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لقد تم تحضير . ٢٠٠٨م تتشرف رئاسة مجلس الوزراء بإصدار تقرير الحسابات القومية لعا

 تحت إشراف وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء السابق، ٢٠٠٩ام ـهذا التقرير خالل الع

وبهذه المناسبة، نتقدم .  خالل عهده٢٠٠٩األستاذ فؤاد السنيورة ، وقد أنجز في تشرين األول 

  .هذا التقريربجزيل الشكر إلى دولة الرئيس السنيورة وإلى وحدة الحسابات القومية إلنجازهم 
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العام االقتـصاد٢٠٠٢في ووزيـر الحريـري رفيق الرئيس دولة أطلق الشهيدان
تقيـيم بهدف للبنان االقتصادية الحسابات إعداد مشروع باسل فليحان الدكتور حينها والتجارة

تطوره     وتحليل اللبناني االقتصاد ال        . أداء المعهـد من تقني بدعم المشروع حظي فرنـسيولقد
االقتصادية والدراسات المجال        )INSEE(لإلحصاءات هذا لها في يتمتّع بشهرة مشهود . الذي
سنة باعتماد آنذاك القرار المـسوحات١٩٩٧وقد اتُّخذ عدد من توافر إلى راً أساس ن  كسنة

هذه السنة     عن اإلحصائية االقتصادية الكاملـة       . والدراسات الحسابات احتساب فقد تم وبالتالي
االقتـصادية لألعـوام١٩٩٧١للعام الحسابات ووفقـاً. ٢٠٠٧٢إلـى١٩٩٧ ثم تلتها سلسلة

للحسابات الوطنية الدولية للروزنامة

أسهموا مع الذين والسيما اللبنانيين جميع أن أحتفل مع هذا األساس فإنه يسعدني وعلى
للعام  الحسابات االقتصادية اإلنجاز بإعالن هذا صنع . ٢٠٠٨في

  
االقتـصاد لحركـة النظر االقتصادية في الحسابات الواردة والبيانات المعطيات تتيح

واإلقليمي     المحلي في إطاريه منـذ العـام. اللبناني الـنفط سعر ارتفاع أدى الواقع، فقد وفي
المحلـي٢٠٠٣ الناتج جعل مما األوسط الشرق منطقة في من النمو كبيرة دورة انطالق  إلى

لبن   في العامالقائم في يسجل نمواً قوياً وسلسلة. ٢٠٠٤ان المستمرة المأساوية األحداث غير أن
وغيـرهم باسل فليحـان والوزير رفيق الحريري الوزراء رئيس بحياة أودت التي االغتياالت

العام           شهدها التي السلبية األخرى الشهداء، واألحداث من بعـد٢٠٠٥كثيرين حتى  واستمرت
اإلسرائيل  العامالعدوان في لبنان على نهـر٢٠٠٦ي مخـيم في العملية اإلرهابية بعد وكذلك

العام في صيف خـسائر٢٠٠٧البارد وألحقت اللبناني النمو االقتصادي عوقت جميعها  التي
بالبالد     جسيمة ومادية واقتصادية التـي. بشرية االقتـصادي التوسـع مرحلة ظ وفي ولكن

ال    والسياسات اعتمـدتهاشهدتها المنطقة، التـي والمحفـزة والرصـينة الحكيمة والنقدية مالية
لهذه األحداث          السلبية اآلثار تجاوز لبنان على ساعدت كلـه. الحكومة اللبنانية ذلك أسهم ولقد

تزايد إلى أدت التي الخاصة االستثمارات مرحلة واستئناف الخارجي الطلب دينامية تفعيل في
استه     حجم وزيادة األسر سريع  نشاطات نحـو. الكها بمعدل نجاح الجهود ذلك مع ترافق ولقد

العام المالي العجز المستمر في العام والتراجع على اإلنفاق السيطرة  .متابعة
  

العام العام٢٠٠٨وفي شهده القوي الذي النمو أداءبمـستويات  ولكن٢٠٠٧استمر
هذين. أفضل خالل تحققت التي اإليجابية أدت النتائج مـنوقد العديد أشاد بها والتي العامين

العـام فـي جيدة بإحراز نتائج وأنبأت اللبناني، االقتصاد حيوية تعزيز إلى ،٢٠٠٩المراقبين
الشرق األوسط في منطقة نمو نسبة أعلى لبنان الدولي أ يسجل النقد صندوق توقّع حيث

 
  )٢٠٠٣أيار ( وزارة االقتصاد والتجارة – الجمهورية اللبنانية - ١٩٩٧ الحسابات االقتصادية للعام ١
  )٢٠٠٥تموز ( وزارة االقتصاد والتجارة – الجمهورية اللبنانية - ٢٠٠٢ -١٩٩٧ الحسابات االقتصادية لألعوام ٢

  )٢٠٠٦أيار (سة مجلس الوزراء  رئا– الجمهورية اللبنانية - ٢٠٠٣الحسابات االقتصادية للعام 
  )٢٠٠٧شباط ( رئاسة مجلس الوزراء – الجمهورية اللبنانية - ٢٠٠٤الحسابات االقتصادية للعام 
  )٢٠٠٧تشرين األول ( رئاسة مجلس الوزراء – الجمهورية اللبنانية - ٢٠٠٥الحسابات االقتصادية للعام 

  )٢٠٠٨كانون األول (  رئاسة مجلس الوزراء –ة اللبنانية  الجمهوري-  ٢٠٠٧-٢٠٠٦الحسابات االقتصادية للعامين 

 ٣



إنجاز الحسابات االقتصادي     ومع والبيانـاتأصبحتفقد٢٠٠٨ للعامةإنه المعلومات
حيويـاً عنصراً لبنان في واالجتماعية المتابعين للشؤون االقتصادية لكل المتيسرة االقتصادية

لرسم السياسات المعنية     فعالة تـشكّل. وأداة أصبحت واإلحصاءات والبيانات وهذه  المعلومات
م          التي تظهر والدراسات االقتصادية التحاليل من للعديد فيحجر األساس القوة والضعف كامن

المعالجات وطبيعة كيفية إلى اللبناني وتؤشر االقتصاد
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بذلها الجهود التي على كسبريان للسيد روبير بالشكر أتوجه أود أ المناسبة، هذه في
العمل              هذا إتمام في ساهم معه الذي الفريق إلى االقتصادية وكذلك الحسابات إعداد كمـا. في

ا    أشكر أن تحقيقيسعدني في ساهمت التي كافة الدولية والمنظّمات اللبنانية واألجهزة إلدارات
المشروع  تقـديم. هذا فـي هداً لم تدخر التي الفرنسية للسلطات بالشكر أتوجه أن أود كذلك

لهذا الطريق المستمر  الدعم
  
  

  
  
  
  
  
 

  .تقديم شكر إلى الفريق الذي ساهم في إنجاز هذا العمل
  

  .، خبيرة إقتصادية لدى لجنة الحسابات الوطنيةنادين زنتوت
 

 إحصائية لدى إدارة اإلحصاء المركزي، منتدبة للعمل لدى لجنة الحـسابات الوطنيـة   نجوى يعقوب، 
  ).بدوام جزئي(
  

  . أمينة سر تنفيذية لدى لجنة الحسابات الوطنيةذكية الخوري،
 

  .مالي، من مصرف لبنان، إلعداد حسابات القطاع الابراهيم نادر
  

  .، من وزارة المالية، إلعداد حسابات اإلدارة العامةرنا بيسار
  
  

كما نتوجه بالشكر إلى السيد رياض سعادة مدير المركز اللبناني لألبحاث والدراسات الزراعية الـذي    
وضع في تصرف فريق العمل المعلومات والبيانات التي رصدها المركـز بـشأن تطـور االنتـاج                 

  .٢٠٠٨ و٢٠٠٧ الزراعي بين عامي
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  مقدمة
  

  التي تشكّل موضوع هذه الدراسة وفق المفاهيم٢٠٠٨أعدت الحسابات اإلقتصادية للبنان للعام 
ونظراً إلى . ٢٠٠٧ إلى ١٩٩٧والنماذج ذاتها التي اعتمدت في وضع حسابات السنوات 

الثغرات التي تعاني منها قاعدة بيانات االقتصاد اللبناني، اعتمد نموذج مبسط مقتبس من 
نموذج المحاسبة الوطنية الموصى به من قبل األمم المتحدة واالتحاد األوروبي، ووضعت 

  .٣ فئات الحسابات استناداً إلى المعطيات المتوافرةطرق الحتساب مختلف
  

غير أنّه تم تقدير بعض فئات الحسابات بالتدريج كلّما توفّرت معطيات جديدة عن االقتصاد 
وعلى صعيد آخر، أجرى المرصد الجامعي للحقائق االجتماعية واالقتصادية التابع . الوطني

 من ٩٠٠ التقني الفرنسي، استقصاءاً حول لجامعة القديس يوسف بتمويل من جهاز التعاون
، األمر الذي أدى إلى تعزيز معلوماتنا في ما يتعلّق ٢٠٠٣أكبر المؤسسات حجماً في العام 
فضالً عن ذلك تمت مراجعة التصريحات المالية التي . بالمؤسسات الصناعية والخدماتية

 واالحصاءات الواردة في ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٣قدمتها المؤسسات الصناعية والتجارية لألعوام 
، األمر الذي سمح باستنتاج ٢٠٠٨ إلى ٢٠٠٣ملفات الضريبة على القيمة المضافة لألعوام 
وقدرت حسابات اإلدارات العامة بالمزيد من . ميول النشاطات االقتصادية في بعض القطاعات

  .٢٠٠٥ و٢٠٠٤الدقّة بفضل التدقيق في حسابات البلديات الرئيسية للعامين 
  

 بمزيد من الزخم بعد ان ٢٠٠٧، استمر النمو االقتصادي الذي شهده العام ٢٠٠٨في العام 
  .٢٠٠٦كانت قد سيطرت فترة من الركود في العام 

  
وسجلت الواردات زيادة قياسية قيمةً وحجماً بسبب االرتفاع الكبير في الطلب الناجم عن حركة 

وبالتالي وعلى الرغم من اتساع . من الخارجالنمو الهامة التي شهدتها التحويالت القادمة 
  .العجز في الميزان التجاري حقّق ميزان المدفوعات فائضاً كبيراً

  
  :ترد جميع هذه الوقائع بالتفصيل في جزئين يستعرضان الحسابات  كالتالي

  
يتناول الجزء األول حسابات السلع والخدمات التي تصف مختلف أوجه االقتصاد الفعلي 

 ويشتمل هذا الجزء على خمسة فصول مخصصة للعناصر التي تشكّل المعادلة .وتطورها
  :األساسية لهذه الحسابات

  
+ التكوين القائم لرأس المال الثابت والتغير في المخزون + االستهالك = االستيراد + االنتاج 
  .التصدير

  
جمعة لمجموع التدفقات ويظهر الجزء الثاني الذي يتألف من فصلين التوازن العام للحسابات الم

وقد خصص الفصل األول للحسابات المتكاملة لالقتصاد . التي تشكّل النشاط االقتصادي العام
. الوطني، وهو يتناول حسابات االنتاج ويربطها بحسابات عمليات التوزيع والعمليات المالية

تنشر الحسابات   الخارجي وميزان المدفوعاتأماّ الفصل الثاني فيدور حول حسابات القطاع
  :األساسية الرئيسية في ملحقات على الشكل التالي

                                                 
 يمكنكم مراجعة نموذج الحسابات وطرق احتسابها الواردة بالتفصيل في النشرتين السابقتين الصادرتين عن وزارة االقتصاد ٣

-١٩٩٧ة للبنان للسنوات الحسابات اإلقتصادي" و٢٠٠٣، الصادرة في أيار  "١٩٩٧الحسابات اإلقتصادية للبنان لسنة :"والتجارة
    .٢٠٠٥، الصادرة في تموز "٢٠٠٢

 ٩



 :ضمن إطار حسابات السلع والخدمات )١
  

  . فئة١٥حسابات االستعماالت والموارد للسلع والخدمات مقسمة إلى  -
جداول المدخالت والمخرجات لحسابات السلع والخدمات بحسب القطاعات االقتصادية  -

 .السبعة األساسية
  
 :الحسابات المؤسساتيةضمن إطار  )٢
  

  . حسابات المصارف التجارية-    
  . حسابات اإلدارة المركزية-
  . الحسابات المقدرة لمجموع اإلدارات-
  

  .ال تزال المعلومات المتعلقة بالمؤسسات األخرى غير متوافرة أو ناقصة
  

 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ مع حسابات العامين ٢٠٠٧ إلى ١٩٩٧أعيد نشر حسابات األعوام من 
يمكنكم بفضلها . عد مراجعتها على ضوء المعطيات والبيانات التي توفرت مؤخراًب

اإلطّالع على سلوك االقتصاد اللبناني في ظّل الظروف االقتصادية التي شهدها لبنان 
  .خالل السنوات اإلثني عشر األخيرة
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  الجزء األول
   حساب السلع والخدمات

 
  

أدناه نتائج هذا ) ١(يبين الجدول رقم . ع والخدمات التطور الفعلي لالقتصاديظهر حساب السل
ويتيح تقدير الحسابات باألسعار الثابتة . ٢٠٠٧ مقارنة بنتائج العام ٢٠٠٨الحساب للعام 

  .استنتاج آثار تغير األسعار من التغير اإلجمالي، وبالتالي استنتاج نسبة النمو الفعلي
  

  ١جدول رقم 
   ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧السلع والخدمات حساب 

ل بالمليار لالقيمة المئوية   .    بالنسبة السنوي   التغير

  ٢٠٠٧٢٠٠٨ 

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

       االستعماالت
 ٩,٥ ١٠,٣ ٣٠١ ٣٤ ٨٤٢ ٣٧ ٣١١ ٣١ االستهالك الخاص
 ٨,٦ ١١,١ ٩٨١ ٥ ٦٤٦ ٥٠٩٦ ٥ االستهالك العام

 ٢٠,٤ ١١,٧ ٤٥٥ ١١ ٧٩٧ ٥١٢١٢ ٩  بت في القطاع الخاص والتغير في المخزونتكوين الرأسمال الثا
 ٥,٩- ١٣,١ ٨٩٥ ٠١٢ ٩٥١١  تكوين الرأسمال الثابت في القطاع العام 

 ١١,٤ ١٠,٧ ٦٦٥ ٥٢ ٢٩٨ ٢٨٣٥٨ ٤٧  اإلنفاق الوطني: المجموع
 ١٣,٧ ١٢,١ ٨٨٨ ٩ ٠٨٠ ٦٩٤١١ ٨  التصدير

 ١١,٨ ١٠,٩ ٥٥٤ ٦٢ ٣٧٨ ٩٧٦٦٩ ٥٥ الموارد= االستعماالت 
      الموارد

 ٩,٣ ٩,٣ ٢٧٥ ٤١ ١٢٤ ٧٧٤٤٥ ٣٧   الناتج المحلي القائم
 ١٦,٩ ١٤,٠ ٢٧٩ ٢١ ٢٥٤ ٢٠٣٢٤ ١٨ االستيراد

  
، بلغ نمو النشاط االقتصادي المحلي قياساً ) ١(استناداً إلى األرقام الواردة في الجدول رقم 

 ٢٠٠٧عام % ٥,٧ مقابل ٢٠٠٨عام % ٣,٩ السابقةبالناتج المحلي القائم بسعر السنة 
في السنوات % ٥,٢ وبمتوسط ٢٠٠٤عام % ٥,٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥عامي % ٨,٠ومتوسط 
٢٠٠٣-١٩٩٧. 

 
 إلى االنفاق الوطني أكثر منه إلـى        ٢٠٠٨يعود السبب في النمو االقتصادي الذي شهده العام         

 من حيث الحجم عن االستهالك      %١١،٨ وقد نجم نمو الطلب اإلجمالي البالغ     . الطلب الخارجي 
نقاط وعن االنفاق العـام      ٥,٣ نقاط وعن االستثمارات الخاصة بـمقدار     ٤,٥الخاص بـمقدار   

نقاط  ٥,٩ نقطة، أي أن نمو الطلب يعزى بمقدار         ٨,٠على االستهالك واالستثمارات بـمقدار     
  . نقاط من هذا النمو١,٢إلى اإلنفاق الوطني في حين لم يساهم الطلب الخارجي إال بمقدار 

  
يمكن االستنتاج إذاً أن االنتاج المحلي لم يتبع معدل ارتفاع الطلب الداخلي والطلب الخارجي، 

من حيث القيمة % ٩,١٦(وأن الواردات ارتفعت بنسبة تفوق بكثير الزيادة في الطلب 
يث كان معدل وقد لوحظت الظاهرة عينها، وإنما بصورة معاكسة، في السنوات ح). الحقيقية

  .تراجع الواردات يفوق معدل تراجع الطلب
  

 ١١



أما التضخّم الذي يقاس بتغير مستويات أسعار االستهالك الخاص فقد كان أكثر ارتفاعاً منذ 
 ٢٠٠٦ و٢٠٠٥في العامين % ٢,٦، ومتوسط ٢٠٠٧عام % ٥مقابل % ١٠,٣: ١٩٩٧العام 

وإن هذا .  ٢٠٠٣ و١٩٩٧ة بين خالل الفترة الممتد% ٠,٨ وبمتوسط ٢٠٠٤عام % ٢,٩و
التضخم، وعلى عكس السنوات السابقة حيث كان مستورداً بالكامل تقريباً، يعود إلى ارتفاع 

مقابل % ٩,٣(أسعار عوامل االنتاج وإن كان هذا االرتفاع أقّل من ارتفاع أسعار االستيراد 
١٤.(%  

   
  :فصيل في الفصول الخمسة التالية بالت٢٠٠٨يرد تطور مجاميع حساب السلع والخدمات للعام 

  االنتاج الداخلي. ١
  االستيراد. ٢        
  االستهالك. ٣
  التكوين القائم لرأس المال الثابت والتغير في المخزون. ٤
  التصدير. ٥
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  الفصل األول 
  اإلنتاج 

  
  

وهـو يـساوي    . مالء االقتـصاديين  يقيس الناتج المحلي القائم مستوى نشاط انتاج مختلف الع        
، التـي تنـتج     )شركات ومؤسسات فردية ومؤسسات عامة    (مجموع القيم المضافة للمؤسسات     

سلعاً وخدمات تسويقية، تقدر بأسعار السوق من جهة وبقيمة إنتـاج إدارات الخـدمات غيـر                
  .التسويقية التي تقدر بكلفة عوامل االنتاج من جهة أخرى

 
دناه توزيع إجمالي الناتج المحلي القائم حسب القطاعات وتطوره خالل العام           أ) ٢(يبين الجدول   

  .٢٠٠٧ مقارنة بالعام ٢٠٠٨
  

 ٢جدول رقم 
٢٠٠٨ - ٢٠٠٧القيمة المضافة حسب القطاعات االقتصادية   

ل القيمة ئ.  لبالمليار وية   بالنسبة الم السنوي   التغير

  
٢٠٠٧٢٠٠٨  القطاع

٢٠٠٨ 
بأسعار 
 بالكمية رسعاباأل ٢٠٠٧

 ١٠,٣ ٥١٥١,١ ٥٤٣٢ ٢ ٢٧٩ ٢ الزراعة وتربية الحيوانات
 … …٩٠٢-٧٧٦ ١-٦٠٨- طاقة والمياهال

 ٠,٤- ٣١٤١٩,٣ ٩٥٢٣ ٣٢٥٣ ٣ الصناعة
 ١٧,١ ٠١٩١٦,٥ ٥ ٨٤٧ ٢٨٦٥ ٤ لبناءا

 ٩,٩ ٤,٣-٣٩٥ ٢٤٩٣ ٠٨٩٣ ٣ النقل والمواصالت
 ٥,٤ ٩٢٤٨,٥ ١٠٢١٣ ٢٠٨١٥ ١٣ الخدمات 
 ٢٠,١ ٢٤٦١٧,١ ٠٠٠١٠ ٥٣٢١٢ ٨ التجارة

 ٢,٨ ٧٦٤١١,٧ ٢٠٦٣ ٦٦٢٤ ٣ اإلدارة العامة
 ٩,٣ ٢٧٥٩,٣ ١٢٤٤١ ٧٧٤٤٥ ٣٧ مجموع الناتج المحلي القائم

  
سـجل قطـاع    . انعكس نمو الحركة االقتصادية في جميع القطاعات تقريباً وإنما بنسب مختلفة          

وسجل قطاع البناء أيضاً    . زيادة الكبيرة في حجم الواردات وقيمتها     التجارة تطوراً كبيراً بفعل ال    
وكذلك حققّ االنتاج الزراعـي نمـواً بفـضل         . نمواً قوياً بفضل الظروف المؤاتية لالستثمار     

  .أما القطاع الصناعي فهو القطاع الوحيد الذي لم يسجل نمواً فعلياً. الظروف المناخية الجيدة
  

مة المضافة أو تراجعها في قطاع معين بتطور نشاط القطاع الفعلي فحسب            ال ترتبط زيادة القي   
 . بل بتغير أسعار اإلنتاج وأسعار المدخالت أيضاً

  
وتجدر اإلشارة إلى أنّه على الرغم من النمو الفعلي الذي شهده قطاع الطاقة وإن كان ضعيفاً،                 

وقد نجم هذا التراجع عـن      . ت سلبية استمرت القيمة المضافة لهذا القطاع بالتراجع حتى أصبح       
االرتفاع الكبير في أسعار المنتجات النفطية التي تستخدم في توليـد الكهربـاء، مـن دون أن                 

  .يوازيها ارتفاعاً متساوياً في أسعار مبيع الطاقة الكهربائية
  

  .تبين األقسام التالية تفاصيل تكوين القيمة المضافة في مختلف القطاعات

 ١٣



   الزراعة وتربية الحيوانات.القسم األول
  

تحتسب القيمة المضافة في قطاع الزراعة وتربية الحيوانات من خالل طرح القيمة المقدرة 
  .أدناه) ٣جدول (لالستهالك الوسيط من االنتاج بأسعار باب المزرعة كما يبين 

  
   ٣جدول رقم 

   ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧االنتاج الزراعي 
ل بالمليار لالقيمة بالنسبة المئوية  .    السنوي  التغير

٢٠٠٧٢٠٠٨ فرع اإلنتاج

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار  ٢٠٠٧

 ٩,٧- ١٤٠٩٤٤٩,٥ ١٠٤  النجيليات
 ١٨,١ ٣٠٩١٤,٧ ٥٠٢١ ١ ١٠٨ ١ الفواكه

 ٨,٥- ١١٣١٠٥١٠٣١,٩ الزراعات الصناعية
 ١١,٧ ١٨,٦-٨٣٠٧٥٤٩٢٦ المزروعات الخضار وغيرها من
 ١٢,٩ ٤٣٣٢,٨ ٥٠١٢ ١٥٥٢ ٢ اتيمجموع اإلنتاج النب
 ٦,٣- ٣٥٨٤٠١٣٣٥١٩,٥ الحيوانات الحية

 ٤,٤ ٣٢٧٣٨٣٣٤١١٢,١ المنتجات الحيوانية
 ٣٧,٣ ٦٠١١١٨٣٣٣,٣ منتجات الصيد

 ١,٩ ٧٤٥٨٩٤٧٦٠١٧,٧منتجات تربية الحيوانات والصيد
 ١٠,١ ١٩٣٦,٤ ٣٩٦٣ ٩٠٠٣ ٢المجموع العام 

طاالستهالك الوسي  -٩,٢ ٦٢٠٨٥٣٦٧٨٢٥,٩ 
 ١٠,٣ ٥١٥١,١ ٥٤٣٢ ٢٧٩٢ ٢ الصافية القيمة المضافة غير = 

  
سجلت القيمة المضافة لقطاع الزراعة وتربية الحيوانات في ُمجمله ارتفاعاً ملحوظاً في العام  

يعزى هذا االرتفاع بشكل أساسي إلى األثر المزدوج الرتفاع .  ٢٠٠٧ مقارنة بالعام ٢٠٠٨
ألسعار وزيادة الكميات المنتجة من جهة واالرتفاع األقل نسبة في كميات المنتجات الوسيطة ا

  .المستهلكة
  

الزراعي االنتاج     تطور

 

                                                

٤

  
النباتيازداد حجم    . بسبب ازدياد حجم إنتاج الفاكهة٢٠٠٨ بنسبة كبيرة خالل العام اإلنتاج

  
يعزى بجزئه األكبر إلى االرتفاع %) ١٨,١البالغة نسبته (وإن ارتفاع كميات الفاكهة المنتجة 
بعد أن كان هذا االنتاج قد تراجع في السنة السابقة ،  ٢٠٠٨الكبير في انتاج الزيتون في العام 

ووفقاً لتقديرات وزارة . بسبب التبدل الحاصل في دورة انتاج الزيتون من عام إلى آخر
 ٢٠٠٥طنّاً عام   ٧٦ ٥٠٠ و٢٠٠٤عام   طناً ١٦٧ ٣٠٠ الزيتون   إنتاج بلغ الزراعة 

وبانتظار صدور التقارير . ٢٠٠٧ طنّاً عام  ٢٠٠ ٧٦ و٢٠٠٦عام   طنّا٣٠٠ً ١٧٧و
 طنّاً من خالل ضرب ١٨٢ ٨٠٠ بما مقداره ٢٠٠٨اإلحصائية الزراعية تم تقدير انتاج العام 

 
 وبالتالي تّم تقدير تطّور انتاج المزروعات الرئيسية للعامين ٢٠٠٨ لم تعّد وزارة الزراعة بعد تقارير إحصائية عن االنتاج في العام  ٤

  . استنادًا إلى مالحظات المرآز اللبناني للبحوث والدراسات الزراعية٢٠٠٨ و٢٠٠٧

 ١٤



% ١٧,٩فقد ارتفع انتاج كميات الفواكه األخرى بنسبة % ٢,٤ بِـ ٢٠٠٧كمية انتاج العام
  .بحسب ما أفاد به المركز اللبناني للبحوث والدراسات الزراعية

  
بالنسبة % ١,١أما المزروعات الشجرية فقد ارتفعت أسعارها على باب المزرعة وبلغت 

  .بالنسبة ألنواع الفاكهة األخرى% ١٨,٩للزيتون و
  

ة في قطاع الزراعة، وبالنسبة للخضار التي تحتل قيمة انتاجها المرتبة الثانية من حيث األهمي
ويعزى االنخفاض الحاد في األسعار على باب %). ١,٩(+زادت الكميات المنتجة بنسبة طفيفة 

  %).٥٢-(المزرعة بالنسبة لهذه الفئة من المزروعات إلى تدهور أسعار البطاطا 
  

  . ٢٠٠٨تتألف الزراعات الصناعية بشكل أساسي من التبغ الذي شهد انتاجه استقراراً في العام 
  

غير أن انتاج الحبوب تراجع ولكن سجلت أسعارها ارتفاعاً ملحوظاً لتتبع بذلك االرتفاع 
  .العالمي في أسعار هذه المنتجات الغذائية

  
والصيدواستفاد قطاعا الحيوانات  أيضاً من االرتفاع الملحوظ في األسعار ولكن وحدها  تربية

  .ممنتجات الصيد سجلت زيادة كبيرة من حيث الحج
  

    
  

الحيوانات وتربية في قطاع الزراعة الوسيط   االستهالك
  

على عكس االنتاج الزراعي الذي يخضع إلحصاءات منتظمة تقوم بها وزارة الزراعة، ال تقام 
استقصاءات مباشرة مع المزارعين وأصحاب المزارع حول االستهالك الوسيط في هذا 

مباشرة من خالل النظر في انتاج واستيراد وقد تم تقدير هذا االستهالك بصورة غير . القطاع
بذور وأغراس ومياه ري وأسمدة ومبيدات وعلف : المنتجات المعدة للزراعة وتربية الحيوانات

وعلى كّل حال، يتم استيراد القسم األكبر من هذه المنتجات األمر الذي . للمواشي، إلى آخره
  .مبيعها إلى المزارعين على وجه التقريبيتيح احتساب الكميات المستعملة منها وتطور سعر 

  
سجلت المنتجات الوسيطة المستخدمة في الزراعة زيادة من حيث الحجم ال تقّل بكثير عن 

غير ان %). ١٠,١مقابل % ٩,٢ (+٢٠٠٧ مقارنة بالعام ٢٠٠٨الزيادة في االنتاج في العام 
سبب ارتفاع أسعار األسمدة  ب٢٠٠٨في العام %) ٢٥,٩(أسعار هذه المنتجات ارتفعت كثيراً 

  .٢٠٠٧الفُسفاتية التي تجاوزت ضعف األسعار المعتمدة في العام 
  
  

  قطاع الطاقة والمياه. القسم الثاني
  

بموازاة المؤسسات العامة التي تتولى انتاج المياه والكهرباء وتوزيعها، ثمة مؤسسات صغيرة 
بب االنقطاع المتكرر في التيار خاصة تعمل على انتاج الكهرباء على مستوى األحياء بس

الكهربائي الموزع على الشبكة العامة، كما ثمة مؤسسات توزع المياه للمنازل بواسطة 
 إلى التقديرات السابقة من خالل استعمال ٢٠٠٨تستند تقديرات العام . شاحنات صهاريج
  .المؤشرات المتوافرة

  
  .٢٠٠٨ و٢٠٠٧ القطاع بين عامي التالي تطور حساب إنتاج هذا) ٤الجدول (يرد في 

 ١٥



  ٤جدول رقم 
  ٢٠٠٨ -٢٠٠٧ إنتاج قطاع الطاقة والمياه 

ل بالمليار لالقيمة المئوية   .    بالنسبة السنوي  التغير

٢٠٠٧٢٠٠٨  فرع اإلنتاج

٢٠٠٨ 
 سعارأب

 بالكمية باألسعار  ٢٠٠٧
 ٥,٠ ٠,٠ ١٢١٢ ١١  الوقود الصلبة

 ١٣,٧ ٠,٧- ٠٤٠ ٠٣٣١ ٩١٥١  كهرباء
 ٠,٩ ٠,٠ ١٧٤١٧٦١٧٦ ءما

 ١١,٦ ٠,٦- ٢٢٨ ٢٢١١ ١٠٠١ ١  المجموع
 ٢٤,٧ ٤٠,٧ ١٣٠ ٩٩٧٢ ٧٠٩٢ ١  الوسيط االستهالك -

 … … ٩٠٢-٧٧٦ ١-٦٠٨- الصافية القيمة المضافة غير= 
  

االنتاج    تطور

        

  
ر الكهربائي كان تطور حجم انتاج الكهرباء يقدر استناداً إلى االحصاءات المتعلقة بتوزيع التيا

، بدأت كميات التيار ٢٠٠٧ومنذ العام . على الشبكة والذي يعتبر مؤشراً لالستهالك ال لالنتاج
وقد . الكهربائي التي يتم شراؤها من سوريا تؤخذ بالحسبان في احتساب حجم انتاج الكهرباء

 ١٠ ٥٤٨إذ ارتفعت من % ٦,٧ بما نسبته ٢٠٠٨ارتفعت كميات التيار الموزعة في العام 
، في حين ٢٠٠٨ساعة في العام / كيلوواط١١ ٢٧٤ إلى ٢٠٠٧ساعة في العام /مليون كيلوواط

ساعة، وبذلك يكون / مليون كيلوواط٥٦٣ إلى ٩٨٠انحفضت الكميات المشتراة من سوريا من 
  %. ١٣,٧حجم االنتاج المحلي ارتفع بنسبة 

  
 أن استهالك هذه السلعة زاد وفي ظّل عدم توافر بيانات تتعلّق بتوزيع المياه، افترضنا

  .بالتناسب مع معدل نمو السكان
  

ولكن بما . ٢٠٠٨ و٢٠٠٧أما األسعار فاستقرت من حيث المبدأ ألن التعرفة لم تتغير ما بين 
ساعة الموزع يرتبط /أن تعرفة الكهرباء هي تعرفة تصاعدية، فإن السعر الوسطي للكيلوواط

 واستناداً إلى بيانات مؤسسة كهرباء لبنان فإن السعر الوسطي .بتوزيع االستهالك بين األسر
 بنسبة ٢٠٠٧ انخفض عن السعر المعتمد في العام ٢٠٠٨ساعة المعتمد في العام /للكيلوواط

  %). ٠,٧-(ضئيلة جداً 
  

الطاقة قطاع المضافة في والقيمة الوسيط االستهالك تطور
  

سجلت كميات الفيـول    : دة ملحوظة حجماً وقيمةً   سجل االستهالك الوسيط في قطاع الطاقة زيا      
ألف طـن   ١ ٢١٤ إلى   ٢٠٠٧ألف طن عام  ١ ٢٥٩ المستوردة انخفاضاً طفيفاً اذ تراجعت من     

، في حين ارتفعت كميات المازوت المستوردة لـشركة كهربـاء لبنـان  بنـسبة                ٢٠٠٨عام  
حروقات سـجلت   كما وأن أسعار هذه الم    .   ألف طن  ١ ٢٦٠ إلى   ٨٤٩اذ انتقلت من    % ٤٨,٤

  .بالنسبة للمازوت% ٣٨,٩+بالنسبة للفيول و% ٤٧,٧: +ارتفاعا هاماً

 ١٦



وبالتالي، فإن القيمة المضافة، التي تشكّل حصة ضئيلة من قيمة االنتاج فـي هـذا القطـاع،                 
مليار ليرة لبنانية عـام     ١ ٧٧٦- إلى   ٢٠٠٧ مليار ليرة لبنانية عام      ٦٠٨-تراجعت أيضاً من    

  .٢٠٠٥شارة إلى أن القيمة المضافة لهذا القطاع هي سلبية منذ العام وتجدر اإل.  ٢٠٠٨
  
  

  الصناعة. القسم الثالث
  

تطور انتاج مختلف فروع الصناعة إلى جانب تطور االستهالك الوسيط ) ٥(يبين الجدول رقم 
  .بحسب طبيعة السلع والخدمات المستخدمة في عملية االنتاج

  
 ٥جدول رقم 

  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧اإلنتاج الصناعي 
ل بالمليار لالقيمة بالنسبة المئوية  .    السنوي  التغير

٢٠٠٧٢٠٠٨ فرع اإلنتاج

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

     اإلنتاج
 ١,٦- ٢٠,٣ ٣٤٤ ٠٢٤٣ ٣٩٩٤ ٣ منتجات الصناعات الغذائية

 ١٤,٧ ٥,٦ ٧٥٤٩١٣٨٦٥  صناعة المنسوجات
 ٤,١ ١٩,٢ ٣٧٢ ٦٣٥١ ٣١٨١ ١ المعادن الالفلزية

 ١١,٧ ١٠,٣ ٠٧٣ ٢٨٦٢ ٨٥٥٢ ١ المنتجات المعدنية ، اآلالت والمعدات
 ١,٨- ٣٠,٥ ٢٤٨ ٦٢٩١ ١ ٢٧١ ١ الخشب، المطاط والمنتجات الكيماوية

 ١٣,٦ ١٠,٢ ٥٧٢٧١٦٦٥٠ المفروشات
 ١٥,٩ ١١,٣ ٢٣٤ ٣٧٣١ ٠٦٥١ ١ الفروع االخرى

 ٥,٤ ١٦,٦ ٧٨٦ ٥٧٦١٠ ٢٣٤١٢ ١٠ المجموع 
هالك الوسيط االس      ت
 ٢٢,٦ ١٤,٣ ١٦٥ ١ ٣٣٢ ٩٥٠١  الزراعية المنتجات
 ١٢,٩- ٣٠,٢ ٥٩٢٦٧١٥١٦ تربية الحيوانات منتجات
 ٥,٩ ٣٣,١ ٠٥٧٧٩٤ ٧٥٠١  والمياه الطاقة

 ٢,٤- ٩,٥ ٣٠٩٣٣٠٣٠١ منتجات الصناعات الغذائية
 ٢٢,٨ ١,٤ ٣٦٧ ٢٩٩٣٧٢ صناعة المنسوجات

 ٦,١ ١٦,٤ ٦٧٦٨٣٥٧١٧ الفلزيةالمعادن ال
 ١٤,٧ ١٤,٨ ٦٠٤ ٨٤٢١ ٣٩٩١ ١ المنتجات المعدنية، اآلالت والمعدات
 ٥,٦ ١٠,٢ ٤٠٨ ٥٥١١ ٣٣٣١ ١ الخشب، المطاط والمنتجات الكيماوية

 ١٥,٠ ٤,٣- ٩٤٩٨ ٨٥ الصناعية األخرى المنتجات
 ٢,٣- ٧,٧ ٥١٦٥٤١٥٠٢ الخدمات
 ٨,٢ ١٥,٤ ٤٧٢ ٦٢٥٧ ٩٠٩٨ ٦  المجموع
 ٠,٤- ١٩,٣ ٣١٤ ٩٥٢٣ ٣٢٥٣ ٣ الصافية المضافة غير القيمة

  
، في مجموعه، بنسبة ال تقّل بكثير )مخرجات(، نما حجم االنتاج الصناعي ٢٠٠٨في العام 

ونظراً إلى أن حجم %). ٦,٨+مقابل % ٥,٤ (+٢٠٠٧عن نسبة النمو الذي شهده عام 
، سجلّت القيمة المضافة %)٨,٢(+ة الزيادة في االنتاج مدخالت الصناعة زاد بنسبة تفوق نسب

  .فقط%) ٠,٤-(باألسعار الثابتة تغيراً سلبياً طفيفاً 

 ١٧



منتجات كما ورفع الصناعييون أسعار االنتاج بنسبة ال تفوق بكثير الزيادة في أسعار ال
اع  ارتفالتي عكست، )بالنسبة للمدخالت% ١٥,٤+عوضاً عن  ١٦,٦(+الوسيطة المستهلكة 
وتجدر اإلشارة إلى أن الدولة اللبنانية أصدرت مرسوماً يقضي بزيادة .  أسعار عوامل االنتاج

  .٢٠٠٨األجور ابتداء من شهر أيار 
 

الصناعي  االنتاج     تطور

     

  .  

  
فبعد سنوات عديدة من الركود عادت . لم تستفد جميع الفروع بالتساوي من نمو الطلب

واما . اعاً ملحوظاً في اإلنتاج مع ارتفاع معتدل باألسعارصناعات النسيج والجلود لتسجل ارتف
الفروع التي زاد حجم انتاجها بشكل ملحوظ جداً فهي تلك المتصلة بالطلب على السلع 

  .التجهيزية إن من قبل األسر او من قبل المؤسسات
  

في الصناعة الوسيط االستهالك تطور
  

وإن الزيادة . ور االنتاج في مختلف الفروعيختلف تكوين مدخالت قطاع الصناعة بحسب تط
  .الحادة في أسعار المواد األولية خلقت التواء في بنية المدخالت

  
  

  البناء. القسم الرابع
  

كما بالنسبة لالنتاج الصناعي، يستنتج النمو الفعلي للبناء استناداً إلى االحصاءات المتعلقة 
التسليم المحلي لألسمنت من قبل مصانع األسمنت : بالمواد األولية المستعملة في هذا القطاع

التغير في ) ٦(يبين الجدول . المحلية والمواد المستوردة المستعملة في البناء واألشغال العامة
انتاج قطاع البناء من حيث القيمة والحجم والتغير في قيمة المواد المستهلكة في البناء 

  .وحجمها
  

  ٦جدول رقم 
 ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ء واألشغال العامة إنتاج قطاع البنا

ل بالمليار لالقيمة بالنسبة المئوية  السنوي  التغير

  ٢٠٠٧٢٠٠٨

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 ١٦,٨ ١٣,٩ ٤٣٩ ٦٠٩٨ ٢٢٢٩ ٧  اإلنتاج
      الوسيط االستهالك

 ١٤,٦ ١٤,٧ ٢٤٥ ٤٢٩١ ٠٨٧١ ١ المعادن الالفلزية
 ٢٣,٨ ٥,٣ ٣٥٩ ٤٣١١ ٠٩٩١ ١ آلالت والمعداتالمنتجات المعدنية، ا

 ١٦,٨ ١٠,٢ ٢٧٧٣٥٧٣٢٤ الخشب، المطاط والمنتجات الكيماوية
 ١٦,٨ ٢٨,٠ ٤٣٦٥٥١ األخرى المنتجات
 ٢,٤ ٨,٨ ٤٣٠٤٧٩٤٤١ الخدمات

 ١٦,٥ ١٠,٠ ٤٢٠ ٧٦١٣ ٩٣٦٣ ٢  المجموع 
 ١٧,١ ١٦,٥ ٠١٩ ٨٤٧٥ ٢٨٦٥ ٤ الصافية القيمة المضافة غير

  

 ١٨



وبما أن التغير في أسعار البناء ال تتم مراقبته مباشرةً، قدر هذا التغير استناداً إلى المتوسط 
وباعتبار أن كلفة اليد العاملة ارتفعت . المرجح  لتطّور أجور العمال وأسعار المواد األولية

المواد األولية المعدة مقابل ارتفاع قيمة % ١٣,٩ارتفعت أسعار البناء بنسبة % ١٦,٥بحوالى 
  %.١٠للبناء بنسبة 

  
لم يكن التغير في حجم المنتجات الوسيطة المستهلكة مماثالً بالنسبة لجميع فئات المدخالت، إذ 
سجل استهالك المنتجات المعدنية بوجه خاص تغيراً يفوق نسبة التغير في استهالك المواد 

  .األخرى
  

اهتالك ورواتب ومداخيل (التي تشكّل القيمة المضافة سجلت أسعار مجموع عوامل االنتاج 
  %.١٦,٥زيادة بنسبة ) مختلطة

  
  

  النقل والمواصالت. القسم الخامس
  

، بمعدل تجاوز ) من حيث الحجم١٠,٨ (+٢٠٠٨تابع قطاع النقل والمواصالت نموه عام 
ل أساسي إلى ويعود هذا النمو بشك%. ٦,٤+ والبالغ ٢٠٠٧معدل النمو الذي شهده في العام 

  .تطور قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية وحركة النقل الجوي
  

% ١٢أهمية قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية الذي ارتفع انتاجه بنسبة ) ٧(يظهر الجدول 
 .وانخفضت أسعاره بنسبة ضئيلة

  
  ٧جدول رقم 

  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧إنتاج خدمات النقل والمواصالت 
لالقيمة لبالمليار بالنسبة المئوية  .    السنوي  التغير

٢٠٠٧٢٠٠٨  نوع الخدمة

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار  ٢٠٠٧

 ٤,٤ ١٦,٤ ٠٣٨٨٩٢ ٨٥٥١  النقل البري
 ١١,٨ ١٢,٠ ٥٩٩٧٥١٦٧٠ النقل الجوي 

 ١٢,٠ ٢,١- ٣٦٦ ٢٧٥٤ ٨٩٨٤ ٣ البريد والمواصالت السلكية والالسلكية
 ١٠,٨ ٢,٣ ٩٢٩ ٠٦٤٥ ٣٥٢٦ ٥  المجموع 
 ١٢,٠ ١١,١ ٥٣٤ ٨١٥٢ ٢٦٣٢ ٢  الوسيط  االستهالك-

 ٩,٩ ٤,٣- ٣٩٥ ٢٤٩٣ ٠٨٩٣ ٣  القيمة المضافة غير الصافية= 
  

غير أن التقديرات المتعلّقة بقطاع النقل البري ناقصة ألنها ال تشمل نقل البضائع وذلك بسبب 
هذا األمر إلى انقاص حصة هذا القطاع ويؤدي . عدم توافر المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع

  .   في الناتج المحلي القائم لصالح القطاعات األخرى ال سيما القطاع التجاري
  

نجم تدهور أسعار القيمة المضافة إلى ارتفاع أسعار المدخالت ال سيما أسعار المحروقات في 
أن االرتفاع في أسعار حين كانت أسعار االنتاج ترتفع بنسبة ضئيلة في مجموعها، باعتبار 

  .النقل البري والجوي يتم التعويض عنه بانخفاض أسعار االتصاالت السلكية والالسلكية

 ١٩



  الخدمات التسويقية. القسم السادس
  

يتبين من حساب انتاج قطاع الخدمات التسويقية عدا خدمات النقل والمواصالت والتجارة 
اع شهد تطوراً شبه مساو للتطّور الذي حصل في أدناه، أن هذا القط) ٨(الوارد في الجدول 

عام % ٥,٦مقابل % ٥,٤زادت القيمة المضافة من حيث القيمة الحقيقية بنسبة : ٢٠٠٧العام 
٢٠٠٧ .  

 
إنتاج الخدمات التسويقية    تطور

    

  .  

  
إن قطاع الخدمات التسويقية غير متجانس وهو يضم مجموعات من النشاطات التي شهدت 

  . مختلفةنسب نمو وتطور 
  

للمؤسسات  ) أ الموجهة الخدمات
  

وتشمل الخدمات التقنية والقانونية والمحاسبية والمعلوماتية وتأجير المعدات والسمسرة 
لم يتم احتساب إنتاج هذه الخدمات استناداً إلى استقصاءات مباشرة لدى المؤسسات . وغيرها

 ومجموع االستهالك الوسيط ويساوي هذا اإلنتاج مجموع الصادرات. التجارية والصناعية
من هنا، فاألخطاء . لمختلف القطاعات التي تلجأ إلى هذه الخدمات وبخاصة االدارات العامة

التي قد تطرأ عند تقدير االستهالك الوسيط ال تؤثر في تقدير إجمالي الناتج المحلي القائم إنما 
ي خطأ في تقدير تصدير غير أن أ. في توزيعه ما بين قطاع الخدمات والقطاعات األخرى

 واستناداً إلى استقصاء أجري .٥الخدمات من شأنه أن يؤثر في إجمالي الناتج المحلي القائم
  .حديثاً، شكلّت الصادرات من هذه الخدمات العامل الرئيسي الكامن وراء تطورها

  
  ٨جدول رقم 

 ٢٠٠٨ -٢٠٠٧إنتاج قطاع الخدمات التسويقية  
بالم لالقيمة لليار بالنسبة المئوية  السنوي  التغير

٢٠٠٧٢٠٠٨  نوع الخدمة

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار  ٢٠٠٧

 ١٢,٨ ١٠,٠ ٧٣٧ ٩١٠١ ٥٤٠١ ١ الخدمات للمؤسسات اإلنتاجية 
 ١٢,٠ ١٢,٦ ٣٥٦٣١٦ ٢٨٢ خدمات الصيانة والتصليح

 ٢,٢ ٢,٨ ٥٠٠ ٥٧٠٢ ٤٤٧٢ ٢  السكن
 ٩,٥ ١٩,٦ ٣٤٠ ٦٠٢١ ٢٢٣١ ١ الفنادق والمطاعم

 ١,٣ ١٣,٠ ١١٢٩٨٤ ٩٧١١ الخدمات الشخصية المختلفة
 ١,٣ ١٠,٠ ٤٠٧ ٦٤٨٢ ٣٧٦٢ ٢ الصحة
 ٤,٣ ٤,٨ ٦٦٠ ٨٣٧٣ ٥٠٩٣ ٣ التعليم

 ٩,٥ ١٠,٠ ٧٦٤ ١٤١٣ ٤٣٩٤ ٣ الخدمات المالية
 ٥,٨ ٨,٨ ٧٠٨ ١٧٦١٦ ٧٨٧١٨ ١٥   المجموع 
 ٨,٠ ١٠,٤ ٧٨٤ ٠٧٣٢ ٥٧٩٣ ٢ الوسيط  االستهالك-

 ٥,٤ ٨,٥ ٩٢٤ ١٠٢١٣ ٢٠٨١٥ ١٣  القيمة المضافة غير الصافية= 

                                                 
 على ضوء نتائج االستقصاءات التي أجريت  لدى المؤسسات التجارية والصناعية ٢٠٠٣ تّمت مراجعة حسابات هذا القطاع للعام  ٥

   .٢٠٠٢-١٩٩٧وقد تبين من هذه االحصاءات أّنه أنقص في تقدير صادرات الخدمات المحتسبة في حسابات السنوات .  الكبيرة

 ٢٠



وبعد أن كانت قد اعتبرت .  لم يتم إعداد أية دراسات أو تقارير الحتساب أسعار هذه الخدمات
 ٢٠٠٨في العام % ١٠مستقرة في حسابات األعوام السابقة، تم اعتماد زيادة أسعار بنسبة 

  .يادة األجور بمرسوم حكومينظراً إلى معدل التضخم وز
 
والتصليح  ) ب الصيانة    خدمات

   
  

 

  
تشمل هذه الخدمات خدمات الصيانة والتصليح التي تستهلكها األسر واإلدارات العامة فقط، 

أما خدمات الصيانة التي تستهلكها . وقد أجريت اإلحصاءات لدى هاتين الفئتين دون سواهما
لحسبان ولم يتم تقديرها، وبالتالي فإن توزيع المؤسسات التجارية والصناعية فلم تؤحذ في ا

  . إجمالي الناتج المحلي القائم بين قطاع الخدمات والقطاعات األخرى يعد متحيزاً
  

 في معرفة نسبة استهالك األسر لخدمات ١٩٩٧وقد ساهم استقصاء ميزانية األسر لعام 
أما تقديرات السنوات . ا القطاعالصيانة والتصليح التي تعد المكون الرئيسي لإلنتاج في هذ

استيراد قطع الغيار في ما يتعلق بتصليح : األخرى فقد أجريت من خالل مؤشرات معينة
في ما يتعلق بصيانة ) لألسر(السيارات واألجهزة الكهربائية المنزلية، وزيادة عدد المساكن 

بالتالي إنتاجها قد سجال وتدّل هذه المؤشرات على أن استهالك مثل هذه الخدمات و. المباني
وتشير بيانات غرفة التجارة والصناعة والزراعة في . ٢٠٠٨عام % ١٢ارتفاعا بلغت نسبته 

  %.١٢,٦بيروت إلى أن أسعار هذه الخدمات سجلّت ارتفاعاً بلغت نسبته 
  
السكن) ت خدمات

لقيمة التأجيرية يشتمل إنتاج خدمات السكن على األجور التي تدفعها اإلدارات العامة وعلى ا
أما األجور الّتي تدفعها المؤسسات فال يتم التعرف إليها وهي . للمساكن الّتي تسكنها األسر

  .تُحتسب بالتالي ضمن القيمة المضافة للقطاعات التسويقية المختلفة
  

في غياب الدراسات اإلحصائية المتعلقة بتطور قطاع السكَن، تم االفتراض أن ارتفاع عدد 
 لعدد الزيجات المسجلة سنويا صاف من عدد المساكن القديمة التي اكن المسكونة مساٍوالمس

من عدد المساكن  % ٢,٢، شكّل هذا العدد ما نسبته ٢٠٠٨وفي العام . يعاد استعمالها
% ٢,٨وارتفعت القيمة التأجيرية المتوسطة للشقّة الواحدة بنسبة . المسكونة في العام السابق

  .  االسعار التي تعدها إدارة اإلحصاء المركزيبحسب بيانات
  
الفنادق والمطاعم) ث  خدمات
  

من أجل تسهيل عمليات اإلحصاء، يعتبر إنتاج الفنادق والمطاعم مساوياً إلجمالي مبيعاتها 
وانطالقاً من . مخصوماً منها قيمة المشتريات من األطعمة والمشروبات التي تقدم للزبائن

، قدر إنتاج هذا القطاع للسنوات التي تلت على أساس استخدام متوسط ١٩٩٧تقديرات العام 
على هذا األساس، قدر . نسبة الزيادة في عدد السياح وفي عدد السكان كمؤشّر للنمو الحقيقي

زاد عدد : نظراً إلى نمو الحركة السياحية% ٩,٥ بنسبة ٢٠٠٨معدل نمو هذا القطاع للعام 
 مليون ١,٤٥ (٢٠٠٧ مقارنة بالعام ٢٠٠٨في العام % ١٨,١ن بنسبة السياح األجانب الوافدي

  ).٢٠٠٧ مليون عام ١,٢٣ مقابل ٢٠٠٨حركة وصول عام 
  

 ٢١



استُنِتج التغير في أسعار خدمات المطاعم من بيانات غرفة التجارة والصناعة والزراعة في 
 أنه يساوي التغير في أما التغير في أسعار الخدمات الفندقية فقد تم احتسابه على. بيروت

 .أسعار خدمات المطاعم
  

المتنوعة )ج الخاصة    الخدمات

 

 

  
وقد تمكنّا من معرفتها    . تشمل هذه الخدمات خدمات الترفيه والعناية الخاصة والتنظيف المنزلي        

أما تقديرات السنوات التالية فقد أجريت استنسابياً       . ١٩٩٧بفضل استقصاء ميزانية األسر لعام      
سنوياً % ١,٤، يتراوح بين صفر و    ١٩٩٧طبيق معدل نمو حقيقي على بيانات العام        من خالل ت  

وقد احتسب معدل التغير فـي  . ٢٠٠٨للعام % ١,٣ وبنسبة ٢٠٠٧ و١٩٩٧للفترة الممتدة بين    
  .األسعار على ضوء بيانات أسعار غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت

  
الصحة) ح  خدمات

  
االستقصاء بالعينة حول : ١٩٩٩ و١٩٩٧يدة بشأن خدمات الصحة ما بين أجريت دراسات عد

منظمة (، وحسابات الصحة )١٩٩٧إدارة اإلحصاء المركزي (األوضاع المعيشية لألسر 
إدارة اإلحصاء (، االستقصاء حول استعمال الخدمات الصحية )١٩٩٨الصحة العالمية 

 المستندة إلى هذه ١٩٩٧ت تقديرات العام وقد طبق). ١٩٩٩المركزي ومنظمة الصحة العالمية 
  . الدراسات على السنوات التي تلت واستعمل استيراد األدوية كمؤشر إلنتاج الخدمات الصحية

  
) القطاع التسويقي عدا خدمات الصحة العامة(واستناداً إلى هذه التقديرات، شهد قطاع الصحة 

 ٢٠٠٧عام % ١٥,١(+ النمو المتسارع بعد فترة من%) ١,٣ (+٢٠٠٨نموا طفيفاً في العام 
 وبمعدل وسطي ٢٠٠٤عام % ٥,٥+ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥عامي % ٥,٦+وبمعدل وسطي بلغ 

  . ٢٠٠٣ و١٩٩٧خالل الفترة الممتدة بين % ٢,٥بلغ 
  

استناداً إلى بيانات إدارة اإلحصاء ) ٢٠٠٨عام % ١٠(تم احتساب التغير في األسعار 
  .المركزي

  
التعليم) خ  خدمات

  
 يشمل إنتاج خدمات التعليم إالّ األقساط المدرسية والجامعية وقيمة الخدمات الملحقة التي ال

أما خدمات المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية . تحصل عليها المدارس والجامعات الخاصة
أنظر القسم الثاني من الفصل (فتحتسب مع الخدمات غير التسويقية لقطاع اإلدارة العامة 

 على السنوات التي تلت استناداً إلى زيادة عدد ١٩٩٧وقد تم تطبيق تقديرات العام . )الثالث
التالميذ والطالب الذين تم تسجيلهم في مؤسسات التعليم الخاص وأسعار األقساط التي 

  .استقصت عنها إدارة اإلحصاء المركزي
  

عام % ٤,٣فعلي بلغت نسبته  تشير نتائج هذه التقديرات إلى أن قطاع التعليم سجل معدل نمو 
سنوياً خالل الفترة الممتدة بين % ٢,٤ ومعدل وسطي بلغ ٢٠٠٧عام % ٢,٨ مقابل ٢٠٠٨
ويتبين من بيانات إدارة اإلحصاء المركزي أن أسعار األقساط المدرسية . ٢٠٠٦ و١٩٩٧

  .٢٠٠٨عام % ٤,٨والجامعية سجلّت ارتفاعاً بلغت نسبته 
  

 ٢٢



 د

 

المالية)   الخدمات
  

  . الخدمات المالية الخدمات المصرفية وخدمات التأمينتشمل
  

تحدد قيمة إنتاج الخدمات المصرفية على أنها تساوي الفوائد والعموالت التي تحصلها 
وقد أخذت المعطيات التي استخدمت في . المصارف مخصوماً منها الفوائد التي تدفع للمودعين

التي يصرح بها إلى مصرف " ر واألرباحالخسائ"احتساب إنتاج هذه الخدمات من حسابات 
  .لبنان

  
) المصارف التجارية ومصارف األعمال والمؤسسات المالية(ارتفعت قيمة اإلنتاج المصرفي 

 أي بزيادة نسبتها ٢٠٠٨ مليارعام ٣ ٦٢١ إلى ٢٠٠٧ مليار ليرة لبنانية عام ٢ ٩٩٠من 
ومن الواضح أن هذا %.  ٧,٣ ما نسبته ٢٠٠٧في حين لم تتعدى زيادتها في العام % ٢١,١

االنتاج أبقيت " أسعار"ولذلك، وفي حين أن . االرتفاع ناجم بجزء كبير منه عن التضخّم
مستقرة في حسابات السنوات السابقة بسبب عدم توافر طرق مالئمة الحتسابها، تم اعتماد 

  .جات المصرفيةلتقدير النمو الفعلي للمنت% ١٠معدل نمو يساوي معدل التضخم ّأي بنسبة 
  

وكذلك يحدد إنتاج خدمات التأمين على أنه يساوي الفرق بين األقساط التي يتم قبضها 
وكما بالنسبة للخدمات المصرفية، ال يمكن تحديد سعر خدمات . والتعويضات التي يتم دفعها

  . التأمين
  

در عن وزارة تمت مراجعة قيمة انتاج خدمات التأمين استناداً إلى دراسات إحصائية تص
، وقد شهد هذا القطاع نمواً ملحوظا خالل السنوات العشر ٢٠٠٥االقتصاد والتجارة منذ العام 

 إلى ١٨٢، ارتفع انتاج خدمات التأمين من ٢٠٠٢-١٩٩٧ففي فترة الخمس سنوات . األخيرة
، ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٣بين األعوام . سنوياً% ١٠ مليار ليرة لبنانية أي أنّه نما بمعدل ٢٩٩

عام % ٢٠+ و٢٠٠٤عام % ٢١+، و٢٠٠٣عام % ١٦: +استمر هذا النمو بنسب أعلى
 مليار ليرة ٣٦٥، استمر النمو ولكن بمعدل خفيف إذ ارتفع من ٢٠٠٦ومنذ العام . ٢٠٠٥

  .٢٠٠٨ مليار عام ٥٢٠ إلى ٢٠٠٥لبنانية عام 
  
  

  التجارة . القسم السابع
  

إنتاج الخدمات التجارية   تطور
  

الفرق بين أسعار (اج الخدمات التجارية بالهوامش التجارية بالمعنى الواسع تقاس قيمة إنت
. والعموالت التي يقبضها الوسطاء بين مستهلكي البضائع ومنتجيها) المبيع وأسعار الشراء

يبين . وتشمل هذه الهوامش رسوم االستهالك التي يدفعها التجار وهوامش التجار بالحصر
  .التي تدخل في احتساب إنتاج قطاع التجارة أدناه العناصر ٩الجدول 

  
وحدها الضرائب التي تستوفى عند دخول البضائع إلى األراضي اللبنانية أحصيت، وهي تشمل 
الرسوم الجمركية ورسم االستهالك والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المنتجات 

  .٢٠٠٢المستوردة منذ العام 
  

 ٢٣



لية الفرق بين قيمة استعماالت السلع والخدمات وبين قيمة السلع وتساوي هوامش التجارة الداخ
واذا . المستوردة وقيمة اإلنتاج المحلي مخصوماً منها الضرائب المدفوعة من قبل المستوردين

ما احتسبت على هذا الشكل، تشمل الهوامش الضرائب الداخلية كالضريبة على القيمة المضافة 
  .ءات الحالية برصدها لمختلف المنتجاتالداخلية التي ال تسمح االحصا

  
وإن احتساب الهوامش بأسعار السنة السابقة يقضي باحتساب هوامش سنة معينة من خالل 

وقد طبقت هذه العملية الحسابية . تطبيق نسبة هامش السنة السابقة على حجم السلع المتبادلة
ي ما يتعلّق بأسعار خدمات أما ف. على رسوم التجارة الخارجية وهوامشها بصورة منفصلة

التجارة الخارجية، فلم نتمكّن من تقدير تطورها بأي شكل من األشكال وبالتالي تم االفتراض 
  %.١٠انها زادت بنسبة تساوي الزيادة في التضخم أي بنسبة 

  
  ٩جدول رقم 

 ٨٢٠٠ -٢٠٠٧ قطاع التجارة حساب 
ل بالمليار لالقيمة المئويةالتغير السن  .    بالنسبة وي  

٢٠٠٧٢٠٠٨  مكونات اإلنتاج

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار  ٢٠٠٧

 ٢٣,٧ ٤,٤ ٥٥٢ ٧١٠٣ ٨٧٢٣ ٢  الرسوم على السلع المستوردة
 ١٧,٥ ٦٢٦٢٢,٠ ٣٠٥٧ ٤٨٩٩ ٦ الهوامش التجارية الداخلية
 ٦,٦ ٠٦١٩٦٤١٠,٠ ٩٠٥١ خدمات التجارة الخارجية

 ١٨,٣ ١٤٣١٥,٩ ٠٧٦١٢ ٢٦٦١٤ ١٠ االنتاج= المجموع 
 ٩,٣ ٨٩٧٩,٤ ٠٧٥١ ٧٣٤٢ ١  الوسيط  االستهالك-

 ٢٠,١ ٢٤٦١٧,١ ٠٠٠١٠ ٥٣٢١٢ ٨ القيمة المضافة غير الصافية= 
  

  :المعلومات التالية) ٩(نستنتج من تحليل الجدول 
  

 إذ ٢٠٠٧مقارنة بالعام % ٢٩,٢ارتفعت الضرائب المفروضة على الواردات بنسبة  -
واذا ما قورنت هذه الرسوم بمعدالت نمو حجم .  مليار ليرة لبنانية٣ ٧١٠بلغت قيمتها 

، يتبين أن نسبة الرسوم على الواردات قد %)٣٦,٦(+الواردات باألسعار الجارية 
في % ١٥,٢ إلى ٢٠٠٧في العام % ١٦,١تراجعت بشكل ملحوظ اذ انخفضت من 

قيمة الواردات، لبلغت /ائبولو لم تتغير أسعار االستيراد ونسبة الضر. ٢٠٠٨العام 
بالمقارنة % ٢٣,٧ مليار ليرة لبنانية، أي بزيادة بنسبة ٣ ٥٥٢قيمة رسوم االستيراد 

%). ١٧,٣(+، وهي نسبة مختلفة عن معدل النمو الفعلي للواردات ٢٠٠٧مع العام 
وينجم هذا الفارق عن االختالف القائم ما بين نمو الواردات من السلع الخاضعة 

نمو الواردات من السلع المعفاة من الرسوم او السلع الخاضعة لرسوم أدنى للرسوم و
 .من الرسوم المفروضة على سلع أخرى

   
 مليار ليرة لبنانية ٦ ٤٨٩كما أن هوامش التجارة الداخلية شهدت زيادة ملحوظة اذا انتقلت من 

ما احتسبت واذا %. ٤٣,٤+ أي بزيادة نسبتها ٢٠٠٨ مليار عام ٩ ٣٠٤ إلى ٢٠٠٧عام 
 مليار ليرة لبنانية أي بزيادة ٧ ٦٢٦الهوامش بأسعار ومعدالت هوامش ثابتة، تكون قد بلغت 

  %.٢٢خدمات التجارة قد ارتفعت بنسبة " أسعار"وبالتالي تكون %. ١٧,٥نسبتها 
  

 ٢٤



التجارة قطاع في المضافة والقيمة الوسيط         االستهالك

  .   

