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   ةـاالقتصادي لـبنـان اتـابـحس
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  ٢٠٠٩تشرين األول بيروت، 

  



 

  
  

لقد تّم تحضير هذا . ٢٠٠٨مية لعام رف رئاسة مجلس الوزراء بإصدار تقرير الحسابات القو تتش
تحت إشراف وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء السابق، األستاذ فؤاد  ٢٠٠٩ام ـالتقرير خالل الع

وبهذه المناسبة، نتقّدم بجزيل الشكر . خالل عهده ٢٠٠٩السنيورة ، وقد أنجز في تشرين األول 
  .نجازهم هذا التقريرإلى دولة الرئيس السنيورة وٕالى وحدة الحسابات القومية إل

  
  
  



 

 تمهيد
  
  

ام  ي الع اد ٢٠٠٢ف ر االقتص ري ووزي ق الحري رئيس رفي ة ال ھيدان دول ق الش ، أطل
يم أداء  والتجارة حينھا الدكتور باسل فليحان مشروع إعداد الحسابات االقتصادية للبنان بھدف تقي

ّوره ل تط اني وتحلي اد اللبن ن ال. االقتص ي م دعم تقن روع ب ي المش د حظ ي ولق د الفرنس معھ
ذا المجال )INSEE(لإلحصاءات والدراسات االقتصادية  ا في ھ ع بشھرة مشھود لھ . الذي يتمّت

نة  اد س ذاك باعتم رار آن ذ الق د اتُّخ دد من المسوحات  ١٩٩٧وق وافر ع ى ت كسنة أساس نظراً إل
نة ذه الس ابات االقتصادية . والدراسات اإلحصائية عن ھ ّم احتساب الحس د ت الي فق ة وبالت الكامل

ام  وام  ١٩٩٧١للع ادية لألع ابات االقتص لة الحس ا سلس ّم تلتھ ى  ١٩٩٧ث اً . ٢٠٠٧٢إل ووفق
  .للروزنامة الدولية للحسابات الوطنية

  
ذين أسھموا  انيين والسيما مع ال وعلى ھذا األساس فإنه يسعدني أن أحتفل مع جميع اللبن

  . ٢٠٠٨في صنع ھذا اإلنجاز بإعالن الحسابات االقتصادية للعام 
  

اد  ة االقتص ر لحرك ادية النظ ابات االقتص ي الحس واردة ف ات ال ات والبيان يح المعطي تت
ام . اللبناني في إطاريه المحلي واإلقليمي ذ الع نفط من اع سعر ال  ٢٠٠٣وفي الواقع، فقد أّدى ارتف

ائم ي الق اتج المحل ا جعل الن ة الشرق األوسط مّم في  إلى انطالق دورة كبيرة من النمو في منطق
االت . ٢٠٠٤لبنان يسّجل نمواً قوياً في العام  غير أّن األحداث المأساوية المستمرة وسلسلة االغتي

ن  رين م رھم كثي ان وغي وزير باسل فليح ري وال ق الحري وزراء رفي يس ال اة رئ ي أودت بحي الت
ام  ھدھا الع ي ش رى الت لبية األخ داث الس ھداء، واألح دوان  ٢٠٠٥الش د الع ى بع تمرت حت واس

ام اإل ان في الع ى لبن ارد في  ٢٠٠٦سرائيلي عل ة في مخيم نھر الب ة اإلرھابي د العملي ذلك بع وك
ة ٢٠٠٧صيف العام  ، التي جميعھا عّوقت النمو االقتصادي اللبناني وألحقت خسائر بشرية ومادي

البالد يمة ب ادية جس ة، . واقتص ھدتھا المنطق ي ش ع االقتصادي الت ة التوّس ّل مرحل ي ظ ن وف ولك
ة ساعدت والسي ة اللبناني اسات المالية والنقدية الحكيمة والرصينة والمحفزة التي اعتمدتھا الحكوم

داث ذه األح لبية لھ ار الس اوز اآلث ى تج ان عل ب . لبن ة الطل ل دينامّي ي تفعي ه ف ك كل د أسھم ذل ولق
ادة  د نشاطات األسر وزي ى تزاي ي أّدت إل تثمارات الخاصة الت ة االس تئناف مرحل الخارجي واس

ريعح ّدل س تھالكھا بمع م اس ى . ج يطرة عل ة الس و متابع ود نح اح الجھ ك نج ع ذل ق م د تراف ولق
 .اإلنفاق العام والتراجع المستمر في العجز المالي العام

  
ام  ي الع ام ٢٠٠٨وف ھده الع ذي ش ّوي ال و الق تمر النم ن  ٢٠٠٧، اس توياتولك أداء  بمس

ي تحققت خال. أفضل ة الت ائج اإليجابي د أّدت النت د من وق ا العدي اد بھ ي أش امين والت ذين الع ل ھ
ام  ، حيث ٢٠٠٩المراقبين إلى تعزيز حيوية االقتصاد اللبناني، وأنبأت بإحراز نتائج جّيدة في الع
  .توّقع صندوق النقد الدولي أّن يسّجل لبنان أعلى نسبة نمو في منطقة الشرق األوسط

ابات االقتصادي ع إنجاز الحس ه وم ام  ةإن ات د ، فق٢٠٠٨للع ات والبيان أصبحت المعلوم
اً  ان عنصراً حيوي ي لبن ة ف ؤون االقتصادية واالجتماعي ابعين للش ل المت رة لك االقتصادية المتيّس

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

  )٢٠٠٦أيار (ة مجلس الوزراء رئاس –الجمھورية اللبنانية  -  ٢٠٠٣الحسابات االقتصادية للعام 
  )٢٠٠٧شباط (رئاسة مجلس الوزراء  –الجمھورية اللبنانية  -  ٢٠٠٤الحسابات االقتصادية للعام 
  )٢٠٠٧تشرين األول (رئاسة مجلس الوزراء  –الجمھورية اللبنانية  -  ٢٠٠٥الحسابات االقتصادية للعام 

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



 

ة ة لرسم السياسات المعني ات واإلحصاءات أصبحت تشّكل . وأداة فّعال ذه  المعلومات والبيان وھ
ي ّوة والضعف في  حجر األساس للعديد من التحاليل والدراسات االقتصادية الت امن الق تظھر مك

  .االقتصاد اللبناني وتؤشر إلى كيفية وطبيعة المعالجات
  

ذلھا  ي ب ود الت ى الجھ ر كسبريان عل في ھذه المناسبة، أّود أّن أتوجه بالشكر للسيد روبي
ذا العمل ام ھ ه في إتم ذي ساھم مع ى الفريق ال ذلك إل داد الحسابات االقتصادية وك ا . في إع كم

ة التي ساھمت في تحقيق  يسعدني أن ة كاف ة والمنّظمات الدولي أشكر اإلدارات واألجھزة اللبناني
دعم . ھذا المشروع ديم ال كذلك أّود أن أتوّجه بالشكر للسلطات الفرنسية التي لم تّدخر جھداً في تق

 .المستمر لھذا الطريق

  
  

  
  
  
  
  
 

  .تقديم شكر إلى الفريق الذي ساھم في إنجاز ھذا العمل
  
  .، خبيرة إقتصادية لدى لجنة الحسابات الوطنيةن زنتوتنادي

 
وب، ة  نجوى يعق ابات الوطني ة الحس دى لجن ل ل ة للعم زي، منتدب دى إدارة اإلحصاء المرك إحصائية ل

  ).بدوام جزئي(
  

  .أمينة سر تنفيذية لدى لجنة الحسابات الوطنية ذكية الخوري،
 

  .قطاع المالي، من مصرف لبنان، إلعداد حسابات الابراھيم نادر
  

  .، من وزارة المالية، إلعداد حسابات اإلدارة العامةرنا بيسار
  
  

ذي  ة ال اني لألبحاث والدراسات الزراعي دير المركز اللبن كما نتوجه بالشكر إلى السيد رياض سعادة م
اج الزراعي  وضع في تصّرف فريق العمل المعلومات والبيانات التي رصدھا المركز بشأن تطّور االنت

  .٢٠٠٨و ٢٠٠٧ين عامي ب
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  مقّدمة
  

مفاھيم التي تشّكل موضوع ھذه الدراسة وفق ال ٢٠٠٨أعّدت الحسابات اإلقتصادية للبنان للعام 
ونظراً إلى . ٢٠٠٧إلى  ١٩٩٧والنماذج ذاتھا التي اعتمدت في وضع حسابات السنوات 

الثغرات التي تعاني منھا قاعدة بيانات االقتصاد اللبناني، اعتمد نموذج مبّسط مقتبس من نموذج 
المحاسبة الوطنية الموصى به من قبل األمم المتحّدة واالتحاد األوروبي، ووضعت طرق 

  .٣مختلف فئات الحسابات استناداً إلى المعطيات المتوافرة الحتساب
  

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

من أكبر  ٩٠٠لتعاون التقني الفرنسي، استقصاءاً حول لجامعة القديس يوسف بتمويل من جھاز ا
ً في العام  ، األمر الذي أّدى إلى تعزيز معلوماتنا في ما يتعلّق ٢٠٠٣المؤسسات حجما

فضالً عن ذلك تّمت مراجعة التصريحات المالية التي قدمتھا . بالمؤسسات الصناعية والخدماتية
واالحصاءات الواردة في ملفات  ٢٠٠٧لى إ ٢٠٠٣المؤسسات الصناعية والتجارية لألعوام 
، األمر الذي سمح باستنتاج ميول ٢٠٠٨إلى  ٢٠٠٣الضريبة على القيمة المضافة لألعوام 

وقّدرت حسابات اإلدارات العامة بالمزيد من الدقّة . النشاطات االقتصادية في بعض القطاعات
  .٢٠٠٥و ٢٠٠٤بفضل التدقيق في حسابات البلديات الرئيسية للعامين 

  
بمزيد من الزخم بعد ان كانت  ٢٠٠٧، استمّر النمو االقتصادي الذي شھده العام ٢٠٠٨في العام 

  .٢٠٠٦قد سيطرت فترة من الركود في العام 
  

ً بسبب االرتفاع الكبير في الطلب الناجم عن حركة  وسّجلت الواردات زيادة قياسية قيمًة وحجما
وبالتالي وعلى الرغم من اتساع العجز . قادمة من الخارجالنمو الھامة التي شھدتھا التحويالت ال

  .في الميزان التجاري حّقق ميزان المدفوعات فائضاً كبيراً 
  

  :ترد جميع ھذه الوقائع بالتفصيل في جزئين يستعرضان الحسابات  كالتالي
  

يتناول الجزء األول حسابات السلع والخدمات التي تصف مختلف أوجه االقتصاد الفعلي 
ويشتمل ھذا الجزء على خمسة فصول مخّصصة للعناصر التي تشّكل المعادلة . ّورھاوتط

  :األساسية لھذه الحسابات
  

+ التكوين القائم لرأس المال الثابت والتغّير في المخزون + االستھالك = االستيراد + االنتاج 
  .التصدير

  
ات المجّمعة لمجموع التدفقات ويظھر الجزء الثاني الذي يتألف من فصلين التوازن العام للحساب

وقد خّصص الفصل األول للحسابات المتكاملة لالقتصاد . التي تشّكل النشاط االقتصادي العام
أماّ . الوطني، وھو يتناول حسابات االنتاج ويربطھا بحسابات عمليات التوزيع والعمليات المالية

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

 :ضمن إطار حسابات السلع والخدمات )١

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

- ١٩٩٧للبنان للسنوات  الحسابات اإلقتصادية"و ٢٠٠٣، الصادرة في أيار " ١٩٩٧الحسابات اإلقتصادية للبنان لسنة :"والتجارة
    .٢٠٠٥، الصادرة في تموز "٢٠٠٢



 

  
  .فئة ١٥حسابات االستعماالت والموارد للسلع والخدمات مقّسمة إلى  -
جداول المدخالت والمخرجات لحسابات السلع والخدمات بحسب القطاعات االقتصادية  -

 .السبعة األساسية
  
 :إطار الحسابات المؤسساتية ضمن )٢
  

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

  .ال تزال المعلومات المتعلقة بالمؤسسات األخرى غير متوافرة أو ناقصة
  

بعد  ٢٠٠٧و ٢٠٠٦مع حسابات العامين  ٢٠٠٧إلى  ١٩٩٧أعيد نشر حسابات األعوام من 
يمكنكم بفضلھا اإلّطالع على . مراجعتھا على ضوء المعطيات والبيانات التي توفّرت مؤخراً 

سلوك االقتصاد اللبناني في ظّل الظروف االقتصادية التي شھدھا لبنان خالل السنوات 
  .اإلثني عشر األخيرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الجزء األول
  حساب السلع والخدمات 

 
  

أدناه نتائج ھذا ) ١(يبّين الجدول رقم . ب السلع والخدمات التطّور الفعلي لالقتصاديظھر حسا
ويتيح تقدير الحسابات باألسعار الثابتة استنتاج . ٢٠٠٧مقارنة بنتائج العام  ٢٠٠٨الحساب للعام 

  .آثار تغّير األسعار من التغّير اإلجمالي، وبالتالي استنتاج نسبة النمو الفعلي
  

  ١جدول رقم 
   ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧حساب السلع والخدمات 

  

  التغير السنوي بالنسبة المئويةل.القيمة بالمليار ل

20072008

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

     االستعماالت

 9.5 10.3 301 84234 31137 31 االستھالك الخاص

 8.6 11.1 981 6465 5096 5 االستھالك العام

 20.4 11.7 455 79711 51212 9  ل الثابت في القطاع الخاص والتغّير في المخزونتكوين الرأسما

 5.9- 13.1 012895 9511  تكوين الرأسمال الثابت في القطاع العام 

 11.4 10.7 665 29852 28358 47  اإلنفاق الوطني: المجموع

 13.7 12.1 888 0809 69411 8  التصدير

 11.8 10.9 554 37862 97669 55 الموارد= االستعماالت 

     الموارد

 9.3 9.3 275 12441 77445 37   الناتج المحلي القائم

 16.9 14.0 279 25421 20324 18 االستيراد

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

ومتوسط  ٢٠٠٧عام % ٥.٧مقابل  ٢٠٠٨عام % ٣.٩ السنة السابقةبالناتج المحلي القائم بسعر 
-١٩٩٧في السنوات % ٥.٢وبمتوسط  ٢٠٠٤عام % ٥.٧و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥عامي % ٨.٠

٢٠٠٣. 
 

ام  ذي شھده الع و االقتصادي ال ي النم ود السبب ف ى  ٢٠٠٨يع ه إل ر من وطني أكث اق ال ى االنف إل
من حيث الحجم عن االستھالك  %١١,٨ لغوقد نجم نمو الطلب اإلجمالي البا. الطلب الخارجي
ـمقدار ٤.٥الخاص بـمقدار  ى  ٥.٣نقاط وعن االستثمارات الخاصة ب ام عل اق الع اط وعن االنف نق

ـمقدار  تثمارات ب تھالك واالس دار  ٨.٠االس زى بمق ب يع و الطل ة، أّي أّن نم ى  ٥.٩نقط اط إل نق
  .نقاط من ھذا النمو ١.٢ار اإلنفاق الوطني في حين لم يساھم الطلب الخارجي إال بمقد

  
يمكن االستنتاج إذاً أّن االنتاج المحلي لم يتبع معّدل ارتفاع الطلب الداخلي والطلب الخارجي، 

). من حيث القيمة الحقيقية% ٩.١٦(وأّن الواردات ارتفعت بنسبة تفوق بكثير الزيادة في الطلب 
نوات حيث كان معّدل تراجع وقد لوحظت الظاھرة عينھا، وإنّما بصورة معاكسة، في الس

  .الواردات يفوق معّدل تراجع الطلب
  



 

أّما التضّخم الذي يقاس بتغّير مستويات أسعار االستھالك الخاص فقد كان أكثر ارتفاعاً منذ العام 
 ٢٠٠٦و ٢٠٠٥في العامين % ٢.٦، ومتوسط ٢٠٠٧عام % ٥مقابل % ١٠.٣: ١٩٩٧

وإّن ھذا .  ٢٠٠٣و ١٩٩٧الممتدة بين خالل الفترة % ٠.٨وبمتوسط  ٢٠٠٤عام % ٢.٩و
التضخم، وعلى عكس السنوات السابقة حيث كان مستورداً بالكامل تقريباً، يعود إلى ارتفاع 

مقابل % ٩.٣(أسعار عوامل االنتاج وإّن كان ھذا االرتفاع أّقل من ارتفاع أسعار االستيراد 
١٤.(%  

   
  :بالتفصيل في الفصول الخمسة التالية ٢٠٠٨يرد تطّور مجاميع حساب السلع والخدمات للعام 

  االنتاج الداخلي. ١
  االستيراد. ٢        

  االستھالك. ٣
  التكوين القائم لرأس المال الثابت والتغّير في المخزون. ٤
  التصدير. ٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الفصل األول 
  اإلنتاج 

  
  

وھو يساوي مجموع . لف العمالء االقتصاديينيقيس الناتج المحلي القائم مستوى نشاط انتاج مخت
ات  افة للمؤسس يم المض ة(الق ات عام ة ومؤسس ات فردي ركات ومؤسس لعاً )ش تج س ي تن ، الت

ر التسويقية  اج إدارات الخدمات غي ة إنت ة وبقيم ّدر بأسعار السوق من جھ وخدمات تسويقية، تق
  .التي تقّدر بكلفة عوامل االنتاج من جھة أخرى

 
ام ) ٢( يبّين الجدول أدناه توزيع إجمالي الناتج المحلي القائم حسب القطاعات وتطّوره خالل الع

