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 الوضعًالقتصاديًالعامًً-أولًا
ً

ًالشيكاتًالمتقاصة
ة بلغت ،  2022 أيلولفي    مليون   3257دوالر مةابل    مليون   2436ما يعادل   القيمة اإلجمالية للشييييياام المّةا يييي 

 الّسيعةاألشير    % في12,6بنسيةة    لّنخفض   ،2021 أيلولدوالر في   مليون   2514الشير  الي  بي و ودوالر في 
 .2021العام من  الفّ ة ذاترابالمةارنة مع  2022العام من  األولى
 

2022ً-2019السنواتًمنًًاألولىًًالتسعةاألشهرًتطّورًالشيكاتًالمتقاّصةًفيًً-1جدولًرقمً
نسبةًالتغّير،2019ً2020ً2021ً2022ًًً%ً 

2022/ً2021ً
ًالشيكاتًبالليرة

 العدد )آالف(  -
 القيمة )مليار لي ة(  -
ط قيمة الشيك )آالف اللي ام(   -  مّوب 

 
3510 
24320 
6929 

 
2226 
21793 
9790 

 
1208 
20772 
17195 

 
699 
25684 
36744 

 
-42,1 
+23,6 
+113,7 

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

 
4284 
26275 
6133 

 
2263 
26217 
11585 

 
1350 
14865 
11011 

 
608 
8003 
13163 

 
-55,0 
-46,2 
+19,5 

ًمجموعًقيمةًالشيكاتً)مليارًليرةً(
ط قيمة الشيك )آالف اللي ام(   مّوب 

63930 
8202 

61318 
13660 

43181 
16881 

37749 
28882 

-12,6 
+71,1 

ًدولرةًالشيكات،ً%
 العدد  - 
 القيمة  - 

 
55,0 
62,0 

 
50,4 
64,5 

 
52,8 
51,9 

 
46,5 
32,0 

 

 المصدر: مص ف ل نان       

 
 حركةًالستيراد

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

الكم يام  في حين بيييت لت العام الي  بييي و،  الفّ ة ذاترا من  بالمةارنة مع    2022العام   األشييير  السيييةعة األولى من
 .%13,0 بنسةة ت اجعا   المسّوردة

بحسييييع نوعرا يا تي: احّل ت المنّتام    2022األشيييير  السييييةعة األولى من العام  وتوز عت الواردام السييييل ية في
ّريا   ليت حصيييييييييييييي    ا الم واألجراة والمعيد ام الكر بياةيية% من المتموع، تلّريا  28,9المعيدنيية الم يا األول وشييييييييييييييا 

منّتام  ثم     ،%(8,8ثم  األحتار الك يمة وشيييةل الك يمة والمعادن النمينة )  %(،10,8) معد ام النةلف  %(،12,6)
األشير  السيةعة األولى  وعلى  يعيد أب ز ال لدان الّي ابيّورد منرا ل نان السيلع في%(.  6,0)  الصيناعة الكيمياةية

ّرا   الصيييييين ت ، حل  2022 من العام ا  % من متموع الواردام، لّأتي بعده 13,9في الم تةة األولى إذ بلغت حصييييي 
  %(.4,6) المّحدة األمي ييةالواليام %(، 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 الواردام السل ية )مليون دوالر( 

 المصدر: الم يا ا لي التم يي     
ً

ًحركةًالتصدير
دوالر في الشييييير  الي    مليون   258دوالر، مةابل    مليون   192 قيمة الصيييييادرام السيييييل ية بلغت ،  2022  تموزفي 

األشير  السيةعة  % في12,8  الصيادرام السيل ية بنسيةةقيمة    ارتفعت . و 2021  تموزدوالر في   مليون   272بيةةل و
  الفّ ة ذاترا من العام الي  ب و. بالمةارنة مع 2022العام  األولى من

بحسيييع نوعرا يا تي: احّل ت األحتار    2022األشييير  السيييةعة األولى من العام   وتوز عت الصيييادرام السيييل ية في
ّرا   اللداةن % من متموع الصادرام، تلّرا  19,5الك يمة وشةل الك يمة والمعادن النمينة الم يا األول وبلغت حص 

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

الم تةة األولى وبلغت  اإلمارام الع بية المّحدة الّي احّل ت ، نيي : 2022العام  األشيييييييييييييير  السييييييييييييييةعة األولى من
ّرا    فمصيييييي %(،  4,7)  بييييييويسيييييي ا%(، ثم   15,0)  بييييييوريةتلّرا  % من إجمالي الصييييييادرام السييييييل ية، 17,8حصيييييي 

 %(.4,3) الع اقثم  %(، 4,4)
ً

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

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

 المصدر: الم يا ا لي التم يي     

 
ًالحساباتًالخارجية

في ًًدوالر  مليون   1502دييدر      دوالر مةييابييل عتا  مليون   1301ًًعجزًالميزانًالتجاارًي  بلغ،  2022  تموزفي    -
ع عتا المياان الّتار   و .  2021تموز  دوالر في  مليون   878الشيييييير  الي  بيييييي و وعتا بقيمة   بشييييييال توبيييييي 

