قيمة الصادراا السل ية  ارتفعت ، الم واف ة()آخ  المعطياا    2021 كانون األولفي  

.  2020 كيانون األولدوالر في   مليون   295دوالر في الشيييييييييييييير  اليي  بيييييييييييييية ي  و مليون   391دوالر، م يابيل    مليون 
 . 2020بالم ارنة مع العام  2021العام  % في9,7 الصادراا السل ية بنسةةقيمة  ارتفعت و 

بحسييييييييي  نوعرا كاتتي: اح ل ت األحجار الك يمة وشييييييييية  الك يمة   2021العام  وتوز عت الصيييييييييادراا السيييييييييل ية في
  المملكة النةاتية% من مجموع الصيييييييييييادراا، تل را من جاا  26,2والمعادن الثمينة الم ك  األول وبلغت حصييييييييييي  را  

بيييييييييييلع ، ثم   %(10,4)  األغيية يييييييييييناعة  من جاا  ثم     ،%(11,9)  ية ومصييييييييييينوعاترا، ثم  المعادن العاد %(12,8)
اإلماراا ، نيك : 2021العام  ومن أب ز ال لدان ال ي  يييييييييد ر إليرا ل نان السيييييييييلع في%(.  9,4)  ومن جاا مخ لفة

  بيويسي اتل را  % من إجمالي الصيادراا السيل ية،  22,2الم تةة األولى وبلغت حصي  را   الع بية الم حدة ال ي اح ل ت 
 %(.4,5) مص ثم  %(، 5,1) %(، ف ط 7,3) الكامي ون %(، ثم  10,9)

ً
2021ً-2018السنواتًًالصادراتًالسلعيةًفيً-3جدولًرقمً

نسبةًالتغّير،2018ً2019ً2020ً2021ًًً%ًً
2021/ً2020ً

 9,7+ 3887 3544 3731 2952 الصادراا السل ية )مليون دوالر( 
 المصدر: الم ك  اتلي الجم كي     

 
ًالحساباتًالخارجية

دوالر   مليون   653ًًإلىًًعجزًالميزانًالتجااارًي  ت اجع،  )آخ  المعطييييياا الم واف ة(  2021  كييييانون األولفي    -
 كانون األول دوالر في   مليون   937في الشييييييير  الي  بييييييي و وعج  بقيمة  ًدوالر  مليون   788قدُره   م ابل عج 

ع عج  المي ان ال جار  إلى 2020   7766، م ابل عج  قدره 2021مليون دوالر في العام    9754. كما توب 
 مليون دوالر في العام الي  ب و.

 

بحوالي  لدى الجراز المصيي في والمسبييسيياا المالية   الموجوداتًالخارجيةًالصاايية  انخفضييت ،  2022 أيارفي   -
مليون دوالر   181بقيمة  و   مليون دوالر في الشييييير  الي  بييييي و  229بقيمة    ت اجعرام ابل   ،مليون دوالر  402
  2105، ت اجعت هيه الموجوداا بقيمة  2022من العام  األشيييييييييييييير  الخمسيييييييييييييية األولىوفي .  2021 أيارفي 

 مليون دوالر في الف  ة ذاترا من العام الي  ب و. 1574دوالر م ابل ت اجعرا بقيمة  ماليين
ً
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ًقطاعًالبناء
مساحاا ال ناء الم خ ص بييييييييييييرا لدى ن اب يي  المرندبين في  بلغت ،  )آخ  المعطياا الم واف ة(  2022شةاط  في   -

في   2م  ألف  278و الشيير  الي  بيي وفي   2ألف م  725م ابل  (  2م بع )م  م   ألف  1127بي وا والشييمال 
 % في 440,0  بنسيييييييييييةة ملحو ة بلغت  من ن ابة بي وا   ت اخيص مسييييييييييياحاا ال ناء  وازدادا   .2021  شيييييييييييةاط

 .2021قيابا  على ما كان   في الف  ة ذاترا من العام  2022من العام  الشر ين األولين
 

2022ً-2019السنواتًمنًًالشهرينًاألولينًتطّورًمساحاتًالبناءًالمرخَّصًبهاًفيً-4جدولًرقمً