  .٢٠٠٧مقارنة بالعام  ٢٠٠٨
  

 ٢جدول رقم 
٢٠٠٨ -  ٢٠٠٧القيمة المضافة حسب القطاعات االقتصادية   

  
  القطاع

  التغّير السنوي بالنسبة المئوية ل.بالمليار ل القيمة

20072008

٢٠٠٨ 
بأسعار 
 بالكمّية سعاراألب ٢٠٠٧

 10.3 5151.1 5432 2792 2 الزراعة وتربية الحيوانات
 … …902-776 1-608- طاقة والمياهال

 0.4- 31419.3 9523 3253 3 الصناعة
 17.1 01916.5 8475 2865 4 لبناءا

 9.9 4.3-395 2493 0893 3 النقل والمواصالت
 5.4 9248.5 10213 20815 13 الخدمات 
 20.1 24617.1 00010 53212 8 التجارة

 2.8 76411.7 2063 6624 3 اإلدارة العامة
 9.3 2759.3 12441 77445 37 مجموع الناتج المحلي القائم

  
ة ا بنسب مختلف اً وإنّم ع القطاعات تقريب ي جمي ة االقتصادية ف و الحرك اع . انعكس نم ّجل قط س

االتجارة تطّوراً كبيراً ب واردات وقيمتھ اء أيضاً . فعل الزيادة الكبيرة في حجم ال وسّجل قطاع البن
تثمار ة لالس روف المؤاتي ل الظ اً بفض واً قوي ل . نم واً بفض ي نم اج الزراع ّق االنت ذلك حق وك

ً . الظروف المناخية الجّيدة   .أّما القطاع الصناعي فھو القطاع الوحيد الذي لم يّسجل نمواً فعليا
  

ي فحسب ال ترتبط زياد ّين بتطّور نشاط القطاع الفعل ة القيمة المضافة أو تراجعھا في قطاع مع
 ً  . بل بتغّير أسعار اإلنتاج وأسعار المدخالت أيضا

  
ان ضعيفاً،   ة وإّن ك ذي شھده قطاع الطاق ي ال وتجدر اإلشارة إلى أّنه على الرغم من النمو الفعل

التراجع حت لبيةاستمرت القيمة المضافة لھذا القطاع ب ذا التراجع عن . ى أصبحت س م ھ د نج وق
ا  االرتفاع الكبير في أسعار المنتجات النفطية التي تستخدم في توليد الكھرباء، من دون أن يوازيھ

  .ارتفاعاً متساوياً في أسعار مبيع الطاقة الكھربائية
  

  .تبّين األقسام التالية تفاصيل تكوين القيمة المضافة في مختلف القطاعات
  الزراعة وتربية الحيوانات. األولالقسم 



 

  
تحتسب القيمة المضافة في قطاع الزراعة وتربية الحيوانات من خالل طرح القيمة المقّدرة 

  .أدناه) ٣جدول (لالستھالك الوسيط من االنتاج بأسعار باب المزرعة كما يبّين 
  

   ٣جدول رقم 
   ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧االنتاج الزراعي 

 فرع اإلنتاج

ل.ار لالقيمة بالملي  التغير السنوي بالنسبة المئوية 

20072008

2008 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار  2007

 9.7- 1041409449.5  النجيليات
 18.1 30914.7 5021 1081 1 الفواكه

 8.5- 1131051031.9 الزراعات الصناعية
 11.7 18.6-830754926 المزروعات الخضار وغيرھا من

 12.9 4332.8 5012 1552 2 ج النباتيمجموع اإلنتا
 6.3- 35840133519.5 الحيوانات الحية

 4.4 32738334112.1 المنتجات الحيوانية
 37.3 601118333.3 منتجات الصيد

 1.9 74589476017.7منتجات تربية الحيوانات والصيد

 10.1 1936.4 3963 9003 2المجموع العام 
الوسيط االستھالك  -62085367825.9 9.2 

 10.3 5151.1 5432 2792 2الصافيةالقيمة المضافة غير= 

  
ً في العام   ً ملحوظا سّجلت القيمة المضافة لقطاع الزراعة وتربية الحيوانات في ُمجمله ارتفاعا

تفاع يعزى ھذا االرتفاع بشكل أساسي إلى األثر المزدوج الر.  ٢٠٠٧مقارنة بالعام  ٢٠٠٨
األسعار وزيادة الكميات المنتجة من جھة واالرتفاع األقل نسبة في كميات المنتجات الوسيطة 

  .المستھلكة
  

  ٤تطّور االنتاج الزراعي
  

  .بسبب ازدياد حجم إنتاج الفاكھة ٢٠٠٨بنسبة كبيرة خالل العام  اإلنتاج النباتيازداد حجم 
  

يعزى بجزئه األكبر إلى االرتفاع %) ١٨.١سبته البالغة ن(وإّن ارتفاع كميات الفاكھة المنتجة 
بعد أن كان ھذا االنتاج قد تراجع في السنة السابقة ،  ٢٠٠٨الكبير في انتاج الزيتون في العام 

 ووفقاً لتقديرات وزارة الزراعة . بسبب التبّدل الحاصل في دورة انتاج الزيتون من عام إلى آخر
ً  300 177و ٢٠٠٥طّناً عام   ٧٦ ٥٠٠و ٢٠٠٤ام ع طناً  ١٦٧ ٣٠٠الزيتون   إنتاج  بلغ  طّنا

وبانتظار صدور التقارير اإلحصائية الزراعية تّم تقدير . ٢٠٠٧طّناً عام   200 76و 2006عام 
ً من خالل ضرب كمية انتاج العام ١٨٢ ٨٠٠بما مقداره  ٢٠٠٨انتاج العام  بـِ  ٢٠٠٧ طّنا

بحسب ما أفاد به المركز اللبناني % ١٧.٩نسبة فقد ارتفع انتاج كميات الفواكه األخرى ب% ٢.٤
  .للبحوث والدراسات الزراعية

  

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

  .استناداً إلى مالحظات المركز اللبناني للبحوث والدراسات الزراعية ٢٠٠٨و ٢٠٠٧



 

بالنسبة % 1.1أّما المزروعات الشجرية فقد ارتفعت أسعارھا على باب المزرعة وبلغت 
  .بالنسبة ألنواع الفاكھة األخرى% ١٨.٩للزيتون و

  
األھمية في قطاع الزراعة،  وبالنسبة للخضار التي تحتل قيمة انتاجھا المرتبة الثانية من حيث

ويعزى االنخفاض الحاد في األسعار على باب %). ١.٩(+زادت الكميات المنتجة بنسبة طفيفة 
  %).٥٢- (المزرعة بالنسبة لھذه الفئة من المزروعات إلى تدھور أسعار البطاطا 

  
  . ٢٠٠٨عام تتألف الزراعات الصناعية بشكل أساسي من التبغ الذي شھد انتاجه استقراراً في ال

  
غير أّن انتاج الحبوب تراجع ولكن سّجلت أسعارھا ارتفاعاً ملحوظاً لتتبع بذلك االرتفاع العالمي 

  .في أسعار ھذه المنتجات الغذائية
  

ً من االرتفاع الملحوظ في األسعار ولكن وحدھا  تربية الحيوانات والصيد واستفاد قطاعا أيضا
  .يث الحجممنتجات الصيد سّجلت زيادة كبيرة من ح

  
  االستھالك الوسيط في قطاع الزراعة وتربية الحيوانات

  
على عكس االنتاج الزراعي الذي يخضع إلحصاءات منتظمة تقوم بھا وزارة الزراعة، ال تقام 
. استقصاءات مباشرة مع المزارعين وأصحاب المزارع حول االستھالك الوسيط في ھذا القطاع

رة غير مباشرة من خالل النظر في انتاج واستيراد المنتجات وقد تّم تقدير ھذا االستھالك بصو
بذور وأغراس ومياه رّي وأسمدة ومبيدات وعلف للمواشي، : المعّدة للزراعة وتربية الحيوانات

وعلى كّل حال، يتّم استيراد القسم األكبر من ھذه المنتجات األمر الذي يتيح احتساب . إلى آخره
  .ر سعر مبيعھا إلى المزارعين على وجه التقريبالكميات المستعملة منھا وتطوّ 

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

غير اّن %). ١٠.١مقابل % ٩.٢(+ ٢٠٠٧مقارنة بالعام  ٢٠٠٨الزيادة في االنتاج في العام 
بسبب ارتفاع أسعار األسمدة  ٢٠٠٨ في العام%) ٢٥.٩(أسعار ھذه المنتجات ارتفعت كثيراً 

  .٢٠٠٧الفُسفاتية التي تجاوزت ضعف األسعار المعتمدة في العام 
  
  

  قطاع الطاقة والمياه. القسم الثاني
  

بموازاة المؤسسات العامة التي تتولى انتاج المياه والكھرباء وتوزيعھا، ثّمة مؤسسات صغيرة 
حياء بسبب االنقطاع المتكّرر في التيار خاصة تعمل على انتاج الكھرباء على مستوى األ

الكھربائي الموّزع على الشبكة العامة، كما ثّمة مؤسسات توّزع المياه للمنازل بواسطة شاحنات 
إلى التقديرات السابقة من خالل استعمال المؤشرات  ٢٠٠٨تستند تقديرات العام . صھاريج
  .المتوافرة

  
  .٢٠٠٨و ٢٠٠٧تاج ھذا القطاع بين عامي التالي تطّور حساب إن) ٤الجدول (يرد في 



 

  ٤جدول رقم 
  2008 - 2007 إنتاج قطاع الطاقة والمياه 

  فرع اإلنتاج

ل.القيمة بالمليار ل  التغير السنوي بالنسبة المئوية 

20072008

2008 
 سعارأب

 بالكمية باألسعار  2007
 5.0 1112120.0  الوقود الصلبة

 13.7 0.7-040 0331 9151  كھرباء
 0.9 1741761760.0 ماء

 11.6 0.6-228 2211 1001 1  المجموع
 24.7 13040.7 9972 7092 1  الوسيط االستھالك -

 … …902-776 1-608- الصافية القيمة المضافة غير= 

  
  تطّور االنتاج

  
ع التيار الكھربائي كان تطّور حجم انتاج الكھرباء يقّدر استناداً إلى االحصاءات المتعلقة بتوزي

، بدأت كميات التيار ٢٠٠٧ومنذ العام . على الشبكة والذي يعتبر مؤشراً لالستھالك ال لالنتاج
وقد . الكھربائي التي يتم شراؤھا من سوريا تؤخذ بالحسبان في احتساب حجم انتاج الكھرباء

 ١٠ ٥٤٨من  إذ ارتفعت% ٦.٧بما نسبته  ٢٠٠٨ارتفعت كميات التيار الموّزعة في العام 
، في حين ٢٠٠٨ساعة في العام /كيلوواط ١١ ٢٧٤إلى  ٢٠٠٧ساعة في العام /مليون كيلوواط

ساعة، وبذلك يكون /مليون كيلوواط ٥٦٣إلى  ٩٨٠انحفضت الكميات المشتراة من سوريا من 
  %. ١٣.٧حجم االنتاج المحلي ارتفع بنسبة 

  
افترضنا أّن استھالك ھذه السلعة زاد بالتناسب وفي ظّل عدم توافر بيانات تتعلّق بتوزيع المياه، 

  .مع معّدل نمو السكان
  

ولكن بما أّن . ٢٠٠٨و ٢٠٠٧أّما األسعار فاستقرت من حيث المبدأ ألّن التعرفة لم تتغّير ما بين 
ساعة الموّزع يرتبط /تعرفة الكھرباء ھي تعرفة تصاعدية، فإّن السعر الوسطي للكيلوواط

واستناداً إلى بيانات مؤسسة كھرباء لبنان فإّن السعر الوسطي . األسر بتوزيع االستھالك بين
بنسبة  ٢٠٠٧انخفض عن السعر المعتمد في العام  ٢٠٠٨ساعة المعتمد في العام /للكيلوواط

  %). ٠.٧-(ضئيلة جداً 
  

  تطّور االستھالك الوسيط والقيمة المضافة في قطاع الطاقة
  

ي قطاع الط ةً سّجل االستھالك الوسيط ف اً وقيم ادة ملحوظة حجم ة زي ول : اق ات الفي سّجلت كمي
ام ١ ٢١٤إلى  ٢٠٠٧ألف طن عام١ ٢٥٩ المستوردة انخفاضاً طفيفاً اذ تراجعت من ألف طن ع

ان  بنسبة ٢٠٠٨ اء لبن ازوت المستوردة لشركة كھرب ات الم اذ % ٤٨.٤، في حين ارتفعت كمي
ا وأّن أسعار .  ألف طن ١ ٢٦٠إلى  ٨٤٩انتقلت من  ً كم ا ا ھام ات سّجلت ارتفاع ذه المحروق : ھ

  .بالنسبة للمازوت% ٣٨.٩+بالنسبة للفيول و% ٤٧.٧+



 

اع،  ذا القط ي ھ اج ف ة االنت ن قيم ئيلة م ة ض ّكل حص ي تش افة، الت ة المض إن القيم الي، ف وبالت
ن  اً م ت أيض ام  ٦٠٨-تراجع ة ع رة لبناني ار لي ى  ٢٠٠٧ملي ام ١ ٧٧٦-إل ة ع رة لبناني ار لي ملي

  .٢٠٠٥جدر اإلشارة إلى أّن القيمة المضافة لھذا القطاع ھي سلبية منذ العام وت.  ٢٠٠٨
  
  

  الصناعة. القسم الثالث
  

تطّور انتاج مختلف فروع الصناعة إلى جانب تطّور االستھالك الوسيط ) ٥(يبّين الجدول رقم 
  .بحسب طبيعة السلع والخدمات المستخدمة في عملية االنتاج

  
 ٥جدول رقم 

  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧لصناعي اإلنتاج ا

 فرع اإلنتاج

ل.القيمة بالمليار ل  التغير السنوي بالنسبة المئوية 

20072008

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

    اإلنتاج
 1.6- 34420.3 0243 3994 3 منتجات الصناعات الغذائية

 14.7 7549138655.6  صناعة المنسوجات
 4.1 37219.2 6351 3181 1 المعادن الالفلزية

 11.7 07310.3 2862 8552 1 المنتجات المعدنية ، اآلالت والمعّدات
 1.8- 24830.5 6291 2711 1 الخشب، المطاط والمنتجات الكيماوية

 13.6 57271665010.2 المفروشات
 15.9 23411.3 3731 0651 1 الفروع االخرى

 5.4 78616.6 57610 23412 10 المجموع 
    الوسيط االستھالك
 22.6 16514.3 3321 9501  الزراعية المنتجات
 12.9- 59267151630.2 تربية الحيوانات منتجات
 5.9 05779433.1 7501  والمياه الطاقة

 2.4- 3093303019.5 منتجات الصناعات الغذائية
 22.8 2993723671.4 صناعة المنسوجات

 6.1 67683571716.4 عادن الالفلزيةالم
 14.7 60414.8 8421 3991 1 المنتجات المعدنية، اآلالت والمعّدات
 5.6 40810.2 5511 3331 1 الخشب، المطاط والمنتجات الكيماوية

 15.0 4.3-859498 الصناعية األخرى المنتجات
 2.3- 5165415027.7 الخدمات
 8.2 47215.4 6257 9098 6  المجموع
 0.4- 31419.3 9523 3253 3 الصافية المضافة غير القيمة

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

ونظراً إلى أّن حجم مدخالت %). ٦.٨+مقابل % ٥.٤(+ ٢٠٠٧نسبة النمو الذي شھده عام 
، سجلّت القيمة المضافة باألسعار %)٨.٢(+فوق نسبة الزيادة في االنتاج الصناعة زاد بنسبة ت

  .فقط%) ٠.٤- (الثابتة تغيراً سلبياً طفيفاً 



 

منتجات الوسيطة كما ورفع الصناعييون أسعار االنتاج بنسبة ال تفوق بكثير الزيادة في أسعار ال
ً عن  ١٦.٦(+المستھلكة  ارتفاع أسعار  ستالتي عك، )بالنسبة للمدخالت% ١٥.٤+عوضا

ً يقضي بزيادة األجور .  عوامل االنتاج وتجدر اإلشارة إلى أّن الدولة اللبنانية أصدرت مرسوما
  .٢٠٠٨ابتداء من شھر أيار 

 
  تطّور االنتاج الصناعي 

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

واّما الفروع التي . ل ارتفاعاً ملحوظاً في اإلنتاج مع ارتفاع معتدل باألسعارالنسيج والجلود لتسجّ 
زاد حجم انتاجھا بشكل ملحوظ جداً فھي تلك المتّصلة بالطلب على السلع التجھيزية إّن من قبل 

  .األسر او من قبل المؤسسات
  

  تطّور االستھالك الوسيط في الصناعة
  

وإّن الزيادة . بحسب تطّور االنتاج في مختلف الفروعيختلف تكوين مدخالت قطاع الصناعة 
  .الحادة في أسعار المواد األولية خلقت التواًء في بنية المدخالت

  
  

  البناء. القسم الرابع
  

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

التغّير في انتاج قطاع ) ٦(يبّين الجدول . والمواد المستوردة المستعملة في البناء واألشغال العامة
  .البناء من حيث القيمة والحجم والتغّير في قيمة المواد المستھلكة في البناء وحجمھا

  
  ٦جدول رقم 

 ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧ع البناء واألشغال العامة إنتاج قطا

  

ل.القيمة بالمليار ل  التغير السنوي بالنسبة المئوية 

20072008

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 16.8 43913.9 6098 2229 7  اإلنتاج
     الوسيط االستھالك

 14.6 24514.7 4291 0871 1 المعادن الالفلزية
 23.8 3595.3 4311 0991 1 دنية، اآلالت والمعّداتالمنتجات المع

 16.8 27735732410.2 الخشب، المطاط والمنتجات الكيماوية
 16.8 43655128.0 األخرى المنتجات
 2.4 4304794418.8 الخدمات