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

 
بحوالي  لدى التراز المصييي في والمابيييسيييام المالية  الموجوداتًالخارجيةًالصاااةية ارتفعت ،  2022 أيلولفي   -

مليون   785بقيمة  ارتفاعرا  و   دوالر في الشييير  الي  بييي و  مليون   314بقيمة    ت اجعرامةابل   ،دوالر  مليون   49
  3053، ت اجعت هي  الموجودام بقيمة  2022من العام    األولى  الّسعةاألشر  وفي    .2021 أيلولدوالر في  
 مليون دوالر في الفّ ة ذاترا من العام الي  ب و. 1582 أدل  بلغت  مةابل ت اجعرا بقيمة ،دوالر مليون 
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ًقطاعًالبناء
مساحام ال ناء الم خ ص بييييييييييييرا لدى نةابّيي  المرندبين في  بلغت ،  )آخ  المعطيام المّواف ة(  2022شةاط  في   -

في   2م  ألف  278و الشيير  الي  بيي وفي   2ألف م  725مةابل  (  2م بع )م  مّ  ألف  1127بي وم والشييمال 
 % في 440,0  بنسيييييييييييةة ملحو ة بلغت  من نةابة بي وم   ت اخيص مسييييييييييياحام ال ناء  وازدادم   .2021  شيييييييييييةاط

 .2021قيابا  على ما يانّل في الفّ ة ذاترا من العام  2022من العام  الشر ين األولين
 

2022ً-2019السنواتًمنًًالشهرينًاألولينًتطّورًمساحاتًالبناءًالمرخَّصًبهاًفيً-4جدولًرقمً

نسبةًالتغّير،2019ً2020ً2021ً2022ًًً%ًً
2022/ً2021ً

 440,0+ 1852 343 531 1355 ( 2مساحام ال ناء اإلجمالية )ألف م
 المصدر: نةابّا المرندبين في بي وم والشمال      
 

  172,4إلى  قيمة ال بيييييوم العةارية المسيييييّوفاة ع   مخّلف أمانام السيييييتل  العةار   ارتفعت ،  2022 أيلول في  -
هي   ازدادم و  ،2021 أيلولفي   مليارا    148,7و  الشييييييييير  الي  بيييييييييةةلمليار لي ة في   151,6  مليار لي ة مةابل

الي  العام  من اذاتر  الفّ ةبالمةارنة مع   2022من العام  ىاألول  الّسييييعةاألشيييير    في  %28,6  بنسييييةةم ال بييييو 
 .بةةل

طن    آالف  208مةابل    ،2022 أيلولطن في   ألف  224 بلغت على  ييييييعيد يم يام اإلبييييييمنت المسييييييل مة، فةد   -
نسيي ّل    ارتفاعا  بييت لت . وبيلك تكون هي  الكم يام دد  2021 أيلولطن في  ألف  138وفي الشيير  الي  بييةةل 

 .2021من العام  الفّ ة ذاتراقيابا  على  2022العام  من ىاألول الّسعةاألشر   % في10,0
ً

ًقطاعًالنقلًالجوًي
، وعيدد ال ييا   رحلية  5078  عيدد ال حالم اإلجمياليية من و لى مطيار رفيو الح ي   اليدوليبلغ  ،  2022  أيلولفي  

. وعلى  يييعيد ح ية شيييخصيييا    1773  والعاب ين  شيييخصيييا    366811 المغادرينعدد و  شيييخصيييا    278943  الةادمين
للة ييييييياةع    طنا    2620مةابل   طنا    2440الشيييييييحن ع   المطار في الشييييييير  المييور، بلغ حتم الة ييييييياةع المف غة  

  المشحونة.
يل  من عدد  ازداد العام الي  بيييةةل،  من الفّ ة ذاترا  ، وبالمةارنة مع2022العام   من األولى  الّسيييعةاألشييير   فيو 

في حين ت اجعت  %،  53,6، وح ية المغادرين بنسيييةة  %59,8وح ية الةادمين بنسيييةة    ،%37,9ال حالم بنسيييةة  
  .%14,8ح ية شحن الة اةع ع   المطار بنسةة 
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ًوحّصةًالميدلًايستًمنهاًحركةًمطارًرفيقًالحريريًالدوليً-5جدولًرقمً
2022ًو2021ًالعامينًمنًًاألولىًًالتسعةاألشهرًفيً

