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 6862إلى لبنان في  ت المغتربينمليارات دوالر تحويال 2.6

 
مليارات دوالر  4.46من % 6.4، ما يشكل انخفاضا بنسبة 0202العام  مليارات دوالر في 4.6 لبنان# إلى المغتربين# بلغت تحويالت

ووفق االرقام الصادرة عن المصرف المركزي بلغت تحويالت المغتربين . 0202في العام % 22.1، مقارنة بارتفاع بنسبة 0202في العام 
 2.11مليار دوالر في الفصل الثالث، و 2.11، مليار دوالر في الفصل الثاني 2.46الفصل األول، مليار دوالر في  2.40إلى لبنان 

وتشمل هذه األرقام تحويالت العاملين، اضافة الى تعويضات الموظفين، وفقا لتعريف . 0202مليار دوالر في الفصل الرابع من العام 
 .البنك الدولي للتحويالت

ي السابع األدنى لها في الفترة الممتدة ما بين عامي المستوى السنو  0202غتربين إلى لبنان في العام إلى ذلك، سجلت تحويالت الم 
 0.16، والمستوى األدنى لها بقيمة 0224مليارات دوالر في العام  1.4، وقد وصلت إلى المستوى األعلى لها بقيمة 0202و 0220

، في حين 0202و 0222عامي مليارات سنويا في الفترة الممتدة ما بين  4.62وبلغ معدل التحويالت . 0220ملياري دوالر في العام 
مليارات دوالر ما بين عامي  1.0إلى معدل سنوي بقيمة  0221و 0220مليارات دوالر ما بين عامي  6.2ارتفع من معدل سنوي بقيمة 

مقارنة بنسبة  0202المحلي اإلجمالي في العام  من الناتج% 01.6أيًضا، شكلت تحويالت المغتربين إلى لبنان نسبة . 0202و 0222
 .0202من الناتج المحلي اإلجمالي في العام % 04.2

 0.21من % 02، ما يشكل انخفاضا بنسبة 0202ملياري دوالر في العام  0.2توازيًا، بلغت تحويالت المغتربين الخارجة من لبنان 
في الفصل % 61نسبة وانخفضت هذه التحويالت ب. 0202في العام % 60، ومقارنة بانخفاض بنسبة 0202ملياري دوالر في العام 

في الفصل % 02.6في الفصل الثاني، وانخفضت بنسبة % 02، وتراجعت بنسبة 0202من الفترة نفسها من العام  0202األول من العام 
.قمن الفترة عينها من العام الساب 0202في الفصل الرابع من العام % 02.4الثالث، وبنسبة   

 
، 0220المستوى األدنى لها منذ أن بدأ مصرف لبنان بنشر بيانات التحويالت في العام  0202كذلك، سجلت هذه التحويالت في العام 

مليارات دوالر  6.26وبلغ معدل هذه التحويالت . 0222مليارات دوالر في العام  1.11وقد وصلت إلى المستوى السنوي األعلى لها بقيمة 
 0220مليارات دوالر ما بين عامي  6.16ارتفع من معدل سنوي بقيمة ، في حين 0202و 0220رة الممتدة ما بين عامي سنويا في الفت

وشكلت تحويالت المغتربين الخارجة من لبنان نسبة . 0202و 0222مليارات دوالر ما بين عامي  6.60إلى معدل سنوي بقيمة  0221و
.0202إلجمالي في العام من الناتج المحلي ا% 22.2مقارنة بنسبة  0202من الناتج المحلي اإلجمالي في العام % 2  

 6.1من % 24.4، ما يشّكل ارتفاًعا بنسبة 0202مليارات دوالر في العام  6.6على هذا النحو، بلغ صافي تحويالت المغتربين إلى لبنان 
لفترة الممتدة المستوى السنوي األعلى له في ا 0202العام  وسجل صافي تحويالت المغتربين إلى لبنان في. 0202مليارات دوالر في العام 

، 0202و 0220ملياري دوالر سنويا في الفترة الممتدة ما بين عامي  0.01وبلغ معدل هذه التحويالت . 0202و 0220ما بين عامي 
ملياري دوالر ما  0.11قيمة إلى معدل سنوي ب 0221و 0220مليار دوالر ما بين عامي  2.01في حين ارتفع من معدل سنوي بقيمة 

 0202من الناتج المحلي اإلجمالي في العام % 22.6وشّكل صافي تحويالت المغتربين إلى لبنان نسبة . 0202و 0222بين عامي 
.0202من الناتج المحلي اإلجمالي في العام % 26.2مقارنة بنسبة   
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