 16.5 42010.0 7613 9363 2  المجموع 
 17.1 01916.5 8475 2865 4 الصافية القيمة المضافة غير

  

وبما أّن التغّير في أسعار البناء ال تتّم مراقبته مباشرًة، قّدر ھذا التغّير استناداً إلى المتوسط 
وباعتبار أّن كلفة اليد العاملة ارتفعت . المرّجح  لتّطّور أجور العمال وأسعار المواد األولّية



 

ع قيمة المواد األولية المعّدة مقابل ارتفا% ١٣.٩ارتفعت أسعار البناء بنسبة % ١٦.٥بحوالى 
  %.١٠للبناء بنسبة 

  
لم يكن التغّير في حجم المنتجات الوسيطة المستھلكة مماثالً بالنسبة لجميع فئات المدخالت، إذ 
سّجل استھالك المنتجات المعدنية بوجه خاص تغّيراً يفوق نسبة التغّير في استھالك المواد 

  .األخرى
  

اھتالك ورواتب ومداخيل (النتاج التي تشّكل القيمة المضافة سّجلت أسعار مجموع عوامل ا
  %.١٦.٥زيادة بنسبة ) مختلطة

  
  

  النقل والمواصالت. القسم الخامس
  

، بمعّدل تجاوز معّدل )من حيث الحجم ١٠.٨(+ ٢٠٠٨تابع قطاع النقل والمواصالت نموه عام 
نمو بشكل أساسي إلى تطّور ويعود ھذا ال%. ٦.٤+والبالغ  ٢٠٠٧النمو الذي شھده في العام 

  .قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية وحركة النقل الجّوي
  

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

  
  ٧جدول رقم 

  ٢٠٠٨ -  ٢٠٠٧إنتاج خدمات النقل والمواصالت 

  نوع الخدمة

ل.القيمة بالمليار ل  التغير السنوي بالنسبة المئوية 

20072008

2008 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار  2007

 4.4 03889216.4 8551  النقل البري
 11.8 59975167012.0 النقل الجوي 

 12.0 2.1-366 2754 8984 3 البريد والمواصالت السلكية والالسلكية
 10.8 9292.3 0645 3526 5  المجموع 
 12.0 53411.1 8152 2632 2 الوسيط االستھالك -

 9.9 4.3-395 2493 0893 3  القيمة المضافة غير الصافية= 
  

غير أّن التقديرات المتعلّقة بقطاع النقل البّري ناقصة ألنھا ال تشمل نقل البضائع وذلك بسبب 
ويؤدي ھذا األمر إلى انقاص حصة ھذا القطاع  .عدم توافر المعلومات المتعلقة بھذا الموضوع

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

نجم تدھور أسعار القيمة المضافة إلى ارتفاع أسعار المدخالت ال سّيما أسعار المحروقات في 
اعتبار أّن االرتفاع في أسعار النقل حين كانت أسعار االنتاج ترتفع بنسبة ضئيلة في مجموعھا، ب

  .البري والجوي يتّم التعويض عنه بانخفاض أسعار االتصاالت السلكية والالسلكية



 

  الخدمات التسويقية. القسم السادس
  

يتبّين من حساب انتاج قطاع الخدمات التسويقية عدا خدمات النقل والمواصالت والتجارة الوارد 
ذا القطاع شھد تطّوراً شبه مساو للتّطّور الذي حصل في العام أدناه، أّن ھ) ٨(في الجدول 

  . ٢٠٠٧عام % ٥.٦مقابل % ٥.٤زادت القيمة المضافة من حيث القيمة الحقيقية بنسبة : ٢٠٠٧
 

  تطّور إنتاج الخدمات التسويقية
  

إّن قطاع الخدمات التسويقية غير متجانس وھو يضم مجموعات من النشاطات التي شھدت نسب 
  . وتطّور مختلفةنمو 

  
  الخدمات الموّجھة للمؤسسات ) أ

  
. وتشمل الخدمات التقنية والقانونية والمحاسبية والمعلوماتية وتأجير المعّدات والسمسرة وغيرھا

لم يتّم احتساب إنتاج ھذه الخدمات استناداً إلى استقصاءات مباشرة لدى المؤسسات التجارية 
لصادرات ومجموع االستھالك الوسيط لمختلف ويساوي ھذا اإلنتاج مجموع ا. والصناعية

من ھنا، فاألخطاء التي قد . القطاعات التي تلجأ إلى ھذه الخدمات وبخاصة االدارات العامة
تطرأ عند تقدير االستھالك الوسيط ال تؤثر في تقدير إجمالي الناتج المحلي القائم إنّما في توزيعه 

ر أّن أّي خطأ في تقدير تصدير الخدمات من غي. ما بين قطاع الخدمات والقطاعات األخرى
واستناداً إلى استقصاء أجري حديثاً، شكلّت  .٥شأنه أّن يؤثر في إجمالي الناتج المحلي القائم

  .الصادرات من ھذه الخدمات العامل الرئيسي الكامن وراء تطّورھا
  

  ٨جدول رقم 
 ٢٠٠٨ -٢٠٠٧إنتاج قطاع الخدمات التسويقية  

  نوع الخدمة

ل.مة بالمليار لالقي  التغير السنوي بالنسبة المئوية 

20072008

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار  ٢٠٠٧

 12.8 73710.0 9101 5401 1 الخدمات للمؤسسات اإلنتاجية 
 12.0 28235631612.6 خدمات الصيانة والتصليح

 2.2 5002.8 5702 4472 2  السكن
 9.5 34019.6 6021 2231 1 الفنادق والمطاعم

 1.3 11298413.0 9711 الخدمات الشخصية المختلفة
 1.3 40710.0 6482 3762 2 الصحة
 4.3 6604.8 8373 5093 3 التعليم

 9.5 76410.0 1413 4394 3 الخدمات المالية
 5.8 7088.8 17616 78718 15   المجموع 
 8.0 78410.4 0732 5793 2 الوسيط االستھالك -

 5.4 9248.5 10213 20815 13  القيمة المضافة غير الصافية= 

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

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



 

وبعد أن كانت قد اعتبرت .  لم يتّم إعداد أّية دراسات أو تقارير الحتساب أسعار ھذه الخدمات
نظراً  ٢٠٠٨في العام % ١٠مستقرة في حسابات األعوام السابقة، تّم اعتماد زيادة أسعار بنسبة 

  .تضخم وزيادة األجور بمرسوم حكوميإلى معّدل ال
 
 خدمات الصيانة والتصليح ) ب

  
تشمل ھذه الخدمات خدمات الصيانة والتصليح التي تستھلكھا األسر واإلدارات العامة فقط، وقد 

أما خدمات الصيانة التي تستھلكھا . أجريت اإلحصاءات لدى ھاتين الفئتين دون سواھما
حذ في الحسبان ولم يتّم تقديرھا، وبالتالي فإّن توزيع المؤسسات التجارية والصناعية فلم تؤ

  . إجمالي الناتج المحلي القائم بين قطاع الخدمات والقطاعات األخرى يعّد متحّيزاً 
  

في معرفة نسبة استھالك األسر لخدمات الصيانة  ١٩٩٧وقد ساھم استقصاء ميزانية األسر لعام 
أّما تقديرات السنوات األخرى فقد . ج في ھذا القطاعوالتصليح التي تعّد المكّون الرئيسي لإلنتا

استيراد قطع الغيار في ما يتعلق بتصليح السيارات واألجھزة : أجريت من خالل مؤشرات معّينة
وتدّل ھذه . في ما يتّعلق بصيانة المباني) لألسر(الكھربائية المنزلية، وزيادة عدد المساكن 
خدمات وبالتالي إنتاجھا قد سّجال ارتفاًعا بلغت نسبته المؤشرات على أّن استھالك مثل ھذه ال

وتشير بيانات غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت إلى أن أسعار . ٢٠٠٨عام % ١٢
  %.١٢.٦ھذه الخدمات سجلّت ارتفاعاً بلغت نسبته 

  
  خدمات السكن) ت
  

وعلى القيمة التأجيرية  يشتمل إنتاج خدمات السكن على األجور التي تدفعھا اإلدارات العامة
أما األجور الّتي تدفعھا المؤسسات فال يتم التعّرف إليھا وھي . للمساكن الّتي تسكنھا األسر

  .ُتحتسب بالتالي ضمن القيمة المضافة للقطاعات التسويقية المختلفة
  

دد في غياب الدراسات اإلحصائية المتعلقة بتطّور قطاع الَسَكن، تّم االفتراض أّن ارتفاع ع
لعدد الزيجات المسّجلة سنوّيًا صاف من عدد المساكن القديمة التي يعاد  المساكن المسكونة مساوٍ 

من عدد المساكن المسكونة في %  ٢.٢، شّكل ھذا العدد ما نسبته ٢٠٠٨وفي العام . استعمالھا
بيانات  بحسب% ٢.٨وارتفعت القيمة التأجيرية المتوّسطة للشقّة الواحدة بنسبة . العام السابق

  . االسعار التي تعّدھا إدارة اإلحصاء المركزي
  
 خدمات الفنادق والمطاعم) ث
  

ً إلجمالي مبيعاتھا  من أجل تسھيل عمليات اإلحصاء، يعتبر إنتاج الفنادق والمطاعم مساويا
ً منھا قيمة المشتريات من األطعمة والمشروبات التي تقّدم للزبائن ً من . مخصوما وانطالقا

، قّدر إنتاج ھذا القطاع للسنوات التي تلت على أساس استخدام متوّسط ١٩٩٧عام تقديرات ال
على ھذا األساس، قّدر . نسبة الزيادة في عدد السّياح وفي عدد السكان كمؤّشر للنمو الحقيقي

زاد عدد : نظراً إلى نمو الحركة السياحية% ٩.٥بنسبة  ٢٠٠٨معدل نمو ھذا القطاع للعام 
مليون  ١.٤٥( ٢٠٠٧مقارنة بالعام  ٢٠٠٨في العام % ١٨.١الوافدين بنسبة السّياح األجانب 

  ).٢٠٠٧مليون عام  ١.٢٣مقابل  ٢٠٠٨حركة وصول عام 
  



 

اسُتنِتج التغّير في أسعار خدمات المطاعم من بيانات غرفة التجارة والصناعة والزراعة في 
ابه على أنه يساوي التغّير في أسعار أّما التغّير في أسعار الخدمات الفندقية فقد تّم احتس. بيروت

 .خدمات المطاعم
  

 الخدمات الخاصة المتنوعة )ج
  

ي ا . تشمل ھذه الخدمات خدمات الترفيه والعناية الخاصة والتنظيف المنزل ا من معرفتھ د تمكّن وق
ام  ابياً . ١٩٩٧بفضل استقصاء ميزانية األسر لع د أجريت استنس ة فق ديرات السنوات التالي ا تق أّم

ام  من ين صفر و١٩٩٧خالل تطبيق معّدل نمو حقيقي على بيانات الع راوح ب سنوياً % ١.٤، يت
ين  دة ب ام % ١.٣وبنسبة  ٢٠٠٧و ١٩٩٧للفترة الممت ر في . ٢٠٠٨للع ّدل التغّي د احتسب مع وق

  .األسعار على ضوء بيانات أسعار غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت
  

 خدمات الصّحة) ح
  

االستقصاء بالعينة حول : ١٩٩٩و ١٩٩٧اسات عديدة بشأن خدمات الصّحة ما بين أجريت در
منظمة (، وحسابات الصحة )١٩٩٧إدارة اإلحصاء المركزي (األوضاع المعيشية لألسر 

إدارة اإلحصاء المركزي (، االستقصاء حول استعمال الخدمات الصحية )١٩٩٨الصحة العالمية 
المستندة إلى ھذه الدراسات  ١٩٩٧قد طّبقت تقديرات العام و). ١٩٩٩ومنظمة الصحة العالمية 

  . على السنوات التي تلت واستعمل استيراد األدوية كمؤشر إلنتاج الخدمات الصحية
  

) القطاع التسويقي عدا خدمات الصّحة العامة(واستناداً إلى ھذه التقديرات، شھد قطاع الصحة 
ً في العام  ا طفيفا  ٢٠٠٧عام % ١٥.١(+فترة من النمو المتسارع بعد %) ١.٣(+ ٢٠٠٨نمّوً
وبمعّدل وسطي بلغ  ٢٠٠٤عام % ٥.٥+و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥عامي % ٥.٦+وبمعدل وسطي بلغ 

  . ٢٠٠٣و ١٩٩٧خالل الفترة الممتدة بين % ٢.٥
  

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

  
 ليمخدمات التع) خ

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

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

على السنوات التي تلت استناداً إلى زيادة عدد  ١٩٩٧وقّد تّم تطبيق تقديرات العام ). الثالث
التالميذ والطالب الذين تّم تسجيلھم في مؤسسات التعليم الخاص وأسعار األقساط التي استقصت 

  .عنھا إدارة اإلحصاء المركزي
  
عام % ٤.٣دل نمو فعلي بلغت نسبته تشير نتائج ھذه التقديرات إلى أّن قطاع التعليم سّجل مع 

ً خالل الفترة الممتدة بين % ٢.٤ومعدل وسطي بلغ  ٢٠٠٧عام % ٢.٨مقابل  ٢٠٠٨ سنويا
ويتبّين من بيانات إدارة اإلحصاء المركزي أّن أسعار األقساط المدرسية . ٢٠٠٦و ١٩٩٧

  .٢٠٠٨عام % ٤.٨والجامعية سجلّت ارتفاعاً بلغت نسبته 
  

 ةالخدمات المالي) د



 

  
  .تشمل الخدمات المالية الخدمات المصرفية وخدمات التأمين

  
تحّدد قيمة إنتاج الخدمات المصرفية على أنھا تساوي الفوائد والعموالت التي تحّصلھا 

ً منھا الفوائد التي تدفع للمودعين وقد أخذت المعطيات التي استخدمت في . المصارف مخصوما
التي يصّرح بھا إلى مصرف " الخسائر واألرباح"احتساب إنتاج ھذه الخدمات من حسابات 

  .لبنان
  

) المصارف التجارية ومصارف األعمال والمؤسسات المالية(ارتفعت قيمة اإلنتاج المصرفي 
أّي بزيادة نسبتھا  ٢٠٠٨مليارعام  ٣ ٦٢١إلى  ٢٠٠٧مليار ليرة لبنانية عام  ٢ ٩٩٠من 
ومن الواضح أّن ھذا %.  ٧.٣نسبته  ما ٢٠٠٧في حين لم تتعدى زيادتھا في العام % ٢١.١

االنتاج أبقيت مستقرة " أسعار"ولذلك، وفي حين أّن . االرتفاع ناجم بجزء كبير منه عن التضّخم
في حسابات السنوات السابقة بسبب عدم توافر طرق مالئمة الحتسابھا، تّم اعتماد معّدل نمو 

  .ي للمنتجات المصرفيةلتقدير النمو الفعل% ١٠يساوي معّدل التضخم أّي بنسبة 
  

وكذلك يحّدد إنتاج خدمات التأمين على أنه يساوي الفرق بين األقساط التي يتّم قبضھا 
وكما بالنسبة للخدمات المصرفية، ال يمكن تحديد سعر خدمات . والتعويضات التي يتّم دفعھا

  . التأمين
  

ائية تصدر عن وزارة تّمت مراجعة قيمة انتاج خدمات التأمين استناداً إلى دراسات إحص
، وقد شھد ھذا القطاع نمواً ملحوظا خالل السنوات العشر ٢٠٠٥االقتصاد والتجارة منذ العام 

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

ومنذ . ٢٠٠٥عام % ٢٠+و ٢٠٠٤عام % ٢١+، و٢٠٠٣عام % ١٦: +ھذا النمو بنسب أعلى
 ٢٠٠٥مليار ليرة لبنانية عام  ٣٦٥، استمر النمو ولكن بمعّدل خفيف إذ ارتفع من ٢٠٠٦العام 
  .٢٠٠٨مليار عام  ٥٢٠إلى 

  
  

  التجارة . القسم السابع
  

  تطّور إنتاج الخدمات التجارية
  

الفرق بين أسعار المبيع (يمة إنتاج الخدمات التجارية بالھوامش التجارية بالمعنى الواسع تقاس ق
وتشمل ھذه . والعموالت التي يقبضھا الوسطاء بين مستھلكي البضائع ومنتجيھا) وأسعار الشراء

أدناه  ٩يبّين الجدول . الھوامش رسوم االستھالك التي يدفعھا التجار وھوامش التّجار بالحصر
  .لعناصر التي تدخل في احتساب إنتاج قطاع التجارةا
 

وحدھا الضرائب التي تستوفى عند دخول البضائع إلى األراضي اللبنانية أحصيت، وھي تشمل 
الرسوم الجمركية ورسم االستھالك والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المنتجات 

  .٢٠٠٢المستوردة منذ العام 
الداخلية الفرق بين قيمة استعماالت السلع والخدمات وبين قيمة السلع  وتساوي ھوامش التجارة

ً منھا الضرائب المدفوعة من قبل المستوردين واذا . المستوردة وقيمة اإلنتاج المحلي مخصوما
ما احتسبت على ھذا الشكل، تشمل الھوامش الضرائب الداخلية كالضريبة على القيمة المضافة 

  .االحصاءات الحالية برصدھا لمختلف المنتجاتالداخلية التي ال تسمح 



 

  
وإّن احتساب الھوامش بأسعار السنة السابقة يقضي باحتساب ھوامش سنة معينة من خالل 

وقد طّبقت ھذه العملية الحسابية على . تطبيق نسبة ھامش السنة السابقة على حجم السلع المتبادلة
أّما في ما يتعلّق بأسعار خدمات التجارة . رسوم التجارة الخارجية وھوامشھا بصورة منفصلة