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

ة الميدل ايست، %  منرا: حص 
28700 
33,6 

39588 
37,4 

+37,9 

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

1478178 
37,5 

2362111 
37,5 

+59,8 

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

1593710 
38,2 

2447957 
38,2 

+53,6 

 54,2- 21662 47288 ح ية العاب ين )عدد( 
 ح ية شحن الة اةع )طن( 

ة الميدل ايست، %  منرا: حص 
51374 
15,0 

43762 
28,8 

-14,8 

 المصدر: دسم الّطوي  والّسويو في مطار بي وم الدولي    

 مرفأًبيروتحركةً
  456851فيل   ، وحتم الة يييييياةع المف غةباخ ة  101، بلغ عدد ال واخ  الّي دخلت م فأ بي وم 2022 أيلولفي 
من   األولى  الّسيييعةاألشييير  وفي مسيييّوتةا .    13433، وعدد المسيييّوتةام المف غة  طن ا    103733والمشيييحونة طنا   
%  18,3حتم الة ييييييييياةع المف غة بنسيييييييييةة  يل  من  ارتفع  ،  2021العام   من الفّ ة ذاترا  وبالمةارنة مع  2022العام 
عدد ال واخ  في حين ت اجع    ،%14,0بنسيةة   عدد المسيّوتةام المف غةو %،  9,3بنسيةة    المشيحونةحتم الة ياةع  و 

 .%0,9بنسةة 
ً

ًمؤشرًأسعارًالستهالك
 ،رّاألس  ر لّدينة بّرور وّ ا  ها و  مؤش  ّ    رتفع، وبحســم مسةــســة  لبحوت و اةــ  ــار  ،  2022 أيلولفي 

  .2021 أيلول% قياةاً على 157,6  رتفاعه نسبة وبلغت % قياةاً على  ل هر  لذي ةبق، 13,2بنسبة 

  2022  أيلول% في ـشهر 8,4بنـسبة     رتفع لذي تنـ ر  دا ر   حصـصاا  لمري،ي، ف      مؤش رّاألس ر لّ لّدا   أما 

 . 2021 أيلول% قياةاً على 162,5دلى  هعا رتف، ووصلت نسبة قياةاً على  ل هر  لذي ةبق
ً

   بورصةًبيروت
  34,0ةـهماً ب يمة ت  ول دجمالية ق راا   4715731  بلغ ع ا  ألةـه   لم   ولة في ةـوب بيرو  ،  2022 أيلولفي 

اـبت ـت  ول   ـاا    899525مليون اوار مـ  اً ب يـمة دجـمالـية ـق ر  ــهـم ــبق   33,7ةــ ــهر  ـلذي ةــ مليون اوار في  ل ــ

  12811   لرـةملة  لـسوقية بلغت (. على ـصعي  خرر، 2021  أيلولمليون اوار في   52,5ـةهماً ب يمة    3142850)

 لمــذيور  على   لثالثــة  مليون اوار في نهــايــة  ل و ري     10036ووار  ا   مليون  13355مليون اوار م ــابــت  

ّ ل و لي. 

ي ها بأب وب ب بنســـبة  ،  2022 أيلولوفي   % من دجمالي قيمة  ألةـــه   88,6 ةـــ حوش  شـــرية ةـــولي ير بســـهمب

 ل طاع  لصناعي.  % ل3,0ول طاع  لمصرفي ل % 8,4م ابت  لم   ولة في بورصة بيرو ، 

ي ن وعن  م ارنة   ي بيّن  آلتي: 2022و 2021صرية بورصة بيرو  في  ألشهر  ل سعة  ألولى من  لعامب

 مليوناً. 15,8مليون ةه  دلى  25,4 نخفاض ع ا  ألةه   لم   ولة من  -

 مليون اوار. 311,9مليون اوار دلى  295,4 رتفاع قيمة  ألةه   لم   ولة من  -
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 اديلحقّاإل ص ئل

 اإلقتص ديّادر مدهاعّاّ

 

ًتبادلًلبنانًالتجاريًمعًالخارًج
 2022العامًًاألشهرًالسبعةًاألولىًمنًفي

 
ً لمص ر: دا ر   لجمارك       

 
ًصافيًالموجوداتًالخارجيةًفيًالقطاعًالمالي

ًمليونًدولرً

ّ
  لمص 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

 . و ل مال   لمهن ةين في بيرو   ان اب لمص ر:   

 

ًحركةًمطارًبيروتًالدولي
2022ًًأيلولً-2021ًأيلول

  لمص ر: مطار بيرو   ل ولي

 

ًحركةًمرفأًبيروت
2022ًًأيلولً-2021ًأيلول

        
  لمص ر: دا ر  و ة ثمار 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

Sep-211993198939821832252741154573405712463052220930915300

Sep-222538254050782789433668116457541773647527244026205060

4.5-15.2-69.039.810.5-27.327.727.552.233.841.2التغير %

التغيّر %أيلول 2022أيلول 2021

951016.3عدد البواخر

29295445685155.9البضائع المفرغة )طن(

1023581037331.3البضائع المشحونة )طن(

109191343323.0المستوعبات المفرغة

5.1-18231730عدد السيارات المستوردة

- غ.م7578اإليرادات )ألف د.أ.(