  

ق على السنوات التالية وفق الطرق عينها التي تتّبع  ثم طب١٩٩٧قدر االستهالك الوسيط للعام 
وتجدر اإلشارة إلى أن خدمات نقل البضائع ال تندرج في . للقطاعات االقتصادية األخرى

مدخالت التجارة، األمر الذي يؤدي إلى المبالغة بعض الشيء في تقدير القيمة المضافة في هذا 
  .لمضافة في قطاع النقلالقطاع ومعادلة اإلنقاص في تقدير القيمة ا

  

  .٢٠٠٨عام % ٩,٤سجلت أسعار السلع المستهلكة في قطاع التجارة زيادة إجمالية بنسبة 
  

االنتاج في هذا القطاع، سجلت القيمة المضافة باألسعار الثابتة ارتفاعاً "أسعار"ونظراً إلى تطور
  .٢٠٠٧عام % ١١,٩ مقابل زيادة بنسبة ٢٠٠٨في العام % ٢٠,١بنسبة 

  
  

  الخدمات غير التسويقية. القسم الثامن
  

يتم توفير الخدمات غير التسويقية من قبل اإلدارات العامة التي تشمل اإلدارة المركزية 
وكما يستدل من تسميتها، ال تطرح هذه الخدمات في سوق . واإلدارات المستقلة والبلديات

تقدر قيمة الخدمات التسويقية بحسب وبالتالي . معينة وال تحدد لها أسعار بالمعنى المتداول
قيمة السلع والخدمات التسويقية المستهلكة، وقيمة : تكاليفها المكونة من العناصر الثالثة التالية

  .اهتالك رأس المال العام الثابت ورواتب موظفي الدولة
  

أما . وحدها حسابات اإلدارة المركزية ومجلس اإلنماء واإلعمار تنشر بصورة منتظمة
وطبقت هذه التقديرات على . ١٩٩٧حسابات اإلدارات األخرى فقد تم تقديرها في العام 

  .السنوات األخرى استناداً إلى مؤشرات واردة في حسابات الخزينة العامة
  

 بالتفصيل العناصر التي تدخل في احتساب انتاج اإلدارات العامة في العام ١٠يبين الجدول 
  .٢٠٠٧ مقارنة بالعام ٢٠٠٨

  

  ١٠جدول رقم 
 ٢٠٠٨ -٢٠٠٧احتساب قيمة إنتاج الخدمات غير التسويقية  

ل بالمليار لالقيمة المئوية  بالنسبة السنوي  التغير

٢٠٠٧٢٠٠٨  عناصر الكلفة

٢٠٠٨ 
 بأسعار
  بالكمية  باألسعار ٢٠٠٧

هالك الوسيط االس      ت
 ٤,٣- ٣٣,١ ٦٢٤٧ ٤٩  طاقة ومياه

 ١٧,٠ ٨,٩ ٢١٧٢٧٧٢٥٤  منتجات مصنّعة
 ٢٩,٩ ٢,٠- ١٠١٣١٣  نقل ومواصالت
 ٢٤,٣ ١٠,٠ ١٦٢ ٢٧٨١ ١ ٩٣٥  خدمات مالية

 ١٦,٣ ٩,٥ ٧٤٠ ٦٣٦٨١٠ خدمات تسويقية أخرى
 ٢٠,٠ ١٠,١ ٢١٦ ٤٤٠٢ ٨٤٧٢ ١ الوسيط االستهالك: المجموع

المضافة يمة ال ق  عناصر     
 ٢,٩ ١٠,٠ ٧٨٠٨٨٣٨٠٣ اهتالك
 ٢,٨ ١٢,٢ ٩٦٢ ٣٢٣٢ ٨٨٢٣ ٢ وأجور رواتب

 ٢,٨ ١١,٧ ٧٦٤ ٢٠٦٣ ٦٦٢٤ ٣الصافية   القيمة المضافة غير :المجموع
 ٨,٦ ١١,١ ٩٨١ ٦٤٦٥ ٥٠٩٦ ٥  قيمة االنتاج

 ٢٥



.  إن قيمة السلع والخدمات التسويقية المستهلكة تشكّل االستهالك الوسيط في عملية االنتاج
ي رواتب موظفي الدولة وقيمة اهتالك رأس وبالتالي، فالقيمة المضافة لإلدارات العامة تساو

  .المال الثابت الذي يستعمل جماعياً
  

والخدمات التسويقية) أ للسلع الوسيط      االستهالك

  

 

 

                                                

 
تشكّل قيمة الخدمات المصرفية الداخلة في خدمة الدين أكثر من نصف السلع والخدمات 

اً من الفوائد التي تدفعها الدولة وبالفعل، فإن جزء. التسويقية المستهلكة من قبل اإلدارات العامة
للمصارف المكتتبة بسندات الخزينة، يشكّل دفع الخدمة المصرفية التي تقاس قيمتها بالفرق بين 

ارتفعت القيمة المقدرة للخدمات المالية التي . الفوائد التي تقبض والفوائد التي تدفع للمودعين
 مليار ليرة لبنانية في ٧٣٦ إلى ١٩٩٧لعام  مليار ليرة لبنانية في ا٦٣٣تدفعها اإلدارة من 

، ٢٠٠٥ومنذ العام . ٢٠٠٤ مليار ليرة لبنانية في العام ٤٨٧ ثم تراجعت لتبلغ ٢٠٠٢العام 
 ١ ٢٧٨ و٢٠٠٧ مليار ليرة لبنانية عام ٩٣٥عادت قيمة هذه الخدمات وارتفعت لتصل إلى 

هذين العامين تعزى بجزء منها بين % ٣٦,٧وإن الزيادة التي بلغت نسبتها . ٢٠٠٨مليار عام 
إلى الزيادات األكبر في االكتتابات بسندات الخزينة من قبل الجهاز المصرفي وبجزئها اآلخر 

وبالفعل، زادت الفوائد التي تحصلها . الفوائد المقبوضة/إلى ارتفاع نسبة المنتج المصرفي
 مليار ليرة ٢ ٧٥٤ت من ، اذ انتقل%١٥,٢المصارف نتيجة اكتتابها بسندات الخزينة بنسبة 

، وقد ترافقت هذه ٢٠٠٨ مليار ليرة لبنانية في العام ٣ ١٧٣ إلى ٢٠٠٧لبنانية في العام 
 ٢٠٠٧في العام % ٢٧,٥من : الزيادة بارتفاع نسبة الهامش المصرفي على الفائدة المحصلة

  . ٢٠٠٨في العام % ٣٢,٨إلى 
  

العامة) ب المضافة لإلدارات  القيمة
  

قيمة اهتالك رأس المال : مة المضافة لإلدارت العامة بكلفة عوامل اإلنتاج التاليةتحتسب القي
  .الثابت واألجور والرواتب

  
  اهتالكومن المتعارف عليه ان .  السلع العامة تساوي الجزء الثالثين من قيمتها الحاليةقيمة

قائم لرأس المال الثابت وقد تم احتساب هذه القيمة من خالل جمع نفقات الدولة على التكوين ال
للسنوات الثالثين األخيرة، باعتبار أن قيمة نفقات سنة سابقة معينة تقيم باألسعار الحالية 

ونظراً لعدم وجود مثل هذا المؤشر اعتمدنا مؤشر الحد األدنى . بواسطة مؤشر أسعار مالئم
ذا النحو، تكون قيمة واذا ما احتسبت على ه). أنظر تفاصيل الحسابات في الملحق. (لألجور

 يعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الرأسمال ٢٠٠٨االهتالك قد شهدت ارتفاعاً عام 
  .٦%١٠الثابت المقدر نسبته بـ

  
والرواتبأما  منها إلى زيادة األجور % ١٢,٢تعزى نسبة % ١٥,٣ فقد زادت بنسبة األجور

 .انية بموجب مرسوم صادر عن الدولة اللبن٢٠٠٨منذ شهر أيار 

 
  .تعلقة بالسنوات السابقة وقيمة الخدمات التسويقية تّمت مراجعة حساب االهتالآات الم ٦
  
  

 ٢٦



حيث الحجم) ت من التسويقية غير الخدمات في         التغير
  

بما أنّه ال يمكن تحديد أسعار للخدمات غير التسويقية بحصر المعنى، فإن احتساب حجم هذه 
الخدمات بأسعار سنة مرجعية يتم بجمع عناصر الكلفة المقدرة باألسعار المرجعية التي يتم 

  . اختيارها
  

 مقدرة بأسعار العام ٢٠٠٨في العام % ٨,٦+ غير التسويقية بنسبة تغيرت كلفة الخدمات
  %.٢٠,٦+  مقابل تغير من حيث القيمة بنسبة ٢٠٠٧

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٧



  الفصل الثاني
  االستيراد 

 
 

تتكون الواردات من السلع المستوردة إلى لبنان ومن االنفاق االستهالكي خارج األراضي 
، غير أن الواردات من الخدمات ال تندرج ضمن الواردات بنانفي لاللبنانية من قبل مقيمين 

، يتم احتساب شراء التيار ٢٠٠٧ومنذ العام . ألنها تطرح من الصادرات من الخدمات
  .الكهرباء من سوريا ضمن الواردات

  
.  يمكن تحديد قيمة السلع المستوردة إلى األراضي اللبنانية بفضل إحصاءات الجمارك اللبنانية

أي السعر (ل قيمة هذه السلع تكاليف شحنها وتأمينها حتى نقطة المراكز الجمركية وتشم
: غير أنّه يتم إدخال بعض التعديالت على هذه اإلحصاءات). خالص الكلفة والتأمين والشحن

أوالً، ال تُحتَسب سبائك الذهب المستوردة لتكوين االحتياطات أو بدافع المضاربة، وبالتالي ال 
وثانياً، يتم تعديل قيمة المنتجات . اردات إالّ الذهب المستعمل في صناعة المجوهراتتشمل الو

  .٧النفطية المستوردة وكميتها استناداً إلى االحصاءات الصادرة عن اإلدارة العامة للنفط
  

التالي أرقام السلع المستوردة بحسب التصنيف المعتمد في وضع  )١١(يبين الجدول رقم 
  .٢٠٠٧ مقارنة بالعام ٢٠٠٨ورها من حيث القيمة والحجم في العام الحسابات، وتط

  
من حيث % ٣٤أكثر من : ١٩٩٧، سجلت الواردات أعلى نسبة نمو منذ العام ٢٠٠٨في العام 

%.  ١,١٤فاع األسعار الذي قدر بما نسبته نجم جزء كبير من هذا النمو عن ارت. القيمة
  %.١٧,٧حجم ما نسبته وبالتالي بلغ النمو الفعلي من حيث ال

  
%). ٦,٣٢(+يعزى ارتفاع أسعار االستيراد بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المنتجات النفطية 

وبالتزامن مع ارتفاع أسعار المنتجات النفطية سجلت أسعار المنتجات الغذائية ارتفاعاً ملحوظاً 
شتقات الحليب وم%) ٣٣,١(والحبوب %) ٣٧,٥(والدهون %) ٣٧,٧(وبخاصة أسعار اللحوم 

  %).٤,٧( بجزء منه عن ارتفاع قيمة اليورو وقد نجم هذا االرتفاع%).  ٢٢,٦(

                                                 

 . 
  يبين الجدول التالي التعديالت التي أدخلت إلى إحصاءات الجمارك ٧
ل   لالقيمة بالمليار السنوي بالنسبة المئوية   التغير

  ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ 

٢٠٠٨  
   بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 ١٧,٣ ١٦,٥ ٨٩٤ ٢٠ ٣٣٤ ٢٤ ٨١٧ ١٧  قيم حسب الجماركال
   ٢٨٤ ١١٩- ٤٦  :تعديل المشتقات النفطية

الجمركيةال - ,   قيم
  ,١٤,٨ 
 ٧٢,٣ ٢٢,٢ ٥٠٣- ٦١٥- ٢٩٢-  القيم المستثناة

 ٢٢٤,٢ ١,٠ ٢٥- ٢٥- ٨- نقدال
 ٥٥,١ ٢٣,٣ ٦١٧- ٧٦٠- ٣٩٨- سبائك الذهب

 ٢١,٩ ٢٣,٣ ١٣٨ ١٧٠ ١١٣ الذهب لصناعة المجوهرات+
   ٢١٩- ٧٣٥- ٢٤٦-  مجموع التعديالت
 ١٧,٧ ١٤,١ ٦٧٥ ٢٠ ٦٠٠ ٢٣ ٥٧١ ١٧  المجموع المعدل

-٤٥ ٨٧٨ ٣- ٦٣٩ ٥-٥٧٨ ٣ ٨,٤ ٤ 
مديرية النفطال+  حسب ٣٢ ١٦٢ ٤ ٥١٩ ٥ ٦٢٤ ٣  قيم ٦ 

  

 ٢٨



 ١١جدول رقم 
 ٢٠٠٨ -٢٠٠٧استيراد السلع حسب نوعها 
ل بالمليار لالقيمة المئوية   .    بالنسبة السنوي  التغير

٢٠٠٧٢٠٠٨ نوع المنتوج

٢٠٠٨ 
 سعاربأ

 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧
 ١,٣ ٨٣٣٢٥,١ ٠٤٢ ٨٢٢١  زراعية منتجات

 ١٢,٤- ٣٤٨٢٧٤٢٧,٠ ٣١٣   منتجات تربية الحيوانات
 ١٤,٢ ٥٣٠٣٢,٥ ٠٠١٤ ٦ ٩٦٧ ٣  مشتقات نفطية

 ٢,٧ ٨٢٣١٢,٦ ٠٥٣١ ٧٧٦٢ ١ منتجات صناعات غذائية وزراعية
 ٢٨,٠ ٣,٨-٢٦٤٣٢٦٣٣٩     تبغ ومشروبات روحية

غذائية  ١,٨- ٤٨٥١٦,٤ ٧٢٨١ ٥١١١ ١       مواد
 ٢٤,٦ ٢٠٠٠,٤ ٢٠٥١ ٩٦٣١ منتجات النسيج، الجلود واأللبسة

 ٣٣,٦ ١٢٥٩٢٩٢١,١ ٦٩٥١  معادن الفلزية
 ٣٣,٠ ٠٢٦٥,٠ ٣٧٩٧ ٢٨٤٧ ٥ منتجات معدنية، آالت ومعدات
 ٥,٠ ٢٠٩١١,٤ ٥٧٦٣ ٠٥٥٣ ٣ خشب، مطاط ومنتجات كيماوية

 ٣٥,٠ ١٠٩١٥٧١٤٨٦,٢ مفروشات
 ١٩,٨ ٥٨٨٧١٤٧٠٤١,٣ أخرى منتجات

 ١٧,٧ ٦٧٥١٤,١ ٦٠٠٢٠ ٥٧١٢٣ ١٧ مجموع استيراد داخلي
 ٤٢,٥- ١٩٤١٤٤١١٢٢٩,٣  استيراد الطاقة الكهربائية 
 ١٢,٥ ٤٣٧٥١٠٤٩٢٣,٧ نفقات المقيمين في الخارج
 ١٦,٩ ٢٧٩١٤,٠ ٢٥٤٢١ ٢٠٣٢٤ ١٨  مجموع استيراد وطني

  
 فهي التبغ ٢٠٠٨يرة من حيث الحجم خالل عام  السلع التي سجل استيرادها زيادة كباما

والمعادن غير الفلزية ، )٪٢٤,٦(+ والمنتجات النسيجية، )٪٢٨(+الكحولية  والمشروبات
 ). ٪٣٥(+واألثاث  )٪٣٣(والمعادن واآلالت والمعدات  ،)٪٣٣,٦(
  

ل من خالل تحلي. تلبي هذه الواردات أوالً احتياجات المؤسسات واألسر من سلع التجهيز
 زادت الواردات من السلع المعمرة المعدة ٢٠٠٨أدناه، نستنتج انه في العام ) ١٢(الجدول رقم 

من حيث القيمة، وزادت الواردات من السلع المعدة لتكوين الرأسمال % ٥٩لألسر بنسبة 
كما وسجلت الواردات من المعدات المعدة لقطاع البناء زيادة كبيرة %. ١٥,٧الثابت بنسبة 

ويعتبر % . ٥,٣٥+من حيث القيمة وتلك المعدة لقطاع الصناعة بنسبة % ٢٩,٨+ت بلغ
احتساب نمو هذه السلع من حيث الحجم تقريبياً إلى حد كبير ألن تغير قيم الوحدات ال يعكس 

  .التغير الحقيقي في أسعارها
  

ا نمو حركة إعادة ثانياً، زادت الواردات من السلع الوسيطة بفضل انتعاش االقتصاد وال سيم
تفاصيل تطور استيراد المنتجات )  ه١٣(إلى )  أ١٣(تظهر الجداول من . ٢٠٠٨اإلعمار عام 

  .٢٠٠٧ مقارنة بالعام ٢٠٠٨الوسيطة المستعملة في مختلف القطاعات االقتصادية خالل العام 
  
  
  

 ٢٩



  ١٢جدول رقم 
   ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧استيراد السلع حسب جهة استعمالها 
ل بالمليار لالقيمة بالنسبة المئوية  .    السنوي  التغير

٢٠٠٧٢٠٠٨  لاالستعما جهة

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

     : استعمال وسيط في 
الحيوانات وتربية        الزراعة

  
,

 
  

  ,
 

   ,  
,
,

 ,
  

  ,

٤٠,٢٥,٤ ٥٩٠٤٢١  ٣٩٩ 
والصناعة الطاقة  ١١,٣ ٢١,٨ ٢٩٠ ٤٤١٥ ٧٥٣٦ ٤    انتاج

٥ ٧٠٥٩١٥٨٦٥   البناء ٢٢,٧ ٧ 
والخدمات  ١٤,٧ ٢٠,٠ ٥٠٨ ٨١٠١ ٣١٥١ ١    النقل

المحددة غير  ٢٢,٢ ٢٩,٢ ٢٤٤٩٦٣ ٧٨٨١   القطاعات
 ١٣,٦ ٢١,٦ ٠٤٧ ٠٠٠٩ ٩٦٠١١ ٧  مجموع االستعماالت الوسيطة
     االستعمال النهائي لإلستهالك

معمرة ٢ ٤٩٤ ٥٦٣٣ ٢٤١٣ ٢    سلع ٥٥,٩ ٠ 
إستهالكية  ٩,٣ ١٤,٣ ٠٥٢ ٩١٧٦ ٥٣٧٦ ٥    سلع

 ٢٢,٧ ٩,٨ ٥٤٥ ٤٨٠٩ ٧٧٨١٠ ٧  مجموع االستيراد لالستهالكات
     :رأس المال الثابت في سلع لتكوين

الحيوانات وتربية ٨ ١٢٤١٥٠١٣٩    الزراعة ٢١٢,٠ 
٠ ٥٦٣٧٢٣٧١٨    الصناعة ٢٧,٦ ٨ 
٥ ٨٢١٢٧١٢٠    البناء ٤٦,٦ ٩ 

والمواصالت ٢ ٥٥٥٥١٧٥٠٧     النقل ٨,٧- ١ 
والتجارة  ١٧,٨ ٠,٣- ٤٨٢٥٦٧٥٦٨    الخدمات

المحددة غير ٧ ٢٨٣٤٣٢     القطاعات ١٥,٢ ١ 
 ١٣,٦ ١,٧ ٠٨٣ ١١٩٢ ٨٣٣٢ ١ رأس المال الثابت مجموع سلع لتكوين

 ١٧,٧ ١٤,١ ٦٧٥ ٦٠٠٢٠ ٥٧١٢٣ ١٧ المجموع
  

الحيواناتبالنسبة  وتربية الزارعة  في أسعار األسمدة وبخاصة ، لوحظ االرتفاع الحادلقطاع
غير %). ٧,١٦(+ولكن لم يمنع هذا االرتفاع من زيادة الكميات المستوردة . األسمدة الفسفاتية

  )).أ١٣(راجع الجدول (أن ارتفاع أسعار المبيدات أدى إلى انخفاض الواردات منها 

   

 
   

الطاقة والصناعةتتضمن المنتجات الوسيطة المستوردة  نفطية المعدة النتاج  المشتقات اللقطاع
وهي تشمل بصورة خاصة زيت الوقود الذي ارتفع سعره المشتمل على الكلفة . الكهرباء

 ألف ليرة عام ٨٢٤ إلى ٢٠٠٧ ألف ليرة لبنانية للطن الواحد عام ٥٩٥والتأمين والشحن من 
ي ولم نتمكّن من تصنيف المشتقات النفطية األخرى المستوردة لالستعمال الصناع. ٢٠٠٨

. بحسب وجهتها وقد أدرجت ضمن المنتجات غير المقسمة بحسب القطاع الذي يستخدمها
  ). ه١٣أنظر الجدول (
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   أ١٣جدول رقم 
    ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧استيراد سلع وسيطة للزراعة وتربية الحيوانات 

ل بالمليار لالقيمة بالنسبة المئوية  .    السنوي  التغير

٢٠٠٧٢٠٠٨  ة الوسيطةنوع السلع

٢٠٠٨ 
 بأسعار
  بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 ٩,٨ ٧,٧ ٧٨ ٨٤ ٧١  بذار وشتول
 ١٦,٧ ١٠٣,١ ٨٥٢٠٣١٠٠  أسمدة
 ١٢,٥- ٢٠,٤ ٤١٤٣٣٦  مبيدات

 ٢,٥ ٢٦,٠ ١٩٩٢٥٧٢٠٤  علف للحيوانات
 ١٦,٠ ٢,٦ ٣٤٤  منتجات أخرى

 ٥,٤ ٤٠,٢ ٣٩٩٥٩٠٤٢١  المجموع
  

   ب١٣جدول رقم 
   ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ناعة استيراد سلع وسيطة للطاقة وللص

ل بالمليار لالقيمة بالنسبة المئوية  .    السنوي  التغير

٢٠٠٧٢٠٠٨  ة الوسيطةنوع السلع

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 ٣,٣- ٣٤,٩ ٢٨٨ ٢٩٧٣٨٨  زراعية منتجات
 ٢٠,٤- ٣٩,٢ ٢٣٥٢٦١١٨٧  منتجات تربية الحيوانات

 ١٠,٧ ٣٩,١ ٢٧٣ ٧٧٢١ ١٥٠١ ١  مشتقات نفطية
 ٥,٢- ٨,٦ ١٤٨١٣٦ ١٤٣ منتجات صناعات غذائية وزراعية

 ١٤,٥ ٠,٥ ١٧٤٢٠٠١٩٩ منتجات نسيج وجلود
 ٣٦,٤ ١٥,٣ ٣٦٨٥٧٩٥٠٢ معادن الفلزية
 ٨,٨ ١٦,٧ ٤٦٧ ٧١١١ ٣٤٨١ ١ منتجات معدنية

 ١٨,٥ ١٢,٣ ١٩١ ٣٣٧١ ٠٠٥١ ١ خشب، مطاط ومنتجات كيماوية
 ٤٥,٧ ٠,٧- ٣٢٤٦٤٦ أخرى منتجات

 ١١,٣ ٢١,٨ ٢٩٠ ٤٤١٥ ٧٥٣٦ ٤ مجموعال
نفطية مشتقات عدا ,,      ما ١٦ ٠١٦ ٦٧٠٤ ٦٠٢٤  ٣ ١١ ٣ ٥ 

  
، ٢٠٠٨عام % ١٦,٣زادت قيم وحدات مجموع السلع غير النفطية المعدة للصناعة بنسبة 

)  ب١٣الجدول (كما ونالحظ بصورة خاصة %. ١١,٥وزادت كمياتها المستوردة بنسبة 
نتيجة االرتفاع الحاد في %) ٢٠,٤-(اد في الواردات من المنتجات الحيوانية الهبوط الح

وتشمل هذه المنتجات بشكل أساسي الحيوانات الحية المعدة النتاج %).  ٢,٣٩(+األسعار 
ى ـ إل٢٠٠٧ طنّا عام ٨١ ٢٦٧وبالتالي، تراجع استيراد األبقار المعدة للذبح من .  اللحوم
 إلى ٢٠٠٧ طنّاً عام ٧ ٤١٨ كما وتراجع استيراد األغنام من .٢٠٠٨ طنّا عام ٦٢ ١٤٧
في الكميات المستوردة من المنتجات انخفاضاً طفيفاً كما ونالحظ . ٢٠٠٨ طنا عام ٦ ٣١٥

 بشكل اساسي للصناعات الغذائية، الناتج عن الزراعية والمنتجات الزراعية الغذائية المعدة
ة لتصنيع الدهون الغذائية كحبوب السمسم الذي تراجع تراجع استيراد المواد األولية المعد

أما المنتجات من .  ٢٠٠٨ طنا عام ١٦ ٠٣٠ إلى ٢٠٠٧ طنا عام ٢٣ ٤٥٩استيراده من 
 ٢٠٠٨المعادن غير الفلزية المستعملة في الصناعة والتي زاد استيرادها بنسبة كبيرة عام 

 ريمة وشبه الكريمة المستخدمة في في معظمها من األحجار الكفتتألف ٢٠٠٧مقارنة بالعام 

 ٣١



 مليار ٢٣٧,٦ من  والتأمين والشحنارتفعت قيمتها المشتملة على الكلفة. صناعة المجوهرات
وبما أن .  ٪٥٨بزيادة قدرها أي  ، ٢٠٠٨ مليار عام ٤,٣٧٥ إلى ٢٠٠٧عام ليرة لبنانية 

٣٩بنسبة  الواردات زادت حجم ٪ ، ١٣,٦بنسبة  رارتفاع أسعار هذه المواد قد٪ .  
  

 ٢٠٠٨وسجلت قيمة مجموع السلع الوسيطة المستوردة لقطاع البناء ارتفاعاً كبيراً في العام 
وسجلت الكميات المستوردة من %). ٧,٥(+، رافقه ارتفاع معتدل في أسعارها %)٢٩,٧(+

ف التالي تطور استيراد مختل)  ج١٣(يبين الجدول رقم %. ٢٢,٧هذه المنتجات نمواً بنسبة 
  .أنماط السلع الداخلة في انتاج المباني واألشغال العامة

  
   ج١٣جدول رقم 

    ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧استيراد سلع وسيطة للبناء 
ل بالمليار لالقيمة بالنسبة المئوية  .    السنوي  التغير

٢٠٠٧٢٠٠٨  ة الوسيطةنوع السلع

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 ٣٣,٠ ٧,٤ ٢١٥٣٠٧٢٨٥  معادن الفلزية
 ١٥,٦ ٥,٤ ٤٣٧٥٣٣٥٠٥  منتجات معدنية ومعدات
 ٣٨,٩ ١,٤ ٥٣٧٥٧٤ خشب ومنتجات كيماوية

 ٢٢,٧ ٥,٧ ٧٠٥٩١٥٨٦٥ المجموع
  
  

   د١٣جدول رقم 
  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧استيراد سلع وسيطة للنقل والخدمات 
ل بالمليار لالقيمة بالنسبة المئوية  .    السنوي  التغير

٢٠٠٧٢٠٠٨  ة الوسيطةنوع السلع

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 ١٣,٣ ٢٧,٥ ٠٣٨ ٣٢٣١ ٩١٦١ مشتقات نفطية
 ١٧,٩ ٣,٥ ٣٩٩٤٨٧٤٧١   ماعدا مشتقات نفطيةمنتجات أخرى

نية مع د    منتجات  
   

٢٩,٣ ٠,٢ ١٨٧٢٤٣٢٤٢ 
كيماوية    ومنتجات مطاط  ٨,٦ ١٠,٣ ١٢٤١٤٨١٣٤ خشب،
 ٦,٦ ٢,٣ ٨٩٩٧٩٥ أخرى منتجات   
 ١٤,٧ ٢٠,٠ ٥٠٨ ٨١٠١ ٣١٥١ ١  مجموع لا
  

والخدماتفي ما يتعلّق باستيراد السلع الوسيطة المعدة  ، ارتفعت قيمة المحروقات للنقل
. المستوردة لقطاع النقل، بشكل أساسي بسبب ارتفاع اسعار النفط وبسبب ارتفاع الطلب عليها

  ). د التالي١٣(راجع الجدول 

 

  
 أن بعض المنتجات يمكن استعمالها في أكثر من قطاع من دون أن وتجدر اإلشارة أخيراً إلى

وهذا هو الحال بالنسبة للمحروقات السائلة كزيت الغاز . نستطيع تحديد مفتاح توزيع لها
  .التالي)  ه١٣(راجع الجدول . وبعض المنتجات الكيمائية

 ٣٢



   ه١٣جدول رقم 
   ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧استيراد سلع وسيطة غير مصنفة بحسب الوجهة 

ل بالمليار لالقيمة بالنسبة المئوية  .    السنوي  التغير

٢٠٠٧٢٠٠٨  ة الوسيطةنوع السلع

٢٠٠٨ 
 بأسعار
  بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 ٢٤,٦ ٣٩,٥ ٥٢٣٩٠٩٦٥٢  مشتقات نفطية
 ١٧,٤ ٧,٧ ٢٦٥٣٣٥٣١١   ماعدا مشتقات نفطيةمنتجات أخرى

كيماوية ومنتجات مطاط      خشب،
 

١٤,٤ ٧,٨ ٢٠٥٢٥٣٢٣٥ 
 ٢٧,٦ ٧,٥ ٦٠٨٢٧٦ أخرى منتجات

 ٢٢,٢ ٢٩,٢ ٢٤٤٩٦٣ ٧٨٨١  مجموع ال
  

سوريا من الكهرباء ، ورد في حسابات شركة كهرباء لبنان أن شراء الكهرباء من شراء
 ٥٦٣ إلى ٢٠٠٧ساعة عام / مليون كيلوواط٩٨٠اذ انخفض من % ٥,٤٢سوريا تراجع بنسبة 

 ليرة ٢٥٦ إلى ١٩٨من % (٣,٢٩عت أسعاره بنسبة ، وارتف٢٠٠٨ساعة عام /مليون كيلوواط
  ).ساعة/ لبنانية لكل كيلوواط

   

    
  

الخارج في االستهالك نفقات  على ضوء معطيات االستقصاء حول ١٩٩٧ فقد قدرت للعام أما
، ١٩٩٧ونظراً إلى عدم وجود دراسات مباشرة تتعلق بالفترة التي تلت العام . ميزانية األسر

ه النفقات قد تطورت من حيث الحجم بحسب حركة المسافرين اللبنانيين تم االفتراض أن هذ
  .٢٠٠٨في عام % ٥,١٢: +إلى الخارج

  
واحتسب تطور قيمة النفقات من خالل اعتماد سعر الصرف الوسطي لليورو والدوالر 

 وقد أبقى مصرف لبنان سعر صرف الدوالر. األميركي بالنسبة للّيرة اللبنانية كمؤشّر لألسعار
 .٢٠٠٨في العام % ٧,٤مستقراً أما سعر صرف اليورو فقد ارتفع بنسبة 
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  الفصل الثالث
  االستهالك

  
  

يشكّل االستهالك النهائي الجزء األهم من استعماالت السلع والخدمات ويمثّل، بحسب السنوات، 
أو (الستهالكي لألسر ويتكون االستهالك من االنفاق ا. من الموارد المتاحة% ٧٥ و٧٠بين 

؛ نستعرض )أو االستهالك العام(ومن االنفاق االستهالكي لإلدارات العامة ) االستهالك الخاص
  .هذين النوعين من االستهالك بالتفصيل في القسمين التاليين

  
  

  استهالك األسر. القسم األول
  

راضي اللبنانية نحصل على قيمة استهالك األسر من خالل تقدير االستهالك الخاص على األ
بعد طرح االنفاق االستهالكي للسياح وإضافة قيمة االنفاق االستهالكي ) االستهالك الداخلي(

 ١٩٩٧وقد قدر هذا االستهالك خالل إعداد حسابات سنة . للمسافرين اللبنانيين في الخارج
رى، فيقدر استهالك أما بالنسبة للسنوات األخ. استناداً إلى نتائج االستقصاء حول ميزانية األسر

  .األسر بشكل غير مباشر من خالل استخدام مؤشرات مالئمة
  

وقد أعد مؤشّر ألسعار .  تطور استهالك األسر بحسب مختلف مكوناته)١٤(يبين الجدول 
  .ترد مصادر هذه األرقام في الملحق. خصيصاً لتقدير التطور الفعلي لالستهالك االستهالك

  
 ١٤جدول رقم 

 ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ األسر حسب نوع المنتجات المستهلكة استهالك
ل بالمليار لالقيمة المئوية   .    بالنسبة السنوي  التغير

٢٠٠٧٢٠٠٨ ات المستهلكةنوع المنتج

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 ١,٣- ٨٣٢١٨,٣ ٢٦٧٧ ٩٣٦٩ ٧  مواد غذائية
 ٣٣,٢ ٧٠٣٩٦١٩٣٦٢,٧ تبغ ومشروبات روحية

٣٨٠ ٢ ٧,٧ ٢٣,٣ ٥٦٤ ٢ ٩٣١ ١  سيجية وجلدية وألبسةمنتجات ن
٧٨٢ ١  ٤,٤ ٨٦١١٠,٦ ٠٥٨١ ٢ طاقة وماء

 ٥٦,٣ ٤٦٤٨,٩ ٩٥٣٥ ٤٩٥٥ ٣ سلع معمرة
 ٢,١ ٣٨٤١٠,٤ ٦٣١٢ ٣٣٥٢ ٢ منتجات صناعية أخرى

 ٨,٠ ٣٣١٥,٦ ٥١٧٣ ٠٨٤٣ ٣  نقل ومواصالت
 ٢,١ ٣٦٩٢,٨ ٤٣٥٢ ٣٢١٢ ٢ إيجار السكن

 ١,٩ ٧٨٩٦,٧ ١٧٩٥ ٦٧٨٦ ٥ وصحةتعليم 
 ٤,٢ ٢٧٤١٥,١ ٧٦٧٣ ١٤٢٣ ٣ خدمات أخرى

 ٩,٩ ٦٢٠١٠,٤ ٣٣١٣٥ ٤٠٧٣٩ ٣٢ مجموع االستهالك المحلي
 ٢٠,٣ ٣١٩١٢,٩ ١-٤٨٩ ١-٠٩٦ ١-  المسافرين الصافية  نفقات-

 ٩,٥ ٣٠١١٠,٣ ٨٤٢٣٤ ٣١١٣٧ ٣١ مجموع استهالك االسر
  

االنفاق االستهالكي لألسر والسياح على (تهالك الداخلي الخاص ، تطور االس٢٠٠٨عام 
سجل شراء السلع المعمرة والمنتجات التي ليست من : بنسب متفاوتة جداً) األراضي اللبنانية

 ٣٤



الضروريات كالتبغ والمشروبات الكحولية والنسيج زيادة ملحوظة في حين انخفض حجم 
  .المنتجات الغذائية المستهلكة

  
الغذائيةاستهال   أ المواد ك (    

  .   

  
إلى انخفاض حجم % ٣,١٨، أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة ٢٠٠٨في العام 

ولكن وبما أن وزارة الزراعة لم تكن قد أعدت %. ٣,١المنتجات الغذائية المستهلكة بنسبة 
لمتعلقة تقارير احصائية تتعلق باالنتاج الزراعي عند إعداد هذه الدراسة،  تبقى المعطيات ا

  ).راجع القسم األول من الفصل األول(باالستهالك الغذائي تقريبية 
  

  استناداً الى ما وردتطور االنفاق على مختلف أنواع المواد الغذائية) ١٥(يستعرض الجدول 
في احصاءات الجمارك اللبنانية وإلى التقديرات المؤقتة لالنتاج الزارعي وبعض فروع 

  .الصناعات الغذائية
  

 ١٥ول رقم جد
  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧استهالك األسر للمواد الغذائية حسب نوعها 

ل بالمليار لالقيمة المئوية  بالنسبة السنوي  التغير

٢٠٠٧٢٠٠٨  ات المستهلكةنوع المنتج

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 ٣,٣ ٠٥٣١٥,٠ ٣٦١٢ ٩٨٧٢ ١  منتجات زراعية 
 ٠,٦ ٦٢١٢٣٦٣٩٦,١    نيجيليات
 ٥,٣ ٠٥٩٨٨٤١٩,٨ ٨٣٩١     فواكه
 ١,٩ ٠٥٦٦,٢ ١٢٢١ ٠٣٦١ ١    خضار

 ١,٤ ٤٩٥٧٤٩١٥,٤     نباتات أخرى
 ١١,٧ ٧٢٢٨٦٢٨٠٦٦,٩ منتجات حيوانية والسمك 
 ٤,٩- ٩٧٣٢١,٥ ٠٤٥٤ ٢٢٨٦ ٥ منتجات الصناعات الغذائية

طازجة       لحوم

 
 

 
   

  

٩,٦- ١٨٤٢١,٢ ٤٣٥١ ٣١١١ ١ 
 ٢,١ ٠٦٠٢٣,٦ ٣١٠١ ٠٣٨١ ١         معجنات  

االلبان     ٧,٧- ٠١٩٨١٨٢٤,٧ ٨٨٦١   منتجات
دهنية     ٣,٦- ٥٠٩٦٦٩٤٩٠٣٦,٤     مواد

وشكوالتة  ٤,٦ ٢١٩٢٥٣٢٢٩١٠,٥    سكاكر
اخرى       غذائية ومواد  ١٢,٨- ٧٩٤٨٦١٧٤٣٣١,٦  معلبات

روحية غير  ٤,٨- ٤٧١٤٩٨٤٤٨١٠,٩    مشروبات
 ١,٣- ٨٣٢١٨,٣ ٢٦٧٧ ٩٣٦٩ ٧  المجموع
 

نجم هذا االرتفاع عن ارتفاع سعر %). ١,٩٦(+نالحظ االرتفاع الحاد جداً في أسعار الحبوب 
  ٣ ٦٨٢ إلى ٢٠٠٧ في العام ١ ٨٧٨األرز الذي تضاعف تقريباً في سنة واحدة اذ ارتفع من 

 كميات األرز المستهلكة لم تنخفض غير ان. ٢٠٠٨ليرة لبنانية للكيلوغرام الواحد في العام 
  .٢٠٠٨ و٢٠٠٧ ألف طنّا في عامي ٤٣وبلغت ما مقداره 
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الكحولية ) ب والمشروبات التبغ      استهالك

      

    ) د

  .   

  
أشارت إحصاءات إدارة حصر التبغ والتنباك إلى أن شراء التبغ المصنّع من قبل المقيمين 

واستقرت %) ٣٦,٤ (+٢٠٠٨م وغير المقيمين على األراضي اللبنانية ازداد بنسبة كبيرة عا
 مليار ليرة لبنانية عام ٥,٥٨٣وارتفعت مبيعات إدارة حصر التبغ والتنباك من . أسعاره
وقد شملت هذه المبيعات بشكل اساسي التبغ المستورد . ٢٠٠٨ مليار عام ٣,٦٩٠ إلى ٢٠٠٧

ج التبغ أما انتا. ٢٠٠٧ طنا عام ٧ ٥٩٤ مقابل ٢٠٠٨ طنا عام ١٠ ١٠٧التي بلغت كمياته 
  .٢٠٠٥المحلي فلم يكفّ عن التراجع منذ العام 

  
كما وسجلت مبيعات المشروبات الكحولية على األراضي اللبنانية زيادة ملحوظة اذا ارتفعت 

ولكن تعود هذه الزيادة بجزء منها . ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ مليار ليرة لبنانية بين ١٩١ إلى ١٤٢من 
، في حين زادت الكميات المستهلكة بنسبة %٣,١١ه إلى ارتفاع أسعار التجزئة التي بلغت نسبت

٦,٢٠.%  
  

واألقمشة) ج الملبوسات على اإلنفاق الخاص
  

 ٢٠٠٨ مليار ليرة لبنانية عام ٢ ٥٦٤قدرت النفقات االستهالكية على الملبوسات واألقمشة بـ 
لع ارتفعت وبما أن أسعار هذه الس. ٢٠٠٧مقارنة بالعام % ٣٢,٨أي انها سجلت زيادة بنسبة 

ال تتوافر لدينا تفاصيل وافية عن %. ٢٣,٣زادت الكميات المستهلكة بنسبة % ٧,٧بنسبة 
تطور االستهالك لكّل من مكونات هذه المجموعة من المنتجات التي تتألف، إلى جانب 

ويبدو أن تطور مبيعات هذه السلع ناجم . المالبس، من الجلديات والبياضات المنزلية والسجاد
  .ء كبير منه عن مشتريات الزائرينبجز

  
للطاقة   الخاص االستهالك

  
أدناه تفاصيل استهالك الطاقة والمياه الذي يشمل االنفاق على الكهرباء ) ١٦(يبين الجدول 

  . والمياه والمشتقات النفطية
  

  ١٦جدول رقم 
 ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧استهالك األسر للطاقة والمياه 

با لالقيمة للمليار المئوية  بالنسبة السنوي  التغير

٢٠٠٧٢٠٠٨  ات المستهلكةنوع المنتج

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 ٥,٢ ٠,٧-٦٤٥٦٧٤٦٧٩  كهرباء
 ١,٠ ١٥٩١٦٠١٦٠٠,٠ ماء

 ٢,٣ ١٧١٩٧٥٢٠,١ ٩٥٣١ نفطية مشتقات
 … …٢٥٥٣٤٨ صلبة محروقات
 ٤,٤ ٨٦١١٠,٦ ٠٥٨١ ٧٨٢٢ ١ المجموع

  

 ٣٦



وأن %  ٢٫٥يل الجدول السابق أن استهالك الطاقة الكهربائية تطور بنسبة نستنتج من تحل
نشير إلى أن متوسط السعر يمكن أن يتغير رغم ثبوت التعرفة . (أسعارها تغيرت بنسبة ضئيلة

  .)االستهالك، كون التعرفة تصاعديةبنية وذلك بحسب 
  

تم تقدير استهالك المياه على افتراض ونظراً إلى عدم توافر دراسات وتقارير احصائية جديدة، 
  .سعار بقيت مستقرةما أن األكأنها تتبع معدل نمو عدد المساكن، 

  
 وسجّل متوسط أسعارها ٢٠٠٨عام % ٢,٣ارتفعت كمية المشتقات النفطية المستهلكة بنسبة 

عين من نذكّر أن استهالك األسر للمشتقات النفطية يقوم على نو%. ١,٢٠ارتفاعاً بلغت نسبته 
واستخدام ) الوقود أو البنزين للسيارات الخاصة(استخدام خاص بالمواصالت : االستعماالت

  ).المازوت وغاز البوتان(منزلي لوسائل التدفئة والطبخ 
  

بالرغم من ارتفاع أسعار % ٢,٧سجلت كميات البنزين المستهلكة زيادة بنسبة  •
 ليتراً من ٢٠البنزين سعة وارتفع متوسط  سعر صفيحة %. ١٧االستهالك بنسبة 

لكن تبقى هذه .  ٢٠٠٨ ليرة عام ٢٧ ٠٤٩ إلى ٢٠٠٧ ليرة لبنانية عام ٢٣ ١٢٧
وبما أن الحكومة %. ٢١الزيادة أقّل من الزيادة في أسعار االستيراد التي بلغت نسبتها 

خفّفت من سياستها المتمثلة بتحقيق استقرار األسعار عند المضخات، بلغت حصة 
 ٪ في عام ١٣,٤ما نسبته  لمستوفاة على البنزين من سعر االستهالكالضرائب ا

 .٢٠٠٧عام % ٣,١٨ إلى ٢٠٠٣ عام ٪ ٥٥,٥ بعد تراجعها من ٢٠٠٨
 
أما كميات المازوت المستهلكة من قبل األسر واإلدارات العامة عدا شركة كهرباء  •

:  في أسعارهابالرغم من االرتفاع الحاد% ٣١لبنان وكميات الديزل فقد زادت بنسبة 
ونقدر أن الطلب على المازوت ناجم بشكل . ٢٠٠٧ مقارنة بالعام ٢٠٠٨عام % ٤٧,٢

خاص عن المؤسسات ألن األسر لم تزد بشكل ملحوظ استهالكها للمازوت على التدفئة 
 .المنزلية

 
 ٢٠٠٨عام % ٦,١وفي ما يتعلّق بالغاز المنزلي فقد ازداد حجم استهالكه بنسبة  •

ن ـ كغ م١٠فقد ارتفع متوسط سعر القارورة سعة %: ٢١,٦ بنسبة وارتفع سعره
  .٢٠٠٨ عام ١٦ ٥٠١ إلى ٢٠٠٧ ليرة في العام ١٣ ٥٧٢

   
.    ) ه األسر   قبل من التجهيز  شراء سلع

  
، استعاد ٢٠٠٦ و٢٠٠٥بعد أن شهد انفاق األسر على شراء سلع التجهيز انكماشاً في العامين 

من حيث % ٢,٢١: +٢٠٠٨ي النمو المتسارع عام  واستمر ف٢٠٠٧هذا االنفاق نشاطه عام 
  .٢٠٠٨عام % ٧٠،٣+ و٢٠٠٧القيمة عام 
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  ١٧جدول رقم 
      ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧شراء سلع التجهيز من قبل االسر 
ل بالمليار لالقيمة المئوية   .    بالنسبة السنوي  التغير

٢٠٠٧٢٠٠٨  ات المستهلكةنوع المنتج

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 ةبالكمي باألسعار ٢٠٠٧

 ٧١,٨ ٨٠٤١٠,٠ ١٨٥٣ ٢١٤٤ ٢  السيارات
 ٢٣,٧ ٥٠٤٦٣١٦٢٣١,٢ اآلت وتجهيزات

 ١٢,٨ ٢٩٣٣٨٨٣٣١١٧,٤ مفروشات
 ٣٩,٢ ٢٥٥٣٦٢٣٥٤٢,١  معدات أخرى
 ٥٣,٣ ٢٢٩٣٨٦٣٥١١٠,٢  مجوهرات
 ٥٦,٣ ٤٦٤٨,٩ ٩٥٣٥ ٤٩٥٥ ٣ المجموع

  

في % ٦٣ما يقارب (فاق على سلع التجهيز احتّل شراء السيارات المرتبة األولى في سلّم االن
 سيارة ٥١ ٩٣٧وقد بلغ عدد السيارات المستوردة ). ٢٠٠٨في العام % ٧٠ و٢٠٠٧العام 
د أن كان ـ بع،٢٠٠٧عن عام % ٩٣أي بزيادة ٢٠٠٨ سيارة عام ١٠٠ ٢٠٧ و٢٠٠٧عام 

ان ويبدو . ٢٠٠٦ و٢٠٠٤ سيارة ما بين األعوام ٣٩ ٧٠٢ى ـ إل٤٥ ٤٤٣د تراجع من ـق
 ٢٠٠٨شركات تأجير السيارات استأثرت بجزء من السيارات السياحية المستوردة في العام 

  .تلبيةً للطلب المتزايد من قبل الزائرين
  

 واذا ما أخذنا باالعتبار تطور مختلف فئات السيارات، نالحظ ان زيادة حجم شراء السيارات 
ارتفع %) ١٠(+ إلى ارتفاع األسعار ، ونظراً%٧١,٨الخاصة من قبل األسر بلغت ما نسبته 
  .٢٠٠٧ بالمقارنة مع العام ٢٠٠٨في العام % ٨٩انفاق األسر على شراء السيارات بنسبة 

  

 المنزلية وإنما بصورة ومن ناحية أخرى، زاد االنفاق على شراء اآلالت واألدوات الكهربائية
بنسبة كبيرة منها %) ٩,٦٨(+ونجمت الزيادة الكبيرة في االنفاق على المجوهرات . معتدلة

  .عن مشتريات السياح
 

أخرى   و مصنّعة سلع استهالك (     

  .  

  

المنتجات الكيميائية والصيدلية التي تستخدم : الفئات التالية" السلع المصنّعة األخرى"تشمل 
للعناية الشخصية واالستعمال المنزلي، ومنتجات دور النشر، وأخيراً منتجات متفرقة زجاجية 

  . تطور استهالك هذه السلع)١٨(يبين الجدول . نيةأو فخّارية أو معد
  

  ١٨جدول رقم 
 ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧األسر للمنتجات الصناعية حسب نوعها  استهالك

ل بالمليار لالقيمة بالنسبة المئوية  السنوي  التغير

٢٠٠٧٢٠٠٨  ات المستهلكةنوع المنتج

٢٠٠٨ 
 بأسعار
  بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 ١,٠- ١٢,٦ ٧٥١ ٩٧٢١ ٧٦٩١ ١ أدوية ومواد كيميائية
 ١٠,٠ ٠,٠ ٤٢٥٤٦١٤٦١ منشورات

 ٢٢,٢ ١٦,٨ ١١٩١٦٩١٤٥ منتجات زجاجية ومعدنية
 ٢٣,٧ ٥,٣ ٢٢٢٩٢٧ منتجات أخرى

 ٢,١ ١٠,٤ ٣٨٤ ٦٣١٢ ٣٣٥٢ ٢ المجموع

 ٣٨



تعتبر المنتجات الكيميائية والصيدلية األهم في هذه المجموعة فهي تشكّل أكثر بقليل  -
زاد االنفاق على هذه السلع من . من إجمالي االستهالك الداخلي الخاص% ٥من 

لنأخذ %. ٦,١٢حيث القيمة وتراجع من حيث الحجم بسبب ارتفاع األسعار بنسبة 
ارتفعت : على وجه الخصوص نمو كميات األدوية المستوردة بهدف بيعها بالتجزئة

 مليار ٩٤٣,٨ إلى ٢٠٠٧عام  مليار ليرة لبنانية في ال٨٣٠,٣قيمة هذه الواردات من 
 ٥ ٦٥٨(، في حين حافظت الكميات المستوردة منها على مستواها ٢٠٠٨في العام 

 ).طن
  
. تحتل منتجات دور النشر المرتبة الثانية من حيث األهمية ضمن هذه المجموعة -

. وهي تشمل بشكل أساسي الصحف والمجالت والكتب بما فيها الكتب المدرسية
% ١٠لمجموعة من السلع مستقرة وزاد انفاق األسر عليها بنسبة بقيت أسعار هذه ا

 .٢٠٠٨عام 
 
واالتصاالت  ) ز النقل على      اإلنفاق الخاص

  .  

  
 ١٩جدول رقم 

 ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧االستهالك المحلي لخدمات النقل والمواصالت 
ل بالمليار لالقيمة بالنسبة المئوية  السنوي  التغير

٢٠٠٧٢٠٠٨  ات المستهلكةنوع المنتج

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 ٤,٧ ١٦,٤ ٠٢١٨٧٨ ٨٣٩١ النقل البري
 ١١,٩ ١٢,٠ ٥٩٥٧٤٦٦٦٦ النقل الجوي والسفريات

 ٨,٣ ٢,١- ٧٨٧ ٧٥٠١ ٦٥١١ ١ البريد والمواصالت
 ٨,٠ ٥,٦ ٣٣١ ٥١٧٣ ٠٨٤٣ ٣ المجموع

  
من حيث % ٢٥,٤: +ة نمو أكبر نسبالنقل الجوي، سجل االنفاق على خدمات ٢٠٠٨في العام 
نذكّر %.  ١٢من حيث الحجم، وبلغ ارتفاع أسعار هذه الخدمات ما نسبته % ١١,٩+القيمة و

الجويبأن االستهالك الداخلي لخدمات   يساوي قيمة تذاكر السفر التي تبيعها وكاالت النقل
لى االحصاءات التي ويمكن معرفة أرقام هذه المبيعات استناداً إ. السفر على األراضي اللبنانية

  ).IATA(يقوم بها االتحاد الدولي للنقل الجوي 

 

 

د   

  
البريةوفي المقابل، تطور استخدام  ويعزى االرتفاع الذي .  بنسبة أكثر اعتداالًالمواصالت

  . إلى ارتفاع األسعار٢٠٠٧ بالمقارنة مع العام ٢٠٠٨عام % ٢١,٧بلغت نسبته 
   

والالسلكيةاأما بالنسبة إلى إنفاق األسر على  السلكية واالتصاالت  فقد شهد نمواً فاتراً لبري
 بسبب انخفاض األسعار، غير أنّه قد يصار إلى ٢٠٠٨في العام ) من حيث الحجم% ٨،٣(

 .تعديل هذه األرقام ألن وزارة البريد واالتصاالت لم تنشر حساباتها النهائية بعد
  
  
  

 ٣٩



للسكن) ج التأجيرية     القيمة

د    )  

  .  