الخارجية، فلم نتمّكن من تقدير تطوّرھا بأي شكل من األشكال وبالتالي تّم االفتراض انھا زادت 
  %.١٠بنسبة تساوي الزيادة في التضخم أّي بنسبة 

  
  ٩جدول رقم 

 ٨200 - 2007 قطاع التجارة حساب 

  مكّونات اإلنتاج

ل.القيمة بالمليار ل ر السنوي بالنسبة المئويةالتغي   

20072008

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار  ٢٠٠٧

 23.7 5524.4 7103 8723 2  الرسوم على السلع المستوردة
 17.5 62622.0 3057 4899 6 الھوامش التجارية الداخلية
 6.6 06196410.0 9051 خدمات التجارة الخارجية

 18.3 14315.9 07612 26614 10 االنتاج= المجموع 
 9.3 8979.4 0751 7342 1  الوسيط االستھالك -

 20.1 24617.1 00010 53212 8 القيمة المضافة غير الصافية= 

  
  :المعلومات التالية) ٩(نستنتج من تحليل الجدول 

  
إذ  ٢٠٠٧مقارنة بالعام % ٢٩.٢ارتفعت الضرائب المفروضة على الواردات بنسبة  -

واذا ما قورنت ھذه الرسوم بمعدالت نمو حجم . مليار ليرة لبنانية ٣ ٧١٠متھا بلغت قي
، يتبين أّن نسبة الرسوم على الواردات قد %)٣٦.٦(+الواردات باألسعار الجارية 

في % ١٥.٢إلى  ٢٠٠٧في العام % ١٦.١تراجعت بشكل ملحوظ اذ انخفضت من 
قيمة الواردات، لبلغت /ة الضرائبولو لم تتغّير أسعار االستيراد ونسب. ٢٠٠٨العام 

بالمقارنة مع % ٢٣.٧مليار ليرة لبنانية، أّي بزيادة بنسبة  ٣ ٥٥٢قيمة رسوم االستيراد 
وينجم %). ١٧.٣(+، وھي نسبة مختلفة عن معدل النمو الفعلي للواردات ٢٠٠٧العام 

رسوم ونمو ھذا الفارق عن االختالف القائم ما بين نمو الواردات من السلع الخاضعة لل
الواردات من السلع المعفاة من الرسوم او السلع الخاضعة لرسوم أدنى من الرسوم 

 .المفروضة على سلع أخرى
   

مليار ليرة لبنانية  ٦ ٤٨٩كما أّن ھوامش التجارة الداخلية شھدت زيادة ملحوظة اذا انتقلت من 
واذا ما احتسبت  %.٤٣.٤+أّي بزيادة نسبتھا  ٢٠٠٨مليار عام  ٩ ٣٠٤إلى  ٢٠٠٧عام 

مليار ليرة لبنانية أّي بزيادة  ٧ ٦٢٦الھوامش بأسعار ومعدالت ھوامش ثابتة، تكون قد بلغت 
  %.٢٢خدمات التجارة قد ارتفعت بنسبة " أسعار"وبالتالي تكون %. ١٧.٥نسبتھا 

 
 
 

  االستھالك الوسيط والقيمة المضافة في قطاع التجارة
  



 

ثّم طّبق على السنوات التالية وفق الطرق عينھا التي تّتبع  ١٩٩٧قّدر االستھالك الوسيط للعام 
وتجدر اإلشارة إلى أّن خدمات نقل البضائع ال تندرج في . للقطاعات االقتصادية األخرى

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

  

  .٢٠٠٨عام % ٩.٤سّجلت أسعار السلع المستھلكة في قطاع التجارة زيادة إجمالية بنسبة 
  

االنتاج في ھذا القطاع، سّجلت القيمة المضافة باألسعار الثابتة ارتفاعاً "أسعار"ونظراً إلى تطّور
  .٢٠٠٧م عا% ١١.٩مقابل زيادة بنسبة  ٢٠٠٨في العام % ٢٠.١بنسبة 

  
  

  الخدمات غير التسويقية. القسم الثامن
  

يتّم توفير الخدمات غير التسويقية من قبل اإلدارات العامة التي تشمل اإلدارة المركزية 
وكما يستدل من تسميتھا، ال تطرح ھذه الخدمات في سوق معّينة . واإلدارات المستقلة والبلديات

بالتالي تقّدر قيمة الخدمات التسويقية بحسب تكاليفھا و. وال تحّدد لھا أسعار بالمعنى المتداول
قيمة السلع والخدمات التسويقية المستھلكة، وقيمة اھتالك : المكّونة من العناصر الثالثة التالية

  .رأس المال العام الثابت ورواتب موظفي الدولة
  

أّما حسابات . ةوحدھا حسابات اإلدارة المركزية ومجلس اإلنماء واإلعمار تنشر بصورة منتظم
وطّبقت ھذه التقديرات على السنوات األخرى . ١٩٩٧اإلدارات األخرى فقد تّم تقديرھا في العام 

  .استناداً إلى مؤشرات واردة في حسابات الخزينة العامة
  

بالتفصيل العناصر التي تدخل في احتساب انتاج اإلدارات العامة في العام  ١٠يبّين الجدول 
  .٢٠٠٧م مقارنة بالعا ٢٠٠٨

  

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

  عناصر الكلفة

ل.القيمة بالمليار ل  التغير السنوي بالنسبة المئوية 

20072008

٢٠٠٨ 
 بأسعار
  بالكمية  باألسعار ٢٠٠٧

    الوسيط االستھالك
 4.3- 49624733.1  طاقة ومياه

 17.0 2172772548.9  منتجات مصّنعة
 29.9 2.0-101313  نقل ومواصالت
 24.3 16210.0 2781 9351  خدمات مالية

 16.3 6368107409.5 خدمات تسويقية أخرى
 20.0 21610.1 4402 8472 1 الوسيط االستھالك: المجموع

   عناصر القيمة المضافة
 2.9 78088380310.0 اھتالك
 2.8 96212.2 3232 8823 2 وأجور رواتب

 2.8 76411.7 2063 6624 3الصافية   القيمة المضافة غير :المجموع
 8.6 98111.1 6465 5096 5  قيمة االنتاج

.  إّن قيمة السلع والخدمات التسويقية المستھلكة تشّكل االستھالك الوسيط في عملية االنتاج
امة تساوي رواتب موظفي الدولة وقيمة اھتالك رأس وبالتالي، فالقيمة المضافة لإلدارات الع

 ً   .المال الثابت الذي يستعمل جماعيا



 

  
  االستھالك الوسيط للسلع والخدمات التسويقية) أ

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

فإن جزءاً من الفوائد التي تدفعھا الدولة  وبالفعل،. التسويقية المستھلكة من قبل اإلدارات العامة
للمصارف المكتتبة بسندات الخزينة، يشّكل دفع الخدمة المصرفية التي تقاس قيمتھا بالفرق بين 

ارتفعت القيمة المقّدرة للخدمات المالية التي . الفوائد التي تقبض والفوائد التي تدفع للمودعين
مليار ليرة لبنانية في العام  ٧٣٦إلى  ١٩٩٧نية في العام مليار ليرة لبنا ٦٣٣تدفعھا اإلدارة من 

، عادت ٢٠٠٥ومنذ العام . ٢٠٠٤مليار ليرة لبنانية في العام  ٤٨٧ثم تراجعت لتبلغ  ٢٠٠٢
مليار عام  ١ ٢٧٨و ٢٠٠٧مليار ليرة لبنانية عام  ٩٣٥قيمة ھذه الخدمات وارتفعت لتصل إلى 

بين ھذين العامين تعزى بجزء منھا إلى % ٣٦.٧وإّن الزيادة التي بلغت نسبتھا . ٢٠٠٨
الزيادات األكبر في االكتتابات بسندات الخزينة من قبل الجھاز المصرفي وبجزئھا اآلخر إلى 

وبالفعل، زادت الفوائد التي تحّصلھا المصارف . الفوائد المقبوضة/ارتفاع نسبة المنتج المصرفي
مليار ليرة لبنانية في العام  ٢ ٧٥٤اذ انتقلت من ، %١٥.٢نتيجة اكتتابھا بسندات الخزينة بنسبة 

، وقد ترافقت ھذه الزيادة بارتفاع نسبة ٢٠٠٨مليار ليرة لبنانية في العام  ٣ ١٧٣إلى  ٢٠٠٧
في العام % ٣٢.٨إلى  ٢٠٠٧في العام % ٢٧.٥من : الھامش المصرفي على الفائدة المحّصلة

٢٠٠٨ .  
  

 القيمة المضافة لإلدارات العامة) ب
  
قيمة اھتالك رأس المال : تسب القيمة المضافة لإلدارت العامة بكلفة عوامل اإلنتاج التاليةتح

  .الثابت واألجور والرواتب
  

وقد . السلع العامة تساوي الجزء الثالثين من قيمتھا الحالية قيمة اھتالكومن المتعارف عليه اّن  
تكوين القائم لرأس المال الثابت تّم احتساب ھذه القيمة من خالل جمع نفقات الدولة على ال

للسنوات الثالثين األخيرة، باعتبار أّن قيمة نفقات سنة سابقة معينة تقّيم باألسعار الحالية بواسطة 
. ونظراً لعدم وجود مثل ھذا المؤشر اعتمدنا مؤشر الحّد األدنى لألجور. مؤشر أسعار مالئم

بت على ھذا النحو، تكون قيمة االھتالك قد واذا ما احتس). أنظر تفاصيل الحسابات في الملحق(
يعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الرأسمال الثابت المقدر نسبته  ٢٠٠٨شھدت ارتفاعاً عام 

  .٦%١٠بـ
  

منھا إلى زيادة األجور % ١٢.٢تعزى نسبة % ١٥.٣فقد زادت بنسبة  األجور والرواتبأّما 
 .لة اللبنانيةبموجب مرسوم صادر عن الدو ٢٠٠٨منذ شھر أيار 

                                                 
  .علقة بالسنوات السابقة وقيمة الخدمات التسويقيةتّمت مراجعة حساب االھتالكات المت  ٦
  
  



 

  التغّير في الخدمات غير التسويقية من حيث الحجم) ت
  

بما أّنه ال يمكن تحديد أسعار للخدمات غير التسويقية بحصر المعنى، فإن احتساب حجم ھذه 
الخدمات بأسعار سنة مرجعية يتّم بجمع عناصر الكلفة المقّدرة باألسعار المرجعية التي يتم 

  . اختيارھا
  

مقّدرة بأسعار العام  ٢٠٠٨في العام % ٨.٦+الخدمات غير التسويقية بنسبة  تغّيرت كلفة
  %.٢٠.٦+مقابل تغيّر من حيث القيمة بنسبة   ٢٠٠٧

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الفصل الثاني
  االستيراد 

 
 

تتكّون الواردات من السلع المستوردة إلى لبنان ومن االنفاق االستھالكي خارج األراضي 
، غير أّن الواردات من الخدمات ال تندرج ضمن الواردات في لبنانمين اللبنانية من قبل مقي

، يتّم احتساب شراء التيار الكھرباء ٢٠٠٧ومنذ العام . ألنھا تطرح من الصادرات من الخدمات
  .من سوريا ضمن الواردات

  
.  ةيمكن تحديد قيمة السلع المستوردة إلى األراضي اللبنانية بفضل إحصاءات الجمارك اللبناني

أّي السعر خالص (وتشمل قيمة ھذه السلع تكاليف شحنھا وتأمينھا حتى نقطة المراكز الجمركية 
أوالً، ال : غير أّنه يتّم إدخال بعض التعديالت على ھذه اإلحصاءات). الكلفة والتأمين والشحن

تشمل ُتحَتسب سبائك الذھب المستوردة لتكوين االحتياطات أو بدافع المضاربة، وبالتالي ال 
وثانياً، يتّم تعديل قيمة المنتجات النفطية . الواردات إالّ الذھب المستعمل في صناعة المجوھرات

  .٧المستوردة وكميتھا استناداً إلى االحصاءات الصادرة عن اإلدارة العامة للنفط
  

التالي أرقام السلع المستوردة بحسب التصنيف المعتمد في وضع  )١١(يبّين الجدول رقم 
  .٢٠٠٧مقارنة بالعام  ٢٠٠٨بات، وتطّورھا من حيث القيمة والحجم في العام الحسا

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

وبالتالي %.  ١.١٤فاع األسعار الذي قّدر بما نسبته نجم جزء كبير من ھذا النمو عن ارت. القيمة
  %.17.7ن حيث الحجم ما نسبته بلغ النمو الفعلي م

  
%). ٦.٣٢(+يعزى ارتفاع أسعار االستيراد بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المنتجات النفطية 

ً ملحوظاً  وبالتزامن مع ارتفاع أسعار المنتجات النفطية سّجلت أسعار المنتجات الغذائية ارتفاعا
ومشتقات الحليب %) 33.1(والحبوب %) 37.5(والدھون %) 37.7(وبخاصة أسعار اللحوم 

  %).٤.٧(بجزء منه عن ارتفاع قيمة اليورو  وقد نجم ھذا االرتفاع%).  22.6(

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

  2007 2008 

٢٠٠٨  
   بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 17.3 89416.5 20 334 24 817 17  قيم حسب الجماركال
  119284-46  :تعديل المشتقات النفطية

 8.4 45.4 878 3- 639 5-578 3- قيم الجمركيةال -
 14.8 32.6 162 4 519 5 624 3  قيم حسب مديرية النفطال+ 

 72.3 50322.2-615-292-  القيم المستثناة
 224.2 1.0 25- 25- 8- نقدال

 55.1 23.3 617- 760- 398- سبائك الذھب
 21.9 23.3 138 170 113 لذھب لصناعة المجوھراتا+

   219- 735- 246-  مجموع التعديالت
 17.7 14.1 675 20 600 23 571 17  المجموع المعدل

  



 

 ١١جدول رقم 
 ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧استيراد السلع حسب نوعھا 

 نوع المنتوج

ل.القيمة بالمليار ل  التغير السنوي بالنسبة المئوية 

20072008

٢٠٠٨ 
 سعاربأ

 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧
 1.3 04283325.1 8221  راعيةز منتجات

 12.4- 31334827427.0   منتجات تربية الحيوانات
 14.2 53032.5 0014 9676 3  مشتقات نفطية

 2.7 82312.6 0531 7762 1 منتجات صناعات غذائية وزراعية
 28.0 3.8-264326339  تبغ ومشروبات روحية   
 1.8- 48516.4 7281 5111 1  مواد غذائية   

 24.6 2000.4 2051 9631 منتجات النسيج، الجلود واأللبسة
 33.6 12592921.1 6951  معادن الفلزية

 33.0 0265.0 3797 2847 5 منتجات معدنية، آالت ومعدات
 5.0 20911.4 5763 0553 3 خشب، مطاط ومنتجات كيماوية

 35.0 1091571486.2 مفروشات
 19.8 5887147041.3 أخرى منتجات

 17.7 67514.1 60020 57123 17 مجموع استيراد داخلي
 42.5- 19414411229.3  استيراد الطاقة الكھربائية 
 12.5 4375104923.7 نفقات المقيمين في الخارج
 16.9 27914.0 25421 20324 18  مجموع استيراد وطني

  
فھي التبغ  ٢٠٠٨زيادة كبيرة من حيث الحجم خالل عام السلع التي سّجل استيرادھا  اّما

والمعادن غير الفلزية ، )٪24.6(+ والمنتجات النسيجية، )٪٢٨(+الكحولية  والمشروبات
 ). ٪٣٥(+واألثاث  )٪٣٣(والمعادن واآلالت والمعدات  ،)33.6٪(
  

الل تحليل الجدول من خ. تلّبي ھذه الواردات أوالً احتياجات المؤسسات واألسر من سلع التجھيز
زادت الواردات من السلع المعّمرة المعّدة لألسر  ٢٠٠٨أدناه، نستنتج انه في العام ) ١٢(رقم 

من حيث القيمة، وزادت الواردات من السلع المعّدة لتكوين الرأسمال الثابت بنسبة % ٥٩بنسبة 
% ٢٩.٨+بيرة بلغت كما وسّجلت الواردات من المعدات المعّدة لقطاع البناء زيادة ك%. ١٥.٧

ويعتبر احتساب نمو ھذه السلع % . ٥.٣٥+من حيث القيمة وتلك المعّدة لقطاع الصناعة بنسبة 
ً إلى حّد كبير ألّن تغّير قيم الوحدات ال يعكس التغّير الحقيقي في  من حيث الحجم تقريبيا

  .أسعارھا
  

وال سّيما نمو حركة إعادة ثانياً، زادت الواردات من السلع الوسيطة بفضل انتعاش االقتصاد 
تفاصيل تطّور استيراد المنتجات ) ه ١٣(إلى ) أ ١٣(تظھر الجداول من . ٢٠٠٨اإلعمار عام 

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



 

  ١٢جدول رقم 
   ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧استيراد السلع حسب جھة استعمالھا 

  االستعمال جھة

ل.القيمة بالمليار ل  التغير السنوي بالنسبة المئوية 

20072008

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

    : استعمال وسيط في 
 5.4 59042140.2  399  الزراعة وتربية الحيوانات  
 11.3 29021.8 4415 7536 4  انتاج الطاقة والصناعة  
 22.7 7059158655.7 البناء  
 14.7 50820.0 8101 3151 1  النقل والخدمات  
 22.2 24496329.2 7881 القطاعات غير المحددة  

 13.6 04721.6 0009 96011 7  مجموع االستعماالت الوسيطة
    االستعمال النھائي لإلستھالك

 55.9 4942.0 5633 2413 2  سلع معمرة  
 9.3 05214.3 9176 5376 5  سلع إستھالكية  

 22.7 5459.8 4809 77810 7  مجموع االستيراد لالستھالكات
    :رأس المال الثابت في سلع لتكوين