نسبةًالتغّير،2019ً2020ً2021ً2022ًًً%ًً
2022/ً2021ً

 440,0+ 1852 343 531 1355 ( 2مساحاا ال ناء اإلجمالية )ألف م
 المصدر: ن اب ا المرندبين في بي وا والشمال      
 

قيمة ال بيوم الع ارية المسي وفاة ع   مخ لف أماناا السيجل   بلغت ، )آخ  المعطياا الم واف ة(  2022  آذار في  -
  ،2021  آذارفي   مليارا    135,0و  الشييير  الي  بييية  مليار لي ة في   170,3مليار لي ة م ابل    210,1 الع ار  
 اذاتر  الف  ةبالم ارنة مع   2022األول من العام   الفصيل في  %183,1 ك ي ة بلغت   بنسيةةم هيه ال بيو   وازدادا 

 .الي  بة  العام  من
 ،)آخ  المعطياا الم واف ة(  2022  نيسانطن في    ألف  196  بلغت على  عيد كم ياا اإلبمنت المسل مة، ف د    -

. وبيلك تكون هيه الكم ياا قد 2021  نيسانطن في    ألف  171وطن في الشر  الي  بة     ألف  122م ابل  
 .2021من العام  الف  ة ذاتراقيابا  على  2022العام  األول من الثلث  % في36,9نس     ارتفاعا  بج لت 

ً
ًقطاعًالنقلًالجوًي

، وعيدد ال كيا   رحلية  4102  عيدد ال حالا اإلجمياليية من و لى مطيار رفيو الح ي   اليدوليبلغ  ،  2022  أييارفي  
. وعلى  يييعيد ح كة شيييخصيييا    2374  والعاب ين  شيييخصيييا    260290 المغادرينعدد و  شيييخصيييا    234263  ال ادمين

للةضييييا ع    أطنان  1906م ابل    طن ا    2394الشييييحن ع   المطار في الشيييير  الميكور، بلغ حجم الةضييييا ع المف غة  
  المشحونة.

كل  من عدد  ازداد العام الي  بيية  ،  من الف  ة ذاترا  ، وبالم ارنة مع2022العام   من ىاألول  األشيير  الخمسيية فيو 
في حين ت اجعت  %،  91,0، وح كة المغادرين بنسيييةة  %94,3وح كة ال ادمين بنسيييةة    ،%53,3ال حالا بنسيييةة  

  .%25,0ح كة شحن الةضا ع ع   المطار بنسةة 
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ًوحّصةًالميدلًايستًمنهاًحركةًمطارًرفيقًالحريريًالدوليً-5جدولًرقمً
2022ًو2021ًالعامينًمنًًاألشهرًالخمسةًاألولىفيً

ًالتغّير،2021ً2022ً%ًً 
 ح كة الطا  اا )عدد( 

ة الميدل ايست، %  منرا: حص 
11723 
33,4 

17972 
35,9 

+53,3 

 ح كة ال ادمين )عدد( 
ة الميدل ايست، %  منرا: حص 

496275 
41,8 

964228 
36,9 

+94,3 

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

536099 
43,1 

1023909 
36,7 

+91,0 

 44,9- 10919 19817 ح كة العاب ين )عدد( 
 ح كة شحن الةضا ع )طن( 

ة الميدل ايست، %  منرا: حص 
29819 
12,8 

22366 
25,0 

-25,0 

 المصدر: قسم ال طوي  وال سويو في مطار بي وا الدولي    

 مرفأًبيروتحركةً
طنا     310991في     باخ ة، وحجم الةضا ع المف غة  94، بلغ عدد ال واخ  ال ي دخلت م فأ بي وا  2022  أيارفي  

العام من   األشييير  الخمسييية األولىوفي مسييي وتةا .    13498، وعدد المسييي وتةاا المف غة  طن ا    65028والمشيييحونة 
عدد  و %،  17,7بنسيةة   المشيحونةحجم الةضيا ع  كل  من  ارتفع  ،  2021العام   من  الف  ة ذاترا وبالم ارنة مع  2022