  
 السكن، تم اعتبار الزيادة في عدد  قطاع دراسات إحصائية بشأن تطوربسبب عدم توافر

المنازل المسكونة مساوية لعدد الزيجات المسجلة سنوياً صافي المساكن القديمة المعاد 
غير أن . من عدد المنازل المسكونة في السنة السابقة% ١,٢شكّل عدد هذه المنازل . استعمالها

وهكذا فإن القيمة التأجيرية . %٢،٨ بنسبة للمسكن الواحد قد ارتفعتمتوسط القيمة التأجيرية 
 مليار ليرة ٢ ٠٥٩للمساكن التي قدرت ضمن إطار االستقصاء حول ظروف معيشة األسر بـ

  . ٢٠٠٨ مليار في العام ٢ ٤٣٥ بلغت ١٩٩٧لبنانية في العام 
  

الصحية   ط والخدمات التعليم مات خ   استهالك
  

من إجمالي اإلنفاق االستهالكي % ١٦  بأكثر منجتماعية التسويقيةتستأثر الخدمات اال
وهي تشمل اإلنفاق الخاص على خدمات التعليم والصحة التي تطورت بنسب متفاوتة . الخاص

 .التالي) ٢٠(كما يتبين من الجدول 
  

  ٢٠جدول رقم 
  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧استهالك الخدمات االجتماعية حسب نوعها 

با لالقيمة للمليار بالنسبة المئوية  السنوي  التغير

٢٠٠٧٢٠٠٨  نوع الخدمة

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 ٤,٣ ٤,٨ ٦٦٠ ٨٣٧٣ ٥٠٩٣ ٣ التعليم
 ١,٩- ١٠,٠ ١٢٩ ٣٤٢٢ ١٧٠٢ ٢  الصحة

 ١,٩ ٦,٧ ٧٨٩ ١٧٩٥ ٦٧٨٦ ٥ المجموع
  

ار ليرة لبنانية عام  ملي٣ ٥٠٩ االبتدائي والثانوي والجامعي الخاص أقساط التعليمبلغت 
وقد أدى ارتفاع األسعار %. ٩,٣، أي أنها نمت بنسبة ٢٠٠٨ مليار عام ٣ ٨٣٧ و٢٠٠٧
ويعزى هذا النمو بجزء كبير . سنوياً% ٤,٣إلى تحقيق نمو فعلي بلغت نسبته % ٨,٤بنسبة 

لخاصة والواقع أن عدد الطالب المنتسبين إلى الجامعات ا. منه إلى انتشار الجامعات الخاصة
، أي بمعدل نمو بنسبة ٢٠٠٨ طالبا عام ٩٢ ٩٦٩ إلى ٢٠٠٧ طالباً عام ٨٧ ٤٠٣ارتفع من 

وفي المقابل، وفي الفترات عينها، انتقل عدد التالمذة المنتسبين إلى المدارس الخاصة %. ٦,٤
 معامل التعليم في ميزانية االسر من قد انخفضو%). ٣,٦ (+٥٤٨ ٦٠٥   إلى٥٢٩ ٣٧٨من 
 بسبب تطور االنفاق على األقساط التعليمية ٢٠٠٨عام % ١,١٠ إلى ٢٠٠٧ام ع% ١١,٢

  .بوتيرة أبطأ من مجموع نفقات األسر
  

دقيقةال يمكن تحديد تطور  بصورة الصحية  وإذا ما افترضنا أن هذا التطور مرتبطاً .الخدمات
مؤسسات الخدمات بنمو كمية األدوية المستوردة، يكون حجم خدمات العناية التي تقدمها 

 بعد أن كانت قد سجلت زيادة كبيرة ٢٠٠٨الصحية الخاصة قد تراجعت بنسبة ضئيلة عام 
هذا وأظهرت كشوفات أسعار الخدمات الصحية زيادة . ٢٠٠٧ و٢٠٠٦خالل العامين 

وبالتالي، زادت النفقات على الخدمات . ٢٠٠٧ مقارنة بالعام ٢٠٠٨في العام % ١٠بنسبة
 عام% ٦,٩ نسبتها في استهالك األسر من  وانخفضت٢٠٠٨عام % ٩,٧الصحية بنسبة 

   

 ٤٠



ونذكر بأن الدولة تغطي جزءا من نفقات االستشفاء التي .  ٢٠٠٨عام % ٦,٢ إلى ٢٠٠٧
  ).يرجى مراجعة القسم التالي(تحتسب ضمن فئة استهالك اإلدارات العامة 

  
الفردية   ك الخدمات استهالك (     

  .   

  
من مجموع نفقات األسر والسياح على األراضي % ١٠و% ٩تشكّل الخدمات الفردية بين 

اللبنانية، وهي تشمل خدمات الفنادق والمطاعم وخدمات الصيانة والتصليح وخدمات متفرقة 
  . مثل خدمات التسلية والعناية الشخصية والتنظيف المنزلي

   

  .٢٠٠٨ و٢٠٠٧أنواع هذه الخدمات وتطورها بين ) ٢١(يبين الجدول 
  

  ٢١جدول رقم 
 ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧استهالك الخدمات الفردية حسب نوعها 

ل بالمليار لالقيمة المئوية  بالنسبة السنوي  التغير

٢٠٠٧٢٠٠٨  نوع الخدمة

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 ٩,٥ ٣٤٠١٩,٦ ٦٠٢١ ٢٢٣١ ١  فنادق ومطاعم
 ١٢,٣ ٢٧١٣٤٣٣٠٤١٢,٦ تصليحات وصيانة

 ٤,٦- ٦٧٧٧١٠٦٤٦١٠,٠  تامين وبنوك
 ١,٣ ١١٢٩٨٤١٣,٠ ٩٧١١  خدمات اخرى

 ٤,٢ ٢٧٤١٥,١ ٧٦٧٣ ١٤٢٣ ٣ المجموع
 

الفنادق والمطاعميعتمد   على حركة السياح من جهة وعلى نمو مستوى معيشة السكان قطاع
% ١٨، زاد عدد المسافرين األجانب القادمين بنسبة ٢٠٠٨عام . المقيمين من جهة أخرى

  ). يرجى مراجعة الفصل األول، القسم السادس الفقرة ج. (٢٠٠٧مقارنة بالعام 

 

  
  

والتصليحيتم استنتاج استهالك  الصيانة يرجى ( من خالل تقدير انتاج هذه الخدمات خدمات
  ).مراجعة الفصل األول، القسم السادس الفقرة ب

  
. تأمين بشكل أساسي من الخدمات المصرفية وخدمات الالخدمات الماليةيتكون استهالك 

يساوي استهالك األسر للخدمات المصرفية صافي حصة المنتج المصرفي المدرجة في 
 مليار ليرة ٣٦٢ارتفعت هذه الحصة من . حسابات األسر بالتناسب مع ديونها لدى المصارف

أما بالنسبة لخدمات التأمين التي تساوي قيمتها . ٢٠٠٨ مليار عام ٣٤٥ إلى ٢٠٠٧لبنانية عام 
ساط التي تدفعها األسر مخصوماً منها التعويضات التي تقبضها، فقد ارتفعت حصة مجموع األق

وفي المجموع زادت حصة الخدمات المالية .  مليار ليرة لبنانية٣٦٥ إلى ٣١٥األسر فيها من 
غير أن حجم االستهالك النهائي للخدمات المالية %. ٩,٤المدرجة في استهالك األسر بنسبة 

يرجى مراجعة الفصل %.  (١٠بسبب االرتفاع العام في األسعار بنسبة % ٦,٤انخفض بنسبة 
  ).األول، القسم السابع الفقرة ز

  
  
  
  

 ٤١



  االستهالك العام. القسم الثاني
  

وقد . يعتبر االستهالك العام مساوياً إلنتاج الخدمات غير التسويقية من قبل اإلدارات العامة
  ).انظر الفصل األول القسم الثامن(لّق باإلنتاج ورد تقدير قيمة هذه الخدمات في الفصل المتع

  

في الواقع، يتضمن االستهالك العام إلى جانب قيمة الخدمات الجماعية، كلفة إنتاج الخدمات 
مثل خدمات التعليم وخدمات الرعاية الطبية التي تقدمها ) أو شبه المجانية(الفردية المجانية 

حصاء هذه الخدمات بصورة منفصلة، ولكن ال يسمح وبالعادة، يتم إ. المؤسسات الحكومية
نظام المحاسبة العامة حالياً بوضع حساب منفصل للخدمات االجتماعية التي تؤمنها اإلدارات 

يبين . العامة، وإنما يمكن استخالص العناصر األساسية الداخلة في احتساب قيمة تلك الخدمات
 حسابات الدولة للتعليم االبتدائي والثانوي وفي نفقات التعليم كما وردت في قطع) ٢٢(الجدول 

ويبين الجدول أيضاً المبالغ المدفوعة من قبل وزارة . حسابات الجامعة اللبنانية للتعليم العالي
 . الصحة على خدمات االستشفاء على حساب الدولة

 
 ٢٢جدول رقم 

٢٠٠٨ - ٢٠٠٤تقدير تكلفة خدمات الصحة والتربية العامة   
  لبنانيةمليار ليرة

 ٢٠٠٨م ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧ نوع الخدمة
    التعليم االبتدائي والثانوي

 ٥٥٠ ٥٠٤٤٩٥٤٨٥٥٠٤    االجور
مات وخ سلع د    استهالك   

د   

٢٢ ٤١٢٤٢٠٢٣ 
 ٥٧٢ ٥٤٥٥١٩٥٠٥٥٢٧    المجموع

   الجامعة اللبنانية
 … ……١١٨١١٦    االجور

مات وخ سلع  … ……١٧١٨    استهالك
 ١٧٣ ١٣٥١٣٤١٥٧١٤٦    المجموع

 ٦٨٤ ٦٨٠٦٥٣٦٦٢٦٧٣ مجموع التعليم
 ٣٠٩ ٢٢٧٢٢٢١٨٠٢١٠ نفقات استشفاء

 ٩٩٣ ٩٠٧٨٧٥٨٤٢٨٨٣ مجموع الخدمات االجتماعية
   مؤقتة٢٠٠٨أرقام : م  
  

رسية ومن أجل إتمام تقدير تكاليف تلك الخدمات يتعين إضافة تقييم اهتالك المباني المد
والجامعية التي تملكها الدولة وادراج جزء من النفقات المصرفية التي تتكبدها الدولة لتغطية 

  . عجزها
  

يبدو نمو حجم خدمات التعليم الرسمي، إذا ما تم قياسها بتطور عدد التالمذة والطالب 
تعلق بالتعليم المنتسبين سنوياً، مختلفاً تماماً عن نمو تكاليف هذه الخدمات وبخاصة في ما ي

  :الثانوي واالبتدائي
  

والثانوية  ففي - االبتدائية ، ارتفع عدد التالمذة المسجلّين في المدارس المرحلتين
-٢٠٠٦ خالل العام الدراسي ٤٥٠ ٧٨٤مية المجانية والمدارس الخاصة من الرس

، بتراجع نسبته ٢٠٠٨-٢٠٠٧خالل العام الدراسي  ٤٢٧ ٧٦١  إلى٢٠٠٧
 إلى زيادة الرواتب %)٨،٥ (+تفاع تكاليف الخدمات التعليميةويعزى ار%. ٥,١
  .٢٠٠٨رسوم حكومي صدر في شهر أيار بم

  

 ٤٢



اللبنانيةوفي ما يتعلّق    - ، فقد تغيرت تكاليف التعليم بموازاة عدد الطالب بالجامعة
%.  ١,٧، أي بزيادة نسبتها ٢٠٠٨ عام ٧٤ ١٧٦ إلى ٧٢ ٩٦١الذي ارتفع من 
فقد نجمت بجزء كبير % ٥,١٨ت التشغيلية للجامعة اللبنانية بنسبة اما زيادة النفقا

  .منها عن زيادة  الرواتب

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٤٣



  الفصل الرابع
  االستثمار

  
 
  

  .تتكون االستثمارات المادية من التكوين القائم لرأس المال الثابت ومن التغير في المخزون
 
 

  ن القائم لرأس المال الثابت التكوي. القسم األول
   

يتم احتساب التكوين القائم لرأس المال الثابت باإلجمال بإضافة قيمة سلع التجهيز التي تشتريها 
وبما أنّه يتم استيراد الجزء األكبر من هذه . المؤسسات واإلدارات إلى قيمة إنتاج قطاع البناء
. ة تعطي المؤشرات الالزمة لتقدير قيمتهاالسلع فإن اإلحصاءات المتعلقة بالتجارة الخارجي

العناصر الداخلة في تكوين القائم لرأس المال الثابت وتطوره بين العامين ) ٢٣(يظهر الجدول 
  .٢٠٠٨ و٢٠٠٧

  
  ٢٣جدول رقم 

   ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧التكوين القائم لرأس المال الثابت حسب النوع 
ل بالمليار لالقيمة المئويةالتغير ا  .    بالنسبة لسنوي  

٢٠٠٧٢٠٠٨  نوع الراسمال الثابت

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 ١٦,٨ ٤٣٩١٣,٩ ٦٠٩٨ ٢٢٢٩ ٧  أبنية وأشغال عامة
 ٣٤,٨ ٤٠٧٢,٤ ٤٤٠١ ٠٤٤١ ١ آالت ومعدات
 ١٩,٢ ١٥٦٤,٣ ٢٠٦١ ٩٧٠١  وسائل النقل
 ٢٠,٠ ٣٦٠٤٤٨٤٣٢٣,٦  مفروشات

 ٤,١ ٥٣١٦٦٠٥٥٢١٩,٥ منتجات أخرى
 ١٨,٤ ٩٨٧١١,٥ ٣٦٣١١ ١٢٧١٣ ١٠ المجموع

  
 بسبب الحاجة إلى إعادة إعمار الدمار ٢٠٠٧بعد االزدهار التي شهدته حركة البناء في العام 

 لتبلغ ما ٢٠٠٨، استمرت حركة البناء في النمو في العام ٢٠٠٦التي تسببت به حرب صيف 
  .من حيث الحجم% ٨,١٦+من حيث القيمة و% ٣٣+نسبته 

  
، انتعش أيضاً االستثمار في سلع التجهيز وال سيما اآلالت والمعدات التي ٢٠٠٨وفي العام 

وإن تقلّبات %. ٤,٢٤+ومعدات النقل التي زادت قيمتها بنسبة % ٣٨زادت قيمتها بنسبة 
األسعار المستعملة في احتساب تقلّبات أحجام سلع التجهيز هي قيم الوحدات عند استيراد تلك 

في هذه الحالة، قد تكون تقلبات األسعار ناجمة جزئياً عن تغير . مضافاً إليها الضرائبالسلع 
  .النوعيات

 ٤٤



الخاص والقطاع العام القطاع ين الثابت المال لرأس القائم التكوين       ب    توزيع

  .  

 
ال يمكن إحصاء التكوين القائم لرأس المال الثابت الخاص بالمؤسسات بصورة مباشرة، وإنما 

تاجه من خالل احتساب الفرق بين قيمته اإلجمالية والقيمة اإلجمالية لالستثمارات يتم استن
وبالتالي، ال نحصل على استثمارات كل المؤسسات بل استثمارات القطاع الخاص . العامة
في الواقع، تتضمن االستثمارات العامة، إضافة إلى التكوين القائم لرأس المال الثابت . فقط

شبكات توزيع الكهرباء والمياه واالتصاالت البنية التحتية لالنفقات على لإلدارات العامة، 
 .للمؤسسات العامة السلكية والالسلكية التي تشكّل جزءاً من التكوين القائم لرأس المال الثابت

  
 ٢٤جدول رقم 

  ٢٠٠٨-٢٠٠٤ توزيع التكوين القائم لرأس المال الثابت على القطاعين الخاص والعام 
لال بالمليار لقيمة بالنسبة المئوية  السنوي  التغير

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٤٢٠٠٥  القطاع
 ٣٥١ ١٢ ١٧٦ ٩ ٨٦٠ ٤٤١٦ ٩٣٥٦ ٥ القطاع الخاص

 ٠١٢ ١ ٩٥١ ٩٥٠٨٧٢٩٠٨ العام القطاع
 ٣٦٣ ١٣ ١٢٧ ١٠ ٧٦٨ ٣١٣٧ ٨٨٤٧ ٦ المجموع

 
ة واإلدارات المستقلّة ومن بينها مجلس      أما االستثمارات العامة فتقدر استناداً إلى حسابات الدول       

  .٨اإلنماء واإلعمار
  

مو إن سياسة التقشف التي اعتمدتها الدولة للتخفيف من عبء الدين العام انعكست في الن
، زادت النفقات ٢٠٠٧ و٢٠٠٤وبعد أن كانت شبه جامدة بين . المحدود لالستثمارات العامة

ولكن نظراً إلى ارتفاع أسعار . ٢٠٠٨عام % ٤,٦سبة العامة على البنى التحتية والتجهيزات بن
 %.٩,٥البناء انخفضت االستثمارات العامة من حيث الحجم بنسبة 

  
 

 التغير في المخزون. القسم الثاني
 

فالتغيرات في . ال يمكن الحصول على أية إحصاءات عن المخزونات من المؤسسات
الواردة في هذه الدراسة تم إدراجها للتسوية بين استخدامات الموارد من السلع  المخزونات

ويكمن السبب وراء نسبة النمو الكبيرة التي شهدها االستيراد . والخدمات من سنة إلى أخرى
 ٢٠٠٦ بجزء منه وراء ضرورة إعادة تكوين المخزونات التي نفذت في العام ٢٠٠٧في العام 

، دفع توقّع ارتفاع ٢٠٠٨في العام . وت وتوقيف المؤن لمدة ستة أسابيعبسبب إغالق مرفأ بير
وأدت موازنة الحسابات إلى تقدير زيادة المخزونات . بالمستوردين إلى ملء مخزوناتهمالطلب 

  .٢٠٠٨ مليار عام ٤٤٦+بما مقداره 
  

ـ      التغير في المخزونات  أما األسعار المستعملة في احتساب       يم وحـدات    من حيث الحجم فهي ق
 . السلع المستوردة التي يتم تخزينها

  
  

                                                 
 تمت مراجعة االستثمارات العامة بفضل التدقيق في حسابات البلديات واالطالع بالتفصيل على المشاريع التي يقوم بها مجلس اإلنماء  ٨

  .مارواإلع

 ٤٥



 الفصل الخامس
 الصادرات

 
  
  

بحسب المفاهيم المتعارف عليها، تتألف الصادرات من الصادرات المرسلة إلى الخارج ونفقات            
  .السياح في الداخل

  

تي ، استعادت الصادرات معدالت النمو ال٢٠٠٦بعد الجمود التي تسببت به الحرب في العام 
ل ـ مقاب٢٠٠٨ام ـفي الع% ٥,٢٧ و٢٠٠٧في العام % ٢٠,٩: سجلتها في السنوات السابقة

تظهر الفقرات التالية تطور صادرات مختلف القطاعات التي ترد  .٢٠٠٦في العام % ٢
  ).٢٥(بالتفصيل في الجدول 

  
 ٢٥جدول رقم 

 ٢٠٠٨ -٢٠٠٧تصديرالسلع والخدمات الى الخارج حسب نوعها 
ل بالمليار لالقيمة المئوية   .    بالنسبة السنوي  التغير

٢٠٠٧٢٠٠٨  جنوع المنتو

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 ٣,٠١٠,١- ٤٤٢٤٧٢٤٨٦ زراعية صادرات
زراعية ,     منتجات

 ,

   ,
    

 ,
   

   ,
ف

 ,

,
 ,  

 ,
,

٢- ٤٠٢٤٢٧٤٣٩ ٧٩,١ 
حيوانية ٥- ٤٠٤٥٤٨    منتجات ٦٢٠,٠ 
 ١٥,٤٩,٦ ٣٤٤ ١٦٥٥ ٨٧٥٦ ٤ صادرات صناعية

والزراعية    الغذائية الصناعات ١١ ٤٦٨٥٧٧٥١٥منتجات ٩١٠,٢ 
واأللبسةمنتجات    والجلود  ٣,٤٩,٥ ٥٧٩٦٥٦٦٣٤  النسيج

الالفلزية ١٩ ٣٢٣٤٧٨٤٠١    معادن ٢٢٤,٣ 
ومعدات   آالت معدنية،  ٧,٩٨,٨ ١٢٨ ٢٩٦٢ ٩٥٧٢ ١     منتجات
كيماوية ومنتجات مطاط ٤٧ ١٣٩٧٧٣ ٧٣٨١     خشب، ٤٤,٧ 

روشات  ٦,٦٢٢,٧ ١٠١١٣٣١٢٤     م
اخرى ١٥ ٧٠٨٨٨٧٧٦٨     منتجات ٥٨,٤ 

 ١٣,٨٩,٧ ٨٣١ ٦٣٧٥ ٣١٦٦ ٥  تصدير السلع مجموع
 ٨,٨٢١,٩ ٢٤٧ ٤٤٤٢ ٨٤٤٢ ١ الخدمات الصافية تصدير

٢- ٢٠٥٢٢٥٢٣٠    مواصالت    ١١٢,٠ 
للمؤسسات    ١٠ ٤٣٠٥١٦٤٦٩     خدمات ٠٩,١ 

المالية ١٠ ٣٠٤٦٤٣٥٨٥     المؤسسات ٠٩٢,٣ 
١٠ ٠٦١٩٦٤ ٩٠٥١    تجارة ٠٦,٦ 
 ١٢,٤١٢,٨ ٠٧٨ ٠٨١٨ ١٦٠٩ ٧ الى الخارج التصدير
 ١٠,٤١٨,١ ٨١١ ٩٩٩١ ٥٣٣١ ١ السياح نفقات

 ١٢,١١٣,٧ ٨٨٨ ٠٨٠٩ ٦٩٤١١ ٨ االجمالي المجموع
  

التقلّبات في حجم السلع المـصدرة، مـن اإلحـصاءات          استنتجت األسعار التي اعتُمدت لتقييم      
وتم االفتراض أن أسعار الخدمات المقدمة إلـى        . الجمركية من خالل قسمة القيم على الكميات      

أما مؤشّر  .  قد تغيرت بحسب تغير مؤشر األسعار العام        وأسعار التجارة  المؤسسات والشركات 
  .يساوي مؤشّر أسعار االستهالكأسعار نفقات السياح في لبنان فيفترض أنه 

 ٤٦



الزراعية) أ    الصادرات

 

    

 
، سجلت نسبة نمو ٢٠٠٧بعد أن كانت الصادرات الزراعية قد استعادت نموها بزخم في العام 

من حيث القيمة إذ أن أسعار % ٦,٨من حيث الحجم و% ١٠,١: ٢٠٠٨أبطأ في العام 
ة الصادرات الزراعية الواردة في ومن باب التذكير، تفوق قيم%. ٣االستيراد هبطت بنسبة 

وتتراوح معاِمالت التصحيح التي . الحسابات بكثير تلك التي ترد في اإلحصاءات الجمركية
الموارد الخاصة بالمنتجات / بحسب ضرورات توازن حسابات االستعماالت٣ و١,٥طبقت بين 
  . الزراعية

  
ل أكثر من نصف الصادرات ، شهد مجموع الصادرات من الفاكهة التي تشك٢٠٠٨ّفي العام 

غير أن الصادرات من التبغ الخام سجلت زيادة ملحوظة اذا ارتفعت . الزراعية استقراراً
، بعد أن كانت إدارة ٢٠٠٨ طنا في العام ١٠ ٥٠٩ إلى ٢٠٠٧ طنا في العام ٨ ٠٧٣من

  .حصر التبغ والتنباك قد خفّفت كثيراً من انتاج السجائر بسبب تراجع الطلب عليها
  
الصناعية) ب  الصادرات
 

كما هي الحال بالنسبة للصادرات الزراعية، إن اإلحصاءات الجمركية المتعلقة بالصادرات من            
عن نـسب    هذه السلع ولكن بنسب تقّل بكثيـر        تم تعديلها لبعض الفئات من      قد السلع المصنّعة 

  .الصادرات الزراعيةتعديل 
  

 ركة النمو التي كانت قد استعادتها في العـام        ، تابعت الصادرات الصناعية ح    ٢٠٠٨في العام   
ولكن نظراً إلى االرتفاع في أسعار التصدير سجل حجم         . من حيث القيمة    % ٢٦,٥ : +٢٠٠٧

  %.٩,٦الصادرات من السلع المصنّعة نمواً لم تتجاوز نسبته 
   

فلو . توتجدر اإلشارة إلى أن الصادرات من سبائك الذهب كما وارداتها استثنيت من الحسابا            
وكما يتبين من تحليل الجـدول      . ادخلت لكانت حرفت االتجاهات الحقيقية للصادرات الصناعية      

 ٢٠٠٥التالي، شهدت الصادرات من الذهب تقلّبات بنسبة متفاوتة جداً ما بين األعـوام              ) ٢٦(
فـي العـام    % ١,٤ و ٢٠٠٧فـي العـام     % ٢٩,٤- و ٢٠٠٦في العام   % ٢٧٠,٣: +٢٠٠٨و

٢٠٠٨.  
  

 ٢٦جدول رقم 
  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٥تصدير سبائك الذهب 

المئوية   بالنسبة السنوي التغّير  معدل
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٦ 

 ١,٤ ٢٩,٤- ١٨١,٣٦٧١,٤٤٧٤,٢٤٨١,٠٢٧٠,٣  ل.القيمة بالمليار ل
 ٢٤,٦- ٣٩,٨- ٢٥٤١٧٣,٣ ٢٥٤١٢ ٩٩٤١٦ ٨٧٨٢٦ ٩ الكمية بالكلغ

 ٣٤,٦ ١٧,٣ ١٨,٤٢٤,٩٢٩,٢٣٩,٣٣٥,٥ ل.سعر الكلغ بالمليون ل
  

، سجلت صادرات المنتجات الزراعية الغذائية في مجموعها زيادة         ٢٠٠٨في العام    -
نجمت هذه الزيادة بجزء كبير منهـا عـن         .  من حيث القيمة  % ٢٣بلغت نسبتها   

 .%١٠,٢بنسبة المصدرة ، في حين زادت الكميات %)١١,٩(+ارتفاع األسعار 
 

 ٤٧



  :ادرات القطاع الزراعي الغذائي نشير إلى المنتجات التاليةومن بين أهم ص
 

•   

 

 

الغذائية  ـ   المعلبات من صادرات هذا القطاع وقـد      % ٣٠ وهي تستأثر ب
من حيث  % ١٠,٧من حيث القيمة و   % ٣٠,٦زادت الصادرات منها بنسبة     

 الحجم؛
والشوكوالتة •  ـ     : السكاكر مـن  % ٢١تستأثر السكاكر والـشوكوالتة بـ

من حيـث   % ١٩,٢ القطاع وقد نمت الصادرات منها بنسبة        صادرات هذا 
 .من حيث الحجم% ٩,١القيمة و

ـ  : العجائن•  من صادرات هذا القطاع وقد نمـت       % ٩,٤تستأثر العجائن ب
  .من حيث الحجم% ٣٧من حيث القيمة و% ٤٦,٥صادراتها بنسبة 

الغذائية •  ـ   : الدهون من صـادارت هـذا     % ٨,١تستأثر الدهون الغذائية ب
من حيث الحجم فـي     % ٦,٥لقطاع وقد تراجعت الصادرات منها بنسبة       ا

  %.٢٠,٤بسبب ارتفاع أسعارها بنسبة % ١٢,٦حين زادت قيمتها بنسبة 
  

، تابعت الصادرات من المنتجات النسيجية والجلود النمو التي شهدته          ٢٠٠٨في العام    -
% ١٦,٢+يمة مقابل   من حيث الق  % ١٣,٣: في العام السابق وإنما بمعدل أقّل ارتفاعاً      

وقد سجلت نمواً أدنى من حيث الحجم بسبب ارتفاع األسعار، على           . ٢٠٠٧في العام   
 . حيث انخفض متوسط سعر التصدير٢٠٠٧عكس ما حصل في العام 

  
أما صادرات المعادن غير الفلزية والمنتجات المكونة منها فقد تابعت أيضاً نموهـا              -

، ٢٠٠٨فـي العـام     . من حيث القيمة  % ٤٨,٠من حيث الحجم و   % ٢٤,٣: +القوي
. شكّل األلماس الخام واالسمنت حوالى ثالثة أرباع الصادرات من هـذه المنتجـات            

 كلـغ   ٣٧٤زيادة من   ) أو باألحرى إعادة تصدير األلماس    (وسجل تصدير األلماس    
 مليار ليرة   ١٨٥ كلغ بقيمة    ٥٠٨ إلى   ٢٠٠٧ مليار ليرة لبنانية في العام       ١١٠بقيمة  
 ألف طن   ٩٠٣وزادت الكميات المصدرة من االسمنت من       . ٢٠٠٨ة في العام    لبناني

وبمـا أن   %). ٣٩,٢ (+٢٠٠٨ ألف طن فـي العـام        ١ ٢٥٧ إلى   ٢٠٠٧في العام   
زادت قيمة الصادرات مـن هـذا المنـتج بنـسبة           % ١٠الزيادة في األسعار بلغت     

 مليـار عـام     ١٧٢ إلى   ٢٠٠٧ مليار ليرة لبنانية عام      ١١٢اذا انتقلت من    % ٥٣,٦
٢٠٠٨. 

  
احتلت مجموعة المعادن واآلالت والمعدات مرتبة مهمة ضمن الصادرات الصناعية           -

وتتـألّف هـذه    ). ٢٠٠٨من قيمة المنتجات المصنّعة المصدرة في العام        % ٣٧،٢(
، %)١٠,١(معـادن عـدا الـذهب       : المجموعة من المجموعات الفرعيـة التاليـة      

  %).٢,٢(ومعدات نقل %) ١٨,٢(عدات ، وآالت وم%)٦,٧(ومصنوعات معدنية 
  

  
o    لت الصادرات من المعادن زيادة بنسبة        ٢٠٠٨في العاممن حيـث   % ٥، سج

 ٢٣٩التي ارتفعت من    ) نفايات(نجمت هذه الزيادة عن تصدير الخردة       . القيمة
 . ٢٠٠٨ مليار في العام ٢٧٢ إلى ٢٠٠٧مليار ليرة لبنانية في العام 

 
o    لت الصادرات من المصنمن حيـث   % ٢٦,٤وعات المعدنية زيادة بنسبة     وسج

تضم المنتجات الرئيسة التي تقع ضمن هـذه المجموعـة الفرعيـة،            . القيمة

 ٤٨



 مليـار ليـرة     ٣٣,٩الهياكل الحديدية للبناء التي ارتفعت قيمة صادراتها من         
 .٢٠٠٨ مليار في العام ٥١,٣ إلى ٢٠٠٧لبنانية في العام 

 
o     لت الصادرات من اآلالت والمات نمواً بلغت نسبته     وسجفي العام  % ٢٢,٦عد

 وبلغ نمو الصادرات من معدات النقل ما نـسبته          ٢٠٠٧ مقارنة بالعام    ٢٠٠٨
١٤,١ .% 

 
الخشب "تستأثر المنتجات الكيميائية األساسية بأكثر من نصف صادرات مجموعة           -

، ٢٠٠٨وقد سجلّت أسعارها ارتفاعاً حاداً في عام        " والمطّاط والمنتجات الكيميائية  
ـ        فقد انتقلت قيمة   : مرات٣,٦ال سيما أسعار الحوامض الفوسفورية التي ضربت ب

 مليار ليرة   ١٤٧,٥ إلى   ٢٠٠٧ مليار ليرة لبنانية عام      ٥٨صادرات هذا المنتج من     
 ألـف طـن    ١٣٧,٨ في حين انخفضت الكميات المستوردة من        ٢٠٠٨لبنانية عام   

 . ألف طن٩٧,٥إلى 
: جات هذه المجموعة فقد تطورت بمعدل أكثر انتظاماً       أما الفروع األخرى من منت     -

مليار ليرة لبنانيـة عـام      ٣٤,٦من  ) عدا األثاث ( الخشبية   صادراتارتفعت قيمة ال  
وارتفعت قيمة  %. ١٠ وزادت اسعارها بنسبة     ٢٠٠٨ مليار عام    ٥١,٢ إلى   ٢٠٠٧

مليار وزادت أسـعارها    ٢٠٥,٥ مليار إلى    ١٧٤,٤الورق والكرتون من    صادرات  
 مليـار إلـى     ٨٤,٧، وارتفعت قيمة المصنوعات البالستيكية مـن        %٦,٦نسبة  ب

 %).٢,١ مليار وارتفعت أسعارها بنسبة ١٠٢,٣
أما الصادرات من المفروشات، ولو كانت نسبتها ضئيلة في مجموع الـصادرات،             -

  %.٣٠,٧: +فقد سجلت نمواً من حيث القيمة أيضاً
نتجات النشر التي زادت الصادرات منها      تتكون السلع المتفرقة بشكل أساسي من م       -

 ٢٠٠٧ مليار ليرة لبنانية عام      ٢٦٧من حيث القيمة اذ ارتفعت من       % ١٥,٧بنسبة  
 ، ومـن المجـوهرات التـي زادت         ٢٠٠٨ مليار ليرة لبنانية في عام       ٣٠٩إلى  

 . مليار ليرة لبنانية٤٦٣ إلى ٣٤١ اذ ارتفعت من% ٣٥,٨صادراتها بنسبة 
 

 صادرات الخدمات) ج
 

المبالغ الصافية المحـصلة    وحدها  . لم يتم إحصاء الخدمات المتبادلة مع الخارج بشكل جيد بعد         
ولم تؤخذ فـي    . مقابل الخدمات العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية تحصى بصورة منتظمة        

وقدرت الخدمات الصافية المصدرة إلى المؤسـسات       . الحسبان خدمات النقل المصدرة الصافية    
تـشمل صـادرات    . ٢٠٠٤ضل االستقصاء الذي جرى مع مؤسسات كبيرة الحجم في العام           بف

الخدمات المالية حصة صافي المنتج المصرفي الناجمة عن الفوائد المحـصلة مـن الخـارج               
أما ايرادات التجارة   . وصافي الصادرات من خدمات إعادة التأمين، علماً أن هذه األخيرة سلبية          

  .هذه الدراسة فهي تقريبية إلى حد كبيرالثالثية الواردة في 
  

استعادت اإليرادات الصافية للمديرية العامة لالتصاالت الـسلكية والالسـلكية الناجمـة عـن              
، بعـد أن  ٩%)٩,٨ (+٢٠٠٨وفي العام %) ٣,٧ (+٢٠٠٧ نموها في العام    الدوليةاالتصاالت  

فـي العـام    % ٤,٧- و ٢٠٠٥في العـام    % ٣,٦ -: كانت قد سجلت تراجعاً لسنتين متتاليتين     
٢٠٠٦.  

                                                 
  . أرقام موّقتة ٩

 ٤٩



ما أرقام المبيعات التي حقّقتها في الخارج الشركات اللبنانية التي تقدم الخـدمات للمؤسـسات،               
صافية من مدفوعات الخدمات لغير المقيمين، فقد ارتفعت بحـسب تـصريحات المؤسـسات              

 ٢٤٥ و ٢٠٠٢ العـام     مليار ليرة لبنانية في    ٢٠٥الكبيرة الحجم التي تم استجوابها لتصل إلى        
، ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ وفي العامين    .١٠%١٩,٣ أي أنها سجلّت زيادة بنسبة       ٢٠٠٣مليار في العام    

إلـى  ) أوف شـور  (بحسب تصريحات مؤسسات    % ٢٥سجلت أرقام المبيعات نمواً بما نسبته       
في % ٦وبسبب عدم توافر دراسات إحصائية حديثة تم اعتماد معدل نمو بنسبة            . وزارة المالية 

وبسبب عدم امكانية تحديد أسـعار هـذه الخـدمات          .  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦قدير حسابات العامين    ت
بهدف تقدير معدل نمو حجم     % ١٠ومراقبتها تم اعتماد معدل النمو العام لألسعار البالغة نسبته          

  .هذه الخدمات
  

محصلة من   عن زيادة الفوائد ال    ٢٠٠٨نجم النمو الضخم التي سجلته الخدمات المالية في العام          
 المدفوعـة   الفوائـد الفـرق بـين     ارتفاع نسبة   قبل المصارف من توظيفاتها في الخارج وعن        

 مليـار   ١ ٠٤٧ارتفعت الفوائد المحصلة من المصارف من الخارج مـن          . والفوائد المقبوضة 
، بحسب تقديرات   ٢٠٠٨ مليار ليرة لبنانية في العام       ١ ٧٤٤ى  ـ إل ٢٠٠٧ليرة لبنانية في العام     

في العـام   % ٢٧,٥وبما أن نسبة الخدمة المصرفية من الفوائد المحصلة بلغت          .  لبنان مصرف
 ٢٨٨، بلغت حصة الفوائد المحتسبة على انهـا صـادرات           ٢٠٠٨في العام   % ٣٢,٨ و ٢٠٠٧

وتضاف العموالت الـصافية  . ٢٠٠٨ مليار في العام ٥٧٢ و٢٠٠٧مليار ليرة لبنانية في العام    
 ٢٠٠٧ مليار ليرة لبنانية عـام       ٦٧ العمليات مع الخارج والبالغة      التي تقبضها المصارف من   

  .الفرق بين الفوائد المدفوعة والفوائد المقبوضة إلى ٢٠٠٨ مليار عام ١٣٦و
  

 مليار ليـرة  ٥٤ و٥١ومن ناحية أخرى، بلغ صافي إيرادات خدمات إعادة التأمين مع الخارج       
قد تم طرح هذه المبـالغ مـن صـادرات          و.  على التوالي  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧لبنانية في العامين    

، %٥,١١١وبالتالي زادت الخدمات المالية الناجمة عن العمليات الخارجية بنـسبة            . الخدمات
  .منها إلى االرتفاع العام في األسعار% ١٠تعود بنسبة 

  
و وفي ما يتعلّق بمعدل النمو المعتمد لتقدير اإليرادات الصافية للتجارة الثالثية فهو معدل نم

، تراجع %)٣٢,٤ (+٢٠٠٤وبعد أن شهدت ازدهاراً في العام . حركة العبور وإعادة التصدير
 ٢٠٠٥ام ـفي الع%) ٣,٥-(ن الخارج بشكل مستمر ـصافي اإليرادات التجارية القادمة م

غير أن هذه االيرادات استعادت . ٢٠٠٧في العام %) ٣,٩-( و٢٠٠٦ في العام %)١٧,٨-(و
وكما هو الحال بالنسبة للخدمات المالية، تم %. ٢,١٧+ لتبلغ نسبتها ٢٠٠٨نشاطها في العام 

  %.١٠االعتبار أن أسعار خدمات التجارة الخارجية تضخمت بنسبة 
 
د

                                                

 نفقات السياح) 
 

الذين يدخلون سنوياً إلى لبنان ) عدا السوريين(وتم اعتماد معدل نمو عدد الزائرين األجانب 
 :اح وسائر الزائرين األجانب على األراضي اللبنانية يساويمعدل نمو حجم نفقات السيك
أما مؤشّر األسعار المعتمد في احتساب قيمة النفقات فهو مؤشر أسعار . ٢٠٠٨عام % ١٨,١+

  .االستهالك
  
  
  

 
  . أنقص من تقديرها٢٠٠٢-١٩٩٧ أظهر هذا االستقصاء أّن ارقام الصادرات من الخدمات الواردة في حسابات  ١٠

 ٥٠



 الحسابات المتكاملة. الجزء الثاني
 
 

بات لكّل من بإعداد سلسلة من الحسا (SCN٩٣) يوصي النظام الدولي للحسابات اإلقتصادية
 وسلسلة أخرى من الحسابات ١.Sالخمس المشار إليها بـ فئات عمالء االقتصاد الوطني 
  .٢.Sللعالم الخارجي المشار إليها بـ 

  
  : وتضم هذه الوحدات االقتصادية ما يلي 

  
Sقطاع المشروعات غير المالية : ١١  
Sقطاع المشروعات المالية: ١٢  
Sقطاع اإلدارات العامة : ١٣  
Sقطاع األسر المعيشية: ١٤  
Sقطاع الجمعيات غير الهادفة إلى الربح  : ١٥  

  
 ال يسمح واقع النظام اإلحصائي الوطني في لبنان بإعداد حسابات اقتصادية منفصلة لكّل من

ات غير كويستحيل بخاصة توزيع عمليات اإلنتاج والتوزيع بين الشر. فئات عمالء اإلقتصاد
 العناصر األساسية للحسابات - على نحو تقريبي– ولكن يمكن قياس المالية واألسر المعيشية،

 . وتلك المتعلقة بالقطاع الخارجيجملة العمالء المحليينالمتكاملة ل
  

وللقطاع ) ١.S(الحسابات المتكاملة لإلقتصاد الوطني ككّل ) ٢٨(و) ٢٧(يفصل الجدوالن 
تي تميزت بها الحركة االقتصادية ، ويتيحان استنتاج التدفقات األساسية ال)٢.S(الخارجي 

  .٢٠٠٨ و٢٠٠٧خالل العامين 
  

التي تظهر المجاميع اإلقتصادية عمالء اإلقتصاد الوطني يتناول الفصل األول حسابات 
حساب اإلنتاج، وحساب االستثمار والتوزيع األولي للمداخيل، وحساب التوزيع : األساسية

  .، وحساب رأس المال وأخيراً الحساب الماليالثانوي للمداخيل، وحساب استعمال المداخيل
  

ويتناول الفصل الثاني قياس العناصر األساسية لميزان المدفوعات الموزعة على أربعة 
حساب تبادل السلع والخدمات، وحساب المداخيل والتحويالت الجارية، : حسابات هي التالية

  .وحساب تحويل رأس المال وأخيراً الحساب المالي
  

التي تمكّنا من إعدادها فهي حسابات اإلدارة المركزية وحسابات العمالء بات أما حسا
 .وترد هذه الحسابات في أحد المالحق المرفقة بهذه الدراسة. المصارف التجارية

 
  
 

 ٥١



  ٢٧جدول 
 ٢٠٠٨ -٢٠٠٧ )١.S(الحسابات المتكاملة لإلقتصاد الوطني 

لبنانية  ليرة    مليار
 الموارداالستعماالت  

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧  ٢٠٠٨ ٢٠٠٧  اتالحساب
 . Iحساب اإلنتاج     

P٩١٣ ٥٧ ١٠٠ ٤٧    إنتاج تسويقي١١ 
P٦٤٦ ٦ ٥٠٩ ٥   إنتاج غير تسويقي١٢ 

D٢-D٢٠٣ ٧ ٧٦١ ٥    الرسوم ناقص اإلعانات٣ 
P٦٣٨ ٥٩٧٢٦ ٢٠  االستهالك الوسيط٢   
Bالصافية١ المضافة غير    ١٢٤ ٧٧٤٤٥ ٣٧     القيمة

٥٨المجموع ٧٦٢ ٧١ ٣٧٠ ٥٨ ٧٦٢ ٣٧٠٧١ 
II.حساب االستثمار وتوزيع المداخيل األولية ١  

B١٢٤ ٤٥ ٧٧٤ ٣٧   القيمة المضافة غير الصافية١ 
D٢–D٢٠٣ ٧ ٧٦١ ٥ ٢٠٣ ٧٦١٧ ٥   الرسوم ناقص اإلعانات٣ 

D٩٥٩ ٥ ١٠٠ ٨ ٠٩٠ ٠٢٤٦ ٨   الفوائد ٤١ 
   ٧٤٠ ٦٣١٢ ٣                القطاع الخاص
   ٣٥٠ ٣٩٣٣ ٤                القطاع العام

D١+D١٩٥ ٣١ ٦٦٨ ٢٥ ٦٥٨ ١٠٨٣٠ ٢٥ أجور ومداخيل أخرى..٤ 
Bالوطني القائم: الرصيد٥    ٥٣٠ ٤١٠٤٥ ٣٨   الدخل

٧٧المجموع ٤٨٠ ٨٩ ٣٠٣ ٧٧ ٤٨٠ ٣٠٣٨٩ 
II.حساب توزيع الدخل الثانوي ٢ 

B٥٣٠ ٤٥ ٤١٠ ٣٨   الرصيد الدخل الوطني القائم٥ 
D٧٥٤ ٢ ٩٤٤ ١ ٧٥٤ ٩٤٤٢ ١  الضرائب المباشرة٥ 

D٠٨٤ ١ ١٢٨ ١ ٠٨٤ ١٢٨١ ١   االشتراكات اإلجتماعية٦١ 
D٨٥٨ ١ ٨٧٢ ١ ٨٣٣ ٨٤٨١ ١  التقديمات اإلجتماعية٦٢ 
D٩١٩ ١١ ٨٩٤ ٦ ٥٢٧٥٦٠  الحواالت الجارية األخرى٧٩ 

Bالوطني المتاح: الرصيد٦    ٩١٤ ٨٠١٥٦ ٤٤   الدخل
٥٠المجموع ١٤٥ ٦٣ ٢٤٨ ٥٠ ١٤٥ ٢٤٨٦٣ 

II.حساب استعمال المداخيل ٤    
P٤٨٨ ٨٢٠٤٤ ٣٦  استهالك٢   
Bالقائم٨    ٤٢٦ ٩٨١١٢ ٧   الوفر

٤٤وطني المتاحالدخل ال= المجموع  ٩١٤ ٥٦ ٨٠١ ٤٤  ٩١٤ ٨٠١٥٦ 
III.حساب الرأسمال١  
B٤٢٦ ١٢ ٩٨١ ٧    الوفر القائم٨ 

P٨٠٩ ٤٦٢١٣ ١٠  تكوين الرأسمال الثابت٥١   
D٨٩٢ ٣ ٢٣٠ ٢ ١٠٥١٠٠  تحويل رأسمال٩ 
B٤٠٩ ٣٥٧٢- إلى التمويل) -( الحاجة/القدرة : الرصيد٩   

١٠المجموع ٣١٨ ١٦ ٢١١ ١٠  ٣١٨ ٢١١١٦ 
.IIIالحساب المالي ٢    
B٤٠٩ ٢ ٣٥٧-  إلى التمويل) -(أو الحاجة(+) القدرة ٩ 
F٣٩٠ ١٣ ٥٥٤ ٩ ٦٠٨ ٦٢٤١٨ ١٢  األوراق النقدية والودائع٢ 
F٣٢٢ ٦ ٠٠٧ ٣ ٨٧٥ ٧٥٧٥ ٢ األسهم األوراق المالية غير ٣ 
F٥٦٦ ٤ ٨٣١ ٢ ٣٦٩ ١٩٩٤ ٢  القروض٤ 
F٠٩٧ ١ ٦٥٢ ٢ ٠٦٩ ١-١٠٧  األسهم والمساهمات األخرى٥ 

١٧المجموع ٧٨٣ ٢٧ ٦٨٧ ١٧  ٧٨٣ ٦٨٧٢٧ 
  

 ٥٢



  ٢٨ جدول 
 ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ )٢.S(حسابات العالم الخارجي 

لبنانية  ليرة    مليار
 الموارد  االستعماالت 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٧٢٠٠٨  لحساباتا
 . I حساب تبادل السلع والخدمات    

 ٢٥٤ ٢٤ ٢٠٣ ١٨ االستيراد
   ٠٨٠ ٦٩٤١١ ٨التصدير

B١٧٤ ٥٠٩١٣ ٩  الميزان التجاري١١   
 ٢٥٤ ٢٤ ٢٠٣ ١٨  ٢٥٤ ٢٠٣٢٤ ١٨المجموع

II .حساب المداخيل والحواالت الجارية  
B١٧٣ ١٣ ٥٠٩ ٩   الميزان التجاري١١ 
D٥٧٧ ١ ٢٠١ ١ ٤٢١ ٧٥٥١  األجور وملحقاتها١ 

D٩٩٣ ١ ٢٤١ ٢ ٨٦٣ ٣١٧١ ٢  الفوائد٤١ 
D٤٩٨ ٤٢١ ١٩٠ ٤٢٧١ ١ )صافية(مداخيل أخرى ...٤ 

D٢٤٢٥   التقديمات اإلجتماعية٦٢   
D٣٥٩ ٣٦٧١١ ٦ الحواالت الجارية األخرى ٧٩   
Bالج١٢ العمليات    ٣٨٤ ٤٨١١ ٢   ارية ميزان

 ٢٤١ ١٧ ٣٧٢ ١٣  ٢٤١ ٣٧٢١٧ ١٣المجموع
١.III حساب الرأسمال  
B٣٨٤ ١ ٤٨١ ٢   ميزان العمليات الجارية١٢ 
D٧٩٢ ١٢٥٣ ٢ )صافي( تحويل رأسمال ٩   
Bدرة٩ الحاجة(+) ال    ٤٠٩ ٢-٣٥٧ ( ق  إلى التمويل) -أو

 ٣٨٤ ١ ٤٨١ ٢  ٣٨٤ ٤٨١١ ٢المجموع
III.الحساب المالي٢   
B٤٠٩ ٢- ٣٥٧  إلى التمويل) -(أو الحاجة(+) القدرة ٩ 
F٢١٨ ٥ ٠٧٠ ٣  )الصافية( األوراق النقدية والودائع ٢ 
F٢٥٠٤٤٧  األوراق المالية غير األسهم٣   
F٦٣٢١٩٦  القروض٤   
F١٦٧ ٥٤٤٢ ٢  األسهم والمساهمات األخرى٥   

 ٨١٠ ٢ ٤٢٧ ٣  ٨١٠ ٤٢٧٢ ٣المجموع
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  

 ٥٣



  الفصل األول
 الحسابات المتكاملة لإلقتصاد الوطني

  
  
 

التدفقات الناجمة عن النشاطات العمالء االقتصاديين أو تتوزع العمليات المختلفة المنجزة بين 
األرقام هي عبارة عن  : (اإلقتصادية على ست فئات أو فئات فرعية من الحسابات هي التالية

  ).ف الدولي للحساباترموز التصني
 

- I        .حساب اإلنتاج .  
-  .١.II  لي للمداخيلحساب االستثمار والتوزيع األو . 
-  .٢.II  حساب التوزيع الثانوي للمداخيل . 
- .٤.II   حساب استعمال المداخيل  . 
- III   .حساب رأس المال. ١. 
- .٢.III   الحساب المالي . 