 12.0 1241501398.2 الزراعة وتربية الحيوانات   
 27.6 5637237180.8 الصناعة   
 46.6 821271205.9 البناء   
 8.7- 5555175072.1  النقل والمواصالت   
 17.8 0.3-482567568 الخدمات والتجارة   
 15.2 2834327.1  القطاعات غير المحددة   

 13.6 0831.7 1192 8332 1 رأس المال الثابت مجموع سلع لتكوين
 17.7 67514.1 60020 57123 17 المجموع

  
اع الحاد في أسعار األسمدة وبخاصة ، لوحظ االرتفلقطاع الزارعة وتربية الحيواناتبالنسبة 

غير %). ٧.١٦(+ولكن لم يمنع ھذا االرتفاع من زيادة الكميات المستوردة . األسمدة الفسفاتية
  )).أ١٣(راجع الجدول (أّن ارتفاع أسعار المبيدات أدى إلى انخفاض الواردات منھا 

   
شتقات النفطية المعّدة النتاج الم لقطاع الطاقة والصناعةتتضّمن المنتجات الوسيطة المستوردة 

وھي تشمل بصورة خاصة زيت الوقود الذي ارتفع سعره المشتمل على الكلفة . الكھرباء
ألف ليرة عام  ٨٢٤إلى  ٢٠٠٧ألف ليرة لبنانية للطّن الواحد عام  ٥٩٥والتأمين والشحن من 

ل الصناعي ولم نتمّكن من تصنيف المشتقات النفطية األخرى المستوردة لالستعما. ٢٠٠٨
أنظر . (بحسب وجھتھا وقد أدرجت ضمن المنتجات غير المقّسمة بحسب القطاع الذي يستخدمھا

  ).ه ١٣الجدول 
  
  
  



 

  أ ١٣جدول رقم 
    ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧استيراد سلع وسيطة للزراعة وتربية الحيوانات 

  ة الوسيطةنوع السلع

ل.القيمة بالمليار ل  التغير السنوي بالنسبة المئوية 

20072008

٢٠٠٨ 
 بأسعار
  بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 9.8 7184787.7  بذار وشتول
 16.7 85203100103.1  أسمدة
 12.5- 41433620.4  مبيدات

 2.5 19925720426.0  علف للحيوانات
 16.0 3442.6  منتجات أخرى

 5.4 39959042140.2  المجموع

  
  ب ١٣جدول رقم 

   ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧اقة وللصناعة استيراد سلع وسيطة للط

  ة الوسيطةنوع السلع

ل.القيمة بالمليار ل  التغير السنوي بالنسبة المئوية 

20072008

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 3.3- 29738828834.9  زراعية منتجات
 20.4- 23526118739.2  منتجات تربية الحيوانات

 10.7 27339.1 7721 1501 1  مشتقات نفطية
 5.2- 1431481368.6 منتجات صناعات غذائية وزراعية

 14.5 1742001990.5 منتجات نسيج وجلود
 36.4 36857950215.3 معادن الفلزية
 8.8 46716.7 7111 3481 1 منتجات معدنية

 18.5 19112.3 3371 0051 1 خشب، مطاط ومنتجات كيماوية
 45.7 0.7-324646 أخرى منتجات

 11.3 29021.8 4415 7536 4 مجموعال
 11.5 01616.3 6704 6024  3 ما عدا مشتقات نفطية  

  
، ٢٠٠٨عام % ١٦.٣زادت قّيم وحدات مجموع السلع غير النفطية المعّدة للصناعة بنسبة 

) ب ١٣الجدول (كما ونالحظ بصورة خاصة %. ١١.٥وزادت كمياتھا المستوردة بنسبة 
نتيجة االرتفاع الحاد في األسعار %) ٢٠.٤-(ھبوط الحاد في الواردات من المنتجات الحيوانية ال

.  وتشمل ھذه المنتجات بشكل أساسي الحيوانات الحّية المعّدة النتاج اللحوم%).  ٢.٣٩(+
طّنا  ٦٢ ١٤٧ى ـإل ٢٠٠٧طّنا عام  ٨١ ٢٦٧وبالتالي، تراجع استيراد األبقار المعّدة للذبح من 

ً عام  ٧ ٤١٨كما وتراجع استيراد األغنام من . ٢٠٠٨ام ع طنا عام  ٦ ٣١٥إلى  ٢٠٠٧طّنا
ً كما ونالحظ . ٢٠٠٨ ً طفيفا في الكميات المستوردة من المنتجات الزراعية والمنتجات انخفاضا

تراجع استيراد المواد بشكل اساسي للصناعات الغذائية، الناتج عن  الزراعية الغذائية المعّدة
طنا  ٢٣ ٤٥٩ة المعّدة لتصنيع الدھون الغذائية كحبوب السمسم الذي تراجع استيراده من األولي
أّما المنتجات من المعادن غير الفلزية المستعملة في .  ٢٠٠٨طنا عام  ١٦ ٠٣٠إلى  ٢٠٠٧عام 

في معظمھا  فتتألف ٢٠٠٧مقارنة بالعام  ٢٠٠٨الصناعة والتي زاد استيرادھا بنسبة كبيرة عام 
ارتفعت قيمتھا المشتملة . صناعة المجوھرات حجار الكريمة وشبه الكريمة المستخدمة فيمن األ



 

مليار عام  ٤.٣٧٥إلى  ٢٠٠٧عام ليرة لبنانية مليار  ٢٣٧.٦من  والتأمين والشحن على الكلفة
زادت ٪ ،  ١٣.٦بنسبة  رارتفاع أسعار ھذه المواد قدّ وبما أّن . ٪ ٥٨بزيادة قدرھا أّي ،  ٢٠٠٨
  .٪ ٣٩لواردات بنسبة ا حجم

  
ً كبيراً في العام   ٢٠٠٨وسّجلت قيمة مجموع السلع الوسيطة المستوردة لقطاع البناء ارتفاعا

وسّجلت الكميات المستوردة من %). ٧.٥(+، رافقه ارتفاع معتدل في أسعارھا %)٢٩.٧(+
راد مختلف التالي تطّور استي) ج ١٣(يبّين الجدول رقم %. ٢٢.٧ھذه المنتجات نمواً بنسبة 

  .أنماط السلع الداخلة في انتاج المباني واألشغال العامة
  

  ج ١٣جدول رقم 
    ٢٠٠٨ -  ٢٠٠٧استيراد سلع وسيطة للبناء 

  ة الوسيطةنوع السلع

ل.القيمة بالمليار ل  التغير السنوي بالنسبة المئوية 

20072008

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 33.0 2153072857.4  معادن الفلزية
 15.6 4375335055.4  منتجات معدنية ومعدات
 38.9 5375741.4 خشب ومنتجات كيماوية

 22.7 7059158655.7 المجموع

  
  

  د ١٣جدول رقم 
  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧استيراد سلع وسيطة للنقل والخدمات 

  ة الوسيطةنوع السلع

ل.القيمة بالمليار ل  التغير السنوي بالنسبة المئوية 

20072008

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 13.3 03827.5 3231 9161 مشتقات نفطية
 17.9 3994874713.5  ماعدا مشتقات نفطية منتجات أخرى

 29.3 1872432420.2 منتجات معدنية   
 8.6 12414813410.3 خشب، مطاط ومنتجات كيماوية   
 6.6 8997952.3 أخرى منتجات   
 14.7 50820.0 8101 3151 1  مجموع ال

  
، ارتفعت قيمة المحروقات للنقل والخدماتفي ما يتعلّق باستيراد السلع الوسيطة المعّدة 

. المستوردة لقطاع النقل، بشكل أساسي بسبب ارتفاع اسعار النفط وبسبب ارتفاع الطلب عليھا
  ).د التالي ١٣(راجع الجدول 

  
يراً إلى أّن بعض المنتجات يمكن استعمالھا في أكثر من قطاع من دون أن وتجدر اإلشارة أخ

وھذا ھو الحال بالنسبة للمحروقات السائلة كزيت الغاز وبعض . نستطيع تحديد مفتاح توزيع لھا
  .التالي) ه ١٣(راجع الجدول . المنتجات الكيمائية



 

  ه ١٣جدول رقم 
   ٢٠٠٨ -  ٢٠٠٧استيراد سلع وسيطة غير مصنفة بحسب الوجھة 

  ة الوسيطةنوع السلع

ل.القيمة بالمليار ل  التغير السنوي بالنسبة المئوية 

20072008

٢٠٠٨ 
 بأسعار
  بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 24.6 52390965239.5  مشتقات نفطية
 17.4 2653353117.7  ماعدا مشتقات نفطية منتجات أخرى

 14.4 2052532357.8 خشب، مطاط ومنتجات كيماوية 
 27.6 6082767.5 أخرى منتجات 
 22.2 24496329.2 7881  مجموع ال

  
، ورد في حسابات شركة كھرباء لبنان أّن شراء الكھرباء من سوريا شراء الكھرباء من سوريا

مليون  ٥٦٣إلى  ٢٠٠٧ساعة عام /مليون كيلوواط ٩٨٠اذ انخفض من % ٥.٤٢تراجع بنسبة 
ليرة لبنانية  ٢٥٦إلى  ١٩٨من % (٣.٢٩، وارتفعت أسعاره بنسبة ٢٠٠٨ساعة عام /كيلوواط

  ).ساعة/ لكل كيلوواط
  

على ضوء معطيات االستقصاء حول  ١٩٩٧فقد قّدرت للعام  أّما نفقات االستھالك في الخارج
، تّم ١٩٩٧ونظراً إلى عدم وجود دراسات مباشرة تتعلق بالفترة التي تلت العام . ميزانية األسر

ض أّن ھذه النفقات قد تطّورت من حيث الحجم بحسب حركة المسافرين اللبنانيين إلى االفترا
  .٢٠٠٨في عام % ٥.١٢: +الخارج

  
واحتسب تطّور قيمة النفقات من خالل اعتماد سعر الصرف الوسطي لليورو والدوالر األميركي 

الدوالر مستقراً أّما  وقد أبقى مصرف لبنان سعر صرف. بالنسبة للّيرة اللبنانية كمؤّشر لألسعار
 .٢٠٠٨في العام % 7.4سعر صرف اليورو فقد ارتفع بنسبة 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الفصل الثالث
  االستھالك

  
  

يشّكل االستھالك النھائي الجزء األھم من استعماالت السلع والخدمات ويمّثل، بحسب السنوات، 
أو (النفاق االستھالكي لألسر ويتكّون االستھالك من ا. من الموارد المتاحة% ٧٥و ٧٠بين 

؛ نستعرض )أو االستھالك العام(ومن االنفاق االستھالكي لإلدارات العامة ) االستھالك الخاص
  .ھذين النوعين من االستھالك بالتفصيل في القسمين التاليين

  
  

  استھالك األسر. القسم األول
  

على األراضي اللبنانية  نحصل على قيمة استھالك األسر من خالل تقدير االستھالك الخاص
بعد طرح االنفاق االستھالكي للسّياح وإضافة قيمة االنفاق االستھالكي ) االستھالك الداخلي(

 ١٩٩٧وقد قّدر ھذا االستھالك خالل إعداد حسابات سنة . للمسافرين اللبنانيين في الخارج
وات األخرى، فيقّدر استھالك أّما بالنسبة للسن. استناداً إلى نتائج االستقصاء حول ميزانية األسر

  .األسر بشكل غير مباشر من خالل استخدام مؤشرات مالئمة
  

وقد أعّد مؤّشر ألسعار . تطّور استھالك األسر بحسب مختلف مكّوناته )١٤(يبّين الجدول 
  .ترد مصادر ھذه األرقام في الملحق. خصيصاً لتقدير التطّور الفعلي لالستھالك االستھالك

  
 ١٤جدول رقم 

 ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧استھالك األسر حسب نوع المنتجات المستھلكة 

 ات المستھلكةنوع المنتج

ل.القيمة بالمليار ل  التغير السنوي بالنسبة المئوية 

20072008

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 1.3- 83218.3 2677 9369 7  مواد غذائية
 33.2 7039619362.7 تبغ ومشروبات روحية

 23.3 3807.7 5642 9312 1 منتجات نسيجية وجلدية وألبسة
 4.4 86110.6 0581 7822 1 طاقة وماء
 56.3 4648.9 9535 4955 3 سلع معمرة

 2.1 38410.4 6312 3352 2 منتجات صناعية أخرى
 8.0 3315.6 5173 0843 3  نقل ومواصالت
 2.1 3692.8 4352 3212 2 إيجار السكن
 1.9 7896.7 1795 6786 5 تعليم وصحة
 4.2 27415.1 7673 1423 3 خدمات أخرى

 9.9 62010.4 33135 40739 32 مجموع االستھالك المحلي
 20.3 31912.9 1-489 1-096 1-  المسافرين الصافية نفقات -

 9.5 30110.3 84234 31137 31 مجموع استھالك االسر

  
االنفاق االستھالكي لألسر والسّياح على (ّور االستھالك الداخلي الخاص ، تط٢٠٠٨عام 

سّجل شراء السلع المعّمرة والمنتجات التي ليست من : بنسب متفاوتة جداً ) األراضي اللبنانية



 

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

  
  استھالك المواد الغذائية ) أ

  
إلى انخفاض حجم المنتجات % ٣.١٨، أّدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة ٢٠٠٨في العام 

ولكن وبما أّن وزارة الزراعة لم تكن قد أعّدت تقارير %. ٣.١الغذائية المستھلكة بنسبة 
معطيات المتعلقة باالستھالك احصائية تتعلق باالنتاج الزراعي عند إعداد ھذه الدراسة،  تبقى ال

  ).راجع القسم األول من الفصل األول(الغذائي تقريبية 
  

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

  .ئيةالغذا
  

 ١٥جدول رقم 
  ٢٠٠٨ -  ٢٠٠٧استھالك األسر للمواد الغذائية حسب نوعھا 

  ات المستھلكةنوع المنتج

ل.القيمة بالمليار ل  التغير السنوي بالنسبة المئوية 

20072008

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 3.3 05315.0 3612 9872 1  منتجات زراعية 
 0.6 621236396.1  نيجيليات  

 5.3 05988419.8 8391  فواكه   
 1.9 0566.2 1221 0361 1 خضار   
 1.4 49574915.4  نباتات أخرى   

 11.7 7228628066.9 منتجات حيوانية والسمك 
 4.9- 97321.5 0454 2286 5 منتجات الصناعات الغذائية

 9.6- 18421.2 4351 3111 1  لحوم طازجة   
 2.1 06023.6 3101 0381 1 معجنات          
 7.7- 01981824.7 8861 منتجات االلبان     

 3.6- 50966949036.4  مواد دھنية      
 4.6 21925322910.5 سكاكر وشكوالتة   
 12.8- 79486174331.6  معلبات ومواد غذائية اخرى      
 4.8- 47149844810.9 مشروبات غير روحية   

 1.3- 83218.3 2677 9369 7  المجموع

 
نجم ھذا االرتفاع عن ارتفاع سعر %). ١.٩٦(+نالحظ االرتفاع الحاد جداً في أسعار الحبوب 

ً في سنة واحدة اذ ارتفع من    ٣ ٦٨٢إلى  ٢٠٠٧في العام  ١ ٨٧٨األرز الذي تضاعف تقريبا
غير اّن كميات األرز المستھلكة لم تنخفض . ٢٠٠٨ليرة لبنانية للكيلوغرام الواحد في العام 

  .٢٠٠٨و ٢٠٠٧ألف طّنا في عامي  ٤٣وبلغت ما مقداره 
  
 

  استھالك التبغ والمشروبات الكحولية ) ب



 

  
أشارت إحصاءات إدارة حصر التبغ والتنباك إلى أّن شراء التبغ المصّنع من قبل المقيمين وغير 

. واستقّرت أسعاره%) 36.4(+ ٢٠٠٨كبيرة عام المقيمين على األراضي اللبنانية ازداد بنسبة 
إلى  ٢٠٠٧مليار ليرة لبنانية عام  ٥.٥٨٣وارتفعت مبيعات إدارة حصر التبغ والتنباك من 

وقد شملت ھذه المبيعات بشكل اساسي التبغ المستورد التي بلغت . ٢٠٠٨مليار عام  ٣.٦٩٠
ّما انتاج التبغ المحلي فلم أ. ٢٠٠٧طنا عام  ٧ ٥٩٤مقابل  ٢٠٠٨طنا عام  ١٠ ١٠٧كمياته 

  .٢٠٠٥يكّف عن التراجع منذ العام 
  

كما وسّجلت مبيعات المشروبات الكحولية على األراضي اللبنانية زيادة ملحوظة اذا ارتفعت من 
ولكن تعود ھذه الزيادة بجزء منھا إلى . ٢٠٠٨و ٢٠٠٧مليار ليرة لبنانية بين  ١٩١إلى  ١٤٢

، في حين زادت الكميات المستھلكة بنسبة %٣.١١لغت نسبته ارتفاع أسعار التجزئة التي ب
٦.٢٠.%  
  

  اإلنفاق الخاص على الملبوسات واألقمشة) ج 
  

أّي  ٢٠٠٨مليار ليرة لبنانية عام  ٢ 564قّدرت النفقات االستھالكية على الملبوسات واألقمشة بـ 
ھذه السلع ارتفعت بنسبة  وبما أّن أسعار. ٢٠٠٧مقارنة بالعام % 32.8انھا سّجلت زيادة بنسبة 

ال تتوافر لدينا تفاصيل وافية عن تطّور %. 23.3زادت الكميات المستھلكة بنسبة % 7.7
االستھالك لكّل من مكونات ھذه المجموعة من المنتجات التي تتألف، إلى جانب المالبس، من 

ناجم بجزء كبير منه ويبدو أن تطّور مبيعات ھذه السلع . الجلديات والبياضات المنزلية والسّجاد
  .عن مشتريات الزائرين