  المف غةحجم الةضييا ع  و   ،%8,0عدد ال واخ  بنسييةة  في حين ت اجع كل  من    ،%3,3بنسييةة   المسيي وتةاا المف غة
  .%2,9بنسةة 

ًمؤشرًأسعارًالستهالك
بنـسبة    ،رّاألس ار ّمدينة ّيررت ّتو حاهر رمؤش ّ   حرتفع، وبحـس  مسـسـسة حلبحوا وحشـساـتارح ،  2022 أيارفي 

  .2021 أيار% قياساً على 236,58% قياساً على حلتهر حلذي سبق، فيما حرتفع بنسبة 11,23
 

  2022  أيار% في ـشهر  7,85بنـسبة    حرتفعحلذي تنـتر  داحر  ححصـصاا حلمري،ي، ف     مؤش رّاألس ار ّ لّماةر أما 

 . 2021 أيار% قياساً على 211,43دلى  هعاحرتف، ووصلت نسبة قياساً على حلتهر حلذي سبق
 

   بورصةًبيروت
ــور بيرو  ،  2022 أيارفي  ــها حلما حولة في س ــهماً ب يمة ت حوإ دجمالية ق ر ا   1659677  بلغ ع ا حألس   55,6س

ـ ا    2124884مليون اوشر مـ اـبت ـت حوإ   ــهـماً ب يـمة دجـمالـية ـق ر  ــبق   30,4ســ ــهر حـلذي ســ مليون اوشر في حلتــ

ــهماً ب يمة    2276392) ــوقية حرتفعت (. على صــعي  ر،ر، 2021  أيارمليون اوشر في   34,9س ــملة حلس  دلى  حلرس

نهــايــة حلاوحريم حلمــذيور  على    9177واوشر    مليون  10594اوشر م ــابــت    مليون  14778 مليون اوشر في 

ّحلاوحلي. 

ي"ها وأو وونو بنـسبة  ،  2022 أياروفي   % من دجمالي قيمة حألـسها حلما حولة 97,2حـساحوت  ـشرية ـسولي ير بـسهما

 %(.  1%، فال طاع حلصناعي )1,8في بورصة بيرو ، تال ا حل طاع حلمصرفي بنسبة 

ي"ن   يابيّن حآلتي: 2022و 2021وعن  م ارنة صرية بورصة بيرو  في حألشهر حلخمسة حألولى من حلعاما

 ماليين. 7,3مليون سها دلى  15,2حنخفاض يبير في ع ا حألسها حلما حولة من  -

 مليون اوشر. 136,9مليون اوشر دلى  132,9حرتفاع قيمة حألسها حلما حولة من  -
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 امدلحقّاإلهصرئل

 محوعّاإلقتصرديّامارماّ

 

ًتبادلًلبنانًالتجاريًمعًالخارًج
 2021فيًالعامً

 
ًحلمص ر: داحر  حلجمارك 

 
ًصافيًالموجوداتًالخارجيةًفيًالقطاعًالمالي

ًمليونًدولرً

ّ
 حلمص 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

 . وحلتماإ  حلمهن سين في بيرو  ااحلمص ر: ن اب  

 

ًحركةًمطارًبيروتًالدولي
2022ًًأيارً-2021ًأيار

 حلمص ر: مطار بيرو  حل ولي

 

ًحركةًمرفأًبيروت
2022ًًأيارً-2021ًأيار

        
 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

ليرات) (بماليين ال

البضائع )طن(المجموعالركابالطائراتالشهر

المجموعتصديراستيرادالعاممرورالمجموعمغادرةوصولالمجموعاقالعهبوط

May-211407140528121533711287422821134258286371229626914987

May-222054204841022342632602904945532374496927239419064300

13.8-29.2-44.273.54.3-46.045.845.952.7102.275.3التغير %

التغيّر %أيار 2022أيار 2021

19.7-11794عدد البواخر

6.9-334032310991البضائع المفرغة )طن(

2.6-6673065028البضائع المشحونة )طن(

1.1-1364513498المستوعبات المفرغة

3225454641.0عدد السيارات المستوردة

- غ.م7667اإليرادات )ألف د.أ.(