 
 األساسية التي تكون النشاط االقتصادي وقد تم تلخيصها تتيح هذه الحسابات استنتاج المجاميع

  .التالي) ٢٩(في الجدول 
  

  ٢٩جدول 
  ٢٠٠٨ -٢٠٠٤  تطور المجاميع اإلقتصادية الرئيسية

لبنانية                   ليرة    مليار
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٥٢٠٠٦ ٢٠٠٤ نوع الحصيلة

 ١٢٤ ٤٥ ٧٧٤ ٣٧ ٨٢٦ ٩٢٣٣٣ ٨٦٧٣٢ ٣٢ المحلي القائم الناتج
 ٤٠٦ ٦٣٦ ٥٣١٧٨٧٥٦٧-  مداخيل عوامل اإلنتاج الصافية+ 
 ٥٣٠ ٤٥ ٤١٠ ٣٨ ٣٩٣ ٧١٠٣٤ ٣٣٦٣٣ ٣٢ الدخل الوطني القائم= 
 ٣٨٤ ١١ ٣٩١ ٦ ١٥٩ ٨٥١٦ ٤٥١٣ ٤ الحواالت الجارية الصافية+ 
 ٩١٤ ٥٦ ٨٠١ ٤٤ ٥٥٣ ٥٦١٤٠ ٧٨٧٣٧ ٣٦  الدخل الوطني المتاح القائم= 
 ٤٨٨ ٤٤- ٨٢٠ ٣٦- ١٥٩ ٣٣-٧٠٢ ٣٢-٧١٨ ٣٢-   االستهالك-

 ٤٢٦ ١٢ ٩٨١ ٧ ٣٩٤ ٨٥٩٧ ٠٦٩٤ ٤ اإلدخار الوطني القائم= 
 ٧٩٢ ٣ ١٢٥ ٢ ٠٩٦ ٢٧٩٤ ٩٠٤١ ١ تحويل الرساميل الصافية+ 
 ٢١٨ ١٦ ١٠٦ ١٠ ٤٩٠ ١٣٨١١ ٩٧٣٦ ٥ اإلدخار المتاح القائم= 
 ٨٠٩ ١٣ ٤٦٢ ١٠ ٧٣٣ ٢٢٢٧ ٢٨٤٧ ٧  تكوين الرأسمال الثابت-
 ٤٠٩ ٢ ٣٥٧- ٧٥٧ ٠٨٤٣ ١-٣١٢ ١- ) -(أو احتياجات التمويل(+)القدرة على التمويل =

 ٨١٠ ٢ ٤٢٧ ٣ ٢١٠٤٥٦ ٥٦٧٢ ١  تمويل خارجي + 
 ٢١٨ ٥ ٠٧٠ ٣ ٢١٣ ١٢٦٤ ٢٥٥١  ميزان المدفوعات = 

  ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٤تم تعديل األرقام العائدة إلى السنوات :  مالحظة   
  

 :السابق ما يلي) ٢٩(تحليل الجدول رقم نستنتج من 
  

 . لجملة العمالء االقتصادييننتاجاإلحساب رصيد أن الناتج المحلي القائم هو  -
 . أن الدخل الوطني القائم يشتقّ من حساب التوزيع األولي للمداخيل -
 . حساب التوزيع الثانوي للمداخيلرصيدأن الدخل الوطني المتاح القائم هو  -
 .حساب استعمال المداخيلرصيد  الوطني القائم هو أن اإلدخار -

 ٥٤



) -(واالحتياجات التمويلية (+) أن اإلدخار الوطني المتاح القائم والقدرة التمويلية  -
 . تطرح من حساب رأس المال

التغير في النقد "أن رصيد ميزان المدفوعات يندرج في الحساب المالي في خانة  -
 ".والودائع

 
 .الية هذه الحسابات بالتفصيلتتناول األقسام الت

  
  

  حساب اإلنتاج. القسم األول
 

يسجل حساب اإلنتاج، من حيث الموارد، قيمة انتاج قطاعات اقتصادية مختلفة ويسجل، من 
هذا الحساب مساوياً للناتج المحلي رصيد ويكون . حيث االستخدامات، قيمة االستهالك الوسيط

 .اإلجمالي
  

وإلى الضرائب ) ١٢.P(وإنتاج غير تسويقي ) ١١.P( إنتاج تسويقي وتقسم قيمة اإلنتاج إلى
 ). ٣.D – ٢.D(مخصوماً منها اإلعانات على المنتجات 

  
التسويقي) أ    (١١.P)اإلنتاج

  

    )  

 
يساوي اإلنتاج التسويقي اإليرادات غير المشتملة على الرسوم والضرائب التي تحصلها جميع 

ولكن بحسب طرق التقدير التي اعتُمدت في ظّل . وحدات اإلنتاج من بيع السلع والخدمات
غياب اإلحصاءات المالئمة، تشمل قيمة اإلنتاج التسويقي المذكورة هنا أيضاً قيمة اإلنتاج 

 .المستهلك ذاتياً
  

تساوي قيمة هذا اإلنتاج مجموع إنتاج جميع القطاعات التسويقية المحتسب بسعر السوق، 
  .  ومضافاً إليه إعانات االستثمارمخصوماً منه الرسوم غير المباشرة

  
يتناول الفصل األول من الجزء األول بالتفصيل اإلنتاج التسويقي المقدر باألسعار المدفوعة من 

  .قبل المستخدمين
  

التسويقي) ب غير   (١٢.P) اإلنتاج
 

.  فقطيمثل اإلنتاج غير التسويقي، كما هو وارد في هذه الحسابات، تقدير إنتاج اإلدارات العامة
وبالتالي فهو ال يتضمن قيمة اإلنتاج المستهلك ذاتياً من قبل األسر المعيشية وال إنتاج 

 .الجمعيات غير الهادفة إلى الربح
  

  .وقد تم عرض الطريقة المعتمدة في تقدير هذا اإلنتاج في الفصل األول من الجزء األول
  

على المنتجاتالضرائب) ج اإلعانات من )٣.D – ٢.D الصافية
  

في المبدأ، يجب أن يشمل هذا الحساب فقط الضرائب المفروضة على المنتجات صافية من 
 اإلعانات، ولكن بسبب غياب المعلومات الكافية تم األخذ بمجمل الضرائب غير المباشرة

 ٥٥



الرسوم الجمركية : وتشمل هذه الضرائب ما يلي. الداخلة في حساب استثمار المؤسسات
ك بعض المنتجات بما فيها الضريبة على القيمة المضافة المفروضة منذ والرسوم على استهال

، إضافة إلى أرباح المؤسسات العامة وأخيراً الرسوم البلدية وغيرها من ٢٠٠٢العام 
 .الضرائب

  

وقد تمت مراجعة الرسوم البلدية الواردة في هذه الدراسة وتنقيحها بعد اإلطّالع على حسابات 
 ٢٠٠٤الحجم وحسابات عينة من البلديات الصغيرة والمتوسطة الحجم لألعوام البلديات الكبيرة 

أما الرسوم المفروضة في السنوات األخرى فقد تم تقديرها من خالل المؤشرات . ٢٠٠٥و
كما . المستنتجة من حسابات الخزينة العامة التي تُحصل بعض الرسوم لحساب البلديات

أما الضرائب األخرى، . ي لتوازن حسابات القطاع العاموتتضمن هامشاً من التعديل الضرور
تطور مختلف أنواع ) ٣٠(ويبين الجدول . فيتّم الحصول عليها من الحسابات الختامية للدولة

  .٢٠٠٨ و٢٠٠٤الضرائب غير المباشرة ما بين 
  

 ٣٠جدول 
  ٢٠٠٨ -٢٠٠٤ها  الضرائب غير المباشرة حسب نوع

لبنانية                                                                                                      ليرة     مليار
 ٢٠٠٨م ٢٠٠٧ ٢٠٠٥٢٠٠٦ ٢٠٠٤  الضريبة نوع

 ٦٨٦ ٥٢٩٤٨١٤٦١٥٥٦  الرسوم الجمركية
 ٥٩٨ ٣ ٥٨٠ ٣٤٩٢ ٤٤٠٢ ٨٧٤٢ ٢ رسوم االستهالك

 ٠٢٨ ٢ ٠١١ ٤٢٨٢ ٦٦٣١ ١ ٤٥٣ ١ أرباح المؤسسات العامة
 ٣٤٥ ٢٦١٢٥٩٢٩٢ ٢٧٤  طوابع ورسوم أخرى 
 ٥٩٤ ٤٢٤٤٢٢٤٩٧٣٤٣  رسوم البلديات وتسوية

 ٤٨- ٢٢-٢٦-١٩-٦١-   اإلعانات-  
 ٢٠٣ ٧ ٧٦١ ٩٧٠٥ ٢٤٧٤ ٤٩٣٥ ٥ المجموع

   ٢٠٠٧تم تعديل األرقام العائدة إلى العام : مالحظة
  أرقام مؤقتة: م

  
الجمركيةبعد أن كانت  ، نتيجة السياسة ٢٠٠٣ و٢٠٠١د انخفضت بين األعوام قالرسوم

المتبعة من قبل الحكومة لناحية االستبدال التدريجي لهذه الرسوم بالضريبة على القيمة 
 وإنما بمعدل نمو أدنى من معدل نمو ٢٠٠٤المضافة، ارتفعت هذه الرسوم في العام 

عام % ٤,٣لواردات من للجمركية اعلى القيمة الجمركية الرسوم وتراجعت نسبة . الواردات
  . ٢٠٠٨عام % ٢,٨ و٢٠٠٧عام % ٣,١ إلى ٢٠٠٣

  

 
  

اإلستهالكأدناه أن جزءاً كبيراً من ) ٣١(يبين الجدول   يتكون من الضريبة على القيمة رسوم
  .٢٠٠٢المضافة المطبقة منذ العام 

 

 
 

 
 

 

 ٥٦



  ٣١جدول 
  ٢٠٠٨ -٢٠٠٤ رسوم االستهالك حسب نوعها

ليرة ل     بنانيةمليار
 ٢٠٠٨م ٢٠٠٧ ٢٠٠٥٢٠٠٦ ٢٠٠٤  الرسم نوع

 ٥٨١,٠ ٢ ٨٠٣,٠ ٦٦٠,٢١ ٥٦٠,٨١ ٦٨٨,٢١ ١ على القيمة المضافة
 ٢٤٦,١ ١٩٦,٥١٩٠,٨١٦٢,٠٢١١,٢ على التبغ

 ١٠٦,٩ ٨٤,٢٨٣,٨٦٤,٤٨٤,١  على السفر من المطار
 ١١٢,٣ ٦٤٤,٧٣٦٢,٢٢٣٠,٣١٨٤,٧ على المحروقات

 ٥٣٨,٨ ٢٤٢,٢٢٣٠,٥٢١٦,٥٢٨٦,٦  تسجيل السيارات على
 ١٢,٦ ١٨,١١١,٩١٦,٠١٠,٦ رسوم أخرى

 ٥٩٧,٧ ٣ ٥٨٠,٢ ٣٤٩,٣٢ ٤٤٠,٠٢ ٨٧٣,٩٢ ٢ المجموع
  أرقام مؤقتة: م
  

، بلغ متوسط نمو الضريبة على القيمة المضافة ما نسبته          ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤في الفترة الممتدة بين     
، ولكن نظراً إلـى عـدم       %٤٣,٢لنمو بما نسبته    ، قدر هذا ا   ٢٠٠٨وفي العام   . سنوياً% ٥,٩

وبحـسب تقـارير   .  مؤقتـة ٢٠٠٨توافر حسابات ختامية للدولة تعتبر البيانات المتعلقة بالعام      
في العـام   % ٢٩وزارة المالية بلغ معدل النمو الحقيقي للضريبة على القيمة المضافة ما نسبته             

انخفاض الضريبة على المحروقات بصورة     وقد أدت سياسة تثبيت أسعار البنزين إلى        . ٢٠٠٨
  .٢٠٠٤منتظمة منذ العام 

  
العامةوتُحتَسب   على أنها رسوم على المنتجات ألن الدولة هي التي تحدد أرباح المؤسسات

سجلت أرباح المؤسسات العامة العاملة . أسعار السلع والخدمات التي تنتجها هذه المؤسسات
إرتفعت هذه : لالسلكية نمواً ملحوظاً خالل السنوات األخيرةفي مجال االتصاالت السلكية وا

 مليار ١ ٤٥٦ و٢٠٠٤ مليار عام ١ ٣١٠ إلى ١٩٩٧ مليار ليرة لبنانية عام ١٤١األرباح من 
 ٢٠٠٧ مليار عام ١ ٦٦٠بِـ و٢٠٠٦ مليار ليرة لبنانية عام ١ ٢٩٨وقدرت بـ. ٢٠٠٥عام 
  .٢٠٠٨ عام ١ ٧٣٤بِـو

 

   

  

 
المقدمأما  العامةاإلعانات للمؤسسات :  والتي ترد في حسابات الدولة فهي على الشكل التالية

  ).٣٢جدول (
  

  ٣٢جدول 
  ٢٠٠٨ -٢٠٠٤اإلعانات الى المؤسسات العامة 

لبنانية       ليرة  مليار
 ٢٠٠٨م ٢٠٠٧ ٢٠٠٥٢٠٠٦ ٢٠٠٤ المؤسسة
 ٣٠,٧ -٥,٠-١٥,٠القمح والشمندر السكري مكتب
 - --- ١,٦ المياه مصالح
 ١٠,٠ ١٤,٠١٥,٠١٣,٠١٥,٩  النقل المشترك مصلحة
 ٤,٠ ٢٨,٢٤,٠٤,٠٤,٠  لبنان تلفزيون
 ٣,٠ ٢,١٠,٣٤,٠٢,٠ غيرها

 ٤٧,٧ ٦٠,٩١٩,٣٢٦,٠٢١,٩  المجموع
  أرقام مؤقتة: م

  

 ٥٧



ال تسجل اإلعانات التي تمنح لمؤسسة كهرباء لبنان في نفقات موازنة الدولة، بل تسجل في 
سجلت وقد . ة العامة على أنّها سلفات للمؤسسات العامة وتعالج كعمليات ماليةحساب الخزين

 ٥١١ و٢٠٠٣ مليار ليرة لبنانية عام ٨١ ارتفاعاً قدرهديون شركة كهرباء لبنان إزاء الخزينة 
تالية فلم تتوافر أما حسابات الخزينة لإلعوام ال. ٢٠٠٥ مليار عام ٧٣٤ و٢٠٠٤عام مليار 

غير أن التقارير الدورية التي تصدرها وزارة المالية تشير إلى أن نفقات . بالتفصيل بعد
 ١ ٤٩٧ و٢٠٠٦ مليار ليرة لبنانية عام ١ ٣٧١الخزينة العامة لحساب كهرباء لبنان بلغت 

وتجدر اإلشارة أيضاً إلى ان اإلعانات غير المباشرة . ٢٠٠٨ عام ٢ ٤٣٠ و٢٠٠٧مليار عام 
 . من الضرائب على التبغ المصنّعخصمتبغ والتي نجهل قيمتها تالتي تقدم إلى مزارعي ال

  

د

     

  

 االستخدامات الوسيطة) 
 

تساوي االستخدامات الوسيطة عمليات شراء السلع والخدمات االستهالكية من قبل وحدات 
االنتاج مخصوماً منها التغير في المخزون، ويتم تقييمها بأسعار السوق أي مشتملة كّل 

  .الرسوم
  

عرض االستهالك الوسيط لمختلف قطاعات النشاط االقتصادي في الفصل األول من وقد تم 
  .الجزء األول

  
  

  حساب اإلستثمار وتخصيص المداخيل األولية. القسم الثاني
 

ُيقصد بالمداخيل األولية كلفة عوامل اإلنتاج وغيرها من العناصر التي تدخل في قيمة الناتج 
ستثمار وتخصيص المداخيل األولية، لجهة الموارد، الناتج ويسجل حساب ا. المحلي القائم

كما . المحلي القائم وسائر أنواع المداخيل األولية التي تحصلها الوحدات االقتصادية الوطنية
. ويسجل، لجهة االستخدامات، المداخيل األولية المدفوعة من قبل الوحدات االقتصادية الوطنية

وبما أنّه . اني المجاميع أهمية وهو الدخل الوطني اإلجمالي هذا الحساب ثرصيدويستنتج من 
تم وضع حساب استثمار وتخصيص المداخيل األولية لوحدات اإلنتاج فقط، فهو يسمح بتفصيل 

 .الناتج المحلي القائم بحسب منظور الدخل
  
القائم) أ المحلي بالناتج الخاص الدخل   منظور
  

تج المحلي القائم بحسب كلفة عوامل اإلنتاج وغيرها من التالي توزيع النا) ٣٣(يظهر الجدول 
العناصر التي تندرج ضمن قيمته أي الرواتب واألجور وملحقاتها والضرائب غير المباشرة 

  .على المنتجات صافية من اإلعانات والفوائد وغيرها من المداخيل واالهتالكات
  

 ٣٣جدول 
  ٢٠٠٨ -٢٠٠٤ توزيع الناتج المحلي القائم على عوامل اإلنتاج

لبنانية       ليرة   مليار
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٥٢٠٠٦ ٢٠٠٤ عناصر الناتج المحلي القائم

 ٢٠٣ ٧ ٧٦١ ٩٧٠٥ ٢٤٧٤ ٤٩٣٥ ٥  المنتجات/الرسوم ناقص اإلعانات
 ٧٤٠ ٢ ٦٣١ ٩٢٥٣ ١٨٠٢ ٠٨٥٣ ٣   الفوائد

 ٦٥٨ ٣٠ ١٠٨ ٨٠٣٢٥ ٤٨٤٢٢ ٣٦٠٢١ ٢١ األجور والمداخيل األخرى
 ٥٢٤ ٤ ٢٧٣ ١٢٨٣ ٠١١٣ ٩٢٩٣ ٢ ) رصيد(ك اهتال

 ١٢٤ ٤٥ ٧٧٤ ٨٢٦٣٧ ٩٢٣٣٣ ٨٦٧٣٢ ٣٢ الناتج المحلي القائم = المجموع

 ٥٨



واألجورتمثل   مجموع تكاليف العمالة التي تتحملها المؤسسات اإلنتاجية وملحقاتها الرواتب
دارات العامة من وتُستخلص الرواتب واألجور المدفوعة من قبل اإل. واإلدارات العامة

انظر الجزء األول، الفصل  (١٠حسابات القطاع العام وقد تم عرض تطورها في الجدول رقم 
أما الرواتب واألجور وغيرها من تكاليف العمالة التي تدفعها المؤسسات ). األول، القسم الثامن

قصاءات، وقد  بفضل معطيات االست١٩٩٧اإلنتاجية فقد تم تقديرها أثناء وضع حسابات سنة 
في % ٢٩,١في القطاع اإلداري و% ٨٣,٢: %٣٥,٥بلغت حصتها من الناتج المحلي القائم 

 ١٩٩٨ولسوء الحظ ال تتوافر معلومات عن الفترة الممتدة بين األعوام . القطاع التسويقي
 الذي شمل المؤسسات الكبيرة ٢٠٠٤وإن استقصاء العام .  لمعرفة تطور هذه الحصة٢٠٠٨و

عدا خدمات االتصاالت السلكية ( مؤسسة خدمات ٢٧٠ مؤسسة صناعية و٢٤٠ما فيها الحجم ب
 مؤسسة تجارية، أظهر نسب تكاليف ٩٦و) والالسلكية والخدمات المالية وخدمات التعليم

  : كالتالي٢٠٠٣ و٢٠٠٢العمالة من أصل إجمالي القيمة المضافة في عامي 

 

  
  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  القطاع
  %٢٤,٢  %٢٤,٦  الصناعة

  %٣٢,٩  %٣٢,٤  خدماتال
  %١٠,٩  %١٠,٥  التجارة

  
المباشرةسجلت،في المقابل غير الضرائب منها اإلعانات- حصة صوماً  الناتج  من-م

 إلى ١٩٩٧عام % ١٠,٥، إذ ارتفعت من ٢٠٠٤ و١٩٩٧المحلي القائم، تقدماً هاماً ما بين 
ريبة على القيمة المضافة وقد نجم هذا االرتفاع األخير عن تطبيق الض. ٢٠٠٤عام % ١٦,٧

 ٢٠٠٥وفي العامين .  واتّساع قاعدة هذه الضريبة في السنتين التي تلتهما٢٠٠٢في شباط 
 مباشرة وحصتها من الناتج  الغير، أدى تراجع االستهالك إلى انخفاض الضرائب٢٠٠٦و

العامين ومع انتعاش االستهالك في %. ١٤,٧ثم إلى % ١٥,٩لذي تراجع إلى االمحلي القائم 
إلى االرتفاع  ، عادت حصة الضرائب غير المباشرة من الناتج المحلي القائم٢٠٠٨ و٢٠٠٧
  %.١٦و% ١٥,٣لتبلغ 

خ         

 
إلى أصحاب هذه الرساميل، مؤسسات  الرساميل المالية المدفوعة من قبل ال عائدات الفوائدتمثل

ليه أن هذه الفوائد ال ومن المتعارف ع. وهي ال تتضمن الفوائد التي تدفعها اإلدارات العامة
  .تستعمل في تقدير اإلنتاج غير التسويقي وبالتالي فهي ال تشكل جزءاً من الناتج المحلي القائم

  
 في الحسابات التي  المؤسسات اإلنتاجية، تناولناوبهدف تقدير تكاليف الفوائد التي تتحملها

وقد .  ومصارف االستثمارتشكل موضوع هذه الدراسة عائدات الودائع في المصارف التجارية
تم توزيع الفوائد التي تعطيها المصارف بين العمالء المدينين وفقاً لحصة دينهم إزاء 

وتجدر اإلشارة إلى أن جزءاً من الفوائد التي تقبضها المصارف يمثل أجور . المصارف
  .خدمات الوساطة المالية التي تقدمها هذه المصارف
 
 
 
 

 ٥٩



 ٣٤جدول 
  ٢٠٠٨ -٢٠٠٤ المصرفية المدفوعة من قبل مؤسسات اإلنتاج واالدارات احتساب الفوائد

لبنانية   ليرة    مليار
 ٢٠٠٧٢٠٠٨ ٢٠٠٥٢٠٠٦ ٢٠٠٤  المصارف معطيات

    المقبوضة الفوائد
 ١٧٣ ٧٥٤٣ ٢ ٥٠٢ ٩٧٨٢ ٠٨٣١ ٢    على سندات الخزينة
 ٧٤٤ ٠٤٧١ ١ ٠٤٧ ٢٧٩٢٧٩١    من غير المقيمين
 ٠٧٤ ٠٠٩٤ ٥ ١٧٣ ٤٢٩٤ ١٧١٤ ٤ رين  من مدينين آخ

 ٩٩٢ ٨١٠٨ ٨ ٧٢٢ ٦٨٦٧ ٥٣٣٦ ٦ المجموع
 ٠٤٦ ٣٨٦٦ ٦ ٤١٣ ٨٠١٥ ٨٣٢٤ ٤ الفوائد المدفوعة إلى المودعين

المقبوضة الفوائد على الفوائد المدفوعة ,     نسبة ٠,٧٢٥٠ ٠,٧٤٠٠,٧١٨٠,٧٠١ ٦٧٢ 
          :توزيع الفوائد المدفوعة إلى المودعين على حساب

 ١٣٤ ٩٩٦٢ ١ ٧٥٤ ٤٢٠١ ٥٤١١ ١  اإلدارات العامة   
 ١٧٣ ٧٥٩١ ٢٠٦٢٠٠٧٣٤ غير المقيمين  
 ٧٤٠ ٦٣١٢ ٣ ٩٢٥ ١٨٠٢ ٠٨٥٣ ٣ مؤسسات القطاع الخاص  

 ٠٤٦ ٣٨٦٦ ٦ ٤١٣ ٨٠١٥ ٨٣٢٤ ٤  المجموع

  
إلى ) كل أساسيالمؤسسات التجارية بش(وبالتالي، فإن الفوائد التي يدفعها القطاع الخاص 

 ٣ ٦٣١ و٢٠٠٤ مليار ليرة لبنانية عام ٣ ٠٨٥أصحاب الودائع بواسطة المصارف قدرت بـ
% ٦,١و% ٩,٦و% ٩,٤ أي بنسبة ٢٠٠٨ مليار عام ٢ ٧٤٠، و٢٠٠٧مليار ليرة لبنانية عام 

ته ، لم تتجاوز هذه الحصة ما نسب١٩٩٧من الناتج المحلي القائم بالتتالي ، علماً أنه في العام 
٥,٣.%  

  
أما الفوائد التي يدفعها القطاع العام والتي ال تدخل في قيمة الناتج المحلي القائم، وإنما تندرج 
في حساب التوزيع األولي بحسب ما هو متعارف عليه دولياً، فتُشتق من حسابات اإلدارات 

لواردة في وتقدر هذه األخيرة بحسب المعطيات ا. العامة بعد خصم قيمة الخدمات المصرفية
من خالل تطبيق نسبة قيمة الخدمات المصرفية من أصل الفوائد على الفوائد ) ٣٤(الجدول 

يبين الجدول التالي تطور أعباء الدين العام . التي تحصلها المصارف من سندات الخزينة
  .وتوزيعها بين فوائد وخدمات مصرفية

  
  ٣٥جدول

  ٢٠٠٨ -٢٠٠٤تطور خدمة الدين العام وحصة الفوائد منه 
لبنانية ليرة      مليار

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٥٢٠٠٦ ٢٠٠٤  تقسيم أعباء الدين
 ٦٢٨ ٤ ٣٢٨ ٥ ٣٧٥ ٧٢٤٤ ٣ ٢١٩ ٤  خدمة الدين

 ٢٧٨ ١ ٩٣٥ ٦٧٥٦٩٣٩٠٣  قيمة الخدمات المصرفية-
 ٣٥٠ ٣ ٣٩٣ ٤ ٤٧٢ ٠٣١٣ ٥٤٤٣ ٣ الفوائد المدفوعة= 

  

الدخل األخرىتتألّف  مستثمرةتوزع على أصحاب رؤوس األموال المن األنصبة التي  أنواع
وقد خضعت هذه اإليرادات إلى . في مجال اإلنتاج ومن المداخيل المختلطة للمتعهدين الفرديين

وكما الرواتب، .  وتبقى حصص أرباح حاملي األسهم غير معروفة١٩٩٧تقدير إجمالي عام 
ية من الناتج المحلي  فقط، وقد بلغت حصتها النسب١٩٩٧قدرت هذه المداخيل للعام 

  %.٤٢,٣القائم

  

 ٦٠



  
ونتيجة لعدم توافر المعلومات الكافية تصنّف الرواتب والمداخيل عدا الفوائد في بند واحد 

  .١٩٩٨اعتباراً من العام 
  

 رصيد حساب استثمار مؤسسات اإلنتاج مضافاً إليه القيمة االهتالكاتوفي الواقع، تعتبر
 لإلدارت العامة، وقد تم عرض هذا العنصر األخير في المقدرة الهتالك رأس المال الثابت

  .الذي يبين احتساب قيمة االنتاج غير التسويقي) ١٠(الجدول 

 

   

  

 
القائم) ب الوطني الدخل  احتساب
 

 حساب استثمار وتخصيص المداخيل األولية لجملة رصيدإن الدخل الوطني القائم هو 
قاس على أنه يساوي الناتج المحلي القائم مضافاً وهو بالتالي ي. القطاعات االقتصادية الوطنية

للمداخيل األولية الذي يساوي المداخيل الصافية المتلقاة )  االستخدامات–الموارد (إليه رصيد 
 ٢.Sويتم استخالص هذه األخيرة من حسابات العالم الخارجي . من الوحدات غير المقيمة

 .المفصلة في الفصل التالي) ٢٨الجدول (
  

في ) الفوائد والمداخيل األخرى، األجور(تم تفصيل رصيد أنواع المداخيل األولية الثالثة وقد 
 ).٣٦(الجدول 

 
  ٣٦جدول 

 ٢٠٠٨ -٢٠٠٤ مكونات الدخل الوطني القائم
لبنانية     ليرة  مليار

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٥٢٠٠٦ ٢٠٠٤  عناصر الدخل الوطني
 ١٢٤ ٤٥ ٧٧٤ ٣٧ ٨٢٦ ٩٢٣٣٣ ٨٦٧٣٢ ٣٢  الناتج المحلي القائم

 ١٣١- ٧٦ ٨٦٧١٤٣٢٧٧- الفوائد الخارجية الصافية
 ٥٣٦ ٥٦٠ ٣٣٦٦٤٤٢٩٠  المداخيل الخارجية األخرى الصافية

 ٥٣٠ ٤٥ ٤١٠ ٣٨ ٣٩٣ ٧١٠٣٤ ٣٣٦٣٣ ٣٢  الدخل الوطني القائم= المجموع 
  

وطني بعد أربع سنوات من تدهور المداخيل الخارجية الصافية التي أدت إلى نمو الدخل ال
القائم بنسبة متدنية عن نسبة نمو الناتج المحلي القائم، استعادت هذه المداخيل نشاطها في 

فبحسب تقديرات مصرف لبنان، انخفضت عمالة األجانب بنسبة : ٢٠٠٧ و٢٠٠٦العامين 
 الصورة  ايضاًوانعكست. ضئيلة وارتفعت مداخيل اللبنانيين العاملين في الخارج بشكل ملحوظ

لتتخطّى الفوائد المحصلة من قبل الللبنانيين على توظيفاتهم في الخارج  ٢٠٠٧و  ٢٠٠٥بين 
بشكل ، ارتفع الدخل الوطني القائم بنسبة تقّل ٢٠٠٨في العام . تلك المدفوعة لغير المقيمين

% ١٩,٥مقابل % ١٨,٥(عن نسبة إرتفاع الناتج المحلي القائم من حيث القيمة اإلسمية طفيف 
  ).القائمللناتج المحلي 

  

 ٦١



  حساب التوزيع الثانوي للدخل . القسم الثالث
  

 عمالءيسجل حساب التوزيع الثانوي للدخل، من حيث الموارد، الدخل الوطني القائم وموارد ال
 الناجمة عن أنواع التحويالت المختلفة كالضرائب المباشرة واالشتراكات والتقديمات وطنيونال

العمالء الوطنيون ويتم تسجيل تسديد تلك التحويالت من قبل . االجتماعية والتحويالت الجارية
هذا الحساب الدخل الوطني القائم مضافاً إليه رصيد وبالتالي يساوي . على أنها استخدامات

وبالتالي نحصل على حاصل ثالث يفيد في . صافي التحويالت الجارية القادمة من الخارج
  ".الدخل الوطني القائم المتاح"بـ دراسة أداء االقتصاد الوطني وهو ما يعرف 

 
 الضرائب المباشرة) أ
 

إن الضرائب المباشرة هي مبالغ إلزامية تقتطعها اإلدارات العامة من موارد القطاعات 
 .االقتصادية الوطنية ويتم تسجيلها في استخدامات القطاع الخاص وفي موارد اإلدارات العامة

  

وتشبه . يبة على الدخل والضريبة على األمالكالضر: هناك نوعان من الضرائب المباشرة
الضريبة على السيارات الخاصة الضريبة المفروضة على األمالك وقد تم احتسابها مع 

ويظهر . الضرائب المباشرة بخالف التصنيف اإلداري الذي يدرجها في رسوم االستهالك
قطع رائب مثلما ظهرت في المبالغ التي تستوفيها اإلدارة المركزية من هذه الض) ٣٧(الجدول 

  .حساب الدولة
  
 ٣٧جدول 

  ٢٠٠٨ -٢٠٠٤توزيع الضرائب المباشرة حسب نوعها 
لبنانية ليرة     مليار

 ٢٠٠٨م ٢٠٠٧ ٢٠٠٥٢٠٠٦ ٢٠٠٤ الضريبة نوع
 ٥٨٥ ١ ١٤٢ ١٨٤١ ٩٠٧١ ٨٠١ ضريبة الدخل

 ٧٨٤ ٣٩٦٤٠٩٥٧٩٥٢٦ على األمالك الضريبة
 ٣٨٥ ٢٣٨٢٣٧٢٦٥٢٧٦ على السيارات الضريبة
 ٧٥٤ ٢ ٩٤٤ ٠٢٩١ ٥٥٤٢ ٤٣٥١ ١ المجموع

  أرقام مؤقتة: م
  

 االشتراكات االجتماعية) ب
 

تشمل االشتراكات االجتماعية التي تمكنا من إحصائها في هذه الحسابات االشتراكات المحصلة 
 من قبل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والمبالغ التي تقتطعها الدولة من رواتب

غير أن هذه الدراسة لم تتطرق إلى المساهمات . الموظفين الحكوميين لتغذية صندوق التقاعد
اإللزامية في صناديق أخرى كتعاونية الموظفين الحكوميين، وذلك بسبب عدم وجود معلومات 

  .إحصائية تتعلّق بهذا الموضوع
 

مل إلى الصندوق الوطني ويفترض بجميع االشتراكات، بما فيها تلك التي يدفعها أرباب الع
للضمان االجتماعي، أن تكون مدفوعة من قبل الُمستَخدمين إذ يتم احتسابها ضمن تعويضات 

  .العمل ويتم تسجيلها على أنها موارد لإلدارات العامة
 

وتُدرج المبالغ المدفوعة من قبل الدولة إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في الموازنة 
 اشتراكات متوجبة على رب عمل يوظّف متعاقدين ال الت وليس على أنهافي بند التحوي

 ٦٢



تبقى تلك المدفوعات . يتمتعون بصفة الموظفين الحكوميين وبالتالي يخضعون إلى قانون العمل
 مليار عام ٣٤٠ و٢٠٠٤ مليار عام ٨٠ و٢٠٠٠ مليار ليرة لبنانية عام ٦٠(غير منتظمة 

وقد تم استثناء هذه المدفوعات  ). ٢٠٠٨مليار عام  ١٠٠، و٢٠٠٦ مليار عام ٢٢٠ و٢٠٠٥
  .من أجور العمال واالشتراكات االجتماعية

  
 ٣٨جدول 
 ٢٠٠٨ -٢٠٠٤ االقتصاديينالعمالء االشتراكات االجتماعية المدفوعة من قبل 

لبنانية       ليرة     مليار
 ٢٠٠٧٢٠٠٨ ٢٠٠٥٢٠٠٦ ٢٠٠٤  نوع االشتراك

 ٠٤٩٩٩٩ ١ ٧٥٩٩٤٦٨٦٥ إلجتماعياالشتراكات في صندوق الضمان ا
 ٧٩٨٥ ٨٦٨٥٨٥  إشتراكات الموظفين الحكوميين

 ٠٨٤ ١٢٨١ ١ ٠٣١٩٥١ ٨٤٥١   المجموع
  

االجتماعية) ج   التقديمات

  

 
 وهي تفوق تلك المسجلة في )II.٢(تظهر التقديمات االجتماعية على أنها موارد في الحساب 

لمعيشية المقيمة تحصل باإلضافة إلى التقديمات االستخدامات باعتبار أن بعض األسر ا
وقد قدرت معاشات التقاعد المدفوعة . المحلية، على معاشات تقاعد تدفعها هيئات غير مقيمة

 بفضل االستقصاء حول األوضاع ١٩٩٧ مليار ليرة لبنانية في العام ٢٣من الخارج بـ 
  .  بسبب عدم توافر المعلوماتوأبقيت ثابتةً خالل الفترة التي تلت . المعيشية لألسر

 
  ٣٩جدول 

 ٢٠٠٨ -٢٠٠٤توزيع التقديمات اإلجتماعية المحصلة حسب نوعها 
لبنانية     ليرة   مليار

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٥٢٠٠٦ ٢٠٠٤  نوع التقدمة
 ٨٧٨ ٩٣٩ ٨١٢٨٠١٨٢٩ تقديمات صندوق الضمان اإلجتماعي

المرض      تعويضات
 
 

٤٩٢ ٥٣٦ ٤٤٤٤٣٩٤٥١ 
ا  ٢٣٥ ٢٢٤ ٢١٧٢٢١٢٣١  لعائلية   التعويضات

نهاية الخدمة  ١٥١ ١٧٩ ١٥٠١٤١١٤٧     تعويضات
     معاشات التقاعد 

 ٩٥٥ ٩٠٩ ٨٢١٨٧٤٩٣٥   المدفوعة من الدولة
 ٢٥ ٢٤ ٢٣٢٣٢٣   المدفوعة من الخارج

 ٨٥٨ ١ ٨٧٢ ١ ٧٨٧ ٦٩٨١ ٦٥٦١ ١   المجموع
 

فهي تقتصر على ) المسجلة لجهة االستخدامات(نيون العمالء الوطقدمها يأما التقديمات التي 
التعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وعلى معاشات التقاعد التي 

 مليار ٨١٢ إلى ١٩٩٧ مليار ليرة لبنانية في العام ٤٠٧وقد ارتفعت األولى من . تدفعها الدولة
، وارتفعت ٢٠٠٨ مليار في العام ٨٧٨ و٢٠٠٧ مليار في العام ٩٣٩ ثم إلى ٢٠٠٤في العام 

  . مليار خالل الفترات ذاتها٩٥٥ و٩٠٩ مليار ومن ثم إلى ٨٢١ إلى ٥٢٨الثانية من 
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وكما االشتراكات اإلجتماعية، لم يتم التطرق إلى المنافع التي تقدمها صناديق أخرى في 
 .الحسابات الواردة في هذه الدراسة

   
     د

    

الجارية واح)  المتاح القائمالتحويالت الوطني الدخل   تساب
 

إيرادات الدولة غير الضريبية، : ثالثة أنواع من التدفقات هي" التحويالت الجارية"يشمل باب 
والمساعدات التي تقدمها الدولة لألفراد والجمعيات وهيئات أخرى مقيمة أو غير مقيمة من 

  .مقيمين إلى األسر المعيشية المقيمةالقطاع الخاص، وأخيراً التحويالت الجارية من قبل غير ال
  

مع هامش من التعديل يتعلق بالمساعدات قطع حساب الدولة يتم استخالص البابين األولين من 
  .المقدمة بواسطة إدارات أخرى

  
تُشتق التحويالت الخارجية الصافية من األساليب المعتمدة لتقدير مختلف بنود ميزان 

  .الي هذه األساليبالمدفوعات، ويتناول الفصل الت
 

 ٤٠جدول 
  ٢٠٠٨ -٢٠٠٤  الت الجارية المحصلة حسب نوعهاتحويتوزيع ال

ليرة   لبنانيةمليار
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٥٢٠٠٦ ٢٠٠٤  نوع التحويل

 ٣٢٧ ٣٢٧ ٣٠٣٢٨٣٢٩٨ ضريبية  الإيرادات الدولة غير 
 ٢٣٣ ١٩٩ ١٦٠١٢٤١٧٥  إعانات

 ٣٥٩ ١١ ٣٦٧ ٦ ١٣٦ ٨٢٨٦ ٤٢٨٣ ٤ الحواالت الخارجية الصافية
 ٩١٩ ١١ ٨٩٤ ٦ ٦٠٩ ٢٣٥٦ ٨٩١٤ ٤  المجموع

  
يساوي البند الُموازن لحساب التوزيع الثانوي للدخل، الدخل الوطني القائم مضافاً إليه 

) ٤١(المدفوعات الخارجية الصافية على شكل توزيع ثانوي بحسب ما هو مبين في الجدول 
  .أدناه

  
  ٤١جدول 

  ٢٠٠٨ -٢٠٠٤ي المتاح القائم إحتساب الدخل الوطن
لبنانية ليرة     مليار

   ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٥٢٠٠٦ ٢٠٠٤ 
 ٥٣٠ ٤٥ ٤١٠ ٣٨ ٣٩٣ ٧١٠٣٤ ٣٣٦٣٣ ٣٢  الدخل الوطني القائم

 ٢٥ ٢٤ ٢٣٢٣ ٢٣ معاشات التقاعد الوافدة من الخارج
 ٣٧٧ ١١ ٣٧٤ ٦ ١٤٣ ٨٣٨٦ ٣ ٤٤٢ ٤ الحواالت الخارجية الصافية

 ١٧- ٧- ٧-١١-١٣-  ظمات الدوليةناقص المساهمات للمن
 ٩١٤ ٥٦ ٨٠١ ٤٤ ٥٥٣ ٥٦١٤٠ ٧٨٧٣٧ ٣٦ الدخل الوطني المتاح القائم= المجموع 

  
، مالت التحويالت الخارجية الصافية إلى االنخفاض، ٢٠٠٢ و١٩٩٧في الفترة الممتدة ما بين 

، ٢٠٠٣وفي العام . قائممما جعل نمو الناتج المحلي القائم يتجاوز نمو الدخل الوطني المتاح ال
) راجع الفصل التالي(أظهرت نتائج ميزان المدفوعات حركة قوية للتحويالت الوافدة إلى لبنان 

مما جعل نمو الدخل الوطني المتاح القائم يتجاوز نمو الناتج المحلي القائم من حيث القيمة 
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حويالت الخارجية إن مستوى الت). للناتج المحلي القائم% ٥,٥مقابل % ١٢,٨(الجارية 
من هذا % ١١,٦ إنخفض إلى ١٩٩٧من الناتج المحلي القائم عام % ١٨,٣الصافية الذي بلغ 

 حيث سجل ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ و٢٠٠٦ وعاد ليرتفع بشكل ملحوظ في األعوام ٢٠٠٥الناتج عام 
من % ٢٥,٢ شكّلت هذه التحويالت ٢٠٠٨وعام . ميزان المدفوعات مرة أخرى فوائض كبيرة

  .٢٠٠٧في العام % ١٦,٩لمحلي القائم مقابل الناتج ا
  
  

 حساب استعمال الدخل. القسم الرابع
 

يسجل حساب استعمال الدخل االستهالك الوطني من حيث االستخدامات والدخل الوطني المتاح 
 .هذا الحساب االدخار الوطنيرصيد ويساوي . القائم من حيث الموارد

  
، اتجه إلى االنخفاض المطّرد وال سيما من ١٩٩٨ي العام بعد أن شهد اإلدخار الوطني نمواً ف

وبالتالي، فإن معدل االدخار اإلجمالي الذي وصل إلى . ٢٠٠٢ وحتى العام ٢٠٠٠العام 
ويبدو أن هذا التطور مرتبط بتطور . ٢٠٠٢عام % ٧,٧ انخفض إلى ١٩٩٧عام % ١٣,٤

الفترة األخيرة كما يتبين من دراسة التحويالت الخارجية التي شهدت انخفاضاً حاداً خالل 
، بلغ معدل اإلدخار ٢٠٠٣وبالتالي، مع انتعاش هذه التحويالت في العام . ميزان المدفوعات

وخالل الفترة . ٢٠٠٥عام % ١٢,٩ ثم ارتفع إلى ٢٠٠٤عام % ١١,١ثم تراجع إلى % ١٢,٤
تهالك وبالتالي بلغ معدل ، تجاوز نمو المداخيل المتاحة نمو االس٢٠٠٨ و٢٠٠٦الممتدة بين 

  .٢٠٠٨عام % ٢١,٨ و٢٠٠٧عام % ١٧,٨اإلدخار الوطني 
  
  

 حساب رأس المال. القسم الخامس
 

يسجل حساب رأس المال، من حيث االستخدامات، التكوين القائم لرأس المال الثابت والتغير 
سجل، من حيث وي. العمالء الوطنيونقوم بها يفي المخزون والتحويالت الرأسمالية التي 

 .الموارد، اإلدخار اإلجمالي والتحويالت الرأسمالية المقبوضة
  

تمثّل التحويالت الرأسمالية المسجلة في خانة االستخدامات، مساعدات إعادة اإلعمار التي 
وبعد أن . تدفعها الدولة لمهجري الحرب والتحويالت المدفوعة إلعادة إعمار جنوب لبنان

انخفضت ) ١٩٩٧ مليار ليرة لبنانية عام ٤٨١(ويالت مرتفعة في البداية كانت قيمة هذه التح
، عادت حركة إعانات إعادة ٢٠٠٤ومنذ العام . ٢٠٠٣ و٢٠٠٢تدريجياً لتصبح زهيدة بين 

 مليار ١٠٠ و٢٠٠٧ مليار ليرة لبنانية عام ١٠٥اإلعمار وإنما بنسبة طفيفة حيث بلغت قيمتها 
  .٢٠٠٨عام 

  

لمسجلة في خانة الموارد، فضالً عن تلك المسجلة في خانة االستخدامات، وتشتمل التحويالت ا
وقد شهدت هذه األخيرة أيضاً انخفاضاً . على صافي التحويالت الرأسمالية القادمة من الخارج

 ثم ٢٠٠٢ مليار عام ٣٧٥ إلى ١٩٩٧ مليار ليرة لبنانية عام ١ ٩٩٩تدريجياً إذ انتقلت من 
 و ٢٠٠٦ مليار عام ٤ ٠٩٦ و٢٠٠٥ مليار عام ١ ٢٧٩تصل إلى استعادت زخمها بعدئذ ل

إالّ أن هذه التقديرات هي أولية . ٢٠٠٨ مليار عام ٣ ٧٩٢ و٢٠٠٧ مليار عام ٢ ١٢٥
  .وناجمة عن تقديرات ميزان المدفوعات المبينة في الفصل التالي
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 أو االحتياجات حساب رأس المال اسم القدرة التمويلية إذا كان إيجابياًرصيد ُيطلق على 
وكما . كان مجموع االقتصاد اللبناني دائماً بحاجة إلى تمويل خارجي. التمويلية إذا كان سلبياً
، لم تكن قدرة األسر المعيشية على التمويل كافية لتلبية احتياجات )٤٢(يتبين من الجدول رقم 

يث سجل االقتصاد  ح٢٠٠٨ و٢٠٠٦مؤسسات اإلنتاج واإلدارات للتمويل، باستثناء العامين 
  .فائضاً

  
  ٤٢جدول 

  العمالء االقتصاديينبحسب )  - (لحتياجات التمويأو ا (+)  التمويل علىتوزيع القدرة
 ٢٠٠٨ -٢٠٠٤     

لبنانية ليرة     مليار
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦  الوحدة اإلقتصادية
 ٨٦٧- ٦٣١ ٢- ٥٧٦ ٢-٩٦١ ١-٥٢٩ ٢-  اإلدارات العامة 
 ١٥٧ ٩- ١٨٥ ٧- ٤٤٧ ٤-٠٦٧ ٤- ١٩٤ ٤- مؤسسات اإلنتاج

 ٤٣٢ ١٢ ٤٦٠ ٩ ٧٧٩ ٩٤٥١٠ ٤١١٤ ٥ األسر
 ٤٠٩ ٢ ٣٥٧- ٧٥٧ ٠٨٣٣ ١-٣١١ ١- المجموع

  
 ادخار هذه األسر على التمويلبحسب نظام المحاسبة المعتمد، تساوي قدرة األسر المعيشية 
 التحويالت الرأسمالية القادمة مضافاً إليه مداخيل المؤسسات اإلنتاجية غير الموزعة وصافي

وبالتالي فإن قدرة . ١١ويفترض أن تُدفع هذه األخيرة بالكامل إلى األسر المعيشية. من الخارج
 كما تم تعريفها تعتمد على التحويالت الخارجية الجارية على التمويلاألسر المعيشية 

ما يزيد (يلية مستوى قياسياً ، بلغت القدرة التمو٢٠٠٨وفي العام . والرأسمالية على حد سواء
بفضل التحويالت الهامة المسجلة، وبالتالي تخطّت ) ليرة لبنانية) تريليون( ألف مليار ١٢عن 

  .بنسبة كبيرة حاجات مؤسسات االنتاج واإلدارات إلى التمويل في تلك السنة
  

بت في القطاع إن حاجات مؤسسات اإلنتاج التمويلية تساوي التكوين القائم لرأس المال الثا
وبالتالي فإن . التسويقي والتغير في المخزونات ناقص المبالغ التي تُخصم على أنها اهالك

تطور االحتياجات التمويلية لدى مؤسسات اإلنتاج قد تبع تطور االستثمارات في القطاع 
  .٢٠٠٨ و٢٠٠٧ وارتفاعاً كبيراً عامي ٢٠٠٥الخاص الذي شهد تراجعاً عام 

  

ويفوق هذا العجز بكثير . إلدارات العامة إلى التمويل فتساوي العجز المالي العامأما حاجة ا
من الناتج % ١٥,٧وهو كان يمثل . قيمة االستثمارات العامة لكنه يميل إلى االنخفاض تدريجياً

 تراجعت ٢٠٠٧وعام . ٢٠٠٢من الدخل الوطني المتاح القائم عام % ١٤,٥المحلي القائم و
، شكّل العجز المالي العام ٢٠٠٨وفي العام %. ٦,٥و% ٧,٧التتالي إلى هاتين النسبتين ب

غير أننا . فقط من الدخل الوطني القائم المتاح% ١,٥فقط من الناتج المحلي القائم و% ١,٩
نذكر بأن ما تقدم هو العجز في الميزانية الذي ال يشمل العجز في عمليات الخزينة الخارجة 

سجيل سلفات الخزينة إلى شركة كهرباء لبنان على أنها إعانات وليس ولو تم ت. عن الميزانية
  .سلفات، لكان هذا العجز أكبر

  
  

                                                 
  . نذكر أيضاً بأن المؤسسات الفردية ال تصنّف ضمن األسر وإنما ضمن المؤسسات اإلنتاجية األخرى ١١
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 الحساب المالي. القسم السادس
 

يسجل الحساب المالي، من حيث االستخدامات، التغير في الديون والحقوق، كما يسجل، من 
لحساب المالي القدرة رصيد اي ويساو.  العمالء الوطنيونحيث الموارد، التغير في ديون

وترتكز . وينجم هذا التساوي عن مبدأ التوازن العام للحسابات. التمويلية أو الحاجة التمويلية
وهكذا، فإن . أساليب القياس المعتمدة في وضع الحسابات إلى حد بعيد على مبدأ التوازن هذا

ي حقوقها في حين تتم تغطية حاجة قدرة األسر المعيشية على التمويل تترجم بزيادة متكافئة ف
وأخيراً . مؤسسات اإلنتاج إلى التمويل بزيادة المساهمات وبالقروض التي يتم الحصول عليها

 .يترجم عجز اإلدارات العامة بزيادة في الدين العام توازي قيمة هذا العجز
  

ولي ضمن األبواب  والديون الواردة في الحسابات الحالية بحسب التصنيف الد الحقوقتم تبويب
، (F٤)، القروض(F٣)، األوراق المالية غير األسهم (F٢)النقد والودائع : األربعة التالية

 .(F٥)األسهم أو المساهمات 
  

والودائع) أ النقد في       (F٢)التغير

  

  
إن النقد والودائع التي أحصيت في هذه الدراسة تشمل فقط األوراق النقدية بالليرة اللبنانية التي 

صدرها المصرف المركزي والودائع التي يودعها المقيمون لدى الجهاز المصرفي وصافي ي
موجودات المصارف اللبنانية في الخارج، وهي ال تشمل األوراق النقدية بالدوالر أو بالعمالت 

وقد تم أيضاً . في المصارف خارج لبنان) عدا الجهاز المصرفي(األخرى وال ودائع المقيمين 
وإن األرقام المعتمدة هي مأخوذة من البيانات . نقد والودائع العائدة للقطاع العاماستثناء ال

  .المتعلقة بالكتلة النقدية الصادرة عن مصرف لبنان
  

يشكّل التغير في الكتلة النقدية مورداً للجهاز المصرفي واستخداماً للقطاع الخاص غير 
 األسر المعيشية والتغير في حساب وتتألف الكتلة بجزء كبير منها من ودائع. المصرفي

وهكذا فإن التغير في . الصندوق والمصرف للشركات غير المالية والتي يمكن اعتبارها زهيدة
 ثم إلى ٢٠٠٧ مليار عام ٩ ٥٥٤ إلى ٢٠٠٦ مليار عام ٥ ٠٩٠الكتلة النقدية التي ارتفعت من

قدرة التمويلية لألسر المعيشية  هو بجزء منه انعكاس لتطور ال٢٠٠٨ مليار في العام ١٣ ٣٩٠
  ). أنظر أعاله(
  

  ٤٣جدول 
  ٢٠٠٨ -٢٠٠٤صافي موجودات الجهاز المصرفي الخارجية تغير الكتلة النقدية و

لبنانية   ليرة   مليار
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ النقد نوع
 ٤٩٤ ١٢ ٣٥٣ ١ ٩٨٧-٥١٣ ١- ٩٨-  بالليرة اللبنانية النقد

 ٨٩٥ ٢٠٠ ٨ ٠٧٧ ٥٧٣٦ ٠٠٠٥ ٧ بيةبالعمالت األجن الودائع
 ٣٩٠ ١٣ ٥٥٤ ٩ ٠٩٠ ٠٦٠٥ ٩٠٢٤ ٦ الموارد= المجموع 

 ٢١٨ ٥ ٠٧٠ ٣ ٢١٣ ١٢٦٤ ٢٥٥١ صافي الموجودات الخارجية للمصارف
 ٦٠٨ ١٨ ٦٢٤ ١٢ ٣٠٣ ١٨٦٩ ١٥٧٥ ٧ االستعماالت = المجموع

  . ثابتةيحتسب تغيير الودائع بالعمالت األجنبية بأسعار صرف: مالحظة 
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 المكونة من عمالت أجنبية وليرة لبنانية من دوتأتي التقلّبات القوية المسجلة في تركيبة النق
 ومن الفرق في الفائدة على الليرة اللبنانية وعلى التقلبات الظرفية للثقة في العملة الوطنية

 العمالت األجنبية وتجدر اإلشارة إلى أنّه تم احتساب تغيرات الودائع في. العمالت األجنبية
  .بسعر صرف ثابت

   

  
ولجهة االستخدامات، تضاف الزيادة في صافي الموجودات الخارجية التي تملكها المصارف 

وتساوي الزيادة في صافي . المقيمة إلى قيمة التغير في العملة التي يملكها المقيمون
منها ودائع غير الموجودات الخارجية ودائع المصارف اللبنانية في الخارج مخصوماً 

رصيد وإن هذا التغير، بحسب تعريفه، يساوي . المقيمين، وهي تحتسب بسعر صرف ثابت
  .ميزان المدفوعات

  
  

غير األسهم) ب األوراق المالية     تغير

                                                

 
وحدها سندات الخزينة اللبنانية أخذت باالعتبار وأهملت األوراق المالية الصادرة عن القطاع 

توزيع سندات الخزينة بحسب ) ٤٤(ويظهر الجدول رقم . يالخاص أو القطاع الخارج
  .١٢المكتتبين

  

 
من حيث االستخدامات، يتم تسجيل تغير سندات الخزينة التي يكتتب فيها المصارف والمقيمون 

أما تلك التي تكتتب فيها اإلدارات المستقلة فهي تستثنى وفقاً ألصول توحيد . اآلخرون
التي يكتتب فيها المقيمون تعتبر السندات التي يكتتب فيها غير إضافة إلى السندات . الحسابات

ولكن تجدر اإلشارة إلى أن توزيع سندات الخزينة بين . المقيمين موارد لإلدارات العامة
ويفترض ان تكون سندات . مكتتبين مقيمين ومكتتبين غير مقيمين ليس معروفاً على وجه الدقة

مقيمين وتلك المتداولة بالعمالت األجنبية خارج المصارف في الخزينة بالليرة لبنانية في حوزة 
  .حوزة غير مقيمين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
١٢   أما الـسندات   . مأخوذة من ميزانيات هذه المصارف الصادرة عن مصرف لبنان        سندات الخزينة التي تكتتب فيها المصارف        إن

وتحتـسب تغيـرات   . التي يكتتب فيها الجمهور واإلدارات العامة فتحتسب إستناداً إلى اإلحصاءات المتوافرة من قبل مصرف لبنان          
ه بـين حـسابات الخزينـة وإحـصاءات     ويبدو أن هناك تفاوت ال يستهان ب. السندات بالعمالت األجنبية بحسب سعر صرف ثابت      

  .وبالتالي عمدنا إلى تقدير األرقام المعتمدة في الحسابات الوطنية.  مصرف لبنان
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  ٤٤جدول 
  ٢٠٠٨ -٢٠٠٤تغير سندات الخزينة حسب الجهة المكتتبة 

لبنانية ليرة     مليار
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ تبةتالمك الجهة

اللبنانية السندات    بالليرة
 ٢٥٣ ٤٧٥ ٣٦١٢٥٠٨٦٠١- اإلدارات العامة

 ٧١٥ ٦ ٦٢٦ ٧٩١٣٤٤٢ ٥٧١٢ ١ *المصارف
 ١٠٦- ١٤٨-٦٧٢٣٦٦-٨٩٦ ١-  غيرها وتعديالت

 ٨٦٣ ٦ ٩٥٤ ٥٧٠٣ ٣٧٠١ ٦٨٧٢-  المجموع
األجنبية  بالعمالت    السندات

 ٩٥٢- ٢٩٦٢٠٩ ٦٩٥٣ ٤٤٨ ٣  *المصارف
 ٢١٨ ٣٣٩٦٩-٢٤  مؤسسات مالية

 ٤٤٧ ٨٦٤٢٥٠ ١-٣٧٤٥٣٣  غيرها
 ٢٨٨- ٤٤٢٥٢٨ ١٩٦١ ٨٤٦١ ٣ لمجموعا

ات  العامةمجموع السن اإلدارات من المكتتبة عدا       د ما
 ٧٦٣ ٥ ٨٣٦ ٦٤٠٢ ٤٨٦٣ ٠١٩٣ ٥ *المصارف

 ١١٢ ٧٩-٧٠٤٣٧٥- ٨٧٢ ١- المقيمون من القطاع الخاص
 ٤٤٧ ٨٦٤٢٥٠ ١-٣٧٤٥٣٣ غير المقيمين

 ٣٢٢ ٦ ٠٠٧ ١٥٢٣ ٣١٥٢ ٥٢١٣ ٣ المجموع الموحد
  .مصرف لبنان والمصارف التجارية* 
  

، اتجهت إصدارات سندات الخزينة بالعمالت إلى الحلول مكان إصدارات ٢٠٠٤في العام 
وعام . وقد استأثرت المصارف بأكبر نسبة من هذه السندات. سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

افية من التسديدات بشكل ، تراجعت نسبة سندات الخزينة الصادرة بالعمالت األجنبية ص٢٠٠٥
 مليار مكتتبة من قبل ٦٦٢ مليار ليرة لبنانية بأسعار صرف ثابتة منها ١ ١٩٦(+ ملحوظ 

 مليار من أصل مجموع إصدارات صافية بلغت ٣ ٤٧٢ مقابل  والمؤسسات الماليةالمصارف
، أظهرت أصول ميزانية مصرف لبنان ٢٠٠٧عام ). ٢٠٠٤في  ة مليار ليرة لبناني٣ ٨٤٦
مقابل انخفاض بند فروقات )  مليار ليرة لبنانية٢ ٥٠٠ -(خفاض في محفظة سندات الخزينة ان

وإن هذه الكتابة .  من قانون النقد والتسليف١١٥القطع المدرج ضمن الخصوم بموجب المادة 
، ٢٠٠٨وفي العام . ب اإلصدارات صافية من التسديداتالمحاسبية لم تحتسب في احتسا

ينة بالعملة الوطنية زخمها ، حيث أن اإلصدارات صافية من التسديدات ت الخزاستعادت سندا
  .%٧٣,٦ارتفعت بنسبة 

  
التسليف) ج في     التغير

 
تمثل المبالغ المسجلة لجهة االستخدامات تغير الُسلَف المصرفية المبينة في اإلحصاءات 

. إلى المؤسسات العامةالمتعلقة بالوضع النقدي إضافة إلى تقديرات ُسلَف الخزينة الممنوحة 
وبسبب عدم توافر ميزانية عمومية موحدة لمجموع المؤسسات المالية،  لم تحتسب في النظام 
المحاسبي المعتمد القروض الممنوحة للقطاع غير المالي من قبل المؤسسات الخارجة عن 

 الممنوحة أما لجهة الموارد فتتضمن القروض أيضاً صافي الُسلَف الخارجية. النظام النقدي
 .لإلدارات العامة
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  ٤٥جدول 
  ٢٠٠٨ -٢٠٠٤ تغير التسليفات والقروض حسب نوعها

لبنانية   ليرة     مليار
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٥٢٠٠٦ ٢٠٠٤ التسليفات نوع

المصرفية     التسليفات
 ٧٤٦ ٥ ١٦٣٩١٤ ٤٦٤٦٧٨١ ١  للقطاع الخاص
 ٨٠٧ ٣- ١١٨-١٣٧ ٢٢٣١ ١-١٩٠ ١-  )صافية( للقطاع العام 
 ٨- ٣٥-٩-١٥١٨     تسليفات

العام-     القطاع  ٧٩٩ ٣- ٨٣-١٤٦ ٢٣١١ ١-٣٤١ ١-   ودائع
 ٩٣٩ ١ ٣٠٠٧٩٦ ٥٤٥٢-٢٧٤ مجموع التسليفات المصرفية

 ٤٣٠ ٢ ٤٠٣ ٣٧٠١ ٧٣٤١ ٥١١ سلفات الخزينة
 ٣٦٩ ٤ ١٩٩ ٦٧٠٢ ٧٨٥١٨٨٣ اإلستعماالت مجموع

 ١٩٦ ٣٠٧١٤٠١١٢٦٣٢  القروض الخارجية
 ٥٦٦ ٤ ٨٣١ ٧٨٣٢ ٠٩٢٣٢٩٣ ١ الموارد: مجموعال

 
الخاصاستعادت للقطاع المقدمة المصرفية  بعد ان سجلت ٢٠٠٤ زخمها في العام  الُسلَف

، عادت هذه ٢٠٠٥في عام . ٢٠٠٣ و١٩٩٧تباطؤاً واضحاً خالل الفترة الممتدة ما بين 
 ولكنها لم تستعد المستوى التي بلغته ٢٠٠٧ و٢٠٠٦الُسلَف لتتراجع ثم استعادت زخمها في 

 مليار ليرة لبنانية عام ٩١٤وقد بلغ مجموع الُسلَف صافية من التسديدات . ٢٠٠٤في العام 
 شهدت الُسلَف المصرفية ٢٠٠٨غير أنه في العام . ٢٠٠٤ مليارعام ١ ٤٦٤ مقابل ٢٠٠٧

 تطور توزيع الُسلَف في التالي )٤٦(يظهر الجدول . نمواً قياسياً بفضل الفائض في السيولة
  . القطاع المالي بحسب القطاع المستفيد بحسب بيانات مصرف لبنان

    

  

  
وتختلف هذه الُسلَف عن تلك التي تدرج في دراسة الوضع النقدي ألنها تشمل الُسلَف التي 

لكنها تسمح بتحديد التقلبات في توزيع . تقدمها مؤسسات االقراض الخارجة عن النظام النقدي
ونالحظ على سبيل المثال أن القروض الممنوحة لقطاع . لَف بحسب القطاعات وتطورهاالُس

  .٢٠٠٨البناء هي التي سجلّت أكبر نسبة نمو في العام 
 

  ٤٦جدول 
  ٢٠٠٨ -٢٠٠٤ تغير التسليفات المصرفية إلى القطاع الخاص حسب القطاعات اإلقتصادية

لبنانية ليرة   مليار
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦  قطاعال

 ٦٤ ١٦٣٤-٥٢ ٥٤- الزراعة
 ٧٥٣ ٣٨٥١٩١٣١٥٩٢  الصناعة
 ٧٤٥ ١ ٤١٤١١١٤٤٠- ٢٩٣  البناء

 ٠١٤ ١ ٤١٠٦٧٨٩١-٤٠٤  التجارة
 ٣٠١ ١ ٦٧٥ ١٣٩٨٠٧٨٢١ الخدمات

 ٢٣٥ ١ ٨٦١٩٧٢٥٤٤٨٥ المالية المؤسسات
 ٣٠٦ ٥٤١٨٩١٥١٩٠ األخرى المؤسسات

 ٩٣٧ ١٥٧ ٥٨٢٣٩٨٨٨٥١ أفراد
 ٣٥٥ ٧ ٤٦٢ ١٣٠٥ ٨٨٩٢٨٣٢ ١ المجموع

 
المصرفي للقطاع العامتُحتَسب النظام ويعكس التغير في القروض . صافية من الودائع ُسلَف

تبقى هذه األخيرة زهيدة، فالمصارف . التغير في الودائع أكثر مما يعكس التغير في القروض
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وعلى ما يبدو انعكست في العام .  الخزينةتمول القطاع العام من خالل االكتتابات في سندات
 االكتتابات الهامة التي قام بها مصرف لبنان والمصارف التجارية في سندات الخزينة ٢٠٠٨

 في زيادة ودائع الخزينة العامة لدى مصرف لبنان بشكل ) مليار ليرة لبنانية٥ ٧٦٣(+
  ).  مليار ليرة لبنانية٣ ٧٩٩ : (+ملحوظ

 
الخزينةإن العامة ُسلَف المؤسسات فالنظام .  مثل شركة كهرباء لبنان ليست معروفة بدقةإلى

وتبقى المبالغ . المحاسبي الحالي للقطاع العام ال يسمح بمعرفة تقسيم الُسلَف بحسب المستفيدين
  .المشار إليها تقريبية وتسمح بإيجاد توازن في حسابات اإلدارات العامة

    

   

   د

  

للقطاعأما التي أدرجت فهي تلك التي حصل عليها مجلس اإلنماء العام االستدانات الخارجية
تلجأ الحكومة . واإلعمار والهيئات الحكومية األخرى كما وردت في احصاءات مصرف لبنان

  ).يورو بوندز(إلى التمويل الخارجي من خالل إصدار سندات بالعمالت األجنبية 
  

المساهمات)  أو األسهم  تغير
 

وتمثل األرقام المشار إليها لجهة . عطيات عن ميزانيات الشركاتال توجد حالياً أية م
االستخدامات بالمبدًأ تغير حقوق األسر المعيشية على ملكية مؤسسات اإلنتاج أكانت شركات 

كما وتتضمن هذه األرقام المبالغ المدفوعة من قبل األسر المعيشية . مغفلة أو مؤسسات فردية
 بفضل ١٩٩٧ مليار ليرة لبنانية عام ١ ٣٢٨ قدرت بـلشراء المساكن الجديدة، والتي 

ومع غياب معطيات عن السنوات التالية تم تقدير . االستقصاء حول األوضاع المعيشية لألسر
 . مساهمة األسر المعيشية في التكوين القائم لرأسمال مؤسسات اإلنتاج بحسب المبالغ المتبقية

  
لمقيمين االستثمارات المباشرة لغير المقيمين وتقدر أما لجهة الموارد، فتُضاف إلى مساهمات ا

  .راجع الفصل التالي.هذه االستثمارات في إطار ميزان المدفوعات 
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  الفصل الثاني
  حسابات العالم الخارجي وميزان المدفوعات

 
 

تُسجَّل العمليات الُمنجزة مع العالم الخارجي في أربعة حسابات تستنتج منها البنود الُموازِنة 
 : ألساسية لميزان المدفوعاتا

I.  الميزان التجاريرصيده حساب تبادل السلع والخدمات الذي يساوي.  
II. ميزان رصيده     حساب المداخيل األولية والتحويالت الجارية الذي يساوي

 .ةالجاريالعمليات 
III.القدرة التمويلية أو رصيده حساب التحويالت الرأسمالية الذي يساوي  ١

 .االحتياجات التمويلية
III.العجز أو الفائض في ميزان المدفوعاترصيده الحساب المالي الذي يساوي  ٢. 