  
  االستھالك الخاص للطاقة ) د

  
أدناه تفاصيل استھالك الطاقة والمياه الذي يشمل االنفاق على الكھرباء ) ١٦(يبّين الجدول 

  . والمياه والمشتقات النفطية
  

  ١٦جدول رقم 
 ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧استھالك األسر للطاقة والمياه 

  ات المستھلكةنوع المنتج

ل.لقيمة بالمليار لا  التغير السنوي بالنسبة المئوية 

20072008

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 5.2 0.7-645674679  كھرباء
 1.0 1591601600.0 ماء

 2.3 17197520.1 9531 نفطية مشتقات
 … …255348 صلبة محروقات
 4.4 86110.6 0581 7822 1 المجموع

  
وأّن %  ٢.٥ج من تحليل الجدول السابق أّن استھالك الطاقة الكھربائية تطّور بنسبة نستنت

نشير إلى أّن متوسط السعر يمكن أن يتغّير رغم ثبوت التعرفة . (أسعارھا تغّيرت بنسبة ضئيلة
  .)االستھالك، كون التعرفة تصاعديةبنية وذلك بحسب 

  



 

جديدة، تّم تقدير استھالك المياه على افتراض  ونظراً إلى عدم توافر دراسات وتقارير احصائية
  .سعار بقيت مستقرةما أّن األكأنھا تتبع معّدل نمو عدد المساكن، 

  
وسجّل متوسط أسعارھا  ٢٠٠٨عام % ٢.٣ارتفعت كمية المشتقات النفطية المستھلكة بنسبة 

ً بلغت نسبته  م على نوعين من نذّكر أن استھالك األسر للمشتقات النفطية يقو%. ١.٢٠ارتفاعا
واستخدام ) الوقود أو البنزين للسيارات الخاصة(استخدام خاص بالمواصالت : االستعماالت

  ).المازوت وغاز البوتان(منزلي لوسائل التدفئة والطبخ 
  

  بالرغم من ارتفاع أسعار % ٢.٧سّجلت كميات البنزين المستھلكة زيادة بنسبة
 ١٢٧ليتراً من  ٢٠ر صفيحة البنزين سعة وارتفع متوسط  سع%. ١٧االستھالك بنسبة 

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

لضرائب سياستھا المتمثلة بتحقيق استقرار األسعار عند المضخات، بلغت حّصة ا
بعد  ٢٠٠٨٪ في عام  ١٣.٤ما نسبته  المستوفاة على البنزين من سعر االستھالك

 .٢٠٠٧عام % ٣.١٨إلى  ٢٠٠٣ عام٪  ٥٥.٥تراجعھا من 
 
  أّما كميات المازوت المستھلكة من قبل األسر واإلدارات العامة عدا شركة كھرباء لبنان

: اع الحاد في أسعارھابالرغم من االرتف% ٣١وكميات الديزل فقد زادت بنسبة 
ونقّدر أّن الطلب على المازوت ناجم بشكل . ٢٠٠٧مقارنة بالعام  ٢٠٠٨عام % ٤٧.٢

خاص عن المؤسسات ألّن األسر لم تزد بشكل ملحوظ استھالكھا للمازوت على التدفئة 
 .المنزلية

 
  تفع وار ٢٠٠٨عام % ٦.١وفي ما يتعلّق بالغاز المنزلي فقد ازداد حجم استھالكه بنسبة

 ١٣ ٥٧٢ن ـكغ م ١٠فقد ارتفع متوسط سعر القارورة سعة %: ٢١.٦سعره بنسبة 
  .٢٠٠٨عام  ١٦ ٥٠١إلى  ٢٠٠٧ليرة في العام 

   
 .شراء سلع التجھيز من قبل األسر ) ه

  
ً في العامين  ، استعاد ٢٠٠٦و ٢٠٠٥بعد أن شھد انفاق األسر على شراء سلع التجھيز انكماشا

من حيث % ٢.٢١: +٢٠٠٨واستمر في النمو المتسارع عام  ٢٠٠٧ھذا االنفاق نشاطه عام 
  .٢٠٠٨عام % ٧٠.٣+و ٢٠٠٧القيمة عام 

  
  
  
  



 

  ١٧جدول رقم 
      ٢٠٠٨ -  ٢٠٠٧شراء سلع التجھيز من قبل االسر 

  ات المستھلكةنوع المنتج

ل.القيمة بالمليار ل  التغير السنوي بالنسبة المئوية 

20072008

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية رباألسعا ٢٠٠٧

 71.8 80410.0 1853 2144 2  السيارات
 23.7 5046316231.2 اآلت وتجھيزات

 12.8 29338833117.4 مفروشات
 39.2 2553623542.1  معدات أخرى
 53.3 22938635110.2  مجوھرات
 56.3 4648.9 9535 4955 3 المجموع

  

في % ٦٣ما يقارب (لّم االنفاق على سلع التجھيز احتّل شراء السيارات المرتبة األولى في س
سيارة عام  ٥١ ٩٣٧وقد بلغ عدد السيارات المستوردة ). ٢٠٠٨في العام % ٧٠و ٢٠٠٧العام 
د ـد أّن كان قـبع ،٢٠٠٧عن عام % ٩٣أي بزيادة ٢٠٠٨سيارة عام  ١٠٠ ٢٠٧و ٢٠٠٧

ويبدو اّن شركات . ٢٠٠٦و ٢٠٠٤سيارة ما بين األعوام  ٣٩ ٧٠٢ى ـإل ٤٥ ٤٤٣تراجع من 
تلبيًة للطلب  ٢٠٠٨تأجير السيارات استأثرت بجزء من السيارات السياحية المستوردة في العام 

  .المتزايد من قبل الزائرين
  

واذا ما أخذنا باالعتبار تطّور مختلف فئات السيارات، نالحظ اّن زيادة حجم شراء السيارات  
ارتفع %) ١٠(+، ونظراً إلى ارتفاع األسعار %٧١.٨الخاصة من قبل األسر بلغت ما نسبته 
  .٢٠٠٧بالمقارنة مع العام  ٢٠٠٨في العام % ٨٩انفاق األسر على شراء السيارات بنسبة 

  

المنزلية وإنما بصورة  ومن ناحية أخرى، زاد االنفاق على شراء اآلالت واألدوات الكھربائية
بنسبة كبيرة منھا عن %) ٩.٦٨(+ھرات ونجمت الزيادة الكبيرة في االنفاق على المجو. معتدلة

  .مشتريات السياح
 

  استھالك سلع مصّنعة أخرى ) و
  

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

  .تطّور استھالك ھذه السلع )١٨(يبّين الجدول . ة أو معدنيةفّخاري
  

  ١٨جدول رقم 
 ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧األسر للمنتجات الصناعية حسب نوعھا  استھالك

  ات المستھلكةنوع المنتج

ل.القيمة بالمليار ل  التغير السنوي بالنسبة المئوية 

200٧200٨

٢٠٠٨ 
 بأسعار
  بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 1.0- 75112.6 9721 7691 1 يميائيةأدوية ومواد ك
 10.0 4254614610.0 منشورات

 22.2 11916914516.8 منتجات زجاجية ومعدنية
 23.7 2229275.3 منتجات أخرى

 2.1 38410.4 6312 3352 2 المجموع



 

ل تعتبر المنتجات الكيميائية والصيدلية األھم في ھذه المجموعة فھي تشّكل أكثر بقلي -
زاد االنفاق على ھذه السلع من . من إجمالي االستھالك الداخلي الخاص% ٥من 

لنأخذ %. ٦.١٢حيث القيمة وتراجع من حيث الحجم بسبب ارتفاع األسعار بنسبة 
ارتفعت : على وجه الخصوص نمو كميات األدوية المستوردة بھدف بيعھا بالتجزئة

مليار  ٩٤٣.٨إلى  ٢٠٠٧ية في العام مليار ليرة لبنان ٨٣٠.٣قيمة ھذه الواردات من 
 ٥ ٦٥٨(، في حين حافظت الكميات المستوردة منھا على مستواھا ٢٠٠٨في العام 

 ).طن
  
وھي . تحتل منتجات دور النشر المرتبة الثانية من حيث األھمية ضمن ھذه المجموعة -

بقيت . تشمل بشكل أساسي الصحف والمجالت والكتب بما فيھا الكتب المدرسية
عام % ١٠ار ھذه المجموعة من السلع مستقّرة وزاد انفاق األسر عليھا بنسبة أسع

٢٠٠٨. 
 
  اإلنفاق الخاص على النقل واالتصاالت ) ز

  
 ١٩جدول رقم 

 ٢٠٠٨ -  ٢٠٠٧االستھالك المحلي لخدمات النقل والمواصالت 

  ات المستھلكةنوع المنتج

ل.القيمة بالمليار ل  التغير السنوي بالنسبة المئوية 

20072008

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 4.7 02187816.4 8391 النقل البري
 11.9 59574666612.0 النقل الجوي والسفريات

 8.3 2.1-787 7501 6511 1 البريد والمواصالت
 8.0 3315.6 5173 0843 3 المجموع

  
من حيث % ٢٥.٤: +أكبر نسبة نمو النقل الجّوي، سّجل االنفاق على خدمات ٢٠٠٨في العام 
نذّكر %.  ١٢من حيث الحجم، وبلغ ارتفاع أسعار ھذه الخدمات ما نسبته % ١١.٩+القيمة و

يساوي قيمة تذاكر السفر التي تبيعھا وكاالت السفر  النقل الجّويبأّن االستھالك الداخلي لخدمات 
تناداً إلى االحصاءات التي يقوم بھا ويمكن معرفة أرقام ھذه المبيعات اس. على األراضي اللبنانية

  ).IATA(االتحاد الدولي للنقل الجّوي 
  

ويعزى االرتفاع الذي بلغت . بنسبة أكثر اعتداالً  المواصالت البّريةوفي المقابل، تطّور استخدام 
  .إلى ارتفاع األسعار ٢٠٠٧بالمقارنة مع العام  ٢٠٠٨عام % ٢١.٧نسبته 

   
فقد شھد نمواً فاتراً  البريد واالتصاالت السلكية والالسلكيةسر على أّما بالنسبة إلى إنفاق األ

بسبب انخفاض األسعار، غير أّنه قد يصار إلى  ٢٠٠٨في العام ) من حيث الحجم% ٨,٣(
 .تعديل ھذه األرقام ألّن وزارة البريد واالتصاالت لم تنشر حساباتھا النھائية بعد

  
  
  



 

  القيمة التأجيرية للسكن) ج
  

السكن، تّم اعتبار الزيادة في عدد المنازل  قطاع دم توافر دراسات إحصائية بشأن تطّوربسبب ع
ً صافي المساكن القديمة المعاد استعمالھا شّكل . المسكونة مساوية لعدد الزيجات المسّجلة سنويا

غير أّن متوسط القيمة . من عدد المنازل المسكونة في السنة السابقة% ١.٢عدد ھذه المنازل 
وھكذا فإّن القيمة التأجيرية للمساكن التي . %٢،٨بنسبة  تأجيرية للمسكن الواحد قد ارتفعتال

مليار ليرة لبنانية في العام  ٢ ٠٥٩قّدرت ضمن إطار االستقصاء حول ظروف معيشة األسر بـ
  . ٢٠٠٨مليار في العام  ٢ ٤٣٥بلغت  ١٩٩٧

  
  استھالك خدمات التعليم والخدمات الصحية  ) ط

  
. من إجمالي اإلنفاق االستھالكي الخاص% ١٦ بأكثر من دمات االجتماعية التسويقيةتستأثر الخ

وھي تشمل اإلنفاق الخاص على خدمات التعليم والصحة التي تطّورت بنسب متفاوتة كما يتبّين 
 .التالي) ٢٠(من الجدول 

  
  ٢٠جدول رقم 

  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧استھالك الخدمات االجتماعية حسب نوعھا 

  نوع الخدمة

ل.لقيمة بالمليار لا  التغير السنوي بالنسبة المئوية 

200٧200٨

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 4.3 6604.8 8373 5093 3 التعليم
 1.9- 12910.0 3422 1702 2  الصحة

 1.9 7896.7 1795 6786 5 المجموع

  
 ٢٠٠٧مليار ليرة لبنانية عام  ٣ ٥٠٩االبتدائي والثانوي والجامعي الخاص  أقساط التعليمبلغت 

% ٨.٤وقد أّدى ارتفاع األسعار بنسبة %. ٩.٣، أّي أنھا نمت بنسبة ٢٠٠٨مليار عام  ٣ ٨٣٧و
ً % ٤.٣إلى تحقيق نمو فعلي بلغت نسبته  ويعزى ھذا النمو بجزء كبير منه إلى انتشار . سنويا

 ٤٠٣جامعات الخاصة ارتفع من والواقع أّن عدد الطالب المنتسبين إلى ال. الجامعات الخاصة
ً عام  ٨٧ وفي %. ٦.٤، أّي بمعّدل نمو بنسبة ٢٠٠٨طالبا عام  ٩٢ ٩٦٩إلى  ٢٠٠٧طالبا

 ٥٢٩ ٣٧٨المقابل، وفي الفترات عينھا، انتقل عدد التالمذة المنتسبين إلى المدارس الخاصة من 
عام % ١١.٢ معامل التعليم في ميزانية االسر من قد انخفضو%). ٣.٦(+ ٥٤٨ ٦٠٥  إلى

بسبب تطّور االنفاق على األقساط التعليمية بوتيرة أبطأ من  ٢٠٠٨عام % ١.١٠إلى  ٢٠٠٧
  .مجموع نفقات األسر

  
وإذا ما افترضنا أّن ھذا التطّور مرتبطاً  .الخدمات الصحّية بصورة دقيقةال يمكن تحديد تطّور 

تقدمھا مؤسسات الخدمات  بنمو كمية األدوية المستوردة، يكون حجم خدمات العناية التي
بعد أن كانت قد سجلت زيادة كبيرة خالل  ٢٠٠٨الصحّية الخاصة قد تراجعت بنسبة ضئيلة عام 

في % ١٠ھذا وأظھرت كشوفات أسعار الخدمات الصحية زيادة بنسبة. ٢٠٠٧و ٢٠٠٦العامين 
% ٩.٧بنسبة  وبالتالي، زادت النفقات على الخدمات الصحّية. ٢٠٠٧مقارنة بالعام  ٢٠٠٨العام 
عام % ٦.٢إلى  ٢٠٠٧ عام% ٦.٩نسبتھا في استھالك األسر من  وانخفضت ٢٠٠٨عام 
ونذكر بأن الدولة تغطي جزءا من نفقات االستشفاء التي تحتسب ضمن فئة استھالك .  ٢٠٠٨

  ).يرجى مراجعة القسم التالي(اإلدارات العامة 



 

  
  استھالك الخدمات الفردية  ) ك

  
من مجموع نفقات األسر والسّياح على األراضي % ١٠و% ٩بين تشّكل الخدمات الفردية 

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

   

  .٢٠٠٨و ٢٠٠٧أنواع ھذه الخدمات وتطّورھا بين ) ٢١(يبّين الجدول 
  

  ٢١ل رقم جدو
 ٢٠٠٨ -  ٢٠٠٧استھالك الخدمات الفردية حسب نوعھا 

  نوع الخدمة

ل.القيمة بالمليار ل  التغير السنوي بالنسبة المئوية 

200٧200٨

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 9.5 34019.6 6021 2231 1  فنادق ومطاعم
 12.3 27134330412.6 تصليحات وصيانة

 4.6- 67771064610.0  تامين وبنوك
 1.3 11298413.0 9711  خدمات اخرى

 4.2 27415.1 7673 1423 3 المجموع

 
على حركة السّياح من جھة وعلى نمو مستوى معيشة السكان  قطاع الفنادق والمطاعميعتمد 

% ١٨، زاد عدد المسافرين األجانب القادمين بنسبة ٢٠٠٨عام . المقيمين من جھة أخرى
  ). يرجى مراجعة الفصل األول، القسم السادس الفقرة ج. (٢٠٠٧بالعام  مقارنة

  
يرجى (من خالل تقدير انتاج ھذه الخدمات  خدمات الصيانة والتصليحيتّم استنتاج استھالك 

  ).مراجعة الفصل األول، القسم السادس الفقرة ب
  

يساوي . خدمات التأمينبشكل أساسي من الخدمات المصرفية و الخدمات الماليةيتكّون استھالك 
استھالك األسر للخدمات المصرفية صافي حصة المنتج المصرفي المدرجة في حسابات األسر 

مليار ليرة لبنانية عام  ٣٦٢ارتفعت ھذه الحصة من . بالتناسب مع ديونھا لدى المصارف
موع أّما بالنسبة لخدمات التأمين التي تساوي قيمتھا مج. ٢٠٠٨مليار عام  ٣٤٥إلى  ٢٠٠٧

ً منھا التعويضات التي تقبضھا، فقد ارتفعت حصة األسر  األقساط التي تدفعھا األسر مخصوما
وفي المجموع زادت حصة الخدمات المالية المدرجة . مليار ليرة لبنانية ٣٦٥إلى  ٣١٥فيھا من 

غير أّن حجم االستھالك النھائي للخدمات المالية انخفض %. ٩.٤في استھالك األسر بنسبة 
يرجى مراجعة الفصل األول، %.  (١٠بسبب االرتفاع العام في األسعار بنسبة % ٦.٤بة بنس

  ).القسم السابع الفقرة ز
  
  
 
  

  االستھالك العام. القسم الثاني
  



 

وقد ورد . يعتبر االستھالك العام مساوياً إلنتاج الخدمات غير التسويقية من قبل اإلدارات العامة
  ).انظر الفصل األول القسم الثامن(صل المتعلّق باإلنتاج تقدير قيمة ھذه الخدمات في الف

  