  
  .المختلفةاألرصدة هذه ) ٤٧(يعرض الجدول 

  
  ٤٧جدول 

  ٢٠٠٨ -٢٠٠٤تطور مختلف األرصدة لميزان المدفوعات 
لبنانية   ليرة     مليار

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع الرصيد
 ١٧٤ ١٣ ٥٠٩ ٩ ٠٦٦ ٠٠١٧ ١٣٥٧ ٧  الميزان التجاري

 ٧٩٠ ١١- ٠٢٨ ٧- ٧٢٧ ٦-٦٣٨ ٤-٩٢٠ ٣-  صافي الدخل والحواالت الجارية+ 
 ٣٨٤ ١ ٤٨١ ٢ ٣٦٣٣٣٩ ٢١٥٢ ٣  ميزان العمليات الجارية= 
 ٧٩٢ ٣- ١٢٥ ٢- ٠٩٦ ٤-٢٧٩ ١-٩٠٤ ١-  صافي تحويل الرساميل + 
 ٤٠٩ ٢- ٣٥٧ ٧٥٧ ٣-٠٨٣ ٣١١١ ١ الحاجة إلى التمويل/القدرة على التمويل= 
 ٨١٠ ٢- ٤٢٧ ٣- ٤٥٦-٢١٠ ٢-٥٦٧ ١-  صافي التمويل الخارجي+ 

 ٤٤٧- ٢٥٠- ٨٦٤ ٥٣٤١-٣٧٤-    القروض
الخزينة       سندات

  
-١٩٦- ٦٣٢- ١١٢-١٤٠-٣٠٧ 

مباشرة    ١٦٧ ٢- ٥٤٤ ٢- ٢٠٨ ٢-٥٣٦ ١-٨٨٦-  صافي إستثمارات
 ٢١٨ ٥- ٠٧٠ ٣- ٢١٣ ٤-١٢٦ ١-٢٥٥- ميزان المدفوعات= 
  

البلد،: مالحظة مدفوعات ميزان في زاً العالم الخارجي حساب في اإليجابي الرصيد يعتبر
الرصيد السلبي فائضاً يعتبر قد سجل فائضاً. بينما المدفوعات ميزان يكون األساس هذا وعلى

من الفترة الممتدة .٢٠٠٨إلى ٢٠٠٤خالل

      عج     
         

      
  
  

  حساب تبادل السلع والخدمات. القسم األول
  

ل في حساب تبادل السلع والخدمات مع العالم الخارجي الصادرات لجهة االستخدامات، تُسجَّ
سبق وتناولنا هذه المجاميع في الفصلين الثاني والخامس من الجزء . والواردات لجهة الموارد

وإن رصيد هذا الحساب الذي يطلق عليه اسم الميزان التجاري له معنى أشمل من . األول
مصطلح ألن عمليات التبادل هذه ال تقتصر على البضائع وحسب بل تشتمل المعنى الجاري لل

 . أيضاً على الصادرات من الخدمات الصافية
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 انخفض العجز في تبادل ٢٠٠٢ و١٩٩٧بين . كان الميزان التجاري في لبنان في عجز دائم
ة ركود  مليار نتيج٥ ٤٤٠ مليار ليرة لبنانية إلى ٨ ٠٠٩السلع والخدمات مع الخارج من 

، ارتفع العجز من جديد ٢٠٠٤ و٢٠٠٣في العامين . الواردات ونمو الصادرات بشكل ملحوظ
 مليار، نتيجة نمو الواردات بنسبة تفوق نسبة ٧ ١٣٥ مليار ليرة لبنانية ثم ٦ ٢٤٢ليصل إلى 

 وفي . استقر العجز تقريباً على المستوى ذاته٢٠٠٦ و٢٠٠٥وفي العامين . نمو الصادرات
 مليار ١٣ ١٧٤ مليار و٩ ٥٠٩ سجل العجز مستويات قياسية إذ بلغ ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ن العامي

من الناتج % ٣٣ كان هذا العجز يمثل ١٩٩٧عام  .على التوالي بسبب نمو مرتفع للواردات
من % ١٨,٨ لم يمثّل هذا العجز إال ٢٠٠٢عام . من االنفاق الوطني% ٢٤,٨المحلي القائم و

وقد ارتفعت هذه النسب بالتتالي إلى . من اإلنفاق الوطني% ١٥,٩الناتج المحلي القائم و
% ٢٠,١و% ٢٥,٢ و٢٠٠٦عام % ١٧,٣و% ٢٠,٩ وإلى ٢٠٠٥عام % ١٧,٥و% ٢١,٣
  %.٢٢,٧و% ٢٩,٢: ١٩٩٧ مما كانت عليه في العام ٢٠٠٨ واقتربت في العام ٢٠٠٧عام 

  

ض نتيجة زيادة تقديرات تجدر اإلشارة إلى أنّه تمت مراجعة تقديرات الميزان التجاري لتخفّ
  .الصادرات من الخدمات الصافية

  
 

  حساب المداخيل األولية والتحويالت الجارية. القسم الثاني
  

ُيسجِّل هذا الحساب، لجهة االستخدامات، المداخيل األولية التي يدفعها قطاع العالم الخارجي 
ويبين، لجهة الموارد، .  الخارجللمقيمين اللبنانيين إضافة إلى التحويالت الصافية الوافدة من

رصيد حساب تبادل السلع والخدمات ويسجل المداخيل األولية التي يدفعها االقتصاد الوطني 
 .لغير المقيمين

  

وكما الميزان التجاري، فإن هذا . ة الجاريعملياتالرصيد لميزان  هذا الحساب رصيديساوي 
من . عجز بالنسبة للبنانارجي مما يشير إلى الميزان األخير إيجابي بالنسبة إلى العالم الخ

 انخفاضاً تبعاً لتحسن الميزان التجاري ة الجاري العمليات، سجل ميزان٢٠٠٢ إلى١٩٩٧
وفي .  سجل انخفاضاً حاداً بعد أن استعادت التحويالت نشاطها٢٠٠٣لصالح لبنان، وفي العام 

ؤ التحويالت الجارية إلى ارتفاع ميزان ، أدت الزيادة الكبيرة في الواردات وتباط٢٠٠٤العام 
 عاد هذا الميزان ٢٠٠٥عام . ١٩٩٧ إلى المستوى الذي كان عليه عام ةالجاريالعمليات 

 ٢٠٠٦ عام وقد أدى جمود الواردات والحركة القوية للتحويالت إلى لبنان. لينخفض مجدداً
، ارتفع ٢٠٠٧في العام . إلى انخفاض الميزان الجاري إلى أدنى مستوى له منذ عشر سنوات

 ثم عاد ٢٠٠٥عجز لبنان لناحية العمليات الجارية مع العام الخارجي ليبلغ مستواه في العام 
  . نتيجة االرتفاع الكبير في التحويالت٢٠٠٨وانخفض في العام 

  

  .نورد في ما يلي عرضاً لتطور عناصر هذا الحساب
  

األولية) أ    المداخيل

    

   
اإلنتاج، األجور والفوائد مداخيل عوامل التي يطلق عليها أيضاً اسم تشمل المداخيل األولية، 

  .وغيرها من إيرادات العمل أو رأس المال
  

العمل، تم تقدير ١٩٩٧عام  إيرادات من وغيرها  التي يحصل عليها المقيمون األجور
دير وقد تم تق. اللبنانيون من الخارج بفضل استقصاء أجري حول األوضاع المعيشية لألسر
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أما بالنسبة إلى . هذه األرقام للسنوات التالية استناداً إلى مؤشّر تكرر سفر اللبنانيين إلى الخارج
األجور المدفوعة إلى غير المقيمين، فقد قدرت بالتناسب مع تطور القيمة المضافة في قطاعي 

ى ميزان ولكن وبعد التغييرات الجديدة التي أدخلها مصرف لبنان عل. الزراعة والبناء
المدفوعات، تم اعتماد مؤشرات جديدة لتطور هذه المداخيل، وإنما من دون التوصل إلى أرقام 

  ).٢٨راجع الجدول . (اكثر موثوقية
  
 المحصلة من المقيمين اللبنانيين على توظيفاتهم في الخارج والفوائد المدفوعة إلى  الفوائدأما

ف لبنان في إطار األعمال التي تجري على ميزان غير المقيمين فيتم تقديرها من قبل مصر
وتشير هذه التقديرات إلى تراجع واضح في الفوائد المحصلة التي انخفضت من . المدفوعات

، في حين سجلت ٢٠٠٣ مليار ليرة عام ٥٤٩ إلى ١٩٩٧ مليار ليرة لبنانية عام ١ ٢٩٧
 مليار ليرة لبنانية ٩٥١ إذ انتقلت من الفوائد المدفوعة للمستثمرين غير المقيمين ارتفاعاً هاماً

 إذ ٢٠٠٢ بعد أن كانت قد بلغت ذروتها في العام ٢٠٠٣ مليار عام  ١ ٦٥٢ إلى ١٩٩٧عام 
 سجلت الفوائد المحصلة والمدفوعة ارتفاعاً ولكن بقي ٢٠٠٤وفي العام .  مليار١ ٧٤٧بلغت 

، ٢٠٠٥ولكن منذ العام ). ة مليار ليرة لبناني٩٤٦ – ١ ٨١٣(الرصيد لصالح غير المقيمين 
تخطّت الفوائد المحصلة من اللبنانيين تلك المدفوعة لغير المقيمين مما أسفر عن فائض إيجابي 

 مليار عام ٧٦ و٢٠٠٦ مليار عام ٢٧٧ و٢٠٠٥ مليار ليرة لبنانية عام ١٤٣بلغت قيمته 
ن من توظيفاتهم ، انعكس الوضع من جديد إذ تدنت إيرادات المقيمي٢٠٠٨في العام .  ٢٠٠٧

  .  مليار ليرة لبنانية عن الفوائد التي تدفع لغير المقيمين١٣٠في الخارج بما مقداره 
  

وبما أن الفوائد تشكّل القسط األكبر من المداخيل األولية المتبادلة مع القطاع الخارجي، شهد 
حوظاً منذ العام الدخل الصافي الوافد لعوامل اإلنتاج الناتج عن القطاع الخارجي تراجعاً مل

 حيث ارتفعت مساهمة القطاع الخارجي في الدخل ٢٠٠٠ و١٩٩٧فبعد تقدم ما بين : ٢٠٠١
 مليار ١٧٧ مليار ليرة لبنانية، انخفض هذا الدخل الصافي إلى ٧٣٩ إلى ٤٧٢الوطني من 

 مليار ٦٨٣- (٢٠٠٣، وعام ) مليار ليرة لبنانية٣٨٨- (٢٠٠٢ وأصبح سلبياً عام ٢٠٠١عام 
، عاد هذا الدخل الصافي ليصبح ٢٠٠٥ومنذ العام ).  مليار٥٣١-( ٢٠٠٤وعام  )  لبنانيةليرة

 مليار ليرة لبنانية بالتتالي في ٤٠٦+ و٦٣٦+ و٥٦٧+ مليار، ٧٨٧(+إيجابياً لمصلحة لبنان 
  ).٢٩راجع الجدول ). (٢٠٠٨ و٢٠٠٧ ، ٢٠٠٦، ٢٠٠٥األعوام 

  
الصافية) ب الجارية    التحويالت
 

فاد لبنان من تدفّق التحويالت القادمة من الخارج، ولكن ال تتوافر أيةّ إحصاءات لطالما است
كانت الطريقة المعتمدة لتقدير التحويالت الجارية . جدية عن طبيعة هذه التحويالت ومقدارها

على " الخطأ والسهو"تقضي باعتبار كل األموال المتبقية في ميزان المدفوعات أي تحت باب 
 وتوزيع هذه األموال المتبقية بين تحويالت جارية وتحويالت رأسمالية بحسب أنها تحويالت

وجاءت مفاتيح التوزيع الناتجة بين التحويالت . الظروف العامة والسيما وضع االستثمارات
 ، ١٩٩٧ في ٠,٧/٠,٣: الجارية والتحويالت الرأسمالية، مع تعديل بسيط، على الشكل التالي

  ؛٢٠٠٢ و٢٠٠٠ في العامين ٠,٨٥/٠,١٥؛ ١٩٩٩م  عا٠,٨/٠,٢؛ ٢٠٠٤ و١٩٩٨
 ٢٠٠٧ و٢٠٠٥ربع في العامين / ؛ ثالثة أرباع٢٠٠٣ثلث عام / ؛ ثلثين٢٠٠١ عام ٠,٩/٠,١
  .٢٠٠٦ عام ٠,٦/٠,٤؛ وأخيراً ٢٠٠٨و
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. ٢٠٠٢ و١٩٩٧كان االتجاه العام للتحويالت الخارجية الصافية يميل نحو االنخفاض ما بين 
رات في لبنان إلى االنخفاض، كان من الطبيعي اعتبار أن هذا وفي ظّل ميل االستثما

وفي العام . االنخفاض قد أثر على التحويالت الرأسمالية أكثر منه على التحويالت الجارية
، تبين من الفائض الكبير في ميزان المدفوعات أن التحويالت إلى لبنان كانت ضخمة ٢٠٠٣

اً إلى اتجاه االستثمارات في القطاع الخاص نحو ونظر. نتيجة زيادة اإليرادات النفطية
االرتفاع، اعتبرت الزيادة في التحويالت الرأسمالية أكثر اهمية من الزيادة التي سجلتها 

 ولكن بمستوى ٢٠٠٥ و٢٠٠٤ثبت هذا الوضع على حاله في العامين . التحويالت الجارية
 آالف مليار ١٠أكثر من (ة  تسجل التحويالت مستويات قياسي٢٠٠٦ومنذ العام . أضعف

 ألف ١٥ وأكثر من ٢٠٠٧ آالف مليار عام ٨ أكثر من ٢٠٠٦ليرة لبنانية عام ) تريليون(
  ). ٢٠٠٨عام ) تريليون(مليار 

  
تُضاف إلى التحويالت الجارية الصافية معاشات التقاعد وغيرها من المنافع االجتماعية 

 ١٩٩٧ مليار ليرة لبنانية عام ٢٣عات بـوقد تم تقدير هذه المدفو. المحصلة من الخارج
بفضل االستقصاء عن األوضاع المعيشية لألسر ثّم اعتبرت أنها بقيت على هذا المستوى حتى 

  .٢٠٠٨ مليار عام ٢٥ و ٢٠٠٧ مليار ليرة لبنانية عام ٢٤ثم قدرت بـ . ٢٠٠٦العام 
  
  

 حساب التحويالت الرأسمالية. القسم الثالث
  

، ويبين، لجهة االستخدامات، ة  الجاري العمليات لجهة الموارد، ميزانيبين هذا الحساب،
  .التحويالت الرأسمالية الصافية

  

تم تقدير التحويالت الرأسمالية الصافية وفق الطريقة ذاتها التي استعملت لتقدير التحويالت 
لتحويالت وأدت طريقة التقدير هذه إلى إظهار انخفاض في ا. راجع القسم السابق: الجارية

 مليار ليرة لبنانية عام ١ ٨٩٥من : ٢٠٠٢ و١٩٩٧الرأسمالية الخارجية الصافية ما بين 
 ٢ زادت هذه التحويالت لتتراوح بين ٢٠٠٣ومنذ العام . ٢٠٠٢ مليار عام ٤٩٤ إلى ١٩٩٧

  .٢٠٠٨ و٢٠٠٦ليرة لبنانية بين ) تريليون( أالف مليار ٤و
    

يساوي رصيد هذا الحساب من حيث القيمة المطلقة قدرة ونظراً إلى التوازن العام للحسابات، 
كان هذا الرصيد إيجابياً . االقتصاد الوطني على التمويل أو حاجة هذا االقتصاد إلى التمويل

 في ما خال ٢٠٠٨-١٩٩٧طوال الفترة الممتدة بين ) للخارج أي سلبياً لالقتصاد الوطني(
  .٢٠٠٨ و٢٠٠٦ و٢٠٠٣األعوام 

  
  

 الحساب المالي. القسم الرابع
 

يسجل الحساب المالي التغير في الذمم لجهة االستخدامات ولجهة الموارد التغير في التزامات 
لحساب المالي تماماً القدرة التمويلية رصيد اويساوي . العالم الخارجي إزاء االقتصاد الوطني

 . ةوقد تم تسجيل صافي الُسلَف والديون لكل فئ. او االحتياجات التمويلية
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 :االستخدامات لجهة نجد
  

) (   

) 

) ( 

غير األسهم  أ المالية  األوراق
يقدر مصرف . يقصد بها التغير في محفظة سندات الخزينة اللبنانية التي يملكها غير المقيمين

 .انظر الفصل السابق، القسم السادس، الفقرة ب. لبنان هذه المبالغ
  

 القروض )ب
ها مجلس اإلنماء واإلعمار وسائر الهيئات هنا نجد فقط االستدانات الخارجية التي يقوم ب

 .العامة
  

والمساهمات  ج  األسهم
يتكون الجزء األكبر من حقوق غير المقيمين على ملكية المؤسسات االنتاجية من االمالك 

، تم تقدير تغير تلك ١٩٩٧واستناداً إلى تقدير أجري في إطار وضع الحسابات للعام . العقارية
لية بشكل نسبي مع االستثمارات المباشرة التي سجلها مصرف لبنان الحقوق في السنوات التا

 .في تقديراته لعناصر ميزان المدفوعات
  

 نظامإضافة إلى القدرة التمويلية، التغير الصافي للموجودات الخارجية للالموارد  لجهةنسجل، 
ريفه المتعارف ويمثل هذا التغير، بحسب تع". النقد والودائع"المصرفي اللبناني تحت باب 

  . عليه، الرصيد النهائي لميزان المدفوعات
  

 بفضل ٢٠٠٢ وفائضاً عام ٢٠٠١نالحظ مما تقدم أن ميزان المدفوعات سجل عجزاً قوياً عام 
، ٢٠٠٣في العام . ٢مساهمة الهيئات األجنبية في تمويل الخزينة اللبنانية تنفيذاً لقرارات باريس

 أكبر بفعل التأثير المزدوج الستمرار عمليات شراء سندات سجل ميزان المدفوعات فائضاً
، بالرغم من ٢٠٠٤وفي العام . الخزينة ومساهمة التحويالت الرأسمالية أو التحويالت الجارية

النمو القوي الذي سجلته التحويالت، كان الفائض في ميزان المدفوعات أقّل مما كان عليه في 
 ".يورو بوندز"لقوي في االستيراد واكتتابات أقّل في سندات الفترة السابقة بسبب االرتفاع ا

، نجم الفائض في ميزان المدفوعات عن عودة االستثمارات المباشرة وال ٢٠٠٥ومنذ العام 
  .سيما في قطاع العقارات
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  خاتمة
  
 

لتي تم  األساليب ااستناداً الى ٢٠٠٨ إلى ٢٠٠٣ الحسابات اإلقتصادية للسنوات إن تقدير
ليس تقييم تطور االقتصاد الكلّي أتاح . ٢٠٠٢ إلى ١٩٩٧اعتمادها في إعداد حسابات السنوات 

 على خصائص االقتصاد والنظام تالتغييرات التي طرأساهم في تحديد فحسب بل أيضاً 
المالي في لبنان وقياس مدى تأثّر النشاط االقتصادي بتداعيات أهم األحداث السياسية التي 

  :نورد في ما يلي باختصار أهم الوقائع المستخلصة من هذه الحسابات. هدتها هذه السنواتش
  

الذي يحدث)  أ( الطلب في التغير تجاه الصالبة من بشيء اللبناني اإلنتاجي الجهاز يتميز
الواردات في حدة تأثيراً أكثر

            
     

)        
       

 
 اسـتعادت   ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ وأوِقفَت فـي الـسنتين       ٢٠٠٤إن دورة النمو التي بدأت في سنة        

غير أن الناتج المحلي القائم سـجل نمـواً   . ٢٠٠٨ وازدهرت في سنة    ٢٠٠٧الحركة في سنة    
 مقابل زيادة   ٢٠٠٨في سنة   % ٩,٣ و ٢٠٠٧في سنة   % ٧,٥: تقّل نسبته عن نسبة نمو الطلب     

وبعكـس   . ٢٠٠٨في سنة   % ١١,٨ و ٢٠٠٧في سنة   % ١٠,٤ بنسبةالطلب باألسعار الثابتة    
وهكـذا فـي الـسنتين      .  يؤدي انخفاض الطلب بالضرورة إلى تراجع النشاط الداخلي        ذلك، ال 
من حيث القيمة   % ٠,٥و  % ١، في حين كان الطلب اإلجمالي يتراجع بنسبة         ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥

  ).٢٠٠٦في سنة % ٠,٦+ و٢٠٠٥في سنة % ١(+الحقيقية بقي معدل نمو االقتصاد إيجابياً 
  

وهكذا بلغ : ي إلى تغييرات أكبر في الواردات في ذات االتجاهغير أن أي تغير في الطلب يؤد
في سنة % ١٦,٩ و٢٠٠٧في سنة % ١٧,٢معدل نمو الواردات من حيث القيمة الحقيقية 

 حيث كان الطلب اإلجمالي في تراجع، انخفضت ٢٠٠٦ و٢٠٠٥وخالل السنتين . ٢٠٠٨
  %.٣,٢و% ٥,٧كميات السلع المستوردة بالتتالي إلى 

  

الذيب ) ب المهيمن الدور والطلب الخارجي حركة االستثمارات تعزز الظروف، حسب
هذا الدور او تُضعف الطلب تغير في الخاص االستهالك   يلعبه

  

، ساهم الطلب من قبل األسر واالستثمارات والطلب الخارجي بنسب شبه ٢٠٠٤في سنة 
انية التي شهدت نمواً قوياً ، السنة الث٢٠٠٧وفي سنة . متساوية في زيادة الطلب اإلجمالي

كانت مساهمة الصادرات أقّل أهمية، حيث أن االستثمارات هي التي ساهمت في دفع عجلة 
 استعاد طلب األسر دوره ٢٠٠٨عام . م بقدر مساهمة اإلستهالك أو أكثرالنمو إلى األما

  ).٤٨راجع الجدول (المهيمن في نمو الطلب 
  

  ٤٨جدول 
   سنوياً /لب في نمو هذا الطلب بالنسبة المئويةمساهمة مختلف مكونات الط

 ٢٠٠٧٢٠٠٨ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ مكونات الطلب
 ٣,٨٥,٤ ١,٢-١,١- ٣,١  االستهالك الخاص
 ٠,٥٠,٨ ٠,٤٠,٠٠,٣-  االستهالك العام

 ٤,٠٣,٥ ٠,٦٠,٥-٣,١تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون
 ٢,١٢,١ ٠,١-٣,٣٠,٧  التصدير

 ١٠,٤١١,٨ ٠,٥-١,٠-٩,١لطلب اإلجماليا
  إن المساهمة في نمو الطلب تحتسب من خالل ضرب نمو المكونة بنسبة قيمة هذه المكونة على قيمة الطلب اإلجمالي: مالحظة
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نموها) ج  االستثمارات الخاصة واصلت )    
  

) قيمةمن حيث ال% ١١,٩ (+٢٠٠٣بعد فترة من التراجع، انتعشت االستثمارات في سنة 
%). ٠,١ (+٢٠٠٥ثم شهدت جموداً في سنة %) ٢٣,٤ (+٢٠٠٤وتابعت تطورها في سنة 

 ويعود السبب وراء هذا الجمود إلى تراجع االستثمارات العامة وانخفاض المخزونات، إذ أن
من حيث % ٩,٥(+التكوين القائم لرأس المال الثابت في المؤسسات الخاصة واصل نموه 

وفي سنة . بفضل تدفق الرساميل األجنبية بدافع توظيفها) ث الحجممن حي% ٥,٦+القيمة،
، وبالرغم من العدوان االسرائيلي على لبنان، زادت االستثمارات الخاصة والعامة ٢٠٠٦
 بلغت نسبته ٢٠٠٧من حيث القيمة الحقيقية وسجلّت معدل نمو قياسي في سنة % ٣,٥بنسبة 
، حافظت االستثمارات ٢٠٠٨وفي سنة ).  مخزوناتإذا ما استثينا الزيادة في ال% ٢١% (٢٥

  .باألسعار الثابتة% ٢٠,٤من حيث القيمة و% ٣٤,٥: الخاصة على ازدهارها
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% السنة

  
          د(

  

السنوات)  خالل بنسبة طفيفة الداخلي واالنتاج الوطني اإلنفاق بين الفارق البنيوي ازداد
  األخيرة

  
دى إلى تخفيف الفارق من حيث القيمة  والذي أ٢٠٠٢-١٩٩٧بعد التقدم الذي شهدته السنوات 

% ٢١النسبية بين اإلنفاق الوطني والناتج المحلي القائم، ارتفع هذا الفارق ليتراوح بين 
 بعد أن ٢٠٠٨في سنة % ٢٩ و٢٠٠٧في سنة % ٢٥ وليبلغ ٢٠٠٦ و٢٠٠٣ما بين % ٢٢و

. ٢٠٠٢ سنة% ١٨,٥ إلى ١٩٩٧من الناتج المحلي القائم سنة % ٣٣,٠كان قد تراجع من 
ويأتي هذا التطور نتيجة االختالف الكبير القائم بين تطور مختلف القطاعات االقتصادية 

  .وأسعار االستيراد واإلنتاج
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معـدل نمو المـوارد%  بالسنة

  
  

من اإلنفاق % ٢٤,٨وفي المقابل، فإن العجز التجاري في السلع والخدمات الذي كان يغطّي 
وقد تراوحت . ٢٠٠٢سنة من هذا اإلنفاق في % ١٥,٦ تراجع إلى ١٩٩٧الوطني في سنة 
% ٢٠,١ ثم عادت وارتفعت إلى ٢٠٠٦ و٢٠٠٣بين السنوات % ١٨و% ١٧هذه النسبة بين 

  .٢٠٠٨في سنة % ٢٢,٧ و٢٠٠٧في سنة 
 

الناتج المحلي القائم
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)(  

  

مستمره السلعل ضعف  قطاعات إنتاج
 

 استمرت حصة الزراعة من الناتج المحلي القائم ٢٠٠٥ و١٩٩٧في الفترة الممتدة بين 
 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ثم عادت وارتفعت في السنتين % ٥,٢إلى % ٦,٧ضت من بالتراجع وانخف

 انخفضت هذه الحصة من جديد لتصل إلى ٢٠٠٨وفي سنة %. ٦بكثير عن الى ما ال يزيد 
كما أن حصة القطاعات التصنيعية وقطاع الطاقة من الناتج المحلي القائم استمرت في %. ٥,٧
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في سنة % ٤,٨ و٢٠٠٧في سنة % ٧,٢  إلى١٩٩٧في سنة % ١٣,٧التراجع لتهبط من 
ويعزى السبب األكبر في هذا التراجع إلى التدهور الكبير في القيمة المضافة لقطاع . ٢٠٠٨
وحدها حصة القطاعات التصنيعية من الناتج المحلي القائم حافظت على مستواها . الطاقة

ذاته الذي تبعته أسعار وجدير بالذكر أنه لو تبعت أسعار عوامل االنتاج االتجاه %) . ٨,٨(
 .نمواً أكبر مجموع القيم المضافة، بدالً من أن تنخفض أو تجمد، لشهد قطاع الصناعة
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توزيع الناتج المحلي القائم بحسب القطاعات

      

  
  

 تميزت بازدهار في القطاع التجاري نتيجة االرتفاع الكبير في طلب ٢٠٠٨غير أن سنة 
  . األسر للسلع المعمرة المستوردة بجزء كبير منها

  
أسعار ا) و( ارتفاع االستهالكانعكس على أسعار جزئياً الستيراد  

  
 ١٩٩٧في الفترة الممتدة بين % ٤,١كانت أسعار استيراد الوحدات قد تراجعت بمعدل 

 وقد نجم هذا االنخفاض بجزئه األكبر عن ارتفاع قيمة الليرة اللبنانية بالمقارنة مع ٢٠٠٢و
، بدأت الليرة ٢٠٠٣ي سنة وف. العمالت األجنبية الرئيسية وانخفاض أسعار المواد األولية

اللبنانية المرتبطة بالدوالر األميركي تفقد قيمتها في حين استعادت أسعار المواد األولية ميلها 
أما األسعار الداخلية فلم تتبع %. ٥,٦إلى االرتفاع، ما أدى إلى ارتفاع أسعار االستيراد بمعدل 
وقد ثبت هذا . فقط% ٣,٦تفاعاً بنسبة نفس االتجاه باعتبار أن أسعار االستهالك سجلت ار

 ارتفعت قيم وحدات السلع ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٤من : األمر على حاله خالل األعوام التي تلت
.  سنوياً فقط% ٣,٣سنوياً في حين ارتفعت أسعار االستهالك بمعدل % ٧المستوردة بمعدل 

زدوج ألسعار االستيراد بفعل التأثير الم%) ١٠,٣(+ فقد شهدت تضخماً قوياً ٢٠٠٨أما سنة 
  %.  ٩,٢وأسعار عوامل االنتاج الداخلية التي ارتفعت بنسبة % ١٤التي ارتفعت بنسبة 
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  زادت التبعية للتحويالت الخارجية )ز(

 
كان العجز في تبادل السلع والخدمات مع الخارج ُيغَطَّى دائماً بفضل المداخيل والتحويالت 

ويل االقتصاد الوطني سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من الخارجية التي كانت تساهم في تم
  .خالل المساهمة في تكوين ادخار األسر

  
 المباشرة حركتها توبعد فترة من التراجع، استعادت التحويالت المقدرة عدا االستثمارا

وبالتالي ارتفعت حصة المداخيل والتحويالت الخارجية الجارية من . ٢٠٠٣وانتعاشها منذ سنة 
 ٢٠٠٧في سنة % ١٥,٧ و ٢٠٠٣في سنة % ١٣,٦لدخل الوطني القائم المتاح إلى ا
 إلى١٩٩٧في سنة % ١٨,٦  بعد أن كانت قد انخفضت من ٢٠٠٨في سنة % ٢٠,٨و

  .٢٠٠٢في سنة % ٧,٥
  

معـدل  نمـو األسعـار % بالسنة
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ميزان المدفوعات إيجابياً ) ح(    بقي
  

حيان باستثمارات مباشرة إن التحويالت الجارية او الرأسمالية الهامة المصحوبة في غالب األ
أو باكتتابات في سندات الخزينة سدت عجز الميزان التجاري مما أدى إلى حصول فائض في 

، أدى انخفاض الواردات نتيجة تدني الطلب ٢٠٠٦ و٢٠٠٥وفي السنتين . ميزان المدفوعات
 ٢٠٠٦سنة وكانت نسبة هذا الفائض أكبر في . أيضاً إلى تحقيق فائض في ميزان المدفوعات

 ساهمت التحويالت في تحقيق فائض ٢٠٠٨ و٢٠٠٧وفي السنتين . بفعل زيادة التحويالت
  .بالرغم من الزيادة الكبيرة في الواردات والعجز في الميزان التجاري
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 ال

االستثمارات الخاصة)( مت المصارف      

 لم تسهم هذه ،٢٠٠٧في سنة ). التغير في المخزون+التكوين القائم لرأس المال الثابت(

السنة

  
وطني ) ط( نما اإلدخار 

  
سنة  بعد أن كان قد بلغ أوجه في ٢٠٠٢ و١٩٩٩تراجع صافي اإلدخار الوطني بحدة ما بين 

 وبفضل استعادة النشاط وبخاصة بفضل ٢٠٠٣وفي سنة ).  مليار ليرة لبنانية٤ ٤٧٦ (١٩٩٨
الفائض في ميزان المدفوعات، زاد اإلدخار الوطني بنسبة كبيرة ثم تراجع قليالً في سنة 

 ٢٠٠٥وإن األحداث السياسية التي شهدتها السنتين .  بفعل ازدياد نفقات االستهالك٢٠٠٤
، ٢٠٠٨ و٢٠٠٧وفي السنتين .  األسر على اإلدخار أكثر منه على االستهالك حثّت ٢٠٠٦و

سجل الدخل المتاح معدل نمواً يفوق معدل نمو االستهالك مما جعل اإلدخار يبلغ مستويات 
% ٢١,٩و% ١٧,٩ مليار ليرة لبنانية ليستأثر بالتتالي بنحو ١٢ ٤٢٦ و٧ ٩٨١قياسية بمقدار 

  .المتاحمن الدخل الوطني القائم 
  

تمويل ي في ساه
  
 ١٩٩٧أت مساهمة الجهاز المصرفي في تمويل االستثمارات الخاصة بالتراجع منذ سنة بد

وقد استثمر فائض سيولة المصارف في سندات الخزينة أو . ٢٠٠٣لتصبح حتى سلبية في سنة 
، استعادت القروض ٢٠٠٤وفي سنة . تم توظيفه في الخارج أو تجميده لدى مصرف لبنان

من استثمارات هذا % ٢٠المصرفية للقطاع الخاص نشاطها وأصبح تغيرها إيجابياً ومثّل 
 عادت هذه القروض لتتراجع مقابل استثمارات القطاع الخاص ٢٠٠٥ولكن منذ سنة . القطاع
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، دفع فائض ٢٠٠٨وفي سنة . من تمويل االستثمارات الخاصة% ١٠القروض إالّ بنحو 
 الذي يغذي الودائع المصرفية واالنخفاض النسبي في معدالت الفوائد المصارف اإلدخار

لقطاع لوبالتالي بلغ تغير التسليفات . لقطاع الخاص بقدر القطاع العامجارية إلى تمويل ا

فبعد أن تراوحت . ٢٠٠٣، استمر العجز العام في االنخفاض الذي بدأ في سنة ٢٠٠٥ي سنة 
ن ي ب%نسبة الناتج ى ١٩٩٧ن

في السنتين  . ٢٠٠٥في سنة  % ٦ و٢٠٠٣لمحلي القائم في سنة ق من الناتج ا٢,١
، تراجع العجز بنسبة كبيرة ٢٠٠٨وفي سنة %.  ٧ ارتفع من جديد ليبلغ نحو ٢٠٠٧ و٢٠٠

المقدمة على خدمة الدين العام في عمل ) ما عدا هامش المصارف(ن الفوائد الصافية 
فهي كانت تشك : التوزيع الثانوي بقيت مهيمنة على الرغم من التراجع الملحوظ الذي سجلته

دخل بشكل ضرائب مباشرة واشتراكات اجتماعية ف من االقتطاعات اإللزامية من ال% ١٤١
 ٠٠٣في سنة % ١٧٤ و٢٠٠٢في سنة % ١٧٥وقد ارتفعت هذه النسبة إلى . ١٩٩٧سنة 

ثم عاد . ٢٠٠٦ و٢٠٠٥في السنتين % ١٠٦ و٢٠٠٤في سنة % ١٣٧وانخفضت إلى 
 بسب %٨٠ لتبلغ ٢٠٠٨ وانخفضت من جديد في سنة ٢٠٠٧في سنة % ١٢٥وارتفعت إلى 

  .فاض الفوائد وارتفاع الضرائب المباشرةانخ
  

أما الدين العام صافي من الوادئع لدى مصرف لبنان فقد بدأت قيمته النسبية بالنسبة إلى النات 
في سن % ١٥٦ إلى ٢٠٠٦في نهاية % ١٦٧من : ٢٠٠٧المحلي القائم بالتراجع منذ سنة 

  .٢٠٠٨في سنة % ١٣٩ و٢٠٠٧
  

  

 
 
 
 
 
 

الت
  . من استثمارات المؤسسات الخاصة% ٤٤ نحو الخاص

  
  تواصل انخفاض عجز الموازنة العامة)ق(

  
ف

ين % ٢٠و ١٥ العجز بي   انخفضت إل٢٠٠٢-م  المحل القائم ما
ط% ١ ف

٦
فقط من الناتج المحلي % ١,٩نتيجة االرتفاع الكبير في الضرائب على االستهالك وشكّل 

  .القائم
  

سابقة هو عجز الموازنة الذي ال يشمل سلفات الخزينة ولكن العجز المشار إليه في الفقرة ال
ولو أدرجت هذه السلفات في الموازنة على أساس أنها إعانات . إلى مؤسسة كهرباء لبنان

% ٧من الناتج المحلي القائم و% ١٠ ما نسبته ٢٠٠٧للمؤسسات العامة لَتَجاوز العجز في سنة 
  .٢٠٠٨في سنة 

  
لعام بالرغم من تراجع هذا الدين بشكل ملحوظ في سنة استمر العبء الكبير للدين ا) ل(

٢٠٠٨   
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 ١ ملحق
 جداول الحسابات األساسية

  
 :تنبيه

 ٢٠٠٧ الى ٢٠٠٤ عدلت حسابات السنوات -  
   يعود الفرق في المجاميع ان وجد الى تدوير االرقام-  
 

  جداول االستعماالت والموارد للسلع والخدمات
  

  لع والخدماتمجموع الس .٠.١
  
لبنانية             الجاريةباألسعارالقيمة ) أ ليرة     مليار

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٥٢٠٠٦ ٢٠٠٤ نوع العملية
 ٦٣٨ ٢٦ ٥٩٧ ٢٠ ١٣١ ٧٨١١٨ ٦٤١١٧ ١٦ االستهالك الوسيط
 ٩٧٨ ٤٥ ٩١٦ ٣٧ ٣٢٥ ٨٢٤٣٤ ٧٩٠٣٣ ٣٣ االستهالك النهائي

 ٣٦٣ ١٣ ١٢٧ ١٠ ٧٦٨ ٣١٣٧ ٨٨٤٧ ٦ تكوين الراسمال الثابت
 ٠٨١ ٩ ١٦٠ ٧ ٧٣٣ ٥١٤٥ ٠١٨٥ ٥ التصدير

 ٤٤٦ ٣٣٥ ٣٥-٩١-٤٠٠ تسوية/ التغير في المخزون
 ٥٠٦ ٩٥ ١٣٦ ٧٦ ٩٢١ ٣٤١٦٥ ٧٣٤٦٤ ٦٢ الموارد= مجموع االستعماالت
 ٦٨٧ ٥٧ ١٠٤ ٤٨ ٠٣٨ ٧١٠٤٣ ٣٥١٤١ ٤٠ االنتاج ما عدا التجارة

 ٧٤٤ ٢٣ ٧٦٥ ١٧ ٩٦٤ ٦٣٧١٣ ٢٢٥١٣ ١٣ االستيراد
 ٧١٠ ٣ ٨٧٢ ٢ ٤٥٠ ٦٤٣٢ ٩٦٣٢ ٢ الرسوم على السلع المستوردة

 ٣٦٥ ١٠ ٣٩٤ ٧ ٤٦٩ ٣٥٢٦ ١٩٥٦ ٦ *انتاج قطاع التجارة 
 
لبنانية           السنة السابقةبأسعار المقيمة األحجام )ب ليرة     مليار

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 ١٣١ ٢٣ ٣٧٨ ١٩ ٣٠٣ ٧٨٦١٧ ٧٤٩١٦ ١٥ االستهالك الوسيط
 ٦٠٠ ٤١ ٣٤٢ ٣٦ ٤٠٤ ٢١٤٣٣ ٩٦٨٣٣ ٣٢ االستهالك النهائي

 ٩٨٧ ١١ ٣٥٠ ٩ ٥١٦ ١٢٠٧ ٦٨٢٧ ٦ تكوين الراسمال الثابت
 ٠٧٨ ٨ ٩٠٤ ٦ ٥٧٢ ٤١٥٥ ٩٠٨٥ ٤ التصدير

 ٣٩٧ ٣١٧ ٤٢-٩٢-٣٩٥ تسوية/ التغير في المخزون
 ١٩٣ ٨٥ ٢٩١ ٧٢ ٧٥٣ ٤٤٣٦٣ ٧٠٢٦٢ ٦٠ الموارد= مجموع االستعماالت
 ٢٦٣ ٥٢ ٦٨٠ ٤٥ ٨٨٧ ١١٨٤١ ٥٠٨٤١ ٣٩ االنتاج ما عدا التجارة

 ٧٨٧ ٢٠ ٥٠٨ ١٦ ٣٠٩ ٥٠٨١٣ ٣٨٥١٢ ١٢  االستيراد
 ٥٥٢ ٣ ٩١٨ ٢ ٥٥٩ ٨٣٦٢ ٩٣٩٢ ٢ الرسوم على السلع المستوردة

 ٥٩١ ٨ ١٨٤ ٧ ٩٩٨ ٩٨١٥ ٨٧٠٥ ٥ *انتاج قطاع التجارة 
  تصدير خدمات تجارية +  الهوامش التجارية*
 

وضعت جداول االستعماالت والموارد حسب المفهوم المحلي وبالتالي ال تشمل االستيراد واالستهالك  :مالحظة
كذلك ال تدخل نفقات السياح على األراضي اللبنانية في قيمة الصادرات بل في قيمة ، ونفقات األسر في الخارج

  .االستهالك
  
  
  

 ٨٧



 )تابع( لخدماتاالموارد للسلع وستعماالت وجداول اال. ١
  

  المنتجات الزراعية .١.١
  
لبنانية                القيمة باالسعار الجارية)  أ ليرة     مليار

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦  نوع العملية
 ٦٦٢ ١ ٢٠٥ ١ ١٣٦ ٩٨٦٩١٧١ االستهالك الوسيط
 ٣٦١ ٢ ٩٨٧ ١ ٧٩٩ ٦٤٢١ ٥٨٩١ ١  االستهالك النهائي

 ٠ ٠ ٠٠٠ اسمال الثابتتكوين الر
 ٤٢٧ ٤٠٢ ٣١٠٣٢٣٣٠٩ التصدير

 ٤٥ ٣٢ ٤٠٠-٠ تسوية/ التغير في المخزون
 ٤٩٤ ٤ ٦٢٧ ٣ ٢٤٥ ٨٤٢٣ ٨٨٤٢ ٢ الموارد= مجموع االستعماالت

 ٥٠١ ٢ ١٥٥ ٢ ٠٠٣ ٦٢٥٢ ٦٢٠١ ١ االنتاج 
 ٠٤٢ ١ ٨٢٢ ٦٥٧٥٦٢٥٣٧ االستيراد

 ٩٢ ٨٦ ٨٩٩٧١٠٥ الرسوم على السلع المستوردة
 ٨٥٩ ٥٦٥ ٥١٩٥٥٧٦٠٠ الهوامش التجارية

  
  
لبنانية                  السنة السابقةبأسعار المقيمة األحجام) ب ليرة     مليار

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 ٤٥٤ ١ ٠٠٣ ١ ٩١٣٩٣٧٩٦٧ االستهالك الوسيط
 ٠٥٣ ٢ ٨٣١ ١ ٥٦٢ ٥٥٦١ ٦١٥١ ١ االستهالك النهائي

 ٠ ٠ ٠٠٠ كوين الراسمال الثابتت
 ٤٣٩ ٣٧٦ ٣١٠٣٠٦٣١٤ التصدير

 ٣٤ ٢٢ ٤٥٠-٠ تسوية/ التغير في المخزون
 ٩٧٩ ٣ ٢٣١ ٣ ٨٤٢ ٧٥٤٢ ٨٣٩٢ ٢ الموارد= مجموع االستعماالت

 ٤٣٣ ٢ ٨٥٨ ١ ٦٦٣ ٦٠٤١ ٦٢١١ ١ االنتاج 
 ٨٣٣ ٦٧٨ ٥٧٨٥٦٨٥١٥ االستيراد

 ٨٤ ١٣٥ ٧٢٨٠٩٩ الرسوم على السلع المستوردة
 ٦٣٠ ٥٦٢ ٥٦٧٥٠١٥٦٤ الهوامش التجارية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

 ٨٨



 )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  

   المنتجات الحيوانية.٢.١
  
لبنانية                    الجاريةباألسعارالقيمة ) أ ليرة     مليار

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦  نوع العملية
 ٦٧٢ ٥٩٢ ٥٨٠٥٢٦٥٢٥ الك الوسيطاالسته

 ٨٦٢ ٧٢٢ ٥٥٠٥٥٢٥٠٦ االستهالك النهائي
 ٢٢ ٢٠ ١٩٢٠١٨  تكوين الراسمال الثابت

 ٤٥ ٤٠ ٢٤٢١٢٧ التصدير
 ٠ ٠ ٠٠٠ تسوية/ التغير في المخزون
 ٦٠١ ١ ٣٧٤ ١ ٠٧٦ ١١٩١ ١٧٤١ ١ الموارد= مجموع االستعماالت

 ٨٩٤ ٧٤٥ ٥٥٨٥٨١٥٤٧ االنتاج 
 ٣٤٨ ٣١٣ ٣٤٩٢٨٨٣٠٣ االستيراد

 ٦ ٦ ٤٤٤ الرسوم على السلع المستوردة
 ٣٥٣ ٣١٠ ٢٦٣٢٤٥٢٢٢ الهوامش التجارية

  
  
لبنانية             السنة السابقةبأسعار المقيمة األحجام) ب ليرة     مليار

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 ٥١٦ ٥٢٣ ٥٥٦٥١٥٥١١ االستهالك الوسيط

 ٨٠٦ ٥٦٧ ٥٢٤٥٦٨٤٦٨ ستهالك النهائياال
 ٢٢ ١٦ ١٨١٩١٦ تكوين الراسمال الثابت

 ٤٨ ٤٣ ٢٩٢١٢٦ التصدير
 ٠ ٠ ٠٠٠ تسوية/ التغير في المخزون
 ٣٩٢ ١ ١٤٩ ١ ٠٢١ ١٢٣١ ١٢٧١ ١ الموارد= مجموع االستعماالت

 ٧٦٠ ٦١٢ ٥٤٥٥٩١٤٩٨ االنتاج 
 ٢٧٤ ٢٨٠ ٣٣٢٢٦٤٣٠٦ االستيراد

 ٦ ٥ ٤٤٥ رسوم على السلع المستوردةال
 ٣٥٢ ٢٥١ ٢٤٦٢٦٥٢١٣ الهوامش التجارية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  

 ٨٩



  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  

  الطاقة والمياه.٣.١
  

لبنانية                    الجاريةباألسعارالقيمة ) أ ليرة     مليار
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦  نوع العملية

 ٧٤٠ ٦ ٣٧٦ ٤ ٠٣٨ ٩٣٥٤ ٢٤٥٣ ٣ االستهالك الوسيط
 ٠٥٨ ٢ ٧٨٢ ١ ٧١٤ ٧٧٨١ ٨٧٠١ ١ االستهالك النهائي

 ٠ ٠ ٠٠٠ تكوين الراسمال الثابت
 ١٨ ٩ ٧١٠١٠  التصدير

 ٠ ٠ ٠٠٠ تسوية/ التغير في المخزون
 ٨١٦ ٨ ١٦٧ ٦ ٧٦٣ ٧٢٤٥ ١٢٢٥ ٥ الموارد= مجموع االستعماالت

 ٢٢١ ١ ١٠٠ ١ ٢٩٨ ٣٣٢١ ٣٣٩١ ١ نتاج اال
 ١٤٥ ٦ ١٦١ ٤ ٤٥٧ ٢٠٩٣ ٤٢٤٣ ٢ االستيراد

 ٧٣٩ ٥٩٩ ٠١٢٧٢٩٦٠٩ ١ الرسوم على السلع المستوردة
 ٧١١ ٣٠٧ ٣٤٧٤٥٣٣٩٩ الهوامش التجارية

  
لبنانية                      السنة السابقةبأسعار المقيمة األحجام) ب ليرة     مليار

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 ٠٦٤ ٥ ٠٣٥ ٤ ٦٦٣ ٢٤٧٣ ٩٩٣٣ ٢ االستهالك الوسيط
 ٨٦١ ١ ٧٣٨ ١ ٦٨٥ ٧٦٤١ ٧٨٣١ ١ االستهالك النهائي

 ٠ ٠ ٠٠٠ تكوين الراسمال الثابت
 ١٠ ٩ ٦٩٩ التصدير

 ٠ ٠ ٠٠٠ تسوية/ التغير في المخزون
 ٩٣٥ ٦ ٧٨٢ ٥ ٣٥٧ ٠٢٠٥ ٧٨٢٥ ٤ الموارد= مجموع االستعماالت

 ٢٢٨ ١ ٠٩٦ ١ ٢٩٤ ٣٥٢١ ٣١٩١ ١ االنتاج 
 ٦٤٢ ٤ ٧١٥ ٣ ٩٦٩ ٣٥١٢ ٩١٤٢ ١ االستيراد

 ٦٨٨ ٦١٩ ٠٧٤٩٨٢٦٧٥ ١ الرسوم على السلع المستوردة
 ٣٧٨ ٣٥١ ٤٧٥٣٣٥٤٢٠ الهوامش التجارية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  

 ٩٠



  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  

   منتجات الصناعات الغذائية والزراعية.٤.١
  

لبنانية             الجاريةباألسعارالقيمة ) أ ليرة     مليار
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية

 ٥٤٦ ٤٩٤ ٤١٢٤٢١٤٣١ االستهالك الوسيط
 ٠٠٦ ٧ ٩٣٠ ٥ ١٤٩ ١٣٥٥ ٣٢٥٥ ٥ االستهالك النهائي

 ٠ ٠ ٠٠٠ تكوين الراسمال الثابت
 ٥٧٧ ٤٦٨ ٢٨٩٣٥٢٣٦٦  يرالتصد

 ٧١ ٣٠ ٧٠٧٠-٧٠ تسوية/ التغير في المخزون
 ٢٠٠ ٨ ٩٢٢ ٦ ٠١٦ ٨٣٨٦ ٠٩٦٥ ٦ الموارد= مجموع االستعماالت

 ٠٢٤ ٤ ٣٩٩ ٣ ٢٠١ ١٣٠٣ ٣٦٤٣ ٣ االنتاج 
 ٠٥٣ ٢ ٧٧٦ ١ ٣٢٤ ٢٩١١ ٢٥٠١ ١ االستيراد

 ٥١٩ ٤٩٥ ٤١٢٤٣٤٣٩٧ الرسوم على السلع المستوردة
 ٦٠٤ ١ ٢٥١ ١ ٠٩٣ ٠٧١٩٨٣١ ١ وامش التجاريةاله
  
لبنانية               السنة السابقةبأسعار المقيمة األحجام) ب ليرة     مليار

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦  نوع العملية
 ٤٩٨ ٤٥٨ ٣٨٣٣٨٤٤٠٣ االستهالك الوسيط
 ٩٠٩ ٥ ٤٣٤ ٥ ٩٠٧ ٩٤٥٤ ١٠٣٤ ٥  االستهالك النهائي
 ٠ ٠ ٠٠٠ ثابتتكوين الراسمال ال

 ٥١٥ ٤٤٤ ٢٨٠٣٥٨٣٤٧ التصدير
 ٥٦ ٣٥ ٦٨٦٥-٦٥ تسوية/ التغير في المخزون
 ٩٧٩ ٦ ٣٧٢ ٦ ٧٢٢ ٦١٩٥ ٨٣١٥ ٥ الموارد= مجموع االستعماالت

 ٣٤٤ ٣ ١٢٨ ٣ ٠٨٣ ٠٢٤٣ ١٨٤٣ ٣ االنتاج
 ٨٢٣ ١ ٦٢٠ ١ ٢٩١ ٢٣٦١ ١٩٠١ ١ االستيراد

 ٥٧٥ ٥٠١ ٤٠٢٣٩٧٤٠٣ الرسوم على السلع المستوردة
 ٢٣٧ ١ ١٢٣ ١ ٠٥٥٩٦٢٩٤٥ ١ الهوامش التجارية

  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
 
  
  
  
  

 ٩١



  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  

  واأللبسةالجلود،النسيجيةلمنتجات ا .٥.١
  

لبنانية             القيمة باالسعار الجارية)  أ  ليرة     مليار
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية

 ٣٩٣ ٣١٧ ٣١٠٢٩٨٢٧٩ االستهالك الوسيط
 ٥٦٤ ٢ ٩٣١ ١ ٠١٣ ٩٥٢٢ ٨٨٤١ ١  االستهالك النهائي

 ٥ ٥ ٣٣٤ تكوين الراسمال الثابت
 ٦٥٦ ٥٧٩ ٤٦٠٤٨٥٤٩٨ التصدير

 ٦٠ ٥٠ ٥٠-٢٠-٨٠ تسوية/ التغير في المخزون
 ٦٧٨ ٣ ٨٨٣ ٢ ٧٤٥ ٧١٩٢ ٧٣٨٢ ٢ الموارد= مجموع االستعماالت

 ٩١٣ ٧٥٤ ٧٠٣٧٤٩٦٩٧ االنتاج 
 ٢٠٥ ١ ٩٦٣ ٩٤٣٨٩٠٨٦٣ االستيراد

 ٢٢٥ ١٨٢ ٢٠١١٧٨١٨٠ الرسوم على السلع المستوردة
 ٣٣٥ ١ ٩٨٤ ٠٠٥ ٨٩٠٩٠٢١ الهوامش التجارية

  
لبنانيةمليار                                                         السنة السابقةبأسعار المقيمة األحجام) ب     ليرة

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 ٣٨٨ ٣١٧ ٣٠٥٣١٣٢٧٧ االستهالك الوسيط
 ٣٨٠ ٢ ٠١٦ ٢ ٩٠٤ ٨٣٧١ ٨٥٧١ ١  االستهالك النهائي

 ٥ ٦ ٤٣٤ تكوين الراسمال الثابت
 ٦٣٤ ٥٨٦ ٤٤٣٤٦٧٥١٥ التصدير

 ٦٠ ٤٨ ٥٣-١٩-٧٩ تسوية/ التغير في المخزون
 ٤٦٧ ٣ ٩٧٣ ٢ ٦٤٧ ٦٠١٢ ٦٨٧٢ ٢ الموارد= االتمجموع االستعم

 ٨٦٥ ٧٧٥ ٦٨٥٧١٣٦٨٩ االنتاج 
 ٢٠٠ ١ ٩١٥ ٩٢٦٨٥١٩٠٧ االستيراد

 ٢٢٧ ١٩١ ٢٠٢١٨١١٨٢ الرسوم على السلع المستوردة
 ١٧٦ ١ ٠٩٢ ١ ٨٧٣٨٥٥٨٧٠ الهوامش التجارية

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

  

 ٩٢



  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  

  الالفلزية المنتجات من المعادن .٦.١
  

لبنانية          القيمة باالسعار الجارية)  أ ليرة     مليار
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية

 ٦٥٠ ٢ ٩٩٧ ١ ٦٠٠ ٦١٤١ ٥٤٨١ ١  االستهالك الوسيط
 ٩٥ ٦٥ ٩٣٦٩٥٨ االستهالك النهائي

 ٣٣ ٢٩ ٢٦٢٥٢٤ تكوين الراسمال الثابت
 ٤٧٨ ٣٢٣ ٢٧٣٢٨٦٢٢٥ التصدير

 ٦٠ ٢٥ ٣٥-٠٢٢ تسوية/ التغير في المخزون
 ٣١٧ ٣ ٤٣٩ ٢ ٨٧٢ ٠١٦١ ٩٤١٢ ١ الموارد= مجموع االستعماالت

 ٦٣٥ ١ ٣١٨ ١ ٠٨٣ ١٤٣١ ٠٩٣١ ١ االنتاج 
 ١٢٥ ١ ٦٩٥ ٥٥٩٥١٥٤٦٨ االستيراد

 ٩٨ ٩١ ٧١٦٥٦٣ الرسوم على السلع المستوردة
 ٤٥٨ ٣٣٦ ٢١٨٢٩٢٢٥٧ اريةالهوامش التج

 
لبنانية                                                         السنة السابقةبأسعار المقيمة األحجام) ب ليرة    مليار

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 ٢٢٤ ٢ ٨٧٦ ١ ٥٨٥ ٥٤٨١ ٤٨٣١ ١  االستهالك الوسيط
 ٨٣ ٦٥ ٥١٧١٦٠ االستهالك النهائي

 ٣٢ ٣١ ٢٦٢٦٢٣ تكوين الراسمال الثابت
 ٤٠١ ٣١٤ ٢٣٧٢٥٣٢١٥ التصدير

 ٤٩ ٢٣ ٣٥-٠٢٢  تسوية/ التغير في المخزون
 ٧٨٩ ٢ ٣٠٩ ٢ ٨٤٨ ٩٢١١ ٧٩٨١ ١ الموارد= مجموع االستعماالت

 ٣٧٢ ١ ٢٥٨ ١ ٠٥٤ ١١٨١ ٠٠٨١ ١ االنتاج 
 ٩٢٩ ٦٥٦ ٥٢٨٥١٧٤٦٦ االستيراد

 ١٢١ ٨٨ ٧٣٦٦٥٩ المستوردةالرسوم على السلع 
 ٣٦٦ ٣٠٧ ١٨٩٢٢٠٢٦٩ الهوامش التجارية

  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
 
  

  

 ٩٣



  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  

  معداتالت والاآل ،دنيةمع المنتجات ال.٧.١
  

لبنانية             الجاريةباألسعارالقيمة ) أ ليرة     مليار
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية

 ٧٩٣ ٣ ٩٣٧ ٢ ٣٥١ ٣٠٤٢ ١٣٧٢ ٢ االستهالك الوسيط
 ٨٩٠ ٤ ٧٧٢ ٢ ٢٥٦ ٣١٥٢ ٤١٤٢ ٢ االستهالك النهائي

 ٦٤٧ ٢ ٠١٤ ٢ ٥١٠ ٥٤٥١ ٤٧٩١ ١ تكوين الراسمال الثابت
 ٢٩٦ ٢ ٩٥٧ ١ ٤١٦ ٣٦١١ ١٦٤١ ١ التصدير

 ٢١٠ ٩٨ ٢٠-١٨٠٥٧ تسوية/ التغير في المخزون
 ٨٣٥ ١٣ ٧٧٨ ٩ ٥١٣ ٥٨١٧ ٣٧٣٧ ٧ الموارد= التمجموع االستعما

 ٢٨٦ ٢ ٨٥٥ ١ ٤٩٥ ٦٤٨١ ٤٠٤١ ١  االنتاج 
 ٣٧٩ ٧ ٢٨٤ ٥ ٠٢٥ ٩٦٦٤ ٠٣٠٣ ٤ االستيراد

 ٥٦٦ ١ ٠٠٤ ١ ٨٣٦٨٠٧٧٦٥ الرسوم على السلع المستوردة
 ٦٠٤ ٢ ٦٣٤ ١ ٢٢٨ ١٦١١ ١٠٣١ ١ الهوامش التجارية

  
  
لبنانية                                                         سنة السابقة البأسعار المقيمة األحجام) ب ليرة     مليار

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 ٤٣٤ ٣ ٧٠٧ ٢ ٢٢٧ ٢١٤٢ ٠٣٩٢ ٢ االستهالك الوسيط
 ٤٩٠ ٤ ٦٥٠ ٢ ٢٠٨ ٢٨٠٢ ١٨٠٢ ٢ االستهالك النهائي

 ٥٦٣ ٢ ٠٩٦ ٢ ٥٤٨ ٥٥٤١ ٤٧٠١ ١ تكوين الراسمال الثابت
 ١٢٨ ٢ ٨٦٣ ١ ٣٤٨ ٣٢٤١ ١٣٦١ ١ التصدير

 ١٩٨ ٩٥ ٢٠-١٨٤٥٦ تسوية/ التغير في المخزون
 ٨١٤ ١٢ ٤١٣ ٩ ٣١١ ٤٢٧٧ ٠١٠٧ ٧ الموارد= مجموع االستعماالت

 ٠٧٣ ٢ ٧٤٤ ١ ٤٦٥ ٦٠٠١ ٣٥٥١ ١ االنتاج 
 ٠٢٦ ٧ ٠٩٦ ٥ ٨٩٨ ٩١٤٣ ٩٨٨٣ ٣ االستيراد

 ٤٠٣ ١ ٩٩٣ ٧٧٧٨٠٩٨٠٠ المستوردةالرسوم على السلع 
 ٣١٢ ٢ ٥٧٩ ١ ١٤٧ ١٠٥١ ٨٨٩١ الهوامش التجارية

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

 ٩٤



  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  

  جات كيماويةمطاط ومنتخشب، . ٨.١
  
لبنانية            القيمة باالسعار الجارية) أ ليرة     مليار

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 ٩٣٣ ٢ ٤٣٩ ٢ ٠٣٧ ٠٩٣٢ ٠٣٥٢ ٢ االستهالك الوسيط
 ٩٧٢ ١ ٧٦٩ ١ ٥١٦ ٤٢٧١ ٤٨٧١ ١ االستهالك النهائي

 ٣٣٣ ٢٧٩ ١٧٥٢٠٣٢١٠  تكوين الراسمال الثابت
 ١٣٩ ١ ٧٣٨ ٤٥١٥١٥٥٣٩ التصدير

 ٠ ١٠٠ ٤٠٠-٧٠ تسوية/ التغير في المخزون
 ٣٧٨ ٦ ٣٢٥ ٥ ٣٠٢ ١٩٧٤ ٢١٧٤ ٤ الموارد= مجموع االستعماالت

 ٦٢٩ ١ ٢٧١ ١ ١٥٧ ١٦١١ ١٨٢١ ١ االنتاج 
 ٥٧٦ ٣ ٠٥٥ ٣ ٣٥٥ ٢٨٢٢ ٣٠٥٢ ٢ االستيراد

 ٣٤٥ ٣١١ ٢٤٢٢٣٧٢٣٩ الرسوم على السلع المستوردة
 ٨٢٧ ٦٨٨ ٤٨٩٥١٧٥٥٢ الهوامش التجارية

  
  
لبنانية                                                         السنة السابقةبأسعار المقيمة األحجام) ب ليرة     مليار

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 ٦٦٣ ٢ ٢٤٩ ٢ ٩٨٤ ٩٣٣١ ٨٢٧١ ١ االستهالك الوسيط
 ٧٥١ ١ ٦٨٠ ١ ٤٩٢ ٣٨٠١ ٣٩٨١ ١ االستهالك النهائي

 ٣٠١ ٢٦٣ ١٧١١٨٩١٩٨ تكوين الراسمال الثابت
 ٧٧٣ ٦٦٩ ٤٢٥٤٨٦٥١٨  التصدير

 ٠ ٩٤ ٣٨٠-٦٧ تسوية/ التغير في المخزون
 ٤٨٧ ٥ ٩٥٤ ٤ ١٩٢ ٩٥٠٤ ٨٨٨٣ ٣ الموارد= مجموع االستعماالت

 ٢٤٨ ١ ١٧٢ ١ ١٢٥ ١٠٩١ ١٢٤١ ١ االنتاج 
 ٢٠٩ ٣ ٨٧١ ٢ ٣١٣ ١٥٧٢ ١٩٧٢ ٢ االستيراد

 ٣٢٧ ٢٩١ ٢٢٧٢٢٦٢٤١ الرسوم على السلع المستوردة
 ٧٠٣ ٦١٩ ٣٣٩٤٥٨٥١٣ الهوامش التجارية

  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

  
  

 ٩٥



  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  

  مفروشات. ٩.١
  

لبنانية            القيمة باالسعار الجارية) أ ليرة     مليار
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية

 ٤١ ٣٥ ٢٩٣١٣١  االستهالك الوسيط
 ٣٨٨ ٢٩٣ ٢٥٣٢٦٤٢٦٣ االستهالك النهائي

 ٤٤٨ ٣٦٠ ٣٤٢٣٣٠٣٢٤ كوين الراسمال الثابتت
 ١٣٣ ١٠١ ٥٢٦٤٨٤ التصدير

 ٠ ٠ ٠٠٠ تسوية/ التغير في المخزون
 ٠١٠ ١ ٧٩٠ ٦٧٦٦٨٩٧٠٢ الموارد= مجموع االستعماالت

 ٧١٦ ٥٧٢ ٤٧٧٥٠٠٥٠١ االنتاج 
 ١٥٧ ١٠٩ ١٠٠١٠١٩٩ االستيراد

 ٥٣ ٤١ ٣٦٣٨٣٨ الرسوم على السلع المستوردة
 ٨٤ ٦٧ ٦٣٥٠٦٤ الهوامش التجارية

  
  
لبنانية                                                         السنة السابقةبأسعار المقيمة األحجام) ب ليرة      مليار

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦  نوع العملية
 ٣٧ ٣٥ ٣٢٣٣٣٣ االستهالك الوسيط
 ٣٣١ ٢٩٤ ٢٤٣٢٦٨٢٦٩ االستهالك النهائي

 ٤٣٢ ٣٥٧ ٣٣٢٣٢٥٣٢١ تكوين الراسمال الثابت
 ١٢٤ ١٠٢ ٤٩٥٧٨٩ التصدير

 ٠ ٠ ٠٠٠ تسوية/ التغير في المخزون
 ٩٢٤ ٧٨٨ ٦٥٦٦٨٣٧١٣ الموارد= مجموع االستعماالت

 ٦٥٠ ٥٦٦ ٤٥٨٤٨٠٥١٣ االنتاج 
 ١٤٨ ١٠٧ ١٠٨١٠٢١٠٩ االستيراد

 ٥٥ ٤١ ٤٤٣٧٤١ الرسوم على السلع المستوردة
 ٧١ ٧٣ ٤٥٦٤٥٠ الهوامش التجارية

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
  

 ٩٦



  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  
   االخرى الصناعيةالمنتجات. ١٠.١

  
لبنانية          القيمة باالسعار الجارية) أ ليرة       مليار

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 ٢٥٠ ٢٣٠ ٢١٥١٩٠٢٠١  االستهالك الوسيط
 ٢٣٨ ١ ٩٣٠ ٠٦٢٩٠٧٧٩٤ ١ االستهالك النهائي

 ٢٦٦ ١٩٧ ١٧٩١٥٧٢٠٦ تكوين الراسمال الثابت
 ٨٦٩ ٦٩٩ ٤٩٧٥٣٥٥٧٤ التصدير

 ٠ ٠ ٠٠٠ تسوية/ التغير في المخزون
 ٦٢٣ ٢ ٠٥٦ ٢ ٧٧٥ ٧٩٠١ ٩٥٣١ ١ الموارد= مجموع االستعماالت

 ٣٧٣ ١ ٠٦٥ ١ ٩٦٨٩٣١٨٩٦ االنتاج 
 ٧١٤ ٥٨٨ ٦٠٩٥٣١٥٣٤ يراداالست

 ٦٨ ٥٦ ٦٠٥٣٥٠ الرسوم على السلع المستوردة
 ٤٦٨ ٣٤٧ ٣١٥٢٧٥٢٩٥ الهوامش التجارية

  
  
لبنانية                                                          السنة السابقةبأسعار المقيمة األحجام) ب ليرة     مليار

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 ٢٦٣ ٢١١ ٢١٦٢٠٩١٩١  االستهالك الوسيط
 ١٩٣ ١ ٨٦٣ ٠٨٢٩٠٨٧٢٥ ١ االستهالك النهائي

 ١٩٢ ١٩٤ ١٨٢١٧٠٢٢٣ تكوين الراسمال الثابت
 ٧٥٨ ٦٥٥ ٥٠١٥٧٢٥١١ التصدير

 ٠ ٠ ٠٠٠ تسوية/ التغير في المخزون
 ٤٠٦ ٢ ٩٢٣ ١ ٦٥٠ ٨٥٩١ ٩٨١١ ١ الموارد= مجموع االستعماالت

 ٢٣٤ ١ ٩٧٨ ٠٢١٩٥٩٨٠٨ ١ ج االنتا
 ٧٠٤ ٥٧٠ ٦٢٣٥٤٧٥٣٤ االستيراد

 ٦٧ ٥٥ ٦٢٥٥٥٤ الرسوم على السلع المستوردة
 ٤٠٢ ٣٢١ ٢٧٥٢٩٩٢٥٥ الهوامش التجارية

  
  
  
  
 
  
  
  
  
 

 
  

 ٩٧



  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  

  بنية واالشغال العامة األ.١١.١
  

لبنانية          لجاريةالقيمة باالسعار ا) أ ليرة     مليار
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية

     االستهالك الوسيط
    االستهالك النهائي

 ٦٠٩ ٩ ٢٢٢ ٧ ٤٧٢ ٠٣٠٥ ٦٦٠٥ ٤ تكوين الراسمال الثابت
    التصدير

 ٦٠٩ ٩ ٢٢٢ ٧ ٤٧٢ ٠٣٠٥ ٦٦٠٥ ٤ الموارد= مجموع االستعماالت
 ٦٠٩ ٩ ٢٢٢ ٧ ٤٧٢ ٠٣٠٥ ٦٦٠٥ ٤ االنتاج 

  

لبنانية                                                         حجام المقيمة باسعار السنة السابقةاأل) ب ليرة      مليار
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦  نوع العملية

       االستهالك الوسيط
        االستهالك النهائي

 ٤٣٩ ٨ ٣٨٨ ٦ ١٨٣ ٨٣٣٥ ٤٧٨٤ ٤ تكوين الراسمال الثابت
    التصدير

 ٤٣٩ ٨ ٣٨٨ ٦ ١٨٣ ٨٣٣٥ ٤٧٨٤ ٤ الموارد= مجموع االستعماالت
 ٤٣٩ ٨ ٣٨٨ ٦ ١٨٣ ٨٣٣٥ ٤٧٨٤ ٤ االنتاج 

  

   النقل والمواصالت.١٢.١
 

لبنانية            القيمة باالسعار الجارية) أ ليرة     مليار
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية

 ٣٢٢ ٢ ٠٦٣ ٢ ٩٧٤ ٩٥٩١ ٧٩٣١ ١ الستهالك الوسيطا
 ٥١٧ ٣ ٠٨٤ ٣ ٧٨٩ ٩٠٧٢ ٥٨٩٢ ٢ االستهالك النهائي

    تكوين الراسمال الثابت
 ٢٢٥ ٢٠٥ ٢١١٢٠٣١٩٨ التصدير

 ٠٦٤ ٦ ٣٥٢ ٥ ٩٦١ ٠٦٩٤ ٥٩٢٥ ٤ الموارد= مجموع االستعماالت
 ٠٦٤ ٦ ٣٥٢ ٥ ٩٦١ ٠٦٩٤ ٥٩٢٥ ٤ االنتاج 

  

لبنانية                                                                       السنة السابقةبأسعار المقيمة ألحجاما) ب ليرة     مليار
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية

 ٣٦٨ ٢ ٠٦٠ ٢ ٩٣٣ ٩٥٩١ ٧٩٣١ ١ االستهالك الوسيط
 ٣٣١ ٣ ٩٣١ ٢ ٧٢٨ ٨٤٤٢ ٥٨٥٢ ٢ االستهالك النهائي

 ٠ ٠ ٠٠٠ تكوين الراسمال الثابت
 ٢٣٠ ٢٠٥ ٢١١٢٠٣١٩٤ التصدير

 ٩٢٩ ٥ ١٩٦ ٥ ٨٥٥ ٠٠٦٤ ٥٨٨٥ ٤ الموارد= مجموع االستعماالت
 ٩٢٩ ٥ ١٩٦ ٥ ٨٥٥ ٠٠٦٤ ٥٨٨٥ ٤ االنتاج 

  
  
  
  

 ٩٨



  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  

 الخدمات التسويقية .١٣.١
  

لبنانية          سعار الجاريةالقيمة باال) أ ليرة     مليار

  
  

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 ٦٣٦ ٤ ٩١٢ ٣ ٥٢٧ ٤٩٤٣ ٣٥١٣ ٣ االستهالك الوسيط
 ٣٨٠ ١٢ ١٤٢ ١١ ٢٦٦ ٨٥١١٠ ٦٥١٩ ٩  االستهالك النهائي

 ٠ ٠ ٠٠٠ تكوين الرأسمال الثابت
 ١٥٩ ١ ٧٣٤ ٣٦٤٤٤١٧٣٣ التصدير

 ١٧٦ ١٨ ٧٨٧ ١٥ ٥٢٦ ٧٨٦١٤ ٣٦٦١٣ ١٣ الموارد= التمجموع االستعما
 ١٧٦ ١٨ ٧٨٧ ١٥ ٥٢٦ ٧٨٦١٤ ٣٦٦١٣ ١٣ اإلنتاج 

لبنانية                                                           السنة السابقةبأسعار المقيمة األحجام) ب ليرة   مليار
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 ٢٢٣ ٤ ٩٠٣ ٣ ٥٢٨ ٤٩٥٣ ٢٠٩٣ ٣ الوسيطاالستهالك 

 ٤٣١ ١١ ٧٨٦ ١٠ ٢١٣ ٧٩٣١٠ ٥٩٨٩ ٩ االستهالك النهائي
 ٠ ٠ ٠٠٠ تكوين الرأسمال الثابت

 ٠٥٤ ١ ٧٣٤ ٣٦٤٤٤١٧٣٣ التصدير
 ٧٠٨ ١٦ ٤٢٣ ١٥ ٤٧٤ ٧٢٩١٤ ١٧٠١٣ ١٣  الموارد=مجموع االستعماالت

 ٧٠٨ ١٦ ٤٢٣ ١٥ ٤٧٤ ٧٢٩١٤ ١٧٠١٣ ١٣ اإلنتاج 
 

  ة التسويقي غيرالخدمات .١٥.١
 

لبنانية           الجاريةباألسعارالقيمة ) أ ليرة      مليار

  
  

لبنانية                                                          السنة السابقةبأسعار المقيمة األحجام) ب  ليرة   مليار

 ٢٠٠٧٢٠٠٨ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
       االستهالك الوسيط
 ٦٤٦ ٥٠٩٦ ٥ ٢٠١ ٠٢٤٥ ٠٢٤٥ ٥ االستهالك النهائي

   تكوين الرأسمال الثابت
   التصدير

 ٦٤٦ ٥٠٩٦ ٥ ٢٠١ ٠٢٤٥ ٠٢٤٥ ٥  الموارد= االتمجموع االستعم
 ٦٤٦ ٥٠٩٦ ٥ ٢٠١ ٠٢٤٥ ٠٢٤٥ ٥ اإلنتاج 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
       االستهالك الوسيط
 ٩٨١ ٥ ٤٨٦ ٥ ١٨٤ ٠٠١٥ ٩٥٠٥ ٤  االستهالك النهائي

    تكوين الرأسمال الثابت
    التصدير
 ٩٨١ ٥ ٤٨٦ ٥ ١٨٤ ٠٠١٥ ٩٥٠٥ ٤ الموارد =االستعماالتمجموع 
 ٩٨١ ٥ ٤٨٦ ٥ ١٨٤ ٠٠١٥ ٩٥٠٥ ٤ اإلنتاج 

 
  

  
  

 ٩٩



  جداول المدخالت والمخرجات لحسابات السلع والخدمات. ٢
السابقةباالسعا السنة باسعار و الجارية        ر

 

  
  :مالحظة 

   االستيراد أرقام  فإن وبالتالي  المحلية   مفهوم وفق   والمخرجات  المدخالت جداول  وضعت  -
لم تشمل نفقات األسر في الخارج كما لم  تحسب  نفقات  المسافرين  األجانب   على  واالستهالك 

التعديالت الواجب إدخالها لالنتقال إلى المعطيات .  محلياألراضي اللبنانية كصادرات بل كاستهالك
  .بحسب المفهوم الوطني مبينة في أسفل الجداول

القطاعات الواردة في هذه الجداول هي متجانسة حيث أن كل منها ينتج مجموعة محددة من السلع أو  -
 .عاتالخدمات وكل مجموعة من السلع أو الخدمات ال تنتج إال في واحد من تلك القطا

  
ليرة لبنانية                                                                                                 باألسعار الجارية٢٠٠٤ سنة ١.٢   مليار

   نهائية استعماالت وسيطة استعماالت  

  الفرع
 

١       .
الزراعة

٢  .
الطاقة 
 والمياه

٣       .
صناعة  ال

 ٤      .
 البناء

النقل و .٥
تالمواصال

٦  .
الخدمات 
األخرى

٧       .
 التجارة

٨  .
اإلدارة 
الستهالكاالمجموع العامة

تكوين 
الرأسمال 

التصدير الثابت

التغير 
في 

المخزون
مجموع 

االستعماالت

٠ ١٩ ١٣٨ ٢ ٥٦٦ ٥٠٠١ ٣٣٥  الزراعة. ١ ٣ ٣٩٠ ١ ٠٥٨ ٤ ٠ ١٦٨ ٠ 
 ١٢٢ ٥ ٠ ٧ ٠ ٨٧٠ ٥٣٦١ ٢٤٥ ٢٠٩١٤٣٧١١٦٣٥٦٣ ١٦٧ ١ ١٩ الطاقة والمياه. ٢
 ٩٩٤ ٢٤ ٤٠٠ ١٨٥ ٣ ٢٠٥ ٢ ٥١٧ ١٢ ٦٨٧ ٧٥٢١٩٦٩٢٣٢٣١٤٠٦ ٤٠٤١ ٣ ١١٦ ٢٤١ الصناعة .٣
 ٦٦٠ ٤ ٠ ٠ ٦٦٠ ٤ ٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠ البناء .٤
 ٥٩٢ ٤ ٠ ٢١١ ٠ ٥٨٩ ٢ ٧٩٣ ٨٧٢٥٦١١٦٩٠٣٤٠٢٥١ ٨ ٥النقل ولمواصالت. ٥
 ٣٦٦ ١٣ ٠ ٣٦٤ ٠ ٦٥١ ٩ ٣٥١ ٤١٠٣ ٣٦١٣٣٩١٧٧٣٢٠٦٦٧١ ٢٤ ٥٣ الخدمات األخرى. ٦
 ٩١٧ ٠ ٩١٧ ٠ ٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠ التجارة. ٧

 ٩٦٨ ٤ ٠ ٠ ٠ ٠٢٤ ٥ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠ اإلدارات العامة. ٨

 ٦٧٨ ٦٢ ٤٠٠ ٠١٨ ٥ ٨٨٤ ٦ ٧٩٠ ٣٣ ٦٤١ ٦٣١١٦ ٤٩٣١ ٠٧٨١ ٧٢٢٢ ١٣٩١ ٧٧٨٢ ٥ ٣١٥ ١ ٤٨٥ تمجموع االستعماال

      ٨٦٧ ٣٩٣٣٢ ٦٦٥٣ ٢٨٧٧ ٨٧٠١١ ٥٢٢٢ ٤١٣٢ ٣ ٢٤ ٦٩٢ ١ القيمة المضافة

      ٥٠٩ ٠٢٤٤٩ ١٥٨٥ ٣٦٦٩ ٥٩٢١٣ ٦٦٠٤ ١٩١٤ ٩ ٣٣٩ ١ ١٧٨ ٢ اإلنتاج
      ٢٢٥ ٧٩٦٠٠٠٠٠١٣ ٩ ٤٢٤ ٢ ٠٠٥ ١ االستيراد

      ٩٦٣٠٠ ٢-٨٥٨٠٠٠ ١ ٠١٢ ١ ٩٣رسوم على االستيرادال

      ٢٧٨٠٠ ٥-١٤٩٠٠٠ ٤ ٣٤٧ ٧٨٢ الهوامش التجارية

      ٧٣٤ ٠٢٤٦٢ ٣٦٦٩١٧٥ ٥٩٢١٣ ٦٦٠٤ ٩٩٤٤ ٢٤ ١٢٢ ٥ ٠٥٨ ٤ مجموع الموارد

 
  

 جدول الفروقات بين الحسابات المحلية والحسابات الوطنية
 الحسابات الوطنية اللبنانيين في الخارجنفقات المسافرينالنفقات المحلية للمسافرين األجانبليةالحسابات المح 

 ٦٩١ ١٣ ٤٦٥   ٢٢٥ ١٣  االستيراد
 ٥٥٥ ٦   ٥٣٨ ١ ٠١٨ ٥ التصدير
 ٧١٨ ٣٢ ٤٦٥ ٥٣٨ ١- ٧٩٠ ٣٣ االستهالك

 
 

 ١٠٠



  )تابع (جداول المدخالت والمخرجات لحسابات السلع والخدمات. ٢
  

لبنانية                                                                باألسعار الجارية    ٢٠٠٥سنة ) أ  ٢.٢ ليرة    مليار

   نهائية استعماالت وسيطة استعماالت  

  الفرع
 

١        .
 الزراعة

٢  .
الطاقة 
 والمياه

٣        .
الصناعة   
 ٤       .

 البناء
النقل و .٥

تالمواصال

٦  .
الخدمات 
 األخرى

٧        .
 التجارة

٨  .
اإلدارة 
االستهالك المجموع العامة

تكوين 
الرأسمال 

 التصدير الثابت
التغير في 
المخزون

مجموع 
االستعماالت

 ٩٦١ ٣ ٤٠- ٣٤٤ ٢٠ ١٩٤ ٢ ٤٤٣ ٢٥٧٣٠٥٠٠١ ١ ٠ ١٧٩  الزراعة. ١
 ٧٢٤ ٥ ٠ ١٠ ٠ ٧٧٨ ١ ٩٣٥ ١٤٩٤٢٦١٨٢٨٨٣ ٦١٥٢٥١ ٤٢٨ ١ ٢٢ الطاقة والمياه. ٢
 ٨٣٠ ٢٤ ٥١- ٥٩٩ ٣ ٢٦٣ ٢ ٠٦٩ ١٢ ٩٥٠ ٨٥١٢٢٦٩٤٣١١١٤٨٦ ٥٤٠١ ٣ ١٢٦ ٢٥٩ الصناعة .٣
 ٠٣٠ ٥ ٠ ٠ ٠٣٠ ٥ ٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠ البناء .٤
 ٠٦٩ ٥ ٠ ٢٠٣ ٠ ٩٠٧ ٢ ٩٥٩ ٨٤٢٦٧٠٣٧٥٢٣٥٧٢٣١ ٩ ٥ النقل ولمواصالت. ٥
 ٧٨٦ ١٣ ٠ ٤٤١ ٠ ٨٥١ ٩ ٤٩٤ ٣٧١٣ ٣٩٩٣٧٠٢٠٧٣٤٣٧٢٣١ ٢٩ ٥٥ الخدمات األخرى. ٦
 ٩١٧ ٠ ٩١٧ ٠ ٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠ التجارة. ٧
 ٠٢٤ ٥ ٠ ٠ ٠ ٠٢٤ ٥ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠ اإلدارات العامة. ٨

 ٣٤١ ٦٤ ٩١- ٥١٤ ٥ ٣١٣ ٧ ٨٢٤ ٣٣ ٧٨١ ٦٣٠١٧ ٥٧٢١ ٢١٨١ ٠٨٠٢ ٢٧٥٢ ٨٩٥٢ ٥ ٥٩١ ١ ٥٢٠ تمجموع االستعماال
      ٩٢٢ ٣٩٤٣٢ ٤٢٢٣ ٥٦٨٧ ٩٨٩١١ ٧٥٦٢ ٣٦٦٢ ٣ ٢٥٩- ٦٨٦ ١ القيمة المضافة

      ٧٠٤ ٠٢٤٥٠ ٩٩٤٥ ٧٨٦٨ ٠٦٩١٣ ٠٣٠٥ ٢٦٢٥ ٩ ٣٣٢ ١ ٢٠٦ ٢ اإلنتاج
      ٦٣٧ ٥٧٧٠٠٠٠٠١٣ ٩ ٢٠٩ ٣ ٨٥١ االستيراد

      ٦٤٣٠٠ ٢-٨١٢٠٠٠ ١ ٧٢٩ ١٠١ الرسوم على االستيراد
      ٤٣٥٠٠ ٥-١٧٩٠٠٠ ٤ ٤٥٣ ٨٠٣ الهوامش التجارية
      ٣٤١ ٠٢٤٦٤ ٧٨٦٩١٧٥ ٠٦٩١٣ ٠٣٠٥ ٨٣٠٥ ٢٤ ٧٢٤ ٥ ٩٦١ ٣ مجموع الموارد

  
 جدول الفروقات بين الحسابات المحلية والحسابات الوطنية

 الحسابات الوطنية اللبنانيين في الخارج نفقات المسافرين نبالنفقات المحلية للمسافرين األجا الحسابات المحلية 
 ٠٣٨ ١٤ ٤٠١   ٦٣٧ ١٣  االستيراد
 ٠٣٨ ٧   ٥٢٤ ١ ٥١٤ ٥ التصدير
 ٧٠٢ ٣٢ ٤٠١ ٥٢٤ ١- ٨٢٤ ٣٣ االستهالك

   
لبنانية                                ٤٢٠٠بأسعار   ٢٠٠٥سنة ) ب  ٢.٢ ليرة    مليار

                            
   نهائية استعماالت وسيطة استعماالت         

 الفرع
 

١        .
 الزراعة

٢  .
الطاقة 
 والمياه

٣        .
الصناعة   
 ٤       .

 البناء
النقل و .٥

تالمواصال

٦  .
الخدمات 
 األخرى

٧        .
 التجارة

٨  .
اإلدارة 
ستهالكاال المجموع العامة

تكوين 
الرأسمال 

 التصدير الثابت
التغير في 
المخزون

مجموع 
االستعماالت

 ٨٧٧ ٣ ٤٥- ٣٢٨ ١٩ ١٢٤ ٢ ٤٥٢ ٢٦٢٣٠٥٠٠١ ١ ٠ ١٨٢  الزراعة. ١
 ٠٢٠ ٥ ٠ ٩ ٠ ٧٦٤ ١ ٢٤٧ ٥٠٧٢١٩٤٨٣٥١١٥٠٧٣٣ ١٧٨ ١ ١٨ الطاقة والمياه. ٢
 ٠٦٠ ٢٤ ٤٦- ٥١٧ ٣ ٢٦٧ ٢ ٦٨٨ ١١ ٦٣٤ ٧٧٠٢١٦٧٣٢٩٦١٣٩٦ ٣٧٩١ ٣ ١١٧ ٢٣٩ الصناعة .٣
 ٨٣٣ ٤ ٠ ٠ ٨٣٣ ٤ ٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠ البناء .٤
 ٠٠٦ ٥ ٠ ٢٠٣ ٠ ٨٤٤ ٢ ٩٥٩ ٨٤٢٦٧٠٢٧٥٢٣٥٧٢٣١ ٩ ٥ النقل ولمواصالت. ٥
 ٧٢٩ ١٣ ٠ ٤٤١ ٠ ٧٩٣ ٩ ٤٩٥ ٣٧١٣ ٣٩٩٣٧٠٢٠٧٣٤٣٧٢٣١ ٢٩ ٥٥ الخدمات األخرى. ٦
 ٩١٧ ٠ ٩١٧ ٠ ٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠ التجارة. ٧
 ٠٠١ ٥ ٠ ٠ ٠ ٠٠١ ٥ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠ اإلدارات العامة. ٨

 ٤٤٣ ٦٢ ٩٢- ٤١٥ ٥ ١٢٠ ٧ ٢١٤ ٣٣ ٧٨٦ ٦٠٧١٦ ٥٢٦١ ١٢٣١ ٨٧٨٢ ١٩٠١ ٦٣١٢ ٥ ٣٣٢ ١ ٥٠٠ تمجموع االستعماال
      ١٤٨ ٣٩٤٣٣ ٢٩١٣ ٦٠٦٧ ١٢٨١١ ٦٤٤٣ ٣٧١٢ ٣ ٢٠ ٦٩٥ ١ القيمة المضافة

      ٩٣٥ ٠٠١٤٩ ٨١٧٥ ٧٢٩٨ ٠٠٦١٣ ٨٣٣٥ ٠٠٢٤ ٩ ٣٥٢ ١ ١٩٥ ٢ إلنتاجا
      ٥٠٨ ٣٢٥٠٠٠٠٠١٢ ٩ ٣٥١ ٢ ٨٣٢ االستيراد

      ٨٣٦٠٠ ٢-٧٧٠٠٠٠ ١ ٩٨٢ ٨٤ الرسوم على االستيراد
      ٠٦٤٠٠ ٥-٩٦٢٠٠٠ ٣ ٣٣٥ ٧٦٦ الهوامش التجارية
      ٤٤٣ ٠٠١٦٢ ٧٢٩٩١٧٥ ٠٠٦١٣ ٨٣٣٥ ٠٦٠٤ ٢٤ ٠٢٠ ٥ ٨٧٧ ٣ مجموع الموارد

  
 

  

 ١٠١



 )تابع (جداول المدخالت والمخرجات لحسابات السلع والخدمات. ٢
  

لبنانية                                                                                              باألسعار الجارية  ٢٠٠٦سنة ) أ  ٣.٢ ليرة      مليار

   نهائية استعماالت وسيطة استعماالت  

 الفرع
 

١        .
 الزراعة

٢  .
الطاقة 
 والمياه

٣        .
الصناعة  

 ٤       .
 البناء

النقل و .٥
 تالمواصال

٦  .
الخدمات 
 األخرى

٧        .
 التجارة

٨  .
اإلدارة 
 الكالستهاالمجموع العامة

تكوين 
الرأسمال 

 التصدير الثابت
التغير في 
المخزون

مجموع 
 االستعماالت

 ٣٢١ ٤ ٠ ٣٣٦ ١٨ ٣٠٥ ٢ ٦٦٢ ٤٦١٣٠٦٠٠١ ١ ٠ ١٩٢  الزراعة. ١
 ٧٦٣ ٥ ٠ ١٠ ٠ ٧١٤ ١ ٠٣٨ ٠٩٣٤٣٨١٦٨١٢٣٤ ٦٣٤٢٩١ ٥٢٩ ١ ٢٥الطاقة والمياه. ٢
 ٩٢٥ ٢٤ ٣٥- ٧٠٢ ٣ ٢٧٨ ٢ ٠٥٠ ١٢ ٩٣٠ ٩٤٠٢٢٧٤٩٣٠٧١٣٨٦ ٣٩٨١ ٣ ١٢٤ ٢٥٢الصناعة.٣
 ٤٧٢ ٥ ٠ ٠ ٤٧٢ ٥ ٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠البناء.٤
 ٩٦١ ٤ ٠ ١٩٨ ٠ ٧٨٩ ٢ ٩٧٤ ٨١٢٧٦٨٧٧٨٩٣٤٧٢٩١ ٨ ٥النقل . ٥
 ٥٢٦ ١٤ ٠ ٧٣٣ ٠ ٢٦٦ ١٠ ٥٢٧ ٤٤٨٣ ٣٨٣٣٥٢٢٢٠٣٥٢٦٨٤١ ٢٩ ٥٩الخدمات األخرى. ٦
 ٧٥٣ ٠ ٧٥٣ ٠ ٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠التجارة. ٧
 ٢٠١ ٥ ٠ ٠ ٠ ٢٠١ ٥ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠ اإلدارات العامة. ٨

 ٩٢١ ٦٥ ٣٥- ٧٣٣ ٥ ٧٦٨ ٧ ٣٢٥ ٣٤ ١٣١ ٧٣٨١٨ ٥٠٦١ ٣٣٣١ ٠٢٢٢ ٣٥٢٢ ٩٥٧٢ ٥ ٦٩٠ ١ ٥٣٣تمجموع االستعماال
      ٨٢٥ ٤٦٢٣٣ ٤١٣٣ ١٩٣٧ ٩٣٩١٢ ١٢٠٢ ٠٧٤٣ ٣ ٣٩٣- ٠١٦ ٢القيمة المضافة

      ٩٥٧ ٢٠١٥١ ٩١٩٥ ٥٢٦٨ ٩٦١١٤ ٤٧٢٤ ٠٣١٥ ٩ ٢٩٨ ١ ٥٥٠ ٢اإلنتاج
      ٩٦٤ ٦٦٨٠٠٠٠٠١٣ ٩ ٤٥٧ ٣ ٨٤٠االستيراد

      ٤٥٠٠٠ ٢-٧٣٢٠٠٠ ١ ٦٠٩ ١٠٩الرسوم على 
      ٧١٦٠٠ ٥-٤٩٤٠٠٠ ٤ ٣٩٩ ٨٢٢الهوامش التجارية
      ٩٢١ ٢٠١٦٥ ٥٢٦٧٥٣٥ ٩٦١١٤ ٤٧٢٤ ٩٢٥٥ ٢٤ ٧٦٣ ٥ ٣٢١ ٤مجموع الموارد

  

  

 جدول الفروقات بين الحسابات المحلية والحسابات الوطنية 
 الحسابات الوطنية اللبنانيين في الخارج نفقات المسافرين النفقات المحلية للمسافرين األجانب الحسابات المحلية 

 ٢٥٥ ١٤ ٢٩٠   ٩٦٤ ١٣  االستيراد
 ١٨٩ ٧   ٤٥٦ ١ ٧٣٣ ٥ التصدير
 ١٥٩ ٣٣ ٢٩٠ ٤٥٦ ١- ٣٢٥ ٣٤ االستهالك

لبنانية                                                                                          ٢٠٠٥ بأسعار سنة ٢٠٠٦سنة )   ب٣.٢ ليرة     مليار

   نهائية استعماالت وسيطة استعماالت  

 الفرع
 

١       .
الزراعة

٢  .
الطاقة 
 والمياه

٣       .
الصناعة  
 ٤      .

 البناء
النقل و .٥

تالمواصال

٦  .
الخدمات 
األخرى

٧       .
 التجارة

٨  .
اإلدارة 
الستهالكاالمجموع العامة

تكوين 
الرأسمال 

التصدير الثابت

التغير 
في 

المخزون
مجموع 

االستعماالت

 ٨٦٣ ٣ ٠ ٣٤٠ ١٦ ٠٣٠ ٢ ٤٧٧ ٣٠٧٣٠٥٠٠١ ١ ٠ ١٦٣  الزراعة. ١
 ٣٥٧ ٥ ٠ ٩ ٠ ٦٨٥ ١ ٦٦٣ ٥٧٥٢٦٩٩١٣٩٧١٥٢١١١٣ ٣٨٧ ١ ٢٣ الطاقة والمياه. ٢
 ٠٨٥ ٢٤ ٤٢- ٥٤٣ ٣ ٣١٨ ٢ ٥٦٥ ١١ ٧٠١ ٩٠٤٢١٧٣٤٢٩٨١٣٣٦ ٢٤٨١ ٣ ١٢١ ٢٤٢الصناعة.٣
 ١٨٣ ٥ ٠ ٠ ١٨٣ ٥ ٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠البناء.٤
 ٨٥٥ ٤ ٠ ١٩٤ ٠ ٧٢٨ ٢ ٩٣٣ ٨٠٢٧٦٧٣٧٧٣٣٤٠٢٩١ ٨ ٥النقل ولمواصالت. ٥
 ٤٧٤ ١٤ ٠ ٧٣٣ ٠ ٢١٣ ١٠ ٥٢٨ ٤٤٨٣ ٣٨٣٣٥٣٢٢٠٣٥٢٦٨٤١ ٢٩ ٥٩ الخدمات األخرى. ٦
 ٧٥٣ ٠ ٧٥٣ ٠ ٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠التجارة. ٧
 ٠٩٨ ٥ ٠ ٠ ٠ ١٨٤ ٥ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠ اإلدارات العامة. ٨

 ٦٦٨ ٦٣ ٤٢- ٥٧٢ ٥ ٥١٦ ٧ ٤٠٤ ٣٣ ٣٠٣ ٧٢١١٧ ٤٧٤١ ٢٦١١ ٩٠٥٢ ٣١٢١ ٥٩٢٢ ٥ ٥٤٥ ١ ٤٩٢ تمجموع االستعماال
       ١٤١ ٤٦٢٣٣ ٠٨٣٣ ٢١٣٧ ٩٥٠١٢ ٨٧٠٢ ١٤٥٢ ٣ ٢٥١- ٦٦٩ ١القيمة المضافة

      ٤٤٤ ١٨٤٥٠ ٥٥٧٥ ٤٧٤٨ ٨٥٥١٤ ١٨٣٤ ٧٣٧٥ ٨ ٢٩٤ ١ ١٦١ ٢اإلنتاج
      ٣٠٩ ٥٢٠٠٠٠٠٠١٣ ٩ ٩٦٩ ٢ ٨٢١تيراداالس

      ٥٥٩٠٠ ٢-٧٨٠٠٠٠ ١ ٦٧٥ ١٠٤الرسوم على االستيراد
      ٢٤٥٠٠ ٥-٠٤٨٠٠٠ ٤ ٤٢٠ ٧٧٧ الهوامش التجارية
      ٧٥٣ ١٨٤٦٣ ٤٧٤٧٥٣٥ ٨٥٥١٤ ١٨٣٤ ٠٨٥٥ ٢٤ ٣٥٧ ٥ ٨٦٣ ٣ مجموع الموارد

  
  

 ١٠٢



 )تابع (خرجات لحسابات السلع والخدماتجداول المدخالت والم. ٢
  

لبنانية                             باألسعار الجارية                                                        ٢٠٠٧سنة ) أ  ٤.٢ ليرة          مليار

   نهائية استعماالت وسيطة استعماالت  

 الفرع
 

١       .
الزراعة

٢  .
الطاقة 
 والمياه

٣       .
الصناعة  
 ٤      .

 البناء
النقل و .٥

تالمواصال

٦  .
الخدمات 
األخرى

٧       .
 التجارة

٨  .
اإلدارة 
الستهالكاالمجموع العامة

تكوين 
الرأسمال 

التصدير الثابت

التغير 
في 

المخزون
مجموع 
تاالستعماال

 ٠٠٠ ٥ ٣٢ ٤٤٢ ٢٠ ٧٠٩ ٢ ٧٩٨ ٥٤٢٢٠٤٠٠١ ١ ٠ ٢٥٠  الزراعة. ١
 ١٦٧ ٦ ٠ ٩ ٠ ٧٨٢ ١ ٣٧٦ ٢٥١٥٠٥٢٠٦٤٩٤ ٧٥٠٣٦١ ٥٥٣ ١ ٢٥ الطاقة والمياه. ٢
 ١٩٢ ٣٠ ٣٠٣ ٨٦٥ ٤ ٨٨٥ ٢ ٦٩١ ١٣ ٤٤٩ ٤٦٨٢٥٨٤٨٣٩٧٢١٧٨ ١٠١٢ ٤ ١١٩ ٢٧٤الصناعة.٣
 ٢٢٢ ٧ ٠ ٠ ٢٢٢ ٧ ٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠البناء.٤
 ٣٥٢ ٥ ٠ ٢٠٥ ٠ ٠٨٤ ٣ ٠٦٣ ٨٦٣٢٧١٠٨٢٧٣٨٥١٠٢ ٧ ٥النقل ولمواصالت. ٥
 ٧٨٧ ١٥ ٠ ٧٣٤ ٠ ١٤٢ ١١ ٩١٢ ٥٧١٣ ٤٢٨٣٩٨٢٧٦٣٩٥٧٤٧١ ٢٩ ٦٦ الخدمات األخرى. ٦
 ٩٠٥ ٠ ٩٠٥ ٠ ٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠التجارة. ٧
 ٥٠٩ ٥ ٠ ٠ ٠ ٥٠٩ ٥ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠ اإلدارات العامة. ٨

 ١٣٦ ٧٦ ٣٣٥ ١٦٠ ٧ ١٢٧ ١٠ ٩١٦ ٣٧ ٥٩٧ ٨٤٨٢٠ ٧٣٦١ ٥٧٩١ ٢٦٢٢ ٩٣٦٢ ٩٠٧٢ ٦ ٧٠٩ ١ ٦٢٠ تمجموع االستعماال
       ٧٧٤ ٦٦٢٣٧ ٥٣٠٣ ٢٠٨٨ ٠٩٠١٣ ٢٨٦٣ ٣٢٦٤ ٣ ٦٠٨- ٢٧٩ ٢القيمة المضافة

      ٣٧٠ ٥٠٩٥٨ ٢٦٦٥ ٧٨٧١٠ ٣٥٢١٥ ٢٢٢٥ ٢٣٤٧ ١٠ ١٠٠ ١ ٩٠٠ ٢اإلنتاج
      ٧٦٥ ٤٧٠٠٠٠٠٠١٧ ١٢ ١٦١ ٤ ١٣٥ ١االستيراد

      ٨٧٢٠٠ ٢-١٨١٠٠٠ ٢ ٥٩٩ ٩١الرسوم على االستيراد
      ٤٨٩٠٠ ٦-٣٠٨٠٠٠ ٥ ٣٠٧ ٨٧٥ الهوامش التجارية
      ١٣٦ ٥٠٩٧٦ ٧٨٧٩٠٥٥ ٣٥٢١٥ ٢٢٢٥ ١٩٢٧ ٣٠ ١٦٧ ٦ ٠٠٠ ٥ مجموع الموارد

    
 ات بين الحسابات المحلية والحسابات الوطنية جدول الفروق

 الحسابات الوطنية اللبنانيين في الخارج نفقات المسافرين النفقات المحلية للمسافرين األجانب الحسابات المحلية 
 ٢٠٣ ١٨ ٤٣٧   ٧٦٥ ١٧  االستيراد
 ٦٩٤ ٨   ٥٣٣ ١ ١٦٠ ٧ التصدير
 ٨٢٠ ٣٦ ٤٣٧ ٥٣٣ ١- ٩١٦ ٣٧ االستهالك

  
لبنانية                                                                                 ٢٠٠٦ بأسعار سنة ٢٠٠٧سنة )   ب٤.٢ ليرة          مليار

   نهائية استعماالت وسيطة استعماالت  

 الفرع
 

١       .
الزراعة

٢  .
الطاقة 
 والمياه

٣       .
الصناعة  
 ٤      .

 البناء
النقل و .٥

تالمواصال

٦  .
الخدمات 
األخرى

٧       .
 التجارة

٨  .
اإلدارة 
الستهالكاالمجموع العامة

تكوين 
الرأسمال 

التصدير الثابت

التغير 
في 

المخزون
مجموع 

االستعماالت

 ٣٨٠ ٤ ٢٢ ٤١٩ ١٦ ٣٩٨ ٢ ٥٢٥ ٣١٣٢٠٣٠٠١ ١ ٠ ٢٠٨  الزراعة. ١
 ٧٨٢ ٥ ٠ ٩ ٠ ٧٣٨ ١ ٠٣٥ ١٥٣٤٦٥١٩٠٤٥٤ ٦٩٢٣٤١ ٤٣٢ ١ ٢٣ الطاقة والمياه. ٢
 ٧٣١ ٢٨ ٢٩٥ ٦٣٣ ٤ ٩٤٦ ٢ ٠٠٣ ١٣ ٨٥٤ ٢٩٤٢٣٨١١٣٦٦٢٠١٧ ٧٩٥٢ ٣ ١١٠ ٢٥٤الصناعة.٣
 ٣٨٨ ٦ ٠ ٠ ٣٨٨ ٦ ٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠البناء.٤
 ١٩٦ ٥ ٠ ٢٠٥ ٠ ٩٣١ ٢ ٠٦٠ ٨٦٣٢٧١٠٨٢٧٣٨٥١٠٢ ٧ ٥النقل ولمواصالت. ٥
 ٤٢٣ ١٥ ٠ ٧٣٤ ٠ ٧٨٦ ١٠ ٩٠٣ ٥٦٨٣ ٤٢٧٣٩٧٢٧٦٣٩٤٧٤٦١ ٢٩ ٦٦ الخدمات األخرى. ٦
 ٩٠٥ ٠ ٩٠٥ ٠ ٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠التجارة. ٧
 ٤٨٦ ٥ ٠ ٠ ٠ ٤٨٦ ٥ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠ اإلدارات العامة. ٨

 ٢٩١ ٧٢ ٣١٧ ٩٠٤ ٦ ٣٥٠ ٩ ٣٤٢ ٣٦ ٣٧٨ ٨٢٤١٩ ٦٨٧١ ٥٠٠١ ١٦٢٢ ٧٥٨٢ ٣١٢٢ ٦ ٥٧٨ ١ ٥٥٧ تمجموع االستعماال
      ٤٠٥ ٦٦٢٣٦ ٤١٦٣ ٩٢٣٨ ٠٣٤١٢ ٦٣٠٣ ٣٠٩٣ ٣ ٤٨٢- ٩١٤ ١القيمة المضافة

      ٧٨٣ ٤٨٦٥٥ ١٠٣٥ ٤٢٣١٠ ١٩٦١٥ ٣٨٨٥ ٦٢١٦ ٩ ٠٩٦ ١ ٤٧٠ ٢اإلنتاج
      ٥٠٨ ٨٣٥٠٠٠٠٠١٦ ١١ ٧١٥ ٣ ٩٥٨االستيراد
      ٩١٨٠٠ ٢-١٥٩٠٠٠ ٢ ٦١٩ ١٤٠على االستيرادالرسوم 

      ٢٧٩٠٠ ٦-١١٥٠٠٠ ٥ ٣٥١ ٨١٣ الهوامش التجارية
      ٢٩١ ٤٨٦٧٢ ٤٢٣٩٠٥٥ ١٩٦١٥ ٣٨٨٥ ٧٣١٦ ٢٨ ٧٨٢ ٥ ٣٨٠ ٤ مجموع الموارد

  
  
 

 ١٠٣



  )تابع (جداول المدخالت والمخرجات لحسابات السلع والخدمات. ٢
  

لبنانية                                باألسعار الجارية                                                     ٢٠٠٨سنة ) أ  ٥.٢ ليرة           مليار

   نهائية استعماالت وسيطة استعماالت  

 الفرع
 

١       .
الزراعة

٢  .
الطاقة 
 والمياه

٣       .
عة  الصنا

 ٤      .
 البناء

النقل و .٥
تالمواصال

٦  .
الخدمات 
األخرى

٧       .
 التجارة

٨  .
اإلدارة 
الستهالكاالمجموع العامة

تكوين 
الرأسمال 

التصدير الثابت

التغير 
في 

المخزون
مجموع 

االستعماالت

 ٠٩٥ ٦ ٤٥ ٤٧٢ ٢٢ ٢٢٢ ٣ ٣٣٤ ٠٠٣٣٠٥٠٠٢ ٢ ٠ ٣٢٣  الزراعة. ١
 ٨١٦ ٨ ٠ ١٨ ٠ ٠٥٨ ٢ ٧٤٠ ٦٧٥٧١١٣٢٥٦٢٦ ٠٥٧٥٧١ ١ ٨١٥ ٢ ٣٨ الطاقة والمياه. ٢
 ٠٤٠ ٣٩ ٤٠١ ١٤٧ ٦ ٧٣٢ ٣ ١٥٣ ١٨ ٦٠٦ ٢٢٢٣٠٩٨٤٥٠٨٢٧٧١٠ ٠٢٣٣ ٥ ١٤٦ ٤١٥الصناعة.٣
 ٦٠٩ ٩ ٠ ٠ ٦٠٩ ٩ ٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠البناء.٤
 ٠٦٤ ٦ ٠ ٢٢٥ ٠ ٥١٧ ٣ ٣٢٢ ٨٧٣٧٨٠٤٨٩٣٤٧٦١٣٢ ٨ ٥النقل ولمواصالت. ٥
 ١٧٦ ١٨ ٠ ١٥٩ ١ ٠ ٣٨٠ ١٢ ٦٣٦ ٠٨٨٤ ٤٥٣٤٤٣٣٠٦٤٨١٧٦٦٢ ٢٧ ٧٢ الخدمات األخرى. ٦
 ٠٦١ ١ ٠ ٠٦١ ١ ٠ ٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠التجارة. ٧
 ٦٤٦ ٦ ٠ ٠ ٠ ٦٤٦ ٦ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠ اإلدارات العامة. ٨

 ٥٠٦ ٩٥ ٤٤٦ ٠٨١ ٩ ٣٦٣ ١٣ ٩٧٨ ٤٥ ٦٣٨ ٤٤١٢٦ ٠٧٥٢ ٠٧٣٢ ٨١٥٣ ٧٦١٢ ٦٢٥٣ ٨ ٩٩٦ ٢ ٨٥٣ تمجموع االستعماال
      ١٢٤ ٢٠٦٤٥ ٠٠٠٤ ١٠٢١٢ ٢٤٩١٥ ٨٤٧٣ ٩٥٢٥ ٣ ٧٧٦ ١- ٥٤٣ ٢القيمة المضافة

      ٧٦٢ ٦٤٦٧١ ٠٧٦٦ ١٧٦١٤ ٠٦٤١٨ ٦٠٩٦ ٥٧٦٩ ١٢ ٢٢١ ١ ٣٩٦ ٣اإلنتاج
      ٧٤٤ ٢٠٩٠٠٠٠٠٢٣ ١٦ ١٤٥ ٦ ٣٩٠ ١االستيراد

      ٧١٠٠٠ ٣-٨٧٣٠٠٠ ٢ ٧٣٩ ٩٨الرسوم على االستيراد
      ٣٠٥٠٠ ٩-٣٨٢٠٠٠ ٧ ٧١١ ٢١٢ ١ الهوامش التجارية
      ٥٠٦ ٦٤٦٩٥ ٠٦١٦ ١٧٦١ ٠٦٤١٨ ٦٠٩٦ ٠٤٠٩ ٣٩ ٨١٦ ٨ ٠٩٥ ٦ مجموع الموارد

  
 وطنيةجدول الفروقات بين الحسابات المحلية والحسابات ال

 الحسابات الوطنية اللبنانيين في الخارج نفقات المسافرين النفقات المحلية للمسافرين األجانب الحسابات المحلية 
 ٢٥٤ ٢٤ ٥١٠   ٧٤٤ ٢٣  االستيراد
 ٠٨٠ ١١   ٩٩٩ ١ ٠٨١ ٩ التصدير
 ٤٨٨ ٤٤ ٥١٠ ٩٩٩ ١- ٩٧٨ ٤٥ االستهالك

  
ليرة لبنانية                                                                                      ٢٠٠٧ بأسعار سنة ٢٠٠٨سنة )   ب٥.٢    مليار

   نهائية استعماالت وسيطة استعماالت  

 الفرع
 

١       .
الزراعة

٢  .
الطاقة 
 والمياه

٣       .
الصناعة  
 ٤      .