في الواقع، يتضّمن االستھالك العام إلى جانب قيمة الخدمات الجماعية، كلفة إنتاج الخدمات 
مثل خدمات التعليم وخدمات الرعاية الطبّية التي تقّدمھا ) أو شبه المجانية(الفردية المجانية 

، يتّم إحصاء ھذه الخدمات بصورة منفصلة، ولكّن ال يسمح نظام وبالعادة. المؤسسات الحكومية
ً بوضع حساب منفصل للخدمات االجتماعية التي تؤمنھا اإلدارات العامة،  المحاسبة العامة حاليا

يبين الجدول . وإنّما يمكن استخالص العناصر األساسية الداخلة في احتساب قيمة تلك الخدمات
ت في قطع حسابات الدولة للتعليم االبتدائي والثانوي وفي حسابات نفقات التعليم كما ورد) ٢٢(

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

 
 ٢٢جدول رقم 

٢٠٠٨ - ٢٠٠٤تقدير تكلفة خدمات الصحة والتربية العامة   
يار ليرة لبنانيةمل  

 200٨م 200٤200٥200٦200٧ نوع الخدمة
    التعليم االبتدائي والثانوي

 550 504495485504 االجور   
 22 41242023 استھالك سلع وخدمات   
 572 545519505527 المجموع   

   الجامعة اللبنانية
 … ……118116 االجور   
 … ……1718 ماتاستھالك سلع وخد   
 173 135134157146 المجموع   

 684 680653662673 مجموع التعليم
 309 227222180210 نفقات استشفاء

 993 907875842883 مجموع الخدمات االجتماعية
  مؤقتة ٢٠٠٨أرقام : م  

  
اني المدرسية ومن أجل إتمام تقدير تكاليف تلك الخدمات يتعين إضافة تقييم اھتالك المب

والجامعية التي تملكھا الدولة وادراج جزء من النفقات المصرفية التي تتكّبدھا الدولة لتغطية 
  . عجزھا

  
يبدو نمو حجم خدمات التعليم الرسمي، إذا ما تّم قياسھا بتطّور عدد التالمذة والطالب المنتسبين 

ً عن نمو تكاليف ھذه الخدمات وبخاصة ً تماما في ما يتعلق بالتعليم الثانوي  سنوياً، مختلفا
  :واالبتدائي

  
، ارتفع عدد التالمذة المسجلّين في المدارس المرحلتين االبتدائية والثانويةففي   -

-٢٠٠٦خالل العام الدراسي  ٤٥٠ ٧٨٤مية المجانية والمدارس الخاصة من الرس
%. ٥.١، بتراجع نسبته ٢٠٠٨-٢٠٠٧خالل العام الدراسي  ٤٢٧ ٧٦١ إلى ٢٠٠٧

رسوم إلى زيادة الرواتب بم %)٨,٥(+ ويعزى ارتفاع تكاليف الخدمات التعليمية
  .٢٠٠٨حكومي صدر في شھر أيار 

، فقد تغّيرت تكاليف التعليم بموازاة عدد الطالب بالجامعة اللبنانيةوفي ما يتعلّق    -
%.  ١.٧، أي بزيادة نسبتھا ٢٠٠٨عام  ٧٤ ١٧٦إلى  ٧٢ ٩٦١الذي ارتفع من 



 

فقد نجمت بجزء كبير % ٥.١٨ة النفقات التشغيلية للجامعة اللبنانية بنسبة اّما زياد
  .منھا عن زيادة  الرواتب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  الفصل الرابع
  االستثمار

  
 
  

  .تتكّون االستثمارات المادية من التكوين القائم لرأس المال الثابت ومن التغّير في المخزون
 
 

  التكوين القائم لرأس المال الثابت . القسم األول
   

يتّم احتساب التكوين القائم لرأس المال الثابت باإلجمال بإضافة قيمة سلع التجھيز التي تشتريھا 
وبما أّنه يتم استيراد الجزء األكبر من ھذه . المؤسسات واإلدارات إلى قيمة إنتاج قطاع البناء

. الخارجية تعطي المؤشرات الالزمة لتقدير قيمتھا السلع فإّن اإلحصاءات المتعلقة بالتجارة
العناصر الداخلة في تكوين القائم لرأس المال الثابت وتطوّره بين العامين ) ٢٣(يظھر الجدول 

  .٢٠٠٨و ٢٠٠٧
  

  ٢٣جدول رقم 
   ٢٠٠٨ - ٢٠٠٧التكوين القائم لرأس المال الثابت حسب النوع 

  نوع الراسمال الثابت

ل.القيمة بالمليار ل  التغير السنوي بالنسبة المئوية 

200٧200٨

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 16.8 43913.9 6098 2229 7  أبنية وأشغال عامة
 34.8 4072.4 4401 0441 1 آالت ومعّدات
 19.2 1564.3 2061 9701  وسائل النقل
 20.0 3604484323.6  مفروشات

 4.1 53166055219.5 منتجات أخرى
 18.4 98711.5 36311 12713 10 المجموع

  
بسبب الحاجة إلى إعادة إعمار الدمار  ٢٠٠٧بعد االزدھار التي شھدته حركة البناء في العام 

لتبلغ ما  ٢٠٠٨، استمرت حركة البناء في النمو في العام ٢٠٠٦التي تسّببت به حرب صيف 
  .الحجم من حيث% ٨.١٦+من حيث القيمة و% ٣٣+نسبته 

  
ً االستثمار في سلع التجھيز وال سّيما اآلالت والمعدات التي ٢٠٠٨وفي العام  ، انتعش أيضا

وإّن تقلّبات %. ٤.٢٤+ومعّدات النقل التي زادت قيمتھا بنسبة % ٣٨زادت قيمتھا بنسبة 
ك األسعار المستعملة في احتساب تقلّبات أحجام سلع التجھيز ھي قيم الوحدات عند استيراد تل

ً إليھا الضرائب ً عن تغّير . السلع مضافا في ھذه الحالة، قد تكون تقلبات األسعار ناجمة جزئيا
  .النوعيات



 

  توزيع التكوين القائم لرأس المال الثابت بين القطاع الخاص والقطاع العام
 

ال يمكن إحصاء التكوين القائم لرأس المال الثابت الخاص بالمؤسسات بصورة مباشرة، وإنّما 
. يتم استنتاجه من خالل احتساب الفرق بين قيمته اإلجمالية والقيمة اإلجمالية لالستثمارات العامة

في . وبالتالي، ال نحصل على استثمارات كل المؤسسات بل استثمارات القطاع الخاص فقط
الواقع، تتضمن االستثمارات العامة، إضافة إلى التكوين القائم لرأس المال الثابت لإلدارات 

شبكات توزيع الكھرباء والمياه واالتصاالت السلكية البنية التحتية لالعامة، النفقات على 
 .للمؤسسات العامة والالسلكية التي تشّكل جزءاً من التكوين القائم لرأس المال الثابت

  
 ٢٤جدول رقم 

  2008-2004 توزيع التكوين القائم لرأس المال الثابت على القطاعين الخاص والعام 

  لقطاعا
ل.القيمة بالمليار ل  التغير السنوي بالنسبة المئوية 

200٤2005 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 
 351 12 176 8609 4416 9356 5 القطاع الخاص

 012 1 950872908951 العام القطاع
 363 13 127 76810 3137 8847 6 المجموع

 

اب ى حس ا مجلس أّما االستثمارات العامة فتقّدر استناداً إل تقلّة ومن بينھ ة واإلدارات المس ات الدول
  .٨اإلنماء واإلعمار

  

مو المحدود إّن سياسة التقشف التي اعتمدتھا الدولة للتخفيف من عبء الدين العام انعكست في الن
، زادت النفقات العامة على ٢٠٠٧و ٢٠٠٤وبعد أن كانت شبه جامدة بين . لالستثمارات العامة
ولكن نظراً إلى ارتفاع أسعار البناء . ٢٠٠٨عام % ٤.٦ھيزات بنسبة البنى التحتية والتج

 %.٩.٥انخفضت االستثمارات العامة من حيث الحجم بنسبة 
  
 

 التغّير في المخزون. القسم الثاني
 

فالتغّيرات في . ال يمكن الحصول على أية إحصاءات عن المخزونات من المؤسسات
الواردة في ھذه الدراسة تّم إدراجھا للتسوية بين استخدامات الموارد من السلع  المخزونات

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

، دفع توّقع ارتفاع ٢٠٠٨في العام . وت وتوقيف المؤن لمّدة ستة أسابيعبسبب إغالق مرفأ بير
وأّدت موازنة الحسابات إلى تقدير زيادة المخزونات . بالمستوردين إلى ملء مخزوناتھمالطلب 

  .٢٠٠٨مليار عام  ٤٤٦+بما مقداره 
  

يم وحدات السلع من حيث الحجم فھي ق التغّير في المخزوناتأّما األسعار المستعملة في احتساب 
 . المستوردة التي يتّم تخزينھا

  
  

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

  .ارواإلعم



 

 الفصل الخامس
 الصادرات

 
  
  

ات  ى الخارج ونفق بحسب المفاھيم المتعارف عليھا، تتألف الصادرات من الصادرات المرسلة إل
  .السّياح في الداخل

  

تي ، استعادت الصادرات معّدالت النمو ال٢٠٠٦بعد الجمود التي تسّببت به الحرب في العام 
% ٢ل ـمقاب ٢٠٠٨ام ـفي الع% ٥.٢٧و ٢٠٠٧في العام % ٢٠.٩: سّجلتھا في السنوات السابقة

تظھر الفقرات التالية تطّور صادرات مختلف القطاعات التي ترد بالتفصيل في  .٢٠٠٦في العام 
  ).٢٥(الجدول 

  
 ٢٥جدول رقم 

 ٢٠٠٨ -٢٠٠٧تصديرالسلع والخدمات الى الخارج حسب نوعھا 

  جنوع المنتو

ل.القيمة بالمليار ل  التغير السنوي بالنسبة المئوية 

200٧200٨

٢٠٠٨ 
 بأسعار
 بالكمية باألسعار ٢٠٠٧

 10.1 3.0- 442472486 زراعية صادرات
 9.1 2.7- 402427439 منتجات زراعية   
 20.0 5.6- 404548 منتجات حيوانية   

 9.6 15.4 344 1655 8756 4 صادرات صناعية
 10.2 11.9 468577515 منتجات الصناعات الغذائية والزراعية   
 9.5 3.4 579656634  النسيج والجلود واأللبسة  منتجات   

 24.3 19.2 323478401 معادن الالفلزية   
 8.8 7.9 128 2962 9572 1  منتجات معدنية، آالت ومعّدات     
 4.7 47.4 139773 7381  خشب، مطاط ومنتجات كيماوية   
 22.7 6.6 101133124  مفروشات   
 8.4 15.5 708887768  منتجات اخرى   

 9.7 13.8 831 6375 3166 5  تصدير السلع مجموع
 21.9 8.8 247 4442 8442 1 الخدمات الصافية تصدير

 12.0 2.1- 205225230 مواصالت      
 9.1 10.0 430516469  خدمات للمؤسسات      
 92.3 10.0 304643585  المؤسسات المالية   
 6.6 10.0 061964 9051 تجارة   

 12.8 12.4 078 0818 1609 7 الى الخارج التصدير
 18.1 10.4 811 9991 5331 1 السّياح نفقات

 13.7 12.1 888 0809 69411 8 االجمالي المجموع

  
يم  دت لتقي ي اعُتم عار الت تنتجت األس اءات اس ن اإلحص ّدرة، م لع المص م الس ي حج ات ف التقلّب

ات ى الكمي يم عل ى . الجمركية من خالل قسمة الق ة إل راض أن أسعار الخدمات المقّدم ّم االفت وت
ام وأسعار التجارة المؤسسات والشركات ر مؤشر األسعار الع ر . قد تغّيرت بحسب تغّي ا مؤّش أّم

  .يساوي مؤّشر أسعار االستھالكأسعار نفقات السّياح في لبنان فيفترض أنه 



 

  الصادرات الزراعية) أ
 

، سّجلت نسبة نمو ٢٠٠٧بعد أّن كانت الصادرات الزراعية قد استعادت نموھا بزخم في العام 
من حيث القيمة إذ أّن أسعار االستيراد % ٦.٨من حيث الحجم و% ١٠.١: ٢٠٠٨أبطأ في العام 
ة الصادرات الزراعية الواردة في الحسابات ومن باب التذكير، تفوق قيم%. ٣ھبطت بنسبة 

وتتراوح معاِمالت التصحيح التي طّبقت بين . بكثير تلك التي ترد في اإلحصاءات الجمركية
  . الموارد الخاصة بالمنتجات الزراعية/بحسب ضرورات توازن حسابات االستعماالت ٣و ١.٥

  
ل أكثر من نصف الصادرات ، شھد مجموع الصادرات من الفاكھة التي تشكّ ٢٠٠٨في العام 

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

  .التبغ والتنباك قد خّففت كثيراً من انتاج السجائر بسبب تراجع الطلب عليھا

  
 الصادرات الصناعية) ب
 

ة بالصادرات من  ة المتعلق كما ھي الحال بالنسبة للصادرات الزراعية، إّن اإلحصاءات الجمركي
ر تّم تعديلھا لبعض الفئات من قد السلع المصّنعة ّل بكثي ديل عن نسب ھذه السلع ولكن بنسب تق تع

  .الصادرات الزراعية
  

ام  ي الع ام، تابعت الصادرات الصناعية ح٢٠٠٨ف ي الع تعادتھا ف د اس ي كانت ق و الت ة النم  رك
ولكن نظراً إلى االرتفاع في أسعار التصدير سّجل حجم . من حيث القيمة % ٢٦.٥: + ٢٠٠٧

  %.٩.٦الصادرات من السلع المصّنعة نمواً لم تتجاوز نسبته 
   

ابا ا استثنيت من الحس ا وارداتھ ذھب كم و . توتجدر اإلشارة إلى أّن الصادرات من سبائك ال فل
ة للصادرات الصناعية ل الجدول . ادخلت لكانت حّرفت االتجاھات الحقيقي ّين من تحلي ا يتب وكم

وام ) ٢٦( ين األع ا ب داً م ة ج بة متفاوت ات بنس ذھب تقلّب الي، شھدت الصادرات من ال  ٢٠٠٥الت
  .٢٠٠٨في العام % ١.٤و ٢٠٠٧في العام % ٢٩.٤-و ٢٠٠٦في العام % ٢٧٠.٣: +٢٠٠٨و
  

 ٢٦جدول رقم 
  ٢٠٠٨ -  ٢٠٠٥تصدير سبائك الذھب 

 معّدل التّغير السنوي بالنسبة المئوية  
 200٥200٦200٧200٨200٦ 200٧ 200٨ 

 1.4 29.4- 181.3671.4474.2481.0270.3  ل.القيمة بالمليار ل
 24.6- 39.8- 254173.3 25412 99416 87826 9 الكمية بالكلغ

 34.6 17.3 18.424.929.239.335.5ل.سعر الكلغ بالمليون ل

  
ادة ٢٠٠٨في العام  - ا زي ة في مجموعھ ة الغذائي ، سّجلت صادرات المنتجات الزراعي

بتھا  ت نس ة% ٢٣بلغ ث القيم ن حي ن .  م ا ع ر منھ زء كبي ادة بج ذه الزي ت ھ نجم
 .%١٠.٢بنسبة المصّدرة ، في حين زادت الكميات %)١١.٩(+ارتفاع األسعار 

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

 



 

ة  • ات الغذائي ـ المعلّب تأثر ب د % ٣٠وھي تس ذا القطاع وق ن صادرات ھ م
من حيث % ١٠.٧من حيث القيمة و% ٣٠.٦زادت الصادرات منھا بنسبة 

 الحجم؛
وكوالتة•  كاكر والش ـ: الس وكوالتة ب كاكر والش تأثر الس ن % ٢١تس م

ا بنسبة  صادرات ھذا د نمت الصادرات منھ من حيث % ١٩.٢القطاع وق
 .من حيث الحجم% ٩.١القيمة و

ائن•  ـ: العج ائن ب تأثر العج د نمت % ٩.٤تس ذا القطاع وق ن صادرات ھ م
  .من حيث الحجم% ٣٧من حيث القيمة و% ٤٦.٥صادراتھا بنسبة 

ة•  دھون الغذائي ـ: ال ة ب دھون الغذائي تأثر ال ذا % ٨.١تس ادارت ھ ن ص م
بة ا ا بنس د تراجعت الصادرات منھ اع وق ي % ٦.٥لقط م ف ث الحج ن حي م

  %.٢٠.٤بسبب ارتفاع أسعارھا بنسبة % ١٢.٦حين زادت قيمتھا بنسبة 
  

ود النمو التي شھدته ٢٠٠٨في العام  - ، تابعت الصادرات من المنتجات النسيجية والجل
 ً ل من حيث الق% ١٣.٣: في العام السابق وإنما بمعّدل أّقل ارتفاعا ة مقاب % ١٦.٢+يم

ى . ٢٠٠٧في العام  اع األسعار، عل وقد سّجلت نمواً أدنى من حيث الحجم بسبب ارتف
 .حيث انخفض متوسط سعر التصدير ٢٠٠٧عكس ما حصل في العام 

  
ا  - د تابعت أيضاً نموھ ا فق ة منھ ة والمنتجات المكّون ر الفلزي ادن غي ا صادرات المع أّم

وي م و% ٢٤.٣: +الق ث الحج ن حي ة% ٤٨.٠م ث القيم ن حي ام . م ي الع ، ٢٠٠٨ف
ات ذه المنتج ن ھ ادرات م اع الص ة أرب والى ثالث منت ح ام واالس اس الخ ّكل األلم . ش