 البناء
النقل و .٥

تالمواصال

٦  .
الخدمات 
األخرى

٧       .
 التجارة

٨  .
اإلدارة 
الستهالكاالمجموع العامة

تكوين 
الرأسمال 

التصدير الثابت

التغير 
في 

المخزون
مجموع 

االستعماالت

 ٣٧١ ٥ ٠ ٤٨٦ ٢٢ ٨٥٩ ٢ ٩٧٠ ٦٨١٣٠٤٠٠١ ١ ٠ ٢٨٣  الزراعة. ١
 ٩٣٥ ٦ ٠ ١٠ ٠ ٨٦١ ١ ٠٦٤ ٤٠٨٥٣٤٢٤٤٤٧٥ ٧٩٤٤٣١ ٩٦٥ ١ ٢٩ الطاقة والمياه. ٢
 ٨٦٧ ٣٤ ٣٦٣ ٣٣٤ ٥ ٥٢٦ ٣ ١٣٧ ١٦ ٥٠٧ ٩٣٤٢٨٨٩٨٤٦٩٢٥٤٩ ٤٩٥٢ ٤ ١٣٣ ٢٩٦الصناعة.٣
 ٤٣٩ ٨ ٠ ٠ ٤٣٩ ٨ ٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠البناء.٤
 ٩٢٩ ٥ ٠ ٢٣٠ ٠ ٣٣١ ٣ ٣٦٨ ٨٩٣٧٨٢٠٩١١٤٨٥١٣٢ ٨ ٥النقل ولمواصالت. ٥
 ٧٠٨ ١٦ ٠ ٠٥٤ ١ ٠ ٤٣١ ١١ ٢٢٣ ٩٠٢٤ ٤١٣٤٠٣٢٧٨٤٣٨٦٩٨١ ٢٥ ٦٦ الخدمات األخرى. ٦
 ٩٦٤ ٠ ٩٦٤ ٠ ٠ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠التجارة. ٧
 ٩٨١ ٥ ٠ ٠ ٠ ٩٨١ ٥ ٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠ اإلدارات العامة. ٨

 ١٩٣ ٨٥ ٣٦٣ ٠٧٨ ٨ ٩٨٧ ١١ ٦٠٠ ٤١ ١٣١ ٢١٦٢٣ ٨٩٧٢ ٧٨٤١ ٥٣٤٢ ٤٢٠٢ ٤٧٢٣ ٧ ١٣٠ ٢ ٦٧٨ تمجموع االستعماال
      ٢٧٥ ٧٦٤٤١ ٢٤٦٣ ٩٢٤١٠ ٣٩٥١٣ ٠١٩٣ ٣١٤٥ ٣ ٩٠٢- ٥١٥ ٢القيمة المضافة

      ٤٠٦ ٩٨١٦٤ ١٤٣٥ ٧٠٨١٢ ٩٢٩١٦ ٤٣٩٥ ٧٨٦٨ ١٠ ٢٢٨ ١ ١٩٣ ٣اإلنتاج
      ٧٨٧ ٠٣٩٠٠٠٠٠٢٠ ١٥ ٦٤٢ ٤ ١٠٧ ١االستيراد

      ٥٥٢٠٠ ٣-٧٧٥٠٠٠ ٢ ٦٨٨ ٩٠الرسوم على االستيراد
      ٦٢٦٠٠ ٧-٢٦٦٠٠٠ ٦ ٣٧٨ ٩٨٢ الهوامش التجارية
      ١٩٣ ٩٨١٨٥ ٧٠٨٩٦٤٥ ٩٢٩١٦ ٤٣٩٥ ٨٦٧٨ ٣٤ ٩٣٥ ٦ ٣٧١ ٥ مجموع الموارد

  

 ١٠٤



 ١٠٥

 حسابات المؤسسات المالية. ٣
  مليار ليرة لبنانية                                                                                  حسابات المصارف التجارية   

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ الحساب
.Iاإلنتاج  حساب        

       االستعماالت
P٧٧٢ ٦٧٥ ٥٣٨٥٦١٦٠٤ الوسيط  االستهالك٢ 
Bالقائمة  القيمة١  ٦٣١ ٢ ١٣١ ٢ ٩٩٦ ٦٣٦١ ٤٤٠١ ١ ا لمضافة

١الموارد= مجموع االستعماالت  ٤٠٣ ٣ ٨٠٦ ٢ ٦٠٠ ١٩٨٢ ٩٧٨٢ 
    )P١(اإلنتاج المصرفي = الموارد 

 ٥٢٤ ٨ ٣٨٥ ٨ ٢٧٢ ٢٨٦٧ ١٤٧٦ ٦ الفوائد المقبوضة
 ٧١٥ ٥- ٠٨٦ ٦- ٠٨٩ ٥-٤٨٨ ٤-٥٥٢ ٤-   الفوائد المدفوعة-

 ٥٩٤ ٥٠٧ ٣٨٢٣٩٩٤١٦  العموالت
١.IIاألوليةحساب االستثمار وتوزيع المداخيل     

     االستعماالت
D٠٦١ ١ ٨٨٦ ٧٣٥٧٣١٨١٩ وملحقاتها  األجور١ 

D٣٨ ١٩ ٣٠٢٨٢٤ المدفوعة على القروض  الفوائد٤١ 
Dالموزعة  األرباح٤٢ … … …  …  …  

Bاألولية  ٥ المداخيل  ٠٧٨ ٢ ٦٣١ ١ ٤٥٤ ١٦٤١ ٨١٨١   ر  صيد
١الموارد = مجموع االستعماالت  ١٧٧ ٣ ٥٣٦ ٢ ٢٩٧ ٩٢٣٢ ٥٨٤١ 

     الموارد
B٦٣١ ٢ ١٣١ ٢ ٩٩٦ ٦٣٦١ ٤٤٠١ ١ المضافة القائمة  القيمة١ 
D٥٤٦ ٤٠٥ ١٤٤٢٨٦٣٠١ الصافية خارج االستثمار  المداخيل٤ 
.IIحساب توزيع الدخل الثانوي٢      

     االستعماالت
D٢٦٣ ٢١٠ ١١٥١٣٧١٩٢  على األرباح  الضريبة٥ 
Bالمتاح :  الرصيد٦  ٨١٥ ١ ٤٢١ ١ ٢٦٢ ٠٢٧١ ٧٠٣١  ا لدخل

 ٠٧٨ ٢ ٦٣١ ١ ٤٥٤ ١٦٤١ ٨١٨١الموارد= مجموع االستعماالت 
     الموارد

B٠٧٨ ٢ ٦٣١ ١ ٤٥٤ ١٦٤١ ٨١٨١ رصيد المداخيل األولية  ٥ 
١.IIIالرأسمال  حساب     
P٣٧٣ ٨٢ ٢٩-٣٩١٥٢٥  تكوين الرأسمال الثابت٥١ 
Bالتمويل :  الرصيد٩ على  ٤٤٢ ١ ٣٤٠ ١ ٢٩١ ٣١٢٥٠٢١  ا  لقدرة

 ٨١٥ ١ ٤٢١ ١ ٢٦٢ ٠٢٧١ ٧٠٣١الموارد= مجموع االستعماالت 
     الموارد

B٨١٥ ١ ٤٢١ ١ ٢٦٢ ٠٢٧١ ٧٠٣١  الدخل المتاح  ٦ 
٢.IIIالحساب المالي     

    االستعماالت
F٢٦٢ ٩ ٥١٤ ٥٧٩ ١-٠٣٩ ٥٤٦١ ١ النقدية والودائع لدى مصرف لبنان  األوراق٢ 
F٣٨٦ ٢- ٤٧٤ ٦ ٧٥٤ ٤٣٩٤-٤٩٤ ٥ الخارجية ت الموجودا٢ 
F٨٥٥ ٥ ٢٢٦ ١ ٤٩٦ ٥٣٢٤ ١٤٦٢ ٣ )سندات الخزينة(المالية   األوراق٣ 
F٠٢٤ ٥ ٦٧٦ ٣ ٢٩٣ ٢١٢١ ٢-١٨٩ ١   التسليفات٤ 
F٣٨- ٦٥ ١٠٣-١١٢-١٠- أخرى للقبض  حسابات٩ 

١١  الموارد= مجموع االستعماالت  ٧١٨ ١٧ ٩٥٤ ١١ ٨٦٠ ٣٦٤٨٠٧٨ 
B٤٤٢ ١ ٣٤٠ ١ ٢٩١ ٣١٢٥٠٢١   القدرة على التمويل٩ 
F٠٩٥ ١٣ ١٩٩ ٩ ٦٠٨ ٥٨٩٥ ٦٣٢٣ ٦   المقيمين  ودائع٢ 
F٢٧٢ ٣ ١٩٨ ٢ ٦٩٨٨٢٦-١٧٤ ٤  ودائع غير المقيمين ٢ 
F٣٩٠- ٥٤٧- ٢٤١ ٢٩٠١-١٠٩-   مساهمات ٥ 
F٢٩٩ ٢٣٦- ١٠٦-٢٩٧ ٢-٣٥٦  األخرى للدفع  الحسابات٩ 



 ١٠٦

  دارات العامةحسابات اإل .٤
  دارة المركزيةحسابات اإل. ١.٤

  مليار ليرة لبنانية                                              االستعماالت
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦  ، العملياتالحساب

 .Iاإلنتاج حساب      
P٠٦٠ ٢ ٥٥٥ ١ ٤٤١ ٣٠٠١ ٢٥٨١ ١   االستهالك الوسيط ٢ 
Bالق١ المضافة  ٦٤٣ ٣ ٢٠١ ٣ ٩٩٩ ٨٧٤٢ ٨٢٩٢ ٢   ائمة القيمة

 ٧٠٣ ٥ ٧٥٥ ٤ ٤٣٩ ١٧٥٤ ٠٨٧٤ ٤ المجموع
 ١.IIحساب االستثمار وتوزيع المداخيل األولية      

D٧٦٠ ٢ ٤٢١ ٢ ٢٤٩ ١٤٦٢ ١١٨٢ ٢  األجور وملحقاتها١ 
K.٨٨٣ ٧٨٠ ٧١١٧٢٩٧٥٠  إهتالك الرأسمال الثابت١ 
 Bية رصيد٥ األولية الصا ف المداخيل  ٦٠٩ ٦ ٤١٨ ٥ ٤٧٢ ٨٢٦٤ ٠٦٩٤ ٥ 

 ٢٥٢ ١٠ ٦١٨ ٨ ٤٧١ ٧٠٠٧ ٨٩٨٧ ٧ المجموع
.IIحساب توزيع الدخل الثانوي٢       

 D٢٤٥ ٣ ٢٨٨ ٤ ٣٨٢ ٩٦٦٣ ٤٦٦٢ ٣ *الفوائد٤١ 
 D٩٥٥ ٩٠٩ ٨٢١٨٧٤٩٣٥ التقديمات اإلجتماعية٦٢ 
 ٤٢٩ ٣٩٩ ٣٩١٦٨٠٥٢٠ الت الجارية لإلدارات العامةاالحو
 ١٧ ٧ ١٣١١٧ تراكات الدوليةاإلش

 D٢١٦ ١٩٢ ١٤٧١١٣١٦٨ الت األخرى الجارية االحو٧٩ 
Bالمتاح=  الرصيد٦  ٨٨٧ ٤ ٩٥٨ ١ ٨٥١ ٠٨٦١ ٠٣٤٢ ٢   الدخل

 ٧٤٩ ٩ ٧٥٤ ٧ ٨٦٢ ٧٣٠٦ ٨٧٢٦ ٦ الموارد= مجموع االستعماالت 
.IIحساب استعمال المداخيل٤       
P٧٠٣ ٥ ٧٥٥ ٤ ٤٣٩ ١٧٥٤ ٠٨٧٤ ٤  استهالك٢ 

B٨nالصافي  ٨١٦- ٧٩٧ ٢- ٥٨٩ ٢-٠٨٩ ٢-٠٥٣ ٢-   الوفر
 ٨٨٧ ٤ ٩٥٨ ١ ٨٥١ ٠٨٦١ ٠٣٤٢ ٢  الموارد= مجموع االستعماالت 

١.IIIالرأسمال  حساب      
P١٤٩ ٢٢١ ٢٧٥١٧٦١٩٧  تكوين الرأسمال الثابت ٥١ 
Dإعانات رأسمالية٩٢       
D٢٢٢ ٢٤٦ ٦٣٣٤٠٣٢٧٥ الت رأسمالية إلى اإلداراتاحو ٩٣ 

 ٣٧١ ٤٦٨ ٩٠٨٥٧٨٤٧٢  الموارد= مجموع االستعماالت 
٢.IIIالحساب المالي       

B٣٠٤ ٤٨٥ ٢ ٣١١ ٩٣٩٢ ٢٥١١ ٢ الحاجة إلى التمويل ٩ 
F٣١ ١٥-٢٠-١١-  الصندوق٢١ … 
F٤٢٨ ٠٩٧ ٢-٨٩٠٩٥٥  الودائع لدى مصرف لبنان٢٢ … 
F٢٨٥ ٨٥٨٨٩٧٤٦٢  سلفات الخزينة٤١ … 
F١٣١ ٢ ٥٠٨ ٦٢٣٢٠١-  حسابات أخرى للقبض٧٩ … 

 … ٣٦٠ ٥ ١٦٩ ٠٩١٢ ٩٢٥٤ ٣  الموارد= مجموع االستعماالت 
  . رغم ان الفوائد تعتبر مداخيل اولية فانها صنفت في حسابات الدولة مع التوزيع الثانوي كونها ال تدخل في حساب االنتاج المحلي القائم*
  
  
  
  
 
 
  
  



 ١٠٧

 ارات العامةحسابات اإلد .٤
   حسابات اإلدارة المركزية.١.٤

                     مليار ليرة لبنانية                                                                                                                    الموارد
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦  ، العملياتالحساب

 .Iاإلنتاج حساب         
P٧٠٣ ٥ ٧٥٥ ٤ ٤٣٩ ١٧٥٤ ٠٨٧٤ ٤  اإلنتاج غير التسويقي١٢ 

 ٧٠٣ ٥ ٧٥٥ ٤ ٤٣٩ ١٧٥٤ ٠٨٧٤ ٤ المجموع
 ١.IIحساب االستثمار وتوزيع المداخيل األولية      

B٦٤٣ ٣ ٢٠١ ٣ ٩٩٩ ٨٧٤٢ ٨٢٩٢ ٢   القيمة المضافة القائمة١ 
D٦٥٠ ٦ ٤٣٤ ٥ ٤٩٣ ٨٣٩٤ ١٢٢٤ ٥  الضرائب غير المباشرة٢ 

-D٤٨- ٢٢- ٢٦-١٩-٦١-   ناقص اإلعانات٣ 
D٧ ٦ ٨٥٥  الفوائد٤١ 

 ٢٥٢ ١٠ ٦١٨ ٨ ٤٧١ ٧٠٠٧ ٨٩٨٧ ٧ المجموع
.IIحساب توزيع الدخل الثانوي٢       
B٦٠٩ ٦ ٤١٨ ٥ ٤٧٢ ٨٢٦٤ ٠٦٩٤ ٥   المداخيل األولية٥ 

D٥٨٥ ١ ١٤٢ ١ ١٨٤ ٨٠١٩٠٧١  لدخل ضريبة ا٥١ 
D١٧٠ ١ ٨٠٣ ٦٣٤٦٤٦٨٤٤  الضرائب المباشرة األخرى٥٩ 
D٨٥ ٧٩ ٨٦٨٥٨٥  الحسومات التقاعدية٦١ 
D٣٠١ ٣١٢ ٢٨٢٢٦٦٢٧٦  الواردات اإلدارية٧٩ 

 ٧٤٩ ٩ ٧٥٤ ٧ ٨٦٢ ٧٣٠٦ ٨٧٢٦ ٦ الموارد= مجموع االستعماالت 
.IIحساب استعمال المداخيل٤       

    
B٨٨٧ ٤ ٠٣٤ ٢ ٨٥١ ٠٨٦١ ٠٣٤٢ ٢  الدخل المتاح٦ 

 ٨٨٧ ٤ ٠٣٤ ٢ ٨٥١ ٠٨٦١ ٠٣٤٢ ٢ الموارد= مجموع االستعماالت 
١.IIIالرأسمال  حساب      
K.٨٨٣ ٧٨٠ ٧١١٧٢٩٧٥٠  إهتالك الرأسمال الثابت١ 
B٨n٨١٦- ٧٩٧ ٢- ٥٨٩ ٢-٠٨٩ ٢-٠٥٣ ٢-   الوفر الصافي 

B٣٠٤ ٤٨٥ ٢ ٣١١ ٩٣٩٢ ٢٥١١ ٢ مويل الحاجة إلى الت٩ 
 ٣٧١ ٤٦٨ ٩٠٨٥٧٨٤٧٢ الموارد= مجموع االستعماالت 

٢.IIIالحساب المالي       
F١٧٠ ٢٢٢ ١-١٩٦٢٠٠  الودائع٢٩ … 

F٣٠٠ ٢ ١٣٠ ١١٣٢ ٣٦٤٣ ٣  سندات الخزينة٣ … 
F٥٣١ ٢ ٥١٧٧٥٦٠  القروض٤ … 

F٤٢٦ ٥١٥ ٧٧٢٤١-  الحسابات األخرى للدفع٧٩ … 
F٣٥٦- ٢٥٣-١-٧٤-  عمليات غير مصنفة٠٠ … 

 … ٣٦٠ ٥ ١٦٩ ٠٩١٢ ٩٢٥٤ ٣  الموارد= مجموع االستعماالت 
  
  
  
  
 
 
  
  



 )تابع(حسابات اإلدارات العامة  .٤
 ةمليار ليرة لبناني                                          )تقديريةحسابات (سابات الموحدة لإلدارات العامة   الح٢.٤

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ الحساب
.Iاالستعماالت   :اإلنتاج  حساب                   

P٤٤١ ٢ ٨٤٨ ١ ٧٣٨ ٦٣٠١ ٦٣١١ ١  االستهالك الوسيط٢ 
B٢٠٦ ٤ ٦٦٢ ٣ ٤٦٣ ٣٩٤٣ ٣١٦٣ ٣  القيمة المضافة القائمة١ 

٤  اإلنتاج P١٢ =المجموع  ٦٤٦ ٦ ٥٠٩ ٥ ٢٠١ ٠٢٤٥ ٩٤٧٥ 
١.IIاالستعماالت االستثمار وتوزيع المداخيل حساب                    
D٣٢٣ ٣ ٨٨٢ ٢ ٧١٢ ٦٦٥٢ ٦٠٥٢ ٢  األجور وملحقاتها١ 
K.٨٨٣ ٧٨٠ ٧١١٧٢٩٧٥٠  إهتالك الرأسمال الثابت١ 
B٥n ٢٢٩ ٧ ٧٧٨ ٥ ٩٩١ ٢٦٦٤ ٥١٥٥ ٥  المداخيل األولية الصافية:رصيدال 

٨  لمواردا= مجموع االستعماالت  ٤٣٥ ١١ ٤٤٠ ٩ ٤٥٤ ٦٦٠٨ ٨٣١٨ 
          الموارد          

B٢٠٦ ٤ ٦٦٢ ٣ ٤٦٣ ٣٩٤٣ ٣١٦٣ ٣   القيمة المضافة القائمة١ 
D٢-D٢٢٩ ٧ ٧٨٣ ٥ ٩٩١ ٢٦٦٤ ٥١٥٥ ٥   الرسوم ناقص اإلعانات٣ 

.IIاالستعماالت : حساب توزيع الدخل الثانوي٢                    
D٣٥٠ ٣ ٣٩٣ ٤ ٤٧٢ ٠٣١٣ ٥٤٤٣ ٣  * الفوائد٤١ 
D٨٣٣ ١ ٨٤٨ ١ ٧٦٤ ٦٧٥١ ٦٣٣١ ١ اإلجتماعية  التقديمات٦٢ 
D٢٣٣ ١٩٩ ١٦٠١٢٤١٧٥ األخرى الت الجاريةا الحو٧٩ 

B٩٧٨ ٥ ٧٣٨ ٢ ٨٥٨ ٣٠٣٢ ٧٦١٣ ٢   الدخل المتاح: الرصيد ٦ 
٨الموارد  = مجموع االستعماالت  ٣٩٤ ١١ ١٧٩ ٩ ٢٦٨ ١٣٣٨ ٠٩٨٨ 

         الموارد  
B٥n٢٢٩ ٧ ٧٧٨ ٥ ٩٩١ ٢٦٦٤ ٥١٥٥ ٥  المداخيل األولية الصافية 
D٧٥٤ ٢ ٩٤٤ ١ ٠٢٩ ٥٥٤٢ ٤٣٥١ ١  الضرائب المباشرة٥ 

D٠٨٤ ١ ١٢٨ ١ ٠٣١٩٥١ ٨٤٥١  االشتراكات للضمان اإلجتماعي٦١ 
D٣٢٧ ٣٢٧ ٣٠٣٢٨٣٢٩٨  الواردات اإلدارية٧٩ 

.IIاالستعماالت :ل الدخل المتاح حساب استعما٤                    
P٦٤٦ ٦ ٥٠٩ ٥ ٢٠١ ٠٢٤٥ ٩٤٧٥ ٤  استهالك٢ 

 B٨n: ٦٦٨- ٧٧١ ٢- ٣٤٣ ٢-٧٢١ ١-١٨٦ ٢-  الوفر الصافيالرصيد 
٢الدخل المتاح= المجموع  ٩٧٨ ٥ ٠٢٨ ٣ ٨٥٨ ٣٠٣٢ ٧٦١٣ 
١.IIIاالستعماالت :الرأسمال  حساب                    
P٠١٢ ١ ٩٥١ ٩٥٠٨٧٢٩٠٨  تكوين الرأسمال الثابت٥١ 
D١٠٠ ١٠٥ ١٢٩١٢١٨٨ رأسمالية  إعانات٩٢ 

١الموارد  = مجموع االستعماالت  ١١٢ ١ ٠٥٦ ١ ٠٧٩٩٩٣٩٩٦ 
         الموارد  

B٨n٦٦٨- ٧٧١ ٢- ٣٤٣ ٢-٧٢١ ١-١٨٦ ٢-  الوفر الصافي 
K.٨٨٣ ٧٨٠ ٧١١٧٢٩٧٥٠ إهتالك الرأسمال الثابت ١ 

D٣٠ ١٢٧ ٢٥٢٥١٤  رأسمالية  إعانات٩٢ 
B٢  الحاجة إلى التمويل  : الرصيد٩ ٨٦٧ ٩٢٠ ٢ ٥٧٥ ٩٦١٢ ٥٢٩١ 

٢.IIIاالستعماالت : الحساب المالي                   
B٨٦٧ ٩٢٠ ٢ ٥٧٥ ٩٦١٢ ٥٢٩١ ٢   الحاجة إلى التمويل٩ 
F٧٩٩ ٣ ٨٣ ١٤٦ ١-٢٣١ ٣٤١١ ١  األوراق النقدية والودائع٢ 

F٤٣٠ ٢ ٤٠٣ ١ ٣٧٠ ٥١١٧٣٤١  سلفات الخزينة٤١ 
٤الموارد= مجموع االستعماالت  ٠٩٦ ٧ ٤٠٧ ٤ ٧٩٩ ٩٢٥٢ ٣٨١٣ 

           الموارد  
F٣٢٢ ٦ ٠٠٧ ٣ ١٥٢ ٣١٦٢ ٥٢٠٣ ٣   سندات الخزينة٣ 
F١٩٦ ٦٣٢ ٣٠٧١٤٠١١٢  القروض٤ 
F٥٧٨ ٧٦٨ ٥٥٥٤٦٩٥٣٦   التسليفات المصرفية٤ 
 ١,٤راجع المالحظة في أسفل الجدول * 

 ١٠٨



  ٢ملحق 
  حصائيةاإل مصادرال

 
I .سكانال  

  
  حركة السكان . ١.Iجدول 

  )عدد االحداث المسجلة(      
 ٢٠٠٧٢٠٠٨ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ الحدث الديموغرافي

 ٥٩٣ ٧٩٦٣٧ ٣٥ ٠٧٨ ٧٠٥٢٩ ٠١٤٢٩ ٣٠ ٦٣٦ ٣٠  الزواج
 ٣٨٩ ٣٤٢٥ ٦ ٣٨٨ ٧٤٦٤ ٣٧٢٤ ٣٢٨٤ ٤  الطالق
 ٨٢٣ ٨٩٦٨٤ ٨٠ ٧٩٠ ٧٧٠٧٢ ٩٠٠٧٣ ٤٦٥٧٣ ٧١  الوالدات
 ٠٤٨ ٠٩٢٢١ ٢١ ٧٨٧ ٠١٢١٨ ٧٧٤١٨ ١٨٧١٧ ١٧ الوفيات
                                                            النشرة الشهريةإدارة اإلحصاء المركزي: المصدر

  
II.تربية الحيوانات والزراعة  

  
  اإلنتاج النباتي . ١.IIل جدو

  
  ألف هكتار                                                                        المساحات المزروعة)أ

 ٢٠٠٧٢٠٠٨ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع الزراعة
 …٦٩,٦ ٦٠,٧٦٠,٠٦٥,٢٧٠,٠ النجيليات
 …٧,٠ ٨,١٧,٥٧,١٧,٢ القرنيات
 …٤١,٧ ٤٢,٤٤٢,٣٤٢,١٤٢,٣ الخضار

 …٩,٦ ٩,٧١١,١١٠,٨٩,٩ الزراعات الصناعية
 …٨٤,٣ ٨٤,٣٨٣,٥٨٢,٥٨٣,٩  الفواكه
 …٥٨,٦ ٥٧,٦٥٨,٥٥٨,٨٥٩,١ الزيتون

 …٦,٣ ٤,٩٥,٤٦,٥٦,٦  الزراعات األخرى
 …٢٧٧,٢ ٢٦٧,٧٢٦٨,٣٢٧٣,٠٢٧٩,١ المجموع

  
 ألف طن                                                                                                                   إلنتاجا)ب

 ٢٠٠٧٢٠٠٨ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع الزراعة
 … ٣٩١,٥ ٤٢٩,٦ ٣٩٤,٣ ٣٢٦,٨٣٩٦,٣  النجيليات
 …٣٧,٥ ٣٠,١ ٥٠,٠٤٠,٢٣٥,٥  القرنيات
 … ٣٠٠,٦ ١ ١٦٠,٦ ٢٨٤,٣١ ١ ٢٩٥,٩ ١ ١٦٣,١ ١ الخضار

 …٤٢,١ ١٢,٠٩٧,١٩٠,٠٤٥,٥ الزراعات الصناعية
 …٩٨٥,٥ ٩٨٣,٢٩٨٧,٠٩٦٠,٤٩٤٢,٤  الفواكه
 … ٧٦,٢ ٨٣,٢١٦٧,٣٧٦,٥١٧٧,٣ الزيتون

 …… …………  الزراعات األخرى
 …٨٣٣,٤ ٢ ٧٨٥,٥ ٨٤١,٠٢ ٩٨٣,٨٢ ٦١٨,٣٢ ٢ المجموع

  وزارة الزراعة : المصدر
  
  

 ١٠٩



II. تابع(الحيوانات  وتربية الزراعة(  
  

  )تابع (اإلنتاج النباتي. ١.IIجدول 
  
  مليار ليرة لبنانية                                                                                                          قيمة اإلنتاج) ج

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع الزراعة
 … ١٠٤,٠ ٦٥,١٨٩,٩٩٣,٠١١٦,٥  النجيليات
 … ٣٨,٣ ٢٧,٤ ٢٨,٩٢٧,٠٢٢,٤ القرنيات
 … ٧٧٠,٧ ٣٧٢,٧٤٠٢,٥٤٢٢,٠٥٩١,٩  الخضار

 … ١١٢,٦ ١٠٠,٨١١٦,٩١٠٣,٣١٠٢,٧ الزراعات الصناعية
 … ٩١٨,٧ ٦٤٦,٥٦٤٤,١٦٣٠,٧٧٥٩,٤ الفواكه
 … ١٤٤,٧ ١١٠,٣٢١٢,٣١١٣,٢٢٨٣,٧ الزيتون

 … ٦٥,٩ ٤١,٩٥١,٥٥٦,٥٦١,٣ الزراعات األخرى
 … ١٥٥,٠ ٢ ٩٤٢,٩ ٤٤١,١١ ٥٤٤,١١ ٣٦٦,٢١ ١ المجموع

  وزارة الزراعة: المصدر
 

   الحيوانينتاجاإل. ٢.IIجدول 
  
   الفعدد الرؤوس باآل                                                                              الثروة الحيوانية)أ

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ النوع
        الحيوانات المخصصة إلنتاج اللحم

 … ٤٠,١ ٤٥,٠٤٣,٥٤٤,٤٤٠,٦ بقر
 … ١٥٣,٥ ١٤٠,٠١٣٨,٠١٢٨,٦٨١,٤  غنم
 … ٢٢٧,٧ ١٤٦,٠١٧٤,٥١٨١,٨١٤٤,٤ ماعز
 … ٩,٠ ١٤,٠١٢,٥١١,٠١٠,٠ خنزير

     الحيوانات المخصصة إلنتاج الحليب
 … ٤٥,٣ ٤٧,٥٤٣,٩٤٣,٨٤٣,٩ بقر
 … ٢١٨,٦ ١٧٥,٦١٧٩,٤١٨٢,٧٢٠٢,٤ غنم
  ٢٣٤,٧ ٢٤٠,٤٢٣٤,٥٢٤٦,٧٢٠٦,٦ ماعز
  
  )أو وحدات( ألف طن                                                                  اإلنتاج                                )ب

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦  النوع
 … ١٤,٩ ١٥,١ ١٦,٢١٦,٥ ١٦,٤ لحم عجل
 … ٦,٦ ٥,٩٥,٨٥,٤٣,٥ لحم غنم
 … ٨,٢ ٥,٣٥,٩٦,٦٥,٢ لحم ماعز
 … ٠,٩ ١,٣١,٢١,١١,٠ لحم خنزير

 … ١٤٣,٧ ١٢٧,٣١٣٧,٣١٣٠,٦١٤٠,٢  لحم دجاج وفروج
 … ٧٦٢,٠ ٧٧٥,٠٧٥٥,٠٧٥٨,٠٦٧٠,٠ )بماليين وحدة(بيض 

 … ١٨٣,٦ ١٩٤,٦١٨٦,٣١٨٩,٨١٦٦,٨ حليب بقر
 … ٢٤,٧ ٢٣,٣٢١,٦٢٢,٨١٩,٧ حليب غنم
 … ٣٤,٠ ٣٦,٥٣٦,١٣٩,٣٢٦,٠ حليب ماعز

 … ١,٠ ٠,٩١,١١,١٠,٨ عسل
  وزارة الزراعة: المصدر 

 ١١٠



II. تابع( وتربية الحيوانات الزراعة(  
  
 

  )تابع ( الحيوانينتاجاإل. ٢.IIجدول 
  

 مليار ليرة لبنانية                                                                                                          قيمة اإلنتاج) ج
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ ٢٠٠٣ النوع

 … ٥٢,٥ ٤٤,٣٤٨,٣٤٩,٤ ٤١,٧ لحم عجل
 … ٢٨,٩ ٢٠,٧١٨,٦١٣,٠ ١٨,٢ لحم غنم
 … ٣٢,٨ ١٧,٤١٨,٣١٩,١ ١٤,٨ لحم ماعز
 … ٢,٦ ٢,٦٢,٤٢,٥ ٢,٧ لحم خنزير

 … ٢٧١,٨ ٢٠٤,٩١٨٥,٥٢٣٠,٧ ١٨٨,٥  لحم دجاج وفروج
 … ١٢٥,٧ ٦١,٩٥٦,٩٧٧,١ ٥٥,٨ بيض

 … ١٤٥,٠ ٩٦,٩٩٩,١١١٨,٤ ١٠١,٨ حليب بقر
 … ٢٠,٠ ١١,٩١٣,٩١٣,٤ ١٢,٩ حليب غنم
 … ٢٧,٧ ٢١,٥٢٥,٦١٩,٣ ٢٣,٠ حليب ماعز

 … ٢٢,٠ ٢١,٩٢٥,٠١٨,٠ ٢٠,٠ عسل
 … ٧٢٩,٠ ٥٠٤,٠٤٩٣,٦٥٦٠,٩ ٥٥٦,٨  المجموع

  وزارة الزراعة: المصدر
 
  
III .الطاقة  

  
                                                أهم المنتجات النفطية المستوردة. ١.IIIجدول 

  الف االطنانبآ      
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ ٢٠٠٣  النوع
 ٤٠١,٢ ١ ٣٠٦,٨ ١ ٢٢٤,٦ ٢٧٣,١١ ١ ٢٦٣,٢ ١ ٢٦٠,٤ ١  بنزين
 ٨٠٢,٧ ١ ٣٦٣,٢ ١ ٥٩٦,٣ ٥٨٧,٧١ ٧٤٦,٨١ ١ ٨٢٩,٢ ١  مازوت

 ٢١٣,٥ ١ ٢٥٨,٧ ١ ٠٣٩,٧ ٣٦٠,٢١ ٣٨٢,٦١ ١ ٢٨٤,٩ ١  زيت فيول
 ١٦٦,٧ ١٣٩,٧ ١٢٦,٧١٤٦,٦١٠٣,٤ ١٢٤,٥ كاز

 ١٦٣,٢ ١٦٠,٧ ٢٢٠,٢١٦٦,١١٦١,١ ٢٠٥,١ غاز البوتان
   المديرية العامة للنفط:المصدر
  

                                                                  استهالك الكهرباء. ٢.IIIجدول 
  ساعة/بماليين كيلوات             

  ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ ٢٠٠٣ 
 ١٤٢ ١١ ٥٩٠ ١٠ ٢١٥ ٥٨١١٠ ٣٠٨١٠ ١٠ ٥٣٨ ١٠ شبكة كهرباء لبنان

  النشرة الشهرية، إلحصاء المركزي  اإدارة: المصدر
  
  
  
  
  
  
 

 ١١١



IV .الصناعة  
  

   التبغ المصنّع.١.IVجدول 
  

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ 
 ٧٠٣ ٥٧٧ ٨٠٣٦٥٥٧٤٤ ٠٢٤١ ٢ )الطن(اإلنتاج 

 ٧٣٩ ٦٩٨ ٦٧١٧٩٥٦٧٥ ٩٨٢١ ١ )الطن(بيع التبغ المحلي 
 ٤٧٨ ١٢ ٤٠٩ ١٥ ٩٤٢ ٣٥٥١٤ ٤٤٦١٦ ٥٨٧٤٩ ٤٤ .)ل.مليون ل(قيمة المبيع 

 اللبنانية  حصر التبغ والتنباكإدارة: المصدر 
  

   استيراد مواد أولية للقطاع الصناعي.٢.IVجدول 
  

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦  الفرع
 بمليار ليرة لبنانية القيمة 

 ٢٤٤ ١ ٧٨٨ ٥٨١٧٠٨٧٢٥ ٤٥٦  غير محدد
 ٨٨٣ ٧٦٠ ٦٦٦٧٢٢٦١٢٥٩٨   الغذائية الزراعيةمنتجاتال

 ٢٢٠ ١٨٦ ١٤٧١٨٣١٧٦١٦٤ لبسة الجلود واأل، النسيجمنتجات
 ١٠٣ ٨٦ ٥٤٥٨٦١٥٨ المعادن  الالفلزية

 ٧٣٧ ١ ٢٣٩ ١ ٥٥٢٧٤٢٨٠٥٨٦٢ اآلالت والمعدات المعدنية، منتجاتال
 ٨٦٩ ٦٧٨ ٣٥٨٤٩٤٤٨٥٤٨٤ مطاط ومنتجات كيماويةخشب، 

 ١٣٩ ١١١ ٦٥٧٩٨٣٨٣ مفروشات
 ٦٦٦ ٤٩٢ ٢٩١٣٥٢٣٣٠٣١٤  األخرىمنتجاتال
 ٨٦١ ٥ ٣٤٠ ٤ ٢٨٨ ٢٦٠٣ ٢٦٢٣ ٦٠٦٣ ٢ لمجموعا

  األسعار نسبة إلى أسعار السنة السابقة مؤشر 
 ١,٢٩٢ ١,٠٩٠ ١,١٥٦١,٢١١١,٢٧٨١,١٠٠ غير محدد

 ١,٢٨٤ ١,١٦٥ ١,١٦٦١,١٠٢١,٠٤١١,٠٥١  الغذائية الزراعيةمنتجاتال
 ١,٠٠٨ ١,٠١٨ ٠,٩٤٧٠,٩٧٥٠,٩٤٩١,٠١٥ الجلود واأللبسة النسيج، منتجات

 ١,١٠٢ ١,١١٦ ١,٠٤٨١,٠٦٤١,٠٩٥١,٠٥٨ المعادن  الالفلزية
 ١,١٨٥ ١,١٤٧ ١,٠٨٦١,١١١١,٠٤٠١,٠٥٦ اآلالت والمعدات المعدنية، منتجاتال

 ١,١٣٤ ١,١٢٥ ١,٠٨٠١,١٠٦١,٠٩٩١,٠٤٠ مطاط ومنتجات كيماويةخشب، 
 ١,٠٤١ ١,٠٧٣ ٠,٩٧٨١,٠٤٠١,٠٥٦١,٠١٧ مفروشات

 ١,١٢٥ ١,٠٥٠ ١,٠٣٥١,٠٩٤١,٠٢٤١,٠١٠ ألخرى امنتجاتال
 ١,١٦٧ ١,١١٦ ١,٠٩٨١,١١١١,٠٨٧١,٠٥٤ المجموع

  االحجام نسبة إلى أحجام السنة السابقة مؤشر 
 ١,٢٢٢ ٠,٩٩٧ ١,٠٤٩١,٠٥٤٠,٩٥٤٠,٩٣٠ غير محدد

 ٠,٩٠٥ ١,٠٩٩ ١,٠٢٨٠,٩٨٣٠,٨١٤٠,٩٣٠  الغذائية الزراعيةمنتجاتال
 ١,١٧٦ ١,١١١ ١,٠٣٥١,٢٨٤١,٠١٣٠,٩١٩ الجلود واأللبسة  النسيج،منتجات
 ١,٠٨٣ ١,٣٣٨ ١,٠٢٨١,٠٠٧٠,٩٥٣٠,٨٩٥ الالفلزيةالمعادن 

 ١,١٨٣ ١,٢٥٤ ١,١٨١١,٢١٠١,٠٤٢١,٠١٤ اآلالت والمعدات المعدنية، منتجاتال
 ١,١٣١ ١,٢٤٥ ٠,٩٨١١,٢٥١٠,٨٩٣٠,٩٥٩ مطاط ومنتجات كيماويةخشب، 

 ١,٢٠٣ ١,٢٥١ ١,١٩٧١,١٦١٠,٩٩٣٠,٩٨٥ مفروشات
 ١,٢٠٣ ١,٤٩١ ١,٢١٠١,١٠٦٠,٩١٤٠,٩٤٤  األخرىمنتجاتال

 ١,١١٤ ١,١٨٥ ١,٠٧٨١,١١٧٠,٩٣٣٠,٩٥٧  المجموع

 ١١٢



V .البناء  
  

   نقابة المهندسين لدىرخص بناء مسجلة. ١.Vجدول 
                  

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ المؤشر
 ٢٢٢ ٧ ٠٤٤ ٩ ٩٩٧ ٨٢٦٨ ٠١٤٨ ٥٨٩٩ ٨ االمتار المربعةالف المساحة بآ

   النشرة الشهرية،إلحصاء المركزي اإدارة: المصدر
  

  للترابالبيع المحلي  .٢.Vجدول 
  

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦  المؤشر
 ٢١٩ ٤ ٩٤٥ ٣ ٤٢٣ ٣ ٠٤٠ ٧٢٩٣ ٧٠٤٢ ٢  الكمية بآالف األطنان

  لشهرية النشرات ا،مصرف لبنان: المصدر
  

  استيراد المواد األولية للبناء .٣.Vجدول 
  

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦  المؤشر
 ٩١٤,٧ ٧٠٥,٣ ٤٣٠,٣٥٢٢,٨٥٢٥,٠٥٢٧,٤  القيمة بمليار ليرة لبنانية

 ١,٠٥٧ ١,٠٨٧ ١,٠١٦١,٠٢٧١,٠٤٥١,٠٧٥ ١-n/nمؤشر األسعار  
 ١,٢٢٧ ١,٢٣١ ١,٠٣١١,١٨٣٠,٩٦١٠,٩٣٤ ١-n/nمؤشر األحجام  

 
  

VI. صالتلموانقل واال  
  

   مرفأ بيروتالمفرغة والمشحونة فيع ئالبضا .١.VIجدول 
                               

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦المؤشر
 ٧٤٦ ٥ ٣١٨ ٥ ٢٢٧ ٤٧٣٤ ٠٦١٤ ٨٠٥٥ ٤بآالف األطنان

   النشرة الشهرية،إلحصاء المركزي اإدارة: المصدر
  

   مطار بيروتا منعدد المسافرين الذين غادرو .٢.VIجدول 
  

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦  المؤشر
 ٠١٤ ٢ ٦٤٩ ١ ٣٦٦ ١ ٦٠١ ٦٠١١ ١ ٣٦٨ ١   باآلالف

   النشرة الشهرية،إلحصاء المركزي اإدارة: المصدر
    

                   إيرادات المديرية العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية. ٣.VIجدول 
  مليار ليرة لبنانية    

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦  نوع الواردات
 … … …٤٤٦,٠٤٤٦,٠ ٣٩٤,٠ قيمة الفواتير الصادرة
 … … …٨,٤٨,١٧,٢  إيراد اإلمدادات الجديدة

 … … …١٧٢,٠٢١٠,٧٢٠٣,١ حصة لبنان من االتصاالت الدولية
 … … …٠١٧,٥ ٧١١,١٨٨٣,٦١  حصة اإلدارة من االتصاالت الخلوية

 … … …٦٧٣,٨ ٥٤٨,٤١ ٢٨٥,٥١ ١  المجموع
   الموازنات الملحق،قطع الحساب ، وزارة المالية:المصدر

 ١١٣



VII .خدماتال   
  
  عدد تالمذة وطالب مسجلين:  تعليم ال.١.VII جدول

  
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦٠٨-٠٧ ٢٠٠٥-٢٠٠٤٠٦-٢٠٠٣٠٥-٠٤ ٢٠٠٢-٠٣  المرحلة

التعليم الرسمي والمجاني
 ٣٠٧ ٥٧٥٤ ٦١١   ٣٧٨ ٤٠٣٥٤ ٥٧ ٠٤٠ ٦١ ٢٤١ ٦١  لحضانةا

٢٥٠ ٤٣٧  االبتدائية  ٢٦٧ ٨٩٦٢٣٦ ٢٤٥ ٢١٨ ٩٤٦٢٤٠ ٥٣٤٢٤٥ ٢٥٠ 
 ١٨٧ ٢٧٧١٣٧ ١٤٧ ٣٠٩ ٤٦٧١٤٥ ٥٠٥١٤٨ ١٥١ ٩٥٢ ١٥٠ الثانوية والتكميلية

 ٢٥٣ ٤٤٦٤٠ ٣٧ ٠٩٠ ٦٩٢٣٥ ٦٥٥٣٣ ٣٢ ٠٨٣ ٣١ المدارس التقنية
 ١٧٦ ٩٦١٧٤ ٧٢ ٦٢٧ ٠٦٥٧٠ ٨٠٩٧٠ ٦٦ ٥٣٠ ٦٥  نيةالجامعة اللبنا

 ١٩٠ ١٩١٥٤٢ ٥٦١ ٦٢٢ ٥٧٣٥٤٥ ٥٤٣٥٥٥ ٥٦٢ ٢٤٣ ٥٥٩ المجموع
      التعليم الخاص

 ٩٧٣ ٩٥ ٢٦١ ٩٣ ٩٧٠ ٢٠٧٩٣ ١٧٤٩٣ ٩٣ ٩٥٣ ٩٠ الحضانة
 ٩٧٣ ٦٧٠٢٠٨ ٢٠٤ ٣٧٥ ٦٦١٢٠٧ ٠٤٤٢٠٦ ٢٠٣ ٨٧٤ ١٩٨ االبتدائية

 ٤٩٤ ١٦٢١٧٥ ١٦٩ ٠٦٤ ٢٦٢١٧٠ ٣١٤١٦٥ ١٥٩ ٩٨٨ ١٥٢ التكميلية والثانوية
 ١٦٥ ٢٨٥٦٧ ٦٢ ٧٠٥ ١٩٠٦٣ ٢٢٣٦٣ ٦٧ ٨١٤ ٥٩ المدارس التقنية

 ٩٨٩ ٤٠٣٩٢ ٨٧ ٣٣٤ ٤١٤٧٦ ٨٣٦٧١ ٦٥ ٨٤١ ٥٧ الجامعات
 ٥٩٤ ٧٨١٦٤٠ ٦١٦ ٤٤٨ ٧٣٤٦١١ ٥٩١٥٩٩ ٥٨٨ ٤٧٠ ٥٦٠ المجموع

 ٧٨٤ ١٨٢ ٩٧٢١ ١٧٧ ١ ٠٧٠ ١٥٧ ٣٠٧١ ١٥٥ ١٣٤١ ١٥١ ١ ٧١٣ ١١٩ ١  المجموع العام
  المركز التربوي للبحوث واإلنماء: المصدر
  

                                            نفقات اإلدارات العامة على الصحة: الصحة . ٢.VIIجدول  
  مليار ليرة لبنانية         

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ اإلدارة
 ٣٠٨,٨ ٢٠١,٣ ١٧٩,٧ ٢٧٣,٨٢٢٧,٤٢٢٢,٤  وزارة الصحة. ١
 ٤٩٢,٠ ٥٣٥,٥ ٣٩٦,٩٤٤٣,٩٤٣٥,١٤٥٠,٩  الضمان االجتماعي . ٢

 ٨٠٠,٨ ٧٤٠,٨ ٦٧٠,٧٦٧١,٣٦٥٧,٥٦٣٠,٦  المجموع
   وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان االجتماعي قطع حساب:المصدر
  

  خدمات قطاع التأمين. ٣.VIIجدول  
  مليار ليرة لبنانية                                                                                

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ العمليات
 ١٠٩,٨ ١ ٩٥٨,٤ ٦٨١,٢٧٣٥,٦٧٨٤,١ ٥٧١,٢  بدالت التأمين المقبوضة
 … ٣٧٣,٩ ٢٧٦,٥ ٢٨٢,٨ ٢٢٣,٤٢٥٩,٣ حوادث جرت تسويتها

  والتجارةوزارة االقتصاد : المصدر
  

  قدوم المسافرين األجانب. ٤.VIIجدول 
 باآلالفالعدد                                     

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ الجنسية
 ٧٨٣ ٦١٧ ٥٧٦٧٣٢٦٨٧٧٠٤ األجانب غير العرب

 ٦٦٨ ٥٠٣ ٥٢٢ ٥١٥٦٣١٦٣٦ العرب ما عدا السوريون
 ٤٥١ ١ ١٢٠ ١ ٢٢٦ ٣٢٣١ ٣٦٣١ ٠٩١١ ١ المجموع

  النشرات الشهرية،يإلحصاء المركزاإدارة : المصدر
  

 ١١٤



VIII .العامةاإلدارة   
  
                                  تصنيفها وزنة الدولةوامواإليرادات ل النفقات. ١.VIIIجدول 

  يار ليرة لبنانية مل          
 ٢٠٠٨م ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦  تصنيف الدوليال بنود الموازنة

     النفقات
 ٣٢٧ ٢٦٥ ٢٥٠٢٢٠ ١٥٣ وسيط  استهالك٢.P سلع١١.  
 ١٠٦ ١٠٢ ١١٨٩٣٩٨ وسيط استهالك٢.P  خدمات ١٢.

 ٧٦٠ ٢ ٤٢١ ٢ ٢٤٩ ١٤٦٢ ١١٨٢ ٢ أجور رواتب و١.D  رواتب وأجور١٣.  
 ٦٦٥ ١ ٥٢٩ ١ ٦٥٦ ٦٩٧١ ٤٣٢١ ١  حواالت١٤.  

  D.٤٨ ٢٢ ٦١١٩٢٦ إنتاج إعانات٣ 
  D.٩٥٥ ٩٠٩ ٨٢١٨٧٤٩٣٥ اعدتق معاشات٦٢ 
 D.٤٢٩ ٣٩٩ ٣٩٤٦٨٠٥٢٠ إدارية حواالت ٧٣ 
  D.١٧ ٧ ١٣١١٧دولية اشتراكات٧٤ 
  D.٢١٦ ١٩٢ ١٤٣١١٣١٦٨  حواالت أخرى٧٩ 

 ٣٤٩ ٢٥٣ ٣١١٢٦٥٢١٩ وسيط استهالك٢.P   نفقات مختلفة .١٦
 ٥٢٣ ٤ ٢٢٣ ٥ ٢٨٥ ٦٥٩٤ ١٤١٣ ٤   خدمة الدين١٧.

  P.٢٧٨ ١ ٩٣٥ ٤٨٧٥٢٣٩٠٤ وسيط استهالك٢ 
  D.٢٤٥ ٣ ٢٨٨ ٤ ٣٨١ ١٣٦٣ ٦٥٤٣ ٣  فوائد٤١ 

 ٧٣٠ ٩ ٧٩٣ ٩ ٧٢٧ ١٠٩٨ ٢٧٣٨ ٨  مجموع الجزء األول
 ٣٧١ ٤٦٨ ٩٠٨٥٧٨٤٧٢  الجزء الثاني

  P.١٤٩ ٢٢١ ٢٧٥١٧٦١٩٧ تكوين رأسمال٥١ 
  D.٢٢٢ ٢٤٦ ٦٣٣٤٠٣٢٧٥ حواالت٩٣ 

٩  المجموع العام ١٠١ ١٠ ٢٦١ ١٠ ١٩٩ ٦٨٨٩ ١٨١٨ 
     اإليرادات

 ٥٨٥ ١ ١٤٢ ١ ١٨٤ ٨٠١٩٠٧١ ضريبة الدخل٥١.D  ضريبة الدخل١١. 
 ٧٨٤ ٥٢٦ ٣٩٦٤٠٩٥٧٩مباشرة ضرائب٥٩.D  ضريبة األمالك١٢. 
 ٧٩٤ ٣ ٧١١ ٢ ٤٥٨ ٥٤٨٢ ٩٨٣٢ ٢   االستهالك رسوم ١٣.

 ٥٨١ ٢ ٨٠٣ ١ ٦٦٠ ٥٦١١ ٦٨٨١ ١  مباشرة ض غير ٢.D ضريبة القيمة المضافة
 ١٩٧ ١٣٠ ١٠٩١٠٨١٠٩  مباشرة ضرائب٥٩.D  رسوم على السيارات

 ٠١٧ ١ ٧٧٧ ١٨٦٨٧٩٦٨٩ ٢ مباشرة ض غير٢.D  رسوم أخرى
 ٦٨٦ ٥٥٦ ٥٢٩٤٨١٤٦١ مباشرة ض غير٢.D   رسوم جمركية ١٤.
 ٣٤٥ ٢٩٢ ٢٧٤٢٦١٢٥٩ مباشرة ض غير ٢.D ضرائب أخرى١٥. 
 ٠٢٨ ٢ ٠١١ ٢ ٤٢٨ ٦٦٣١ ٤٥٣١ ١  مداخيل استثمار٢٦. 

 ٠٢١ ٢ ٠٠٦ ٢ ٤٢٣ ٦٥٧١ ١ ٤٤٥ ١ مباشرة ض غير٢.D  فائض المؤسسات
 ٧ ٦ ٨٥٥ فوائد٤١.D  فوائد. ٢٦٩٠١

 ٤٨٣ ٤٢٤ ٣٨٩٣٨٥٤٢٦    واردات ادارية.٢٧
 ١٨٩ ١٤٦ ١٢٩١٣٠١٥٦ضرائب ٥٩.D  رسوم السير. ٢٧١٠٤

 ٢٩٥ ٢٧٧ ٢٦٠٢٥٥٢٧٠  حواالت أخرى٧٩.D  غيرها
 ٦ ١٦ ١٠٩٤ حواالت أخرى٧٩.D   غرامات٢٨.
 ٨٥ ٩٨ ٩٨٨٦٨٧  واردات أخرى٢٩. 

  D.٨٥ ٧٩ ٨٦٨٥٨٥  حسومات تقاعد٦١ 
 D.٠ ١٩ ١٢٢٢ حواالت أخرى ٧٩ 

٦   المجموع العام ٧٩٧ ٩ ٧٧٦ ٧ ٨٨٨ ٧٤٩٦ ٩٣٣٦ 
٢ ٩.B العجز ٣٠٤ ٤٨٥ ٢ ٣١١ ٩٣٩٢ ٢٤٨١ 

   الحسابقطعة، ليوزارة الما: لمصدرا
  مؤقتة ٢٠٠٨ أرقام: م 

  

 ١١٥



VIII . تابع(العامة اإلدارة(  
  

                                                           عمليات الخزينة. ٢.VIIIجدول 
   لبنانيةةمليار لير            

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ العمليات
    تغير في األصول

 … ٥٤٢ ٢ ٥٧٥ ٩٣٨٢ ٢٥٠١ ٢٥٥٢ ٣ نةعجز المواز
 … ٠ ١٠٠٠- سلفات للبلديات

 … ٢٣٧ ٦٣٦٨٣٥٠٩٢٠٨ سلفات للمؤسسات العامة
 … ٤٩ ٢٧٨١٧٥٣٨٨٢٥٤ سلفات أخرى

 … ١٣١ ٢ ٥٠٨ ٦٢٣٢٠١-٤٠٨ مصاريف دفعت سلفاَ
 … ٤٢٨ ٠٩٧ ٢-٢٩٢٨٩٠٩٥٥- مصرف لبنان

 … ٣١ ١٥-٢٠-١١-٦-  صناديق وشيكات للقبض
 … ٩ ١١-٦٣٧٥٢- حسابات للتسوية

 … ٤٢٦ ٥ ٤٢٣ ٠٩٣٢ ٩٩٩٤ ٦٤١٣ ٣ المجموع
    تغير في الخصوم

 … ١٥١ ٢٩٠١٤٤١٢٣٨٤-  ايداعات وأمانات وحجوزات
 … ٣٤١ ٨١٢١٥١٦٢٢٦٥ حواالت للدفع

 … ١٧٧ ٧٨٧٦-٠ مقبوضات للتسوية
 … ٨٢- ١٤٥-٨٩-٢٧٤-٤٧- حسابات البلديات

 … ٧ ١٧٢٣٣١٢ حسابات المؤسسات العامة
 … ١ ٢٧١٧١٧١- حسابات أخرى دائنة
 … ٩٧٤ ٢١ ٢٩٢ ٠٦٤١٨ ٤٠٧٢٣ ٧٤٢٢٣ ١٦ إصدارات: ل.سندات خزينة بال

 … ٨٢٠ ١٧- ٧٧١ ١٦-٧٤٢ ١٩-٨٥٦ ٢١-٢٢٠ ١٥-    تسديدات-      
 … ٧٢٥ ٥ ٧٧١ ٥٥٣٠١ ٦٥٣٤ ٣إصدارات: سندات بالعملة األجنبية

 … ١٩٩ ٥- ١٦٣ ١-٢١٠-٢٢٣ ٢-٢٦٨ ١-   تسديدات-      
 … ١٥١ ٠٠٧٥٦٠ قروض خارجية

 … ٤٢٦ ٥ ٤٢٣ ٠٩٣٢ ٩٩٩٤ ٦٤١٣ ٣ المجموع
 المهمة  حساب،وزارة المالية: المصدر

  

  الدين العام. ٣.VIIIجدول 
   لبنانيةةليربمليار  الوضع في آخر السنة                                                                   
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ عناصر الدين

    سندات الخزينة بالليرة اللبنانية
 ٤١٩ ٨ ٦٤٧ ٨ ١٤٣ ٩ ٢٣٣ ١٩٧١١ ٦٣٠١٠ ٨  مصرف لبنان   
 ٢٢٢ ٢٤ ٧٨٤ ١٦ ٤٢٩ ٠٧٢١٦ ١٧١١٤ ٢٥٨١٢ ١٢ المصارف التجارية   
 ٩٠٦ ٥ ٤٧٤ ٥ ١٢٩ ٣٢٥٤ ٥٠٠٣ ٦٠٣٣ ٥   المصرفيخارج النظام   

 ٤٦٠ ٤٦٨ ٣٥٣٥٠٣٥١٢٥٠٣ قروض من النظام المصرفي
 ٠٠٧ ٣٩ ٣٧٣ ٣١ ٢٠٤ ١٤١٣٠ ٣٧١٢٩ ٨٤٣٢٦ ٢٦ مجموع الدين الداخلي االجمالي

 ٣٢٦ ٨ ٥٢٧ ٤ - ٤٤٤ ٤ -٥٩٠ ٥ -٣٥٩ ٤ -٠١٩ ٣-  ودائع القطاع العام-    
 ٦٨١ ٣٠ ٨٤٦ ٢٦ ٧٦٠ ٥٥١٢٥ ٠١٢٢٣ ٨٢٤٢٢ ٢٣ ).ل.ل (الدين الداخلي الصافي
 ٨٨١ ٣١ ٩٧٧ ٣١ ٦٤٧ ٨٤٤٣٠ ٧٠١٢٨ ٤٤٢٢٧ ٢٣  الدين بالعملة األجنبية

 ٥٦٢ ٦٢ ٨٢٣ ٥٨ ٤٠٧ ٣٩٥٥٦ ٧١٣٥٢ ٢٦٦٤٩ ٤٧ المجموع
     النشرات الشهرية،مصرف لبنان: المصدر
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 المستقلةزنة الدولة إلى اإلدارات وامن مالت احوال. ٤.VIIIجدول 
  

                    ة لبنانيةمليار لير                                                              الموازنة  منلالجزء األو) أ
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ اإلدارة

 ٢٧٫٩ ٣٢٫١ ٣١,٧٤٤,٧٢٤,٢٢١,٩  مجلس اإلنماء واإلعمار
 ٠٫٧ ١٫٥ ٠,٠٠,٠٠,٨١,٠ مؤسسة المحفوظات الوطنية

 ٢١٫٠ ١٨٫٩ ٢٧,١١٦,٢١٤,٨١٣,٦ إدارة الدفاع المدني
 ١٧٣٫٦ ١٤٦٫٢ ١٣٩,٣١٤٩,٠١٥٨,٦١٥٦,٩ الجامعة اللبنانية

 ١٣٫٠ ١٠٫٠ ٠,٠٩,٥١١,٠١١,٠  المركز التربوي للبحوث واإلنماء
 ٥٫٧ ٥٫٨ ٦,٠٥,٨٤,٥٤,٣ المجلس الوطني للبحوث العلمية

 ٩٫١ ٨٫٢ ٦,٢٨,٢٦,٠٨,٢  المعهد الوطني للموسيقى
 ٦٫٢ ٧٫٠ ٥,٥١٦,٥٦,٠٥,٠  مجلس الجنوب

 ٦٫٠ ٦٫٥ ٦,٥٦,٥٦,٠٥,٥ الصندوق المركزي للمهجرين
 ٢٫٤ ٠٫٠ ١٩,٨٠,١٤٣,٩١٢,٨هيئة االغاثة

 ٠٫٥ ١٫٧ ٢,٣٢,٨١,٦٢,٤ المكتب الوطني لالستخدام
 ٠٫٠ ٠٫٠ ٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠ لمستقل لإلسكانالصندوق ا

 ٧٫٥ ٦٫٠ ١,٥٧,٥٤,٦٥,٩  المشروع األخضر
 ٤٫٤ ٣٫٦ ٥,٢٥,١٣,٤٤,٠ مكتب البحوث الزراعية

 ٣٫٨ ٤٫٠ ٢٢,٧٣,٠٧,٣٢,٢ المؤسسات لتشجيع االستثمارات
 ١٠٠٫٠ ١٠٠٫٠ ٠,٠٨٠,٠٣٤٠,٠٢٢٠,٠الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 ٢٩٫٤ ٦٢٫٧ ١٨,٥٣٨,٨٤٧,٠٤٥,٣ ىإدارات أخر
 ٤١١٫٢ ٤١٤٫٢ ٢٩٢,٣٣٩٣,٧٦٧٩,٧٥٢٠,٠ المجموع

   الحسابقطع ،وزارة المالية: المصدر
  
   لبنانيةةمليار لير                                                           من الموازنةالجزء الثاني) ب

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦  اإلدارة
 ١٨١,٥ ٢١٦,٥ ٢٢٦,٩٣٦٣,٩٢٠٦,٨١٨٥,٨ مجلس اإلنماء واإلعمار

 - - --٠,٤٠,١ الجامعة اللبنانية
 - - ٢١,٣١٣٧,٠٨٥,٠٤١,٢  الصندوق المركزي للمهجرين

 - - ١١٠,٠٩٦,٤٦٠,٠٣٥,٠ مجلس الجنوب
 ٤٠,٠ ٣٠,٠ ١٠,٨٣١,٢٤٧,٠١٠,٠ المؤسسات لتشجيع االستثمارات

 ١١,٧ ٠,٠ ٠,٠٤,٥٣,٨٢,٦ إدارات أخرى
 ٢٣٣,٢ ٢٤٦,٥ ٣٦٩,٤٦٣٣,١٤٠٢,٦٢٧٤,٦ المجموع

  الحسابقطع ،وزارة المالية: المصدر
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                  ٢٠٠٨-٢٠٠٣عمارحسابات مجلس اإلنماء واإل. ٥.VIIIجدول 
   لبنانيةةمليار لير              

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ العمليات
     اإليرادات

 … ٨٣٣,٢ ٨١١,٤ ٧٨٥,٩٦٦٤,٢ ٤٩٤,٠  الحواالت من موازنة اإلدارات
 … ١٢٦,٧ ٣١,٩٢٥,١٢٤,٦١٣,٥ هبات

 … ٠,٩ ٢,١١,٨١,٤١,٢  اإليرادات
 … ٦,٦ ٠,٤٠,٤١,٢٤,٠ الفوائد

 … - -٧,٩٩,٧٨,٩  إسترداد مؤونة ديون مشكوك بتحصيلها
 … ١٣,٦ ٧,٠-٣,١١,٠  افي فروقات قطعص

 … ٩٨١,٠ ٥٣٩,٤٨٢٣,٩٧٠٠,٢٨٣٧,٠ المجموع
     النفقات

 … ٧٤٥,٥ ٤٩٠,٠٦٩٦,٣٦٨٨,٢٦٩٩,٥ قيمة األعمال المنجزة
 … ١٨,٥ ٢٤,٤٣٢,٢٣٠,٧٢٢,٠ النفقات اإلدارية

 … ١٠٤,٨ ٧٣,٧٧٨,٠٦٥,٣٩٠,٣ الفوائد
 … - ---- مؤونة ديون مشكوك بتحصيلها

 … ٩٥٨,١ ٠١٩,٦ ٥٨٨,١٨٠٦,٥٧٨٥,٢١ المجموع
 … ٢٢,٩ ١٨٢,٦-٨٥,٠-٤٨,٧١٧,٤- )+( الفائض ، )-(العجز

     التغير في األصول
 … ١١٥,٤ ١٥,٤١٢٩,٠-٥١,٤١٢,٥- الصندوق والمصارف
 … - ---- سندات الخزينة اللبنانية

 … ٦١,٨- ١٩٣,٧-١٨٧,٢-١٢٤,٢-١١٥,٣- القروض التحويلية قطاع عام
 … ٠,٣ ٢,٢٠,١-١,٤٠,٣  القروض التحويلية قطاع خاص

 … ٠,٠ ٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠ قروض أخرى
 … ٠,٧- ٠,٤١٢,٤١٣,٤-٢٣,٩-  أصول أخرى

 … ١١٤,١ ٩٤,٠٦٥,٤-١٦٨,٣٣٦,٢ الحكومة اللبنانية
 … ٠,٠ ٠,٢٠,٠٠,٠٠,٠ موجودات ثابتة

 … ١٦٧,١ ٢٨٦,٤١٤,٢-٧٥,٥-٢٠,٨- المجموع
     التغير في الخصوم

 … ١٦,٤- ٢٢,٧٢٥,٦-٨٦,٢-١٥٩,٢- حسابات دائنة
 … ٠,٣ ٣,٣٦,٢٥,٢-٥,٠- الفوائد للدفع

 … ٤٦,٦ ٠,٠٠,٠٠,٠٩٠,٧  سلفات الخزينة
 … ١٨,٢ ٥٢,٤-٧٧,٠٣٤,٢٤١,٥  القروض الجارية
 … ٩٢,٥ ٢٢٢,٥١٢٤,٩-٣٦,٩-٦٣,٣  قروض أخرى

 … ٠,٨- ٠,٧-٠,٩-٠,٨-١,٦- ؤونات لتعويض نهاية الخدمةم
 … ٢٢,٩ ١٨٢,٦-٨٥,٠-٤٨,٦١٧,٤- )-(أو العجز(+) الفائض
 … ٣,٨ ٣,٠٣,٥-٥٣,٤٠,١  تسوية

 … ١٦٧,١ ٢٨٦,٤١٤,٢-٧٥,٥-٢٠,٨- المجموع
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  يالجتماعحسابات الصندوق الوطني للضمان ا. ٦.VIIIجدول 
     لبنانيةةمليار لير                            

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦  العمليات
     اإليرادات

 … … ………٥١,٨  اشتراكات األجراء
 … … ………٥٩٦,٥ اشتراكات أرباب عمل وغيرها

 ٩٩٩,٠ ٠٤٩,١ ١ ٦٤٨,٣٧٥٨,٨٩٤٦,٤٩٠١,٣ مجموع االشتراكات
 ٣٥٩,٨ ٤٩٠,٩ ٤٦٩,٦٤١١,٠٣٦٢,٧٤٢٠,٠ رىإيرادات أخ

     النفقات
     :النقديات

 ٤٩٢,٠ ٥٣٥,٥ ٤٥٠,٩ ٤٣٩,٠ ٣٩٦,٨٤٤٣,٩ تعويضات المرض واألمومة
 ٢٣٤,٧ ٢٢٤,٢ ٢١٤,٦٢١٧,٤٢٢٠,٩٢٣٠,٥ التعويضات العائلية

 ١٥١,٢ ١٧٨,٩ ١٩٤,٢١٥٠,٤١٤٠,٨١٤٧,٣ تعويض نهاية الخدمة
 ٨٧٧,٢ ٩٣٨,٦ ٨٠٥,٦٨١١,٧٨٠٠,٧٨٢٨,٨ ضات المدفوعةمجموع التعوي
 ١٠٤,٧ ١٠٣,٢ ٩٧,٤ ٩٥,٤٩٢,٢٩٤,٥ النفقات اإلدارية

  الصندوق الوطني للضمان االجتماعي :المصدر
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 األصول الثابتة الماديةاحتساب استهالك . ٧.VIIIجدول 
   لبنانيةةليررمليا  

 القيمة الحالية لتكوين الرأسمال الثابت خالل السنوات الثالثين الماضية

السنة 

الحد 
األدنى 

لألجور 
 بالليرة

تكوين 
الرأسمال 
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ الثابت

٠٠٠ ٢٠٠٨٣٣٠     
٠٤٥،٧ ١   ٩٥٠،٦ ٠٠٠ ٢٠٠٧٣٠٠ 
٩٩٩،١ ٩٠٨،٣  ٩٠٨،٣ ٠٠٠ ٢٠٠٦٣٠٠ 
٩٥٩،١ ٨٧١،٩ ٨٧١،٩ ٨٧١،٩ ٠٠٠ ٢٠٠٥٣٠٠ 
٠٤٤،٨ ١ ٩٤٩،٨ ٩٤٩،٨٩٤٩،٨ ٩٤٩،٨ ٠٠٠ ٢٠٠٤٣٠٠ 
٨١٣،٠ ٧٣٩،١ ٧٣٩،١٧٣٩،١٧٣٩،١ ٧٣٩،١ ٠٠٠ ٢٠٠٣٣٠٠ 
٩٩١،٦ ٩٠١،٥ ٩٠١،٥٩٠١،٥٩٠١،٥٩٠١،٥ ٩٠١،٥ ٠٠٠ ٢٠٠٢٣٠٠ 
١٦٦،٠ ١ ٠٦٠،٠ ١ ٠٦٠،٠ ٠٦٠،٠١ ٠٦٠،٠١ ٠٦٠،٠١ ١ ٠٦٠،٠ ١ ٠٠٠ ٢٠٠١٣٠٠ 
٢٦٨،٧ ١ ١٥٣،٤ ١ ١٥٣،٤ ١٥٣،٤١ ١٥٣،٤١ ١٥٣،٤١ ١ ١٥٣،٤ ١ ٠٠٠ ٢٠٠٠٣٠٠ 
٩٧٢،٨ ٨٨٤،٤ ٨٨٤،٤٨٨٤،٤٨٨٤،٤٨٨٤،٤ ٨٨٤،٤ ٠٠٠ ١٩٩٩٣٠٠ 
٧٧١،١ ١ ٦١٠،١ ١ ٦١٠،١ ٦١٠،١١ ٦١٠،١١ ٦١٠،١١ ١ ٦١٠،١ ١ ٠٠٠ ١٩٩٨٣٠٠ 
٦٨٤،٦ ١ ٥٣١،٤ ١ ٥٣١،٤ ٥٣١،٤١ ٥٣١،٤١ ٥٣١،٤١ ١ ٥٣١،٤ ١ ٠٠٠ ١٩٩٧٣٠٠ 
٢٧٧،٤ ١ ١٦١،٣ ١ ١٦١،٣ ١٦١،٣١ ١٦١،٣١ ١٦١،٣١ ١ ١٦١،٣ ١ ٠٠٠ ١٩٩٦٣٠٠ 
٣٧٤،٩ ١ ٢٤٩،٩ ١ ٢٤٩،٩ ٢٤٩،٩١ ٢٤٩،٩١ ٢٤٩،٩١ ١ ٠٤١،٦ ١ ٠٠٠ ١٩٩٥٢٥٠ 
٠٧٥،٩ ١ ٩٧٨،١ ٩٧٨،١٩٧٨،١٩٧٨،١٩٧٨،١ ٦٥٢،١ ٠٠٠ ١٩٩٤٢٠٠ 
٧٠٣،١ ١ ٥٤٨،٣ ١ ٥٤٨،٣ ٥٤٨،٣١ ٥٤٨،٣١ ٥٤٨،٣١ ١ ٦٠٩،٠ ٠٠٠ ١٩٩٣١١٨ 
٩٢٢،٠ ٨٣٨،٢ ٨٣٨،٢٨٣٨،٢٨٣٨،٢٨٣٨،٢ ٣٢٩،٧ ٠٠٠ ١٩٩٢١١٨ 
٧٤٣،٨ ٦٧٦،٢ ٦٧٦،٢٦٧٦،٢٦٧٦،٢٦٧٦،٢ ١٦٩،١ ٠٠٠ ١٩٩١٧٥ 
٢٥٤،٩ ٢٣١،٧ ٢٣١،٧٢٣١،٧٢٣١،٧٢٣١،٧ ٣٤،٨ ٠٠٠ ١٩٩٠٤٥ 
٧٥٥،٤ ٦٨٦،٧ ٦٨٦،٧٦٨٦،٧٦٨٦،٧٦٨٦،٧ ٣٤،٣ ٠٠٠ ١٩٨٩١٥ 
٤٦٢،٠ ٤٢٠،٠ ٤٢٠،٠٤٢٠،٠٤٢٠،٠٤٢٠،٠ ٢١،٠ ٠٠٠ ١٩٨٨١٥ 
٥٤١،٤ ٤٩٢،٢ ٤٩٢،٢٤٩٢،٢٤٩٢،٢٤٩٢،٢ ١٠،٥ ٤٠٠ ١٩٨٧٦ 
١٦١،٢ ١٤٦،٥ ١٤٦،٥١٤٦،٥١٤٦،٥١٤٦،٥ ١،٣ ٧٠٠ ١٩٨٦٢ 
٤٤٨،٩ ٤٠٨،١ ٤٠٨،١٤٠٨،١٤٠٨،١٤٠٨،١ ٢،٠ ٤٧٥ ١٩٨٥١ 
٦٥٦،١ ٥٩٦،٤ ٥٩٦،٤٥٩٦،٤٥٩٦،٤٥٩٦،٤ ٢،٥ ٢٥٠ ١٩٨٤١ 
٦٤٧،٠ ٥٨٨،١ ٥٨٨،١٥٨٨،١٥٨٨،١٥٨٨،١ ٢،٢ ١٠٠ ١٩٨٣١ 
٤٢٩،٤ ٣٩٠،٤ ٣٩٠،٤٣٩٠،٤٣٩٠،٤٣٩٠،٤ ١،٢ ١٩٨٢٩٢٥ 
٦٥٠،٥ ٥٩١،٤ ٥٩١،٤٥٩١،٤٥٩١،٤٥٩١،٤ ١،٦ ١٩٨١٨٠٠ 
٥٧٠،٨ ٥١٨،٩ ٥١٨،٩٥١٨،٩٥١٨،٩٥١٨،٩ ١،٢ ١٩٨٠٦٧٥ 
٥٤٣،٦ ٤٩٤،٢ ٤٩٤،٢٤٩٤،٢٤٩٤،٢٤٩٤،٢ ٠،٩ ١٩٧٩٥٦٠ 
٥٥٠،٧ ٥٠٠،٦ ٥٠٠،٦٥٠٠،٦٥٠٠،٦٥٠٠،٦ ٠،٧ ١٩٧٨٤١٥ 
٢٦٠،٩ ٢٦٠،٩٢٦٠،٩٢٦٠،٩٢٦٠،٩ ٠،٣ ١٩٧٧٣٤٥  
٢٢،٣٢٢،٣٢٢،٣٢٢،٣ ٠،٠ ١٩٧٦٣١٠   
٢٢٦،٥٢٢٦،٥٢٢٦،٥ ٠،٢ ١٩٧٥٣١٠   
٤٢٤،٤٤٢٤،٤ ٠،٤ ١٩٧٤٢٧٥   
٣٧١،٠ ٠،٣ ١٩٧٣٢١٨    

 ٤٨٥،٥ ٢٦ ٣٨٨،٠ ٢٣ ٥٠٢،٠ ٨٥٦،٥٢٢ ٣٣١،٠٢١ ٢١ ٥٩١،٩ ٢٠القيمة الحالية للرأسمال الثابت
 ٨٨٢،٩ ٧٧٩،٦ ٦٨٦،٤٧١١،٠٧٢٨،٥٧٥٠،١  )١/٣٠(اإلهتالك 
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IX .ماليةالمؤسسات ال 
  
  تطور الوضع النقدي. ١.IXجدول 

   لبنانيةةمليار لير ب،ضع في آخر السنةوال                                                                         
 ٢٠٠٧٢٠٠٨ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ عناصر النقد وما يقابلها

 ٣٢٥ ٨٣١٣٧ ٢٤ ٤٧٧ ٤٦٥٢٣ ٢٤ ٩٧٨ ٠٧٦٢٥ ٢٦ نقد بالليرة اللبنانية
 ٠٩٩ ٢٧٩٦٦ ٦٥ ٦٧٨ ٨٩٣٥٦ ١٨٢٤٩ ٢٣٤٤٥ ٣٨  ودائع بالعملة األجنبية

  ٨٧٨٢ ٥٨١٥٠٨٨٨٩  سندات
 ٥٠٦ ١٩٧١٠٣ ٩٠ ٢٤٤ ٤٤٦٨٠ ٣١٠٧٤ ٣٦٨٧١ ٦٤  الكتلة النقدية: مجموع

 ١٦٩ ٣٩٤٤٢ ٣٦ ٣٧١ ٣١١٣٠ ٣٨١٢٤ ٨٨٤٢٢ ٢١ لصافيةاالخارجية الموجودات 
 ١٠٨ ٥١٧١٢ ١١ ٧٥٥ ١٤٠٨ ٠٣٩٧ ٧٧٩٦ ٥  ذهب

 ٠٦١ ٨٧٧٣٠ ٢٤ ٦١٦ ١٧١٢١ ٣٤٢١٧ ١٠٥١٦ ١٦ عمالت أجنبية
 ٨٤٥ ٩١٧٤٢ ٤٠ ٥٨٤ ٦٦٦٤٠ ٤٨٣٣٥ ٠٩٥٣٣ ٣٠ ديون صافية على قطاع عام

 ٢٣٧ ٢٢٢٢٧ ٢٤ ٤٩٣ ٦٣٦٢٤ ٢٢٩٢١ ٥٠٠٢٠ ٢٠ بالليرة اللبنانية  
 ٦٠٨ ٦٩٥١٥ ١٦ ٠٩١ ٠٣٠١٦ ٢٥٤١٤ ٥٩٥١٣ ٩  بالعمالت األجنبية  

 ٤٨٢ ٧٣٦٣٣ ٢٧ ٨٤١ ٢٣ ٢٤٦ ٩٢١٢٥ ٤٨٠٢٤ ٢٣ ديون على قطاع خاص
 ٣٥٦ ٤٧٤٥ ٤ ٩٨٠ ٨٥٠٣ ٨٥٩٤ ٢٨٩٤ ٤ بالليرة اللبنانية  
 ١٢٧ ٢٦٢٢٨ ٢٣ ٨٦١ ٣٩٦١٩ ٠٦١٢٠ ١٩١٢٠ ١٩ بالعمالت األجنبية  

 ٦٠٢ ٣-٠٤١ ٣- ١٢٥ ٣-٣٩٢ ١-٣٧٢-٦٤٦- فروقات القطع
 ٣٨٩ ١١-٨١٠ ١١- ٤٢٦ ١١ - ٣٨٥ ٩-١٠١ ٩-٤٤٥ ١٠- عناصر أخرى صافية

 ٥٠٦ ١٩٧١٠٣ ٩٠ ٢٤٤ ٤٤٦٨٠ ٣١٠٧٤ ٣٦٨٧١ ٦٤ المجموع
 نانمصرف لب: المصدر

  
  

  ة االقتصادياتلقطاععلى اتوزيع التسليفات المصرفية . ٢.IXجدول 
   لبنانيةة بمليار لير،ضع في آخر السنةوال      

 ٢٠٠٧٢٠٠٨ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ القطاع
 ٤٢٦ ٣٦٢ ٣٤٦٢٩٢٣٤٤٣٢٨  الزراعة
 ٤٠٣ ٦٥٠٥ ٤ ٠٥٨ ٠٢٧٤ ٨٣٦٤ ٤٥١٣ ٣  الصناعة
 ٥٠٢ ٧٥٧٦ ٤ ٣١٧ ٢٠٦٤ ٦٢٠٤ ٣٢٧٤ ٤ البناء

 ٩٦٦ ٩٥٢٩ ٨ ٠٦١ ٩٩٤٨ ٤٠٤٧ ٠٠٠٨ ٨ التجارة
 ٣٠١ ٠٠٠٧ ٦ ٣٢٥ ٥٤٣٤ ٤٦٣٣ ٣٢٤٣ ٣  الخدمات

 ١٠٥ ٨٧٠٣ ١ ٣٨٥ ١٣١١ ٨٤٨٩٣٤١  المؤسسات المالية
 ٦٨٣ ٣٧٧١ ١ ١٨٧ ١٧٢١ ٩٢٩٩٨٣١ هيئات أخرى

 ٧٠٧ ٧ ٧٧٠ ٦ ٦١٣ ٧٢٨٥ ٣٣٠٤ ٧٤٨٤ ٣ أفراد
 ٠٩٢ ٧٣٧٤٢ ٣٤ ٢٧٥ ١٤٥٢٩ ٨٦٢٢٧ ٩٧٣٢٦ ٢٤ المجموع

  مصرف لبنان: المصدر
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 ١٢١



X .الخارج  
  

  السلع المستوردة مصنفةً وفق فرع اإلنتاج تطور.١.Xجدول 
       ر ليرة لبنانيةمليا                                                                                                                         

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ الفرع
 ٣٩٠ ١ ١٣٥ ١ ٠٠٦٨٥٤٨٤٢ ٩٢٠١ الزراعة وتربية الحيوانات. ١
 ٠٤٢ ١ ٨٢٣ ٥٧٥٦٥٧٥٦٥٥٣٩ المنتجات النباتية.١١
 ٤٧٥ ٣٣٧ ٢٠٧٢٥٠٢٠١١٩٢ نجيليات.١١١
 ١٢٨ ١٠٥ ١٠٣١١٠٨٩٨٦ فواكه.١١٢
 ١٩٣ ١٥٨ ١٤١١٥٨١٣٣١٠٥ مزروعات صناعية.١١٣
 ٢٤١ ٢١٨ ١١٩١٣٥١٣٩١٥٢ خضار و غيرها.١١٤
 ٥ ٥ ٤٤٣٤ منتجات األحراج.١١٥
 ٣٤٨ ٣١٢ ٣٤٥٣٤٩٢٨٩٣٠٣ المنتجات الحيوانية.١٢
 ٢٥٥ ٢٣٢ ٢٩١٢٨١٢٢٣٢٣٦ حيوانات حية.١٢١
 ١٠ ٩ ٦٦٥٦ منتجات حيوانية أخرى.١٢٢
 ٨٢ ٧١ ٤٨٦١٦١٦١ منتجات صيد األسماك.١٢٣
 ١٢٠ ٦ ٩٢٠ ٣ ٥٣١ ٢٣٢٣ ٩٧٦٣ ٧٨١٢ ١ الطاقة والمياه.٢
 ١٢٠ ٦ ٩٢٠ ٣ ٥٣١ ٢٣٢٣ ٩٧٦٣ ٧٨١٢ ١ المحروقات.٢١
 ١٠٢ ٥٣ ١٠١٦٢٠١٦ محروقات صلبة.٢١١
 ٠١٨ ٦ ٨٦٧ ٣ ٥١٥ ٢١٢٣ ٩٦٠٣ ٧٧١٢ ١ محروقات نفطية.٢١٢
 ٨١٣ ١٦ ٧٥٥ ١٢ ٧٩١ ٩٩١٩ ١٨٤٩ ٢٠٦١٠ ٨ المنتجات الصناعية.٣
 ٢٣٩ ١٩٩ ١٧٢١٨٥١٨٣١٥٩ التبغ المصنع.٣١
 ٨١٣ ١ ٥٧٧ ١ ١٦٤ ١٠٨١ ٠٦٤١ ٩١٥١ المصنوعات الغذائية.٣٢
 ٢٠٤ ١٢٨ ٩٢١١١ ٥٨٧٣ لحوم طازجة.٣٢١
 ٢١٠ ١٩٢ ١٢٦١٤٤١٤٤١٤٨ معلبات .٣٢٢
 ٣٢٥ ٣٠٣ ٢٢٤٢٥٩٢٥٩٢٥١  ألبان وأجبان.٣٢٣
 ٢٧٧ ٢٢٥ ٩٣١٢٩١٤٩١٦٧ مواد دهنية غذائية.٣٢٤
 ٢١٠ ١٦٢ ١٠٦١٢٠١٢٣١٣٣ معجنات غذائية.٣٢٥
 ٢١٤ ٢٠٨ ١٢٧١٤٠١٥١١٥٧  وسكاكرشكوالتةسكر، .٣٢٦
 ٨٦ ٦٥ ٥٢٥٩٥٥٤٩ مشروبات روحية.٣٢٧
 ١٠١ ١٤٠ ١١٩٩١٩ مشروبات غير روحية.٣٢٨
 ١٨٦ ١٥٣ ١١٨١٣١١٢٦١٢٩  منتجات غذائية أخرى.٣٢٩
 ٢٠٥ ١ ٩٦٢ ٨٠٦٩٤٢٨٩١٨٦٣ لديةالمنتجات النسيجية والج .٣٣
 ٢٤٠ ١٩٧ ١٧٦٢٢١٢٠٣١٧٢  خيوط وأنسجة.٣٣١
 ٥٩٢ ٤٦٩ ٤١٢٤٦١٤٣٩٤٤١ ألبسة.٣٣٢
 ٤٦ ٤٢ ٢٨٣٢٢٩٢٩ منتجات الحياكة.٣٣٣
 ١٣٨ ١١٠ ٩٤١١٠٨٨٩٦ أحذية.٣٣٤
 ٤ ٤ ٢٣٣٣ منتجات جوت قناب وحبال.٣٣٥
 ١٣ ١١ ٧٩١٠١٢ جلود وفرو.٣٣٦
 ٥٩ ٤٤ ٢٩٣٥٣٦٣٦ ات جلديةمنتج.٣٣٧
 ٤٣ ٢٩ ٢٥٢٧٣٣٢٥ سجاد.٣٣٨
 ٧٠ ٥٧ ٣٤٤٤٥٠٤٩ منتجات نسيجية أخرى.٣٣٩
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X .تابع (الخارج( 
  
  )تابع( تطور السلع المستوردة مصنفةً وفق فرع اإلنتاج .١.Xجدول 

  مليار ليرة لبنانية                     
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥  الفرع
 ١٢٦ ١ ٦٩٥ ٤٦٨ ٤٣٢٥٦٠٥١٥ صناعة المعادن الالفلزية.٣٤
 ١٠٧ ٨٢ ٦٨ ٧٥٨٩٧٩ أحجار ورمال.٣٤١
 ٦٧٣ ٣٥٥ ٢٢٠ ١٨١٢٦٠٢٣٣  معادن الفلزية.٣٤٢
 ٠ ٠ ٠ ٧٠٠ أسمنت وكلس.٣٤٣
 ١٦ ١٢ ٧ ٥٧٧ منتجات من األسمنت.٣٤٤
 ١٨٧ ١٢٢ ٩٨ ٩٣١١٤١٠٨ فخار.٣٤٥
 ١٤٣ ١٢٣ ٧٥ ٧٠٩٠٨٨ زجاج ومنتجات زجاجية.٣٤٦
 ٩٦٦ ٧ ٥٦٩ ٥ ١٤٨ ٤ ٣٦٩ ٤١٨٤ ٣٩٩٤ ٣   والمعدات   اآلالت،المعدنيةجات المنت .٣٥
 ٠ ٢ ٩ ٣٧٤ معادن فلزية.٣٥١
 ٢٨٦ ٢ ٤٧٠ ١ ٩٤٩ ٢٠٢ ١١١١ ٧٢٧١ فلزات قاعدية.٣٥٢
 ٤٢٥ ٣٢٤ ٢٦٢ ٢٢٨٢٧٢٢٦٦ منتجات معدنية.٣٥٣
 ١٢٧ ١٢٢ ٧٥ ٥٧٦١٦٢  منتجات من ألومنيوم.٣٥٤
 ٢٠١ ١ ٩٥٩ ٨٤٠ ٦٨١٨٤٠٧٩٠ آالت.٣٥٥
 ١٧٦ ١ ٩٢١ ٧٠٢ ٥٩٤٧٩٠٧٥٢ أجهزة كهربائية.٣٥٦
 ٧٥١ ٢ ٧٧١ ١ ٣١٠ ١ ٢٩٣ ٣٣٧١ ١٠٩١ ١ معدات نقل.٣٥٧
 ٥٧٧ ٣ ٠٥٥ ٣ ٣٥٥ ٢ ٢٨٢ ٣٠٥٢ ٨٩٨٢ ١ منتوجات الكيماوية المطاط والخشب، ال.٣٦
 ٣٢٦ ٢٥٩ ١٨٦ ١٥٨٢٠٤١٩٩ منتجات خشبية عدا مفروشات.٣٦٢
 ٤٦٦ ٤٢٨ ٣٠٤ ٢٩١٣٤٣٣٢٤ منتجات الورق.٣٦٣
 ٧٧٧ ٦٤٣ ٤٨٠ ٣٦٢٤٩٦٤٩١  مواد كيماوية قاعدية.٣٦٤
 ٦٦٨ ١ ٤٣٢ ١ ١٦١ ١ ٠٥١ ٠٤٧١ ٩٠٨١  مواد كيماوية مختلفة.٣٦٥
 ١٤٤ ١٣٢ ٩٦ ٧٨٩٢٨٩ مطاط ومنتجاته.٣٦٦
 ١٩٦ ١٦١ ١٢٨ ١٠١١٢٢١٢٧ لدائن ومنتجاتها.٣٦٧
 ١٥٧ ١١٠ ٩٩ ٨٥١٠٠١٠١ روشاتالمف.٣٧
 ٥٢ ٣٥ ٣٣ ٢٩٣٤٣٤ مفروشات معدنية.٣٧١
 ١٠٥ ٧٥ ٦٦ ٥٦٦٦٦٧ غير معدنيةمفروشات .٣٧٢
 ٧٣٠ ٥٨٨ ٥٣٥ ٤٩٨٦١٠٥٤٢  المنتجات الصناعية األخرى.٣٨
 ٩٩ ٧٣ ٦٦ ٦٥٧١٧٨  منشورات.٣٨١
 ٣٧٠ ٣١١ ٢٩٨ ٢٥٩٢٨٨٢٦٣ أجهزة متخصصة.٣٨٢
 ١١١ ٧٦ ٦٨ ٧٢١١٥٨٥  مجوهرات.٣٨٣
 ٨٩ ٧٢ ٥٦ ٥٨٨٣٦٥  ألعاب وأدوات موسيقية.٣٨٤
 ٦١ ٥٦ ٤٧ ٤٥٥٣٥١ منتجات أخرى.٣٨٥
 ٨ ٦ ٦ ٣٥٨  مصنف غير.٠

 ٣٣٤ ٢٤ ٨١٧ ١٧ ١٧٢ ١٤ ٠٨٥ ١٧١١٤ ٨١٠١٤ ١٠ المجموع العام
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X .تابع (الخارج( 
  

   تطور االستيراد وفق بلد المنشأ الرئيسي .٢.Xجدول 
  لبنانيةةليرمليار                                                

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ البلد
 ٧٨٩ ٢ ٧١٨ ١ ٥٣٢ ٦٥١٨٣٤٨٢٦١الواليات المتحدة األمريكية

 ٠١٣ ٢ ٣٣٢ ١ ١٤٨ ١٨٩١ ١٠٢١ ٨٧٩١ فرنسا
 ٠٩٨ ٢ ٥٣٥ ١ ١٣٣ ١٠٨١ ٠٨٢١ ٨٠٠١الصين
 ٦٧٢ ١ ٥٩٧ ١ ٠٧٠ ٤٧١١ ٤٠٣١ ٠١٧١ ١ إيطاليا
 ٥٤٩ ١ ١٣١ ١ ٠٠٠٩٩١٩٩٥ ٨٧٣٢ألمانيا

 ٦٨٨ ٦٧٨ ٤٧٦٥٨١٤٨٧٦١٣ بريطانيا
 ٦٩١ ٧٩٠ ٢٦٣٤٤٥٤٥٨٥٧٢ مصر

 ٤٣٧ ٤٢٦ ٣٣١٦٢٤٤٩٦٤٤٧المملكة العربية السعودية
 ٩٣٥ ٥٩٥ ٤٠٦٥٢٧٤٦٣٤٣٠اليابان

 ٧٥٩ ٥٣١ ٤٨٤٨١٨٧٦٨٣٩٣اإلتحاد الروسي
 ٠٥٣ ١ ٦١١ ٣٥٣٣٨٩٣٠١٣٨٩تركيا

 ٤٨٠ ٤٣٤ ٩٥١٤٥٢٤١٣٤٢ البرازيل
 ٩٢٩ ٥٢٥ ٣٢٦٥٩٧٦٣٧٣٢٠سويسرا
 ٧٣٧ ٤٠٧ ٢٠٢٩١٥٧٢٨٠كويت
 ٤٠٨ ٣١١ ٣٩١٣٦٢٢٩٦٢٦٨سوريا
 ٤٠٥ ١٩٤ ١١٦١٥٦٢٦٤٢٤٣رومانيا
 ٣٩٨ ٢٧٥ ٢٣٦٢٥٦٢٦٤٢٣٢ بلجيكا
 ٢٥٣ ٢٢٨ ٣٤٦٢٥٩٢٢٩٢٢٦هولندا
 ٤١٨ ٣٢٣ ٢٩٩٢٨٦٢٥٣٢٢٥أسبانيا
 ٣٦١ ٢١٧ ١٥٥١٧٠٢٠٠…كوريا

 ٤٩٢ ٣٢٩ ١٤٥٢٢٨٢٠٦١٩٩اإلمارات العربية المتحدة
 ٣٣٤ ٢٦٦ ١٢٧١٧٢٢١٠١٧٨ الهند
 ٩٤ ٧٥ ٦٤٧٨٧٣٦٦ السويد
 ١٦١ ٢١٦ ١٢٥١٠٣١٤٧١٧٢ اليونان
 ٤ ٦١ ٣٦٢١٤١…كرواتيا
 ٢٤٤ ١٩٣ ١٣٩١٢٦١٣٨… تايالند
 ٣٨٩ ١٨١ ٢٥١٢٢٠٢٠٠١١٥ أوكرانيا
 ١٨٣ ١١٥ ٢٢١٠٣٩٦١١٥ بلغاريا
 ٣٧١ ٤٩ ١٩٥١١٠٦… مالطا
 ١٦٤ ١٢٤ ٦٨٨٤٩٧١٠١ األردن
 ١٥٧ ١٢٨ ٨٢١١٤١٠٥٩٩ تايوان

 ٦٦٨ ٢ ٢٢٣ ٢ ٧٥٠ ٧١٧١ ٦٢٨٩٣٦١ ١ البلدان األخرى
 ٣٣٤ ٢٤ ٨١٨ ١٧ ١٧٢ ٠٨٥١٤ ١٧١١٤ ٨١٠١٤ ١٠ العامالمجموع

   العامة للجماركالمديرية: المصدر
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X .تابع (الخارج(  
  

                             الصادرات. ٣.Xجدول 
   لبنانيةةليرمليار                                       

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ طبيعة المنتج المصدر
 ٢٢١ ١٧٧ ١١٥١٣٨١٢٩١٣٨  منتجات عالم الحيوان والنبات

 ٠٢٥ ٥ ٠٧٠ ٣ ٣٠٤ ٧٠٦٣ ٤٩٧٢ ١٨٣٢ ٢  منتجات أخرى
 ٢٤٦ ٥ ٢٤٧ ٣ ٤٤٢ ٨٣٥٣ ٦٣٥٢ ٢٩٨٢ ٢ المجموع

   المديرية العامة للجمارك :المصدر
  

                                             إعادة التصدير والترانزيتتطور . ٤.Xجدول 
   لبنانيةةليرمليار     

  ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ 
 ٢٧٩ ٢٨٣ ٢١١١٦٢ ١٥٨٣١١  دة التصديرإعا

 ٥١٢ ٢٥١ ٢٧٨٥٣٦٣٠٠٢١٢  الترانزيت
 ٧٩١ ٥٣٤ ٤٣٦٨٤٧٥١١٣٧٤ المجموع

 المديرية العامة للجمارك : المصدر
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 XI.     األسعار
  

  سعار االستهالكالمؤشر الرسمي أل. XI١.جدول 
   

  ١٠٠ = ١٩٩٨األساس كانون األول      
األساس كانون األول 

١٠٠ = ١٩٩٧  

%التثقيل   فئة المصروف
 ك األول
٢٠٠٥ 

 ك األول
٢٠٠٦ 

 ك األول
%التثقيل  ٢٠٠٧  

ك األول 
٢٠٠٨ 

   ٩٧,٨١٠٩,٥١٢٥,٦ ٣٤,٦ المواد الغذائية والتبغ
 ١١٨,٢ ١٩,٩   المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية

 ١٠٠,١ ٢,١   المشروبات الروحية والتبغ
 ١٠٤,٩ ٦,٢ ٦,٣١٢٤,٩١٢٦,٥١٢٧,٦ األلبسة واألحذية

 ١٠٤,٨ ١٦,٢ ………١,٦  )السكن(اإليجارات 
 ٩١,٤ ٩,٥ ٧,٢١٢٤,٧١٢١,٦١٤٧,٠ الكهرباء، الماء والغاز
 ١٠٧,٠ ٣,٩ ٧,٩٩٠,١٩٥,٢١٠٥,٧  تجهيز وصيانة المسكن

 ١٠٤,٤ ٦,٨ ٨,٨١٠٢,٠١٠٣,٩١٠٦,٦ الصحة
   ١١,٣١٤٠,٤١٤٨,٧١٥٣,٨ النقل والمواصالت

 ١٠١,١ ١٢,٣   النقل 
 ٩٩,٥ ٤,٨   المواصالت

 ١٠٤,١ ٧,٧ ١٣,٤٩٧,٧٩٧,٨١٠٠,٦ التعليم
   ٥,٤١٠٤,٩١٠٥,٠١١٠,٠ الترفيه

 ١٠٠,٨ ٧,٧   ترفيه، تسلية وثقافة
 ١٢٥,٣ ٢,٧   مطاعم وفنادق

 ١٠٥,٠ ٤,٢ ٣,٥١٢٦,٥١٣٩,٥١٥٧,٤ العناية الشخصية وخدمات أخرى
 ١٠٥,٥ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠١٠٧,٥١١٣,٥١٢٤,١ المجموع

 إدارة اإلحصاء المركزي: المصدر
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.XI  تابع(األسعار(  
  

  راعةمؤشرأسعاراالستهالك وفق معطيات غرفة بيروت للتجارة والصناعة والز. XI٢.جدول 
  ١٠٠ = ١٩٩٧األساس كانون األول                                                                             

نوع السلع والخدمات مصنفة وفق فرع 
%التثقيل  اإلنتاج

 ك األول
٢٠٠٤  

 ك األول
٢٠٠٥ 

 ك األول
٢٠٠٦ 

ك األول 
٢٠٠٧ 

ك األول 
٢٠٠٨ 

 ١٣٢,٤ ١١٢,٠ ٩,٣٩٦,٦٩٥,٥١٠٣,٣ الزراعة وتربية الحيوانات. ١
 ١٣٣,٥ ١١٢,١ ٨,١٩٦,٥٩٧,٢١٠٣,١ المنتجات النباتية .١١
 ١٢٥,٣ ١١١,٨ ١,٢٩٦,٨٨٤,٣١٠٤,٤ المنتجات الحيوانية والصيد .١٢
 ١٧٤,٢ ١٨٦,٤ ٧,٥١٧٩,٤١٧٩,٦١٧٧,٣ الطاقة والمياه٢.
 ١٨٨,٨ ٢١٠,٧ ٤,٢١٩٨,٧١٩٩,٠١٩٤,٤  المحروقات .٢١
 ١٥٥,٨ ١٥٥,٨ ٣,٣١٥٥,٢١٥٥,٢١٥٥,٨ لكهرباء والماءا.٢٢
 ١٣٥,٥ ١٢١,٣ ٤٦,٨١١٣,٧١١١,٤١١٤,٤  المنتجات الصناعية.٣
 ١٤٣,٣ ١٤٤,٧ ١,٨١٤٢,٧١٤٢,٩١٤٢,٩  التبغ المصنع .٣١
 ١٤٢,٩ ١٢٤,٦ ٢٠,٩١٠٣,٥١٠٦,٦١١٤,٣ المصنوعات الغذائية.٣٢
 ١٠٩,٥ ٩٩,٢ ٧,٣١٢١,١١٠٥,٧١٠٠,٩  واأللبسة المنتجات النسيجية، الجلدية .٣٣
 ١٣٥,١ ١٢٤,٧ ٧,٣١٢١,١١١٩,٢١١٨,٥  والمعداتالمنتجات المعدنية، االالت .٣٥
 ١٥٠,٧ ١٣٦,٧ ٥,٥١٣١,١١٢٣,٦١٢٧,٧  خشب، المطاط والكيماوياتال .٣٦
 ١١٧,٥ ٩٩,٤ ١,٥٩٤,٢٨٧,٨٨٦,٥  المفروشات .٣٧
 ١٢١,٢ ١٠٩,٢ ٢,٥١٠٧,٩١٠٨,٦١٠٧,٨ المنتجات الصناعية األخرى .٣٨
 ١٢٤,٨ ١٠٨,١ ٦,١١٠٩,٦١٠٩,٣١١٧,٢ النقل والمواصالت. ٥
 ١٢٧,٢ ١١٩,٧ ٣٠,٣١١٣,٥١١٢,٨١١٤,٥  التسويقيةالخدمات. ٦
 ١١٠,٩ ١٠٠,٥ ٤,٧٩٣,١٩٢,٨٩٤,٩ الصيانة والتصليح .٦٢
 ١٠٦,٠ ١٠٠,٢ ٢,٦١٠٠,٢١٠٠,٢١٠٠,٢ إيجار المسكن.٦٣
 ١١٩,٨ ١٠٠,١ ٧,٥١٠٠,٣١٠٥,١١٠٤,٦ لشخصيةالخدمات ا .٦٤
 ١٣٩,٣ ١٣٨,٤ ١٥,٥١٢٨,٣١٢٤,٧١٢٧,٦ الخدمات االجتماعية .٦٥

 ١٣٥,٠ ١٢٤,٠ ١٠٠,٠١١٦,٧١١٥,٣١١٨,٣  المجموع
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  حسب فرع اإلنتاج  مؤشر قيمة وحدات السلع المستوردة.XI٣.جدول 
   نسبة إلى السنة السابقةؤشر السنةم     

 ٠٦/٢٠٠٧٠٧/٢٠٠٨ ٠٣/٢٠٠٤٠٤/٢٠٠٥٠٥/٢٠٠٦ الفرع
 ١,٢١٣١,٢٥١ ١,١٣٦٠,٩٩٦١,٠٤٦ المنتجات النباتية.١١
 ١,٤٥٩١,٣٣١ ١,١٨٣٠,٩٠٨١,١٤٠  نجيليات .١١١
 ١,٠٤٠١,١٢١ ١,٠٧٨١,١٣٦٠,٩٠٧ فواكه .١١٢
 ١,٠٩٤١,٢٩٧ ١,١٥٣١,٠٣٤١,٠٤٦ مزروعات صناعية.١١٣
 ١,١١٢١,١٥٨ ١,٠٨٩١,٠٢٣١,٠٣٤ خضار وغيرها.١١٤
 ٠,٨٣١٠,٩٩٥ ١,٠٢٧٠,٩٦٩٠,٨٤٥ منتجات األحراج.١١٥
 ١,١١٥١,٢٧٠ ١,٠٥١١,٠٩٢٠,٩٩٠ المنتجات الحيوانية.١٢
 ١,١٣٣١,٤٠٧ ١,٠٥٩١,٠٩٩٠,٩٨٩ حيوانات حية.١٢١
 ٠,٩٩٣١,٠٣٠ ١,٠٩٨٠,٩٦١٠,٨٧٨ منتجات حيوانية أخرى.١٢٢
 ١,٠٧٨٠,٩٩٨ ١,٠٠٩١,٠٧٦١,٠١٠ منتجات صيد األسماك.١٢٣
 ١,١٢٧١,٣٢٥ ١,٢٦٧١,٣٩٦١,١٦٤  المحروقات.٢١
 ١,٢٥٥١,٥٠٨ ١,١٧٣١,١٩٤٠,٩٥٣ محروقات صلبة.٢١١
 ١,١٢٥١,٣٢٢ ١,٢٦٧١,٣٩٨١,١٦٦ محروقات نفطية.٢١٢
 ٠,٩٩٦٠,٩٣٥ ١,٠٣٥١,٠٣١١,٠٠٦ التبغ المصنع.٣١
 ١,١١٠١,١٥٨ ١,٠٥٣١,٠٤٧١,٠٢٨ غذائيةالمصنوعات ال.٣٢
 ١,٠٩١١,٣٧٥ ١,١٦٤١,٠٥٥١,٠٥٨ لحوم طازجة.٣٢١
 ١,٠٩٥١,١١٤ ١,٠٦١٠,٩٩٩١,٠٢٣ معلبات.٣٢٢
 ١,١٩٦١,٢٢٦ ١,٠٦٤١,٠٨٣٠,٩٧٦ ألبان وأجبان.٣٢٣
 ١,١٤٩١,٣٧٥ ١,١٢٦٠,٩٩١٠,٩٩٧ مواد دهنية غذائية.٣٢٤
 ١,١٠٦١,١٠٥ ١,٠٠٦١,٠٤٠١,٠٢٩ معجنات غذائية.٣٢٥
 ١,٠٤٢١,٠٨٣ ١,٠٢٤١,٠٩٥١,١٥٦ سكر، شكوالتة وسكاكر.٣٢٦
 ١,٠٧١١,٠٤٦ ١,٠٠٩١,٠١٢١,٠٠٣ مشروبات روحية.٣٢٧
 ١,١٥٨٠,٨٤٣ ١,١٢٨١,٢٠٠٠,٩٢١  مشروبات غير روحية.٣٢٨
 ١,٠٢٠١,٠٧٥ ٠,٩٩٣١,٠٥٢١,٠٤٥  منتجات غذائية أخرى.٣٢٩
 ١,٠٥٢١,٠٠٤ ١,٠١٨١,٠٤٥٠,٩٥١ جلدية المنتجات النسيجية وال.٣٣
 ١,٠١٦١,٠٣٣ ٠,٩٨٥٠,٩٦٥١,٠١٩   خيوط وأنسجة.٣٣١
 ١,١٢٤٠,٩٨٧ ١,٠٤٧١,٠٩٠٠,٩٢٧   ألبسة.٣٣٢
 ٠,٩٥٨١,٠٤٠ ٠,٨٨٩٠,٩١٩٠,٩١٤   منتجات الحياكة.٣٣٣
 ٠,٩٦٤١,٠٢٢ ١,٠٥١١,١١٠٠,٨٧٩   أحذية.٣٣٤
 ١,٠٤٦١,٠٣٤ ٠,٩٨١١,١٤٦٠,٩٩٥  منتجات جوت، قناب وحبال.٣٣٥
 ٠,٨٨٩٠,٨٩٢ ١,٠٢٢٠,٩٥٩٠,٩٣٥  جلود وفرو.٣٣٦
 ١,٠٤٥١,٠٦٢ ٠,٩٩١١,٠٣٥١,٠٠٦  منتجات جلدية.٣٣٧
 ٠,٩٦٠١,٠٥٦ ٠,٩٨١١,٠٠٢١,٠٤٢  سجاد.٣٣٨
 ٠,٩٩٢٠,٩٤٦ ٠,٩٧٥١,٠٤٥١,٠٥٤  منتجات نسيجية أخرى.٣٣٩
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                       ) تابع ( حسب فرع اإلنتاجحدات السلع المستوردة مؤشر قيمة و.XI٣.جدول 
  مؤشر السنة نسبة إلى السنة السابقة                                                                              

 ٠٧/٢٠٠٨ ٠٦/٢٠٠٧ ٠٣/٢٠٠٤٠٤/٢٠٠٥٠٥/٢٠٠٦ الفرع
 ١,٢١١ ١,٠٦٠ ١,٠٥٩٠,٩٩٧١,٠٠٤ صناعة المعادن الالفلزية.٣٤
 ١,٠٣٣ ١,٠٧٣ ١,٠٣٩١,٠٠٦١,٠٠٥ أحجار ورمال.٣٤١
 ١,٣٥٤ ١,٠٧٢ ١,١٤٠١,٠٠٠١,٠١١  معادن الفلزية.٣٤٢
 ٠,٩٦٢ ١,٠٧٧ ١,٣٠٤٠,٦٨٣١,١٩١ أسمنت وكلس.٣٤٣
 ١,١٠٨ ١,٠٥٦ ١,٠٣٧١,٠٠١١,٠٥٧ منتجات من األسمنت.٣٤٤
 ١,٠٤٠ ١,٠٦١ ٠,٩٥٨٠,٩٨٦٠,٩٩٢ فخار.٣٤٥
 ١,٠٦٣ ١,٠١٦ ١,٠٠٧٠,٩٩٥٠,٩٩٧ زجاج ومنتجات زجاجية.٣٤٦
 ١,٠٦٢ ١,٠٤١ ١,٠٢٠١,٠٢٠١,٠٤٠ المنتجات المعدنية، االالت والمعدات .٣٥
 ١,٠٠٦ ١,١٤٧ ١,٢٤٨١,٢٠٨١,٠٠٥ معادن فلزية.٣٥١
 ١,٢٠٨ ١,١٦٤ ١,١٢٦١,٠٨٤١,١٦٦ فلزات قاعدية.٣٥٢
 ١,٠٧٢ ١,٠٤٤ ١,٠٢٠١,٠٢٤٠,٩٨٤ منتجات معدنية.٣٥٣
 ١,٠٠٩ ١,٠٦٩ ١,٠٨٠١,٠٦٤١,١٤٤ منتجات من ألومنيوم.٣٥٤
 ١,٠٢٥ ٠,٩٨١ ١,٠٠٦٠,٩٧٧٠,٩٩١ آالت.٣٥٥
 ١,٠٠٥ ١,٠٣٩ ٠,٩٧٦٠,٩٨٩١,٠٢٩ أجهزة كهربائية.٣٥٦
 ١,٠٠٢ ٠,٩٨٦ ٠,٩٧٤١,٠٠٧١,٠٠٥ معدات نقل.٣٥٧
 ١,١١٤ ١,٠٦٤ ١,٠٤٩١,٠٥٨١,٠١٨ خشب، المطاط والمنتجات الكيماويةال.٣٦
 ١,٠٨٤ ١,١٢٢ ١,٠٨٥١,٠٩١١,٠٣٩ منتجات خشبية عدا مفروشات.٣٦٢
 ١,١٢٢ ١,٠٨١ ٠,٩٩٩١,٠٦٠١,٠١١ منتجات الورق.٣٦٣
 ١,١١١ ١,٠٨٧ ١,١٠٤١,١١٣١,٠٣٢ مواد كيماوية قاعدية.٣٦٤
 ١,١١٤ ١,٠٤٨ ١,٠٣٩١,٠٢٧١,٠٠٨ مواد كيماوية مختلفة.٣٦٥
 ١,١١٤ ١,٠٣٢ ١,٠٤٤١,٠٧٢١,٠٨٤ مطاط ومنتجاته.٣٦٦
 ١,١٦٩ ١,٠٠٩ ١,٠١٤١,٠٥٢١,٠٠٠  لدائن ومنتجاتها.٣٦٧
 ١,٠٦٢ ١,٠٢٠ ٠,٩٢٣٠,٩٨٤٠,٩١٢ المفروشات.٣٧
 ٠,٩٨٦ ١,٠٤٩ ٠,٩٥٣١,٠٢٧٠,٨٧٣  مفروشات معدنية.٣٧١
 ١,١٠٤ ١,٠٠٧ ٠,٩٠٨٠,٩٦٤٠,٩٣٢ مفروشات غير معدنية.٣٧٢
 ١,٠١٢ ١,٠٣٣ ٠,٩٧٨٠,٩٧٦١,٠٠٢ ىالمنتجات الصناعية األخر.٣٨
 ٠,٩٨٦ ٠,٩٨٨ ٠,٨٨٣١,٠٦٨٠,٩٥٨ منشورات.٣٨١
 ١,٠٠٦ ١,٠٠٨ ٠,٩٧٧٠,٩٤٢٠,٩٦٢ أجهزة متخصصة.٣٨٢
 ١,٠٥٨ ١,١٧٣ ١,٠٢٧٠,٩٩٧١,٢٠٩ مجوهرات.٣٨٣
 ١,٠٥٣ ١,٠٣٦ ١,٠٢٢٠,٩٨٣١,٠٤٤ ألعاب وأدوات موسيقية.٣٨٤
 ٠,٩٦١ ١,٠٧١ ٠,٩٥٩٠,٩٨٤١,٠٣٣ منتجات أخرى.٣٨٥

 ١,١٤٣ ١,٠٧٨ ١,٠٧٠١,٠٩٥١,٠٥٢ المجموع العام
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 مؤشر أسعار القطع  . XI٤.جدول 
  مؤشر السنة نسبة إلى السنة السابقة                         

 ٠٦/٢٠٠٧٠٧/٢٠٠٨ ٠٣/٢٠٠٤٠٤/٢٠٠٥٠٥/٢٠٠٦ البلد
 ١,٠٠٠١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠١,٠٠٠الواليات المتحدة األمريكية

 ١,٠٩٠١,٠٧٥ ١,٠٩٨٠,٩٩٩١,٠١٢فرنسا
 ١,٠٥٠١,٠٨٧ ١,٠٠٠١,٠١٤١,٠٢٧الصين
 ١,٠٧٥ ١,٠٩٠ ١,٠٩٨٠,٩٩٩١,٠١٢ إيطاليا
 ١,٠٩٠١,٠٧٥ ١,٠٩٨٠,٩٩٩١,٠١٢ألمانيا

 ١,٠٨٦٠,٩٢٧ ١,١٢١١,٠٠٧٠,٩٩٩بريطانيا
 ١,٠١٧١,٠٣٧ ٠,٩٤٤١,٠٧٢١,٠٠٨ مصر
 ١,٠٠٠٠,٩٩٨ ١,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠كة العربية السعوديةالممل
 ٠,٩٨٨١,١٣٩ ١,٠٧٠٠,٩٨١٠,٩٤٨اليابان

 ١,٠٦٥١,٠٢٥ ١,٠٦٤١,٠١٩١,٠٤٠اإلتحاد الروسي
 ١,١٠٢١,٠٠٠ ٠,٩٥٣١,٠٤٦٠,٩٤٠تركيا
 ١,١٢٣١,٠٧٢ ١,٠٥٠١,٢٠١١,١١٣برازيل
 ١,٠٤٣١,١١١ ١,٠٨٣٠,٩٩٦٠,٩٩٦سويسرا
 ١,٠٢١١,٠٥٧ ١,٠١٥١,٠٠٥١,٠٠٦ كويت
 ١,٠٠٠١,٠٢٩ ٠,٩٥٤٠,٩٩٨١,٠٠٠سوريا
 ١,١٥٥٠,٩٦٨ ٠,٩٦٦١,١٣٩١,٠٣٦رومانيا
 ١,٠٧٥ ١,٠٩٠ ١,٠٩٨٠,٩٩٩١,٠١٢بلجيكا
 ١,٠٩٠١,٠٧٥ ١,٠٩٨٠,٩٩٩١,٠١٢هولندا
 ١,٠٧٥ ١,٠٩٠ ١,٠٩٨٠,٩٩٩١,٠١٢إسبانيا
 ١,٠٢٩٠,٨٥٢ ١,٠٤٣١,١١٤١,٠٧٢ كوريا

 ١,٠٠٠٠,٩٩٩ ١,٠٠٠١,٠٠٠١,٠٠٠ اإلمارات العربية المتحدة
 ١,٠٩٨٠,٩٤٦ ١,٠٢٧١,٠٣٣٠,٩٧٣ الهند
 ١,٠٩٣١,٠٢٩ ١,١٠١٠,٩٧٩١,٠١٠السويد
 ١,٠٩٠١,٠٧٥ ١,٠١٢ ١,٠٩٨٠,٩٩٩اليونان
 ١,٠٩١١,٠٨٣ ١,١١٣١,٠٠٩١,٠١٨كرواتيا
 ١,١٧٨٠,٩٧٤ ١,٠٣٥٠,٩٩٧١,٠٦١ تايالند
اأوكراني  ١,٠٠٢٠,٩٦٠ ٠,٩٤٨١,٠٦٠١,٠١٤ 
 ١,٠٩٣١,٠٦٥ ١,١٠٠٠,٩٩٨١,٠٠٨ بلغاريا
 ١,٠٩٣١,٠٧٥ ١,١٤٦١,٠١١١,٠٠٩مالطا
 ١,٠٠٠٠,٩٩٩ ١,٠٠٤٠,٩٩٧٠,١٠٠ األردن
 ٠,٩٩٢١,٠٣٦ ١,٠٣٦١,٠٤٣٠,٩٨٧ تايوان

 ١,٠٥٨١,٠٤٣ ١,٠٥١١,٠١١١,٠٠٣المجموع
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 ) تابع(مؤشر أسعار القطع . XI٤. جدول

     عوامل التثقيل بالنسبة المئوية                                   
 ٠٦/٢٠٠٧٠٧/٢٠٠٨ ٠٣/٢٠٠٤٠٤/٢٠٠٥٠٥/٢٠٠٦ البلد

 ٩٫٦٩٫٦ ٦٫٠٥٫٩١٠٫٨الواليات المتحدة األمريكية
 ٧٫٥٧٫٤ ٨٫١٧٫٨٨٫١فرنسا
 ٨٫٦٨٫٦ ٧٫٤٧٫٦٨٫٠الصين
ياإيطال  ٩٫٠٩٫٠ ٩٫٤٩٫٩٧٫٦ 
 ٦٫٣٦٫٣ ٨٫١١٤٫١٧٫٠ألمانيا

 ٣٫٨٣٫٨ ٤٫٤٤٫١٤٫٣بريطانيا
 ٤٫٤٤٫٠ ٢٫٤٣٫١٤٫٠ مصر

 ٢٫٤٢٫٣ ٣٫١٤٫٤٣٫٢المملكة العربية السعودية
 ٣٫٣٣٫٣ ٣٫٨٣٫٧٣٫٠اليابان

 ٣٫٠٣٫٠ ٤٫٥٥٫٨٢٫٨اإلتحاد الروسي
 ٣٫٤٣٫٤ ٣٫٣٢٫٧٢٫٧تركيا
 ٢٫٤٢٫٤ ٠٫٩١٫٠٢٫٤برازيل
 ٢٫٩٢٫٩ ٣٫٠٤٫٢٢٫٣سويسرا
 ٢٫٣٢٫٢ ٢٫٠-- كويت
 ١٫٧١٫٧ ٣٫٦٢٫٦١٫٩سوريا
 ١٫١١٫٠ ١٫١١٫١١٫٧رومانيا
 ١٫٥١٫٥ ٢٫٢١٫٨١٫٦بلجيكا
 ١٫٣١٫٢ ٣٫٢١٫٨١٫٦هولندا
 ١٫٨١٫٨ ٢٫٨٢٫٠١٫٦إسبانيا
 ١٫٢١٫٤ ١٫٤-- كوريا

ةاإلمارات العربية المتحد  ١٫٨١٫٨ ١٫٣١٫٦١٫٤ 
 ١٫٥١٫٤ ١٫٢١٫٢١٫٣ الهند
 ٠٫٤٠٫٤ ٠٫٦٠٫٦٠٫٥السويد
 ١٫٢١٫٢ ١٫٢٠٫٧١٫٢اليونان
 ٠٫٣٠٫٣ ١٫٠--كرواتيا
 ١٫١١٫٠ ١٫٠-- تايالند
 ١٫٠١٫٠ ٢٫٣١٫٦٠٫٨ أوكرانيا
 ٠٫٦٠٫٦ ٠٫٨-- بلغاريا
 ٠٫٣٠٫٢ ٠٫٧--مالطا
 ٠٫٧٠٫٦ ٠٫٧-- األردن
 ٠٫٧٠٫٧ ٠٫٨٠٫٨٠٫٧ تايوان

 ٨٧٫١٨٦٫٠ ٨٤٫٧٩٠٫١٨٨٫١المجموع
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