اس  ّجل تصدير األلم اس(وس ادة تصدير األلم األحرى إع ن ) أو ب ادة م غ  ٣٧٤زي كل
ام  ١١٠بقيمة  ة في الع رة لبناني ى  ٢٠٠٧مليار لي ة  ٥٠٨إل غ بقيم رة  ١٨٥كل ار لي ملي
ام لبناني ات المصّدرة من االسمنت من . ٢٠٠٨ة في الع ألف طّن  ٩٠٣وزادت الكمي

ادة %). ٣٩.٢(+ ٢٠٠٨ألف طن في العام  ١ ٢٥٧إلى  ٢٠٠٧في العام  ا أّن الزي وبم
عار بلغت  ي األس بة % ١٠ف تج بنس ذا المن ن ھ ة الصادرات م اذا % ٥٣.٦زادت قيم

 .٢٠٠٨مليار عام  ١٧٢إلى  ٢٠٠٧مليار ليرة لبنانية عام  ١١٢انتقلت من 
  

ة ضمن الصادرات الصناعية  - ة مھم احتلت مجموعة المعادن واآلالت والمعّدات مرتب
ام % ٣٧،٢( ي الع ّدرة ف ّنعة المص ات المص ة المنتج ن قيم ذه ). ٢٠٠٨م ألّف ھ وتت

ة ة التالي ات الفرعي ن المجموع ة م ذھب : المجموع دا ال ادن ع ، %)١٠.١(مع
  %).٢.٢(ومعّدات نقل %) ١٨.٢(عّدات ، وآالت وم%)٦.٧(ومصنوعات معدنية 

  
  

o  ام ي الع بة ٢٠٠٨ف ادة بنس ادن زي ن المع ّجلت الصادرات م ث % ٥، س ن حي م
ات(نجمت ھذه الزيادة عن تصدير الخردة . القيمة  ٢٣٩التي ارتفعت من ) نفاي

 . ٢٠٠٨مليار في العام  ٢٧٢إلى  ٢٠٠٧مليار ليرة لبنانية في العام 
 
o ادة بنسبة وسّجلت الصادرات من المصن ة زي من حيث % ٢٦.٤وعات المعدني

ة، . القيمة الھياكل تضّم المنتجات الرئيسة التي تقع ضمن ھذه المجموعة الفرعي
ن  ة صادراتھا م ي ارتفعت قيم اء الت ة للبن ي  ٣٣.٩الحديدي ة ف رة لبناني ار لي ملي

 .٢٠٠٨مليار في العام  ٥١.٣إلى  ٢٠٠٧العام 
 



 

o بته وسّجلت الصادرات من اآلالت والم واً بلغت نس ّدات نم ام % ٢٢.٦ع في الع
ام  ٢٠٠٨ ة بالع بته  ٢٠٠٧مقارن ا نس ل م ّدات النق ن مع و الصادرات م غ نم وبل
١٤.١ .% 

 
أكثر من نصف صادرات مجموعة  - الخشب "تستأثر المنتجات الكيميائية األساسية ب

ام " والمّطاط والمنتجات الكيميائية اداً في ع اً ح ، ٢٠٠٨وقد سجلّت أسعارھا ارتفاع
ـ ي ضربت ب ّيما أسعار الحوامض الفوسفورية الت ة : مرات٣.٦ال س د انتقلت قيم فق

ام  ٥٨صادرات ھذا المنتج من  ة ع رة لبناني ى  ٢٠٠٧مليار لي رة  ١٤٧.٥إل ار لي ملي
ى  ١٣٧.٨في حين انخفضت الكميات المستوردة من  ٢٠٠٨لبنانية عام  ألف طن إل

 .ألف طن ٩٧.٥
ً أّما الفروع األخرى من منت - ا ر انتظام ّدل أكث د تطّورت بمع ذه المجموعة فق : جات ھ

ة ال ت قيم بية  صادراتارتفع اث(الخش دا األث ن ) ع ام ٣٤.٦م ة ع رة لبناني ار لي ملي
ة %. ١٠وزادت اسعارھا بنسبة  ٢٠٠٨مليار عام  ٥١.٢إلى  ٢٠٠٧ وارتفعت قيم

ن صادرات  ون م ورق والكرت ى  ١٧٤.٤ال ار إل عارھا ٢٠٥.٥ملي ار وزادت أس ملي
ى  ٨٤.٧، وارتفعت قيمة المصنوعات البالستيكية من %٦.٦نسبة ب  ١٠٢.٣مليار إل

 %).٢.١مليار وارتفعت أسعارھا بنسبة 
بتھا ضئيلة في مجموع الصادرات،  - و كانت نس أّما الصادرات من المفروشات، ول

 ً   %.٣٠.٧: +فقد سّجلت نمواً من حيث القيمة أيضا
ا تتكّون السلع المتفرقة بشكل أساسي من م - نتجات النشر التي زادت الصادرات منھ

ام  ٢٦٧من حيث القيمة اذ ارتفعت من % ١٥.٧بنسبة  ة ع رة لبناني ار لي  ٢٠٠٧ملي
ى  ام  ٣٠٩إل ي ع ة ف رة لبناني ار لي ي زادت  ٢٠٠٨ملي وھرات الت ن المج ، وم

 .مليار ليرة لبنانية ٤٦٣إلى  ٣٤١ اذ ارتفعت من% ٣٥.٨صادراتھا بنسبة 
 

 صادرات الخدمات) ج
 

د د بع ة مع الخارج بشكل جّي لة وحدھا . لم يتّم إحصاء الخدمات المتبادل الغ الصافية المحّص المب
ة لكية تحصى بصورة منتظم لكية والالس ة لالتصاالت الس ل الخدمات العام ي . مقاب م تؤخذ ف ول

ل المصّدرة الصافية ى المؤسسات . الحسبان خدمات النق ّدرت الخدمات الصافية المصّدرة إل وق
ام بف ي الع م ف رة الحج ات كبي ع مؤسس رى م ذي ج مل صادرات . ٢٠٠٤ضل االستقصاء ال تش

ارج  ن الخ لة م د المحّص ن الفوائ ة ع رفي الناجم تج المص افي المن ة ص ة حص دمات المالي الخ
لبية رة س ذه األخي رادات التجارة . وصافي الصادرات من خدمات إعادة التأمين، علماً أن ھ ا اي أم

  .ھذه الدراسة فھي تقريبية إلى حّد كبيرالثالثية الواردة في 
  

ن  ة ع لكية الناجم لكية والالس االت الس ة لالتص ة العام افية للمديري رادات الص تعادت اإلي اس
ام  الدوليةاالتصاالت  ا في الع ام %) ٣.٧(+ ٢٠٠٧نموھ د أن ٩%)٩.٨(+ ٢٠٠٨وفي الع ، بع

  .٢٠٠٦في العام % ٤.٧-و ٢٠٠٥في العام % ٣.٦ -: كانت قد سّجلت تراجعاً لسنتين متتاليتين

                                                 
  .أرقام موقّتة  ٩



 

ات،  دمات للمؤسس ّدم الخ ي تق ة الت ركات اللبناني ارج الش ي الخ ا ف ي حّققتھ ات الت ام المبيع ا أرق ّم
رة  صافية من مدفوعات الخدمات لغير المقيمين، فقد ارتفعت بحسب تصريحات المؤسسات الكبي

ى  ة في ٢٠٥الحجم التي تّم استجوابھا لتصل إل رة لبناني ار لي ام  ملي ار في  ٢٤٥و ٢٠٠٢الع ملي
ام  بة  ٢٠٠٣الع ادة بنس جلّت زي ا س امين  .١٠%١٩.٣أي أنھ ي الع ّجلت ٢٠٠٥و ٢٠٠٤وف ، س

بته  ا نس واً بم ات نم ام المبيع ات % ٢٥أرق ريحات مؤسس ب تص ور(بحس ى وزارة ) أوف ش إل
و بنسبة . المالية ّدل نم اد مع ّم اعتم ة ت دير في ت% ٦وبسبب عدم توافر دراسات إحصائية حديث ق

ّم .  ٢٠٠٧و ٢٠٠٦حسابات العامين  ا ت وبسبب عدم امكانية تحديد أسعار ھذه الخدمات ومراقبتھ
  .بھدف تقدير معّدل نمو حجم ھذه الخدمات% ١٠اعتماد معّدل النمو العام لألسعار البالغة نسبته 

  
ام  ة في الع د ال ٢٠٠٨نجم النمو الضخم التي سّجلته الخدمات المالي ادة الفوائ لة من عن زي محّص

ين ارتفاع نسبة قبل المصارف من توظيفاتھا في الخارج وعن  دالفرق ب د  الفوائ المدفوعة والفوائ
لة من المصارف من الخارج من . المقبوضة ة  ١ ٠٤٧ارتفعت الفوائد المحّص رة لبناني ار لي ملي
ام  ي الع ام  ١ ٧٤٤ى ـإل ٢٠٠٧ف ي الع ة ف رة لبناني ار لي ديرات مصرف٢٠٠٨ملي  ، بحسب تق

ان لة بلغت . لبن د المحّص ن الفوائ ة المصرفية م بة الخدم ا أّن نس ام % ٢٧.٥وبم ي الع  ٢٠٠٧ف
ا صادرات ٢٠٠٨في العام % ٣٢.٨و ى انھ رة  ٢٨٨، بلغت حّصة الفوائد المحتسبة عل ار لي ملي

وتضاف العموالت الصافية التي تقبضھا . ٢٠٠٨مليار في العام  ٥٧٢و ٢٠٠٧لبنانية في العام 
ام  ٦٧العمليات مع الخارج والبالغة  المصارف من ام  ١٣٦و ٢٠٠٧مليار ليرة لبنانية ع ار ع ملي

  .الفرق بين الفوائد المدفوعة والفوائد المقبوضةإلى  ٢٠٠٨
  

أمين مع الخارج  ادة الت رادات خدمات إع غ صافي إي رة  ٥٤و ٥١ومن ناحية أخرى، بل ار لي ملي
امين  ي الع ة ف والي ٢٠٠٨و ٢٠٠٧لبناني ى الت ادرات و. عل ن ص الغ م ذه المب رح ھ ّم ط د ت ق

دمات بة . الخ ة بنس ات الخارجي ن العملي ة ع ة الناجم دمات المالي الي زادت الخ ، %5.111وبالت
  .منھا إلى االرتفاع العام في األسعار% ١٠تعود بنسبة 

  
و وفي ما يتعلّق بمعّدل النمو المعتمد لتقدير اإليرادات الصافية للتجارة الثالثية فھو معّدل نم

، تراجع %)٣٢.٤(+ ٢٠٠٤وبعد أن شھدت ازدھاراً في العام . حركة العبور وإعادة التصدير
-(و ٢٠٠٥ام ـفي الع%) ٣.٥- (ن الخارج بشكل مستمر ـصافي اإليرادات التجارية القادمة م

غير أّن ھذه االيرادات استعادت . ٢٠٠٧في العام %) ٣.٩- (و ٢٠٠٦ في العام %)١٧.٨
وكما ھو الحال بالنسبة للخدمات المالية، تّم %. 2.17+لتبلغ نسبتھا  ٢٠٠٨نشاطھا في العام 

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

ً إلى لبنان ) عدا السوريين(وتّم اعتماد معّدل نمو عدد الزائرين األجانب  الذين يدخلون سنويا
 :اح وسائر الزائرين األجانب على األراضي اللبنانية يساويمعّدل نمو حجم نفقات السيّ ك
أّما مؤّشر األسعار المعتمد في احتساب قيمة النفقات فھو مؤشر أسعار . ٢٠٠٨عام % ١٨.١+

 .االستھالك
 
  
  

 الحسابات المتكاملة. الجزء الثاني

                                                 
  .أنقص من تقديرھا ٢٠٠٢- ١٩٩٧أظھر ھذا االستقصاء أّن ارقام الصادرات من الخدمات الواردة في حسابات   ١٠



 

 
 

ات لكّل من بإعداد سلسلة من الحساب (SCN93) يوصي النظام الدولي للحسابات اإلقتصادية
وسلسلة أخرى من الحسابات للعالم  S.1الخمس المشار إليھا بـ فئات عمالء االقتصاد الوطني 

  .S.2الخارجي المشار إليھا بـ 
  

  : وتضّم ھذه الوحدات االقتصادية ما يلي 
  

S11 : قطاع المشروعات غير المالية  
S12 :قطاع المشروعات المالية  
S13 : قطاع اإلدارات العامة  
S14 :قطاع األسر المعيشية  
S15 :  قطاع الجمعيات غير الھادفة إلى الربح  

  
 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 الخارجي جملة العمالء المحليينالمتكاملة ل
  

وللقطاع ) S.1(الحسابات المتكاملة لإلقتصاد الوطني ككّل ) ٢٨(و) ٢٧(يفّصل الجدوالن 
ي تمّيزت بھا الحركة االقتصادية خالل ، ويتيحان استنتاج التدفقات األساسية الت)S.2(الخارجي 

  .٢٠٠٨و ٢٠٠٧العامين 
  

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

  .وحساب رأس المال وأخيراً الحساب المالي الثانوي للمداخيل، وحساب استعمال المداخيل،
  

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

  .تحويل رأس المال وأخيراً الحساب المالي
  

التي تمّكنا من إعدادھا فھي حسابات اإلدارة المركزية وحسابات المصارف العمالء ات أّما حساب
 .وترد ھذه الحسابات في أحد المالحق المرفقة بھذه الدراسة. التجارية

 
  
 



 

  ٢٧جدول 
 ٢٠٠٨ -٢٠٠٧ )S.1(الحسابات المتكاملة لإلقتصاد الوطني 

 مليار ليرة لبنانية 
 الموارداالستعماالت 

 2008 2007 20072008  تالحسابا
 . Iحساب اإلنتاج     

P11 913 57 100 47   إنتاج تسويقي 
P12 646 6 509 5  إنتاج غير تسويقي 

D2-D3 203 7 761 5   الرسوم ناقص اإلعانات 
P2 638 59726 20 االستھالك الوسيط   
B1 124 77445 37  القيمة المضافة غير الصافية   

 762 71 370 58 762 37071 58المجموع
II.1 حساب االستثمار وتوزيع المداخيل األولية  

B1 124 45 774 37  القيمة المضافة غير الصافية 
D2–D3 203 7 761 5 203 7617 5  الرسوم ناقص اإلعانات 

D41  959 5 100 8 090 0246 8  الفوائد 
   740 6312 3 القطاع الخاص               
   350 3933 4 القطاع العام               

D1+D4..195 31 668 25 658 10830 25 أجور ومداخيل أخرى 
B5 530 41045 38 الدخل الوطني القائم :الرصيد   

 480 89 303 77 480 30389 77المجموع
II.حساب توزيع الدخل الثانوي ٢ 

B5 530 45 410 38  الرصيد الدخل الوطني القائم 
D5 754 2 944 1 754 9442 1 الضرائب المباشرة 

D61 084 1 128 1 084 1281 1  االشتراكات اإلجتماعية 
D62 858 1 872 1 833 8481 1 التقديمات اإلجتماعية 
D79 919 11 894 6 527560 الحواالت الجارية األخرى 

B6 914 80156 44 الدخل الوطني المتاح :الرصيد   
 145 63 248 50 145 24863 50المجموع

II.حساب استعمال المداخيل ٤    
P2 488 82044 36 استھالك   
B8 426 98112 7 الوفر القائم   

 914 56 801 44  914 80156 44 طني المتاحالدخل الو= المجموع 
III.حساب الرأسمال١  
B8 426 12 981 7   الوفر القائم 

P51 809 46213 10 تكوين الرأسمال الثابت   
D9 892 3 230 2 105100 تحويل رأسمال 
B9 409 3572- إلى التمويل) -(الحاجة /القدرة :الرصيد   

 318 16 211 10  318 21116 10المجموع
.IIIالحساب المالي ٢     
B9  409 2 357-  إلى التمويل) -(أو الحاجة(+)القدرة 
F2 390 13 554 9 608 62418 12 األوراق النقدية والودائع 
F3 322 6 007 3 875 7575 2 ألسھماألوراق المالية غير ا 
F4 566 4 831 2 369 1994 2 القروض 
F5 097 1 652 2 069 1-107 األسھم والمساھمات األخرى 

 783 27 687 17  783 68727 17المجموع

  



 

  ٢٨جدول  
 ٢٠٠٨ -  ٢٠٠٧ )S.2(حسابات العالم الخارجي 

 مليار ليرة لبنانية 
 الموارد االستعماالت 

 2008 2007 20072008  حساباتال
 . I حساب تبادل السلع والخدمات    

 254 24 203 18 االستيراد
   080 69411 8التصدير

B11 174 50913 9 الميزان التجاري   
 254 24 203 18  254 20324 18المجموع

II .حساب المداخيل والحواالت الجارية  
B11 173 13 509 9  الميزان التجاري 
D1 577 1 201 1 421 7551 األجور وملحقاتھا 

D41 993 1 241 2 863 3171 2 الفوائد 
D4... 498 421 190 4271 1 )صافية(مداخيل أخرى 

D62 2425  التقديمات اإلجتماعية   
D79  الحواالت الجارية األخرى

ة ل
6 36711 359   

B12 384 4811 2 ريةميزان العمليات الجا   
 241 17 372 13  241 37217 13المجموع

1.III حساب الرأسمال  
B12 384 1 481 2  ميزان العمليات الجارية 
D9  792 1253 2 )صافي(تحويل رأسمال   
B9  409 2-357 إلى التمويل) -(أو الحاجة(+)القدرة   

 384 1 481 2  384 4811 2المجموع
III.الحساب المالي ٢  
B9  409 2- 357  إلى التمويل) -(أو الحاجة(+)القدرة 
F2  218 5 070 3  )الصافية(األوراق النقدية والودائع 
F3 250447 األوراق المالية غير األسھم   
F4 632196 القروض   
F5 167 5442 2 األسھم والمساھمات األخرى   

 810 2 427 3  810 4272 3المجموع

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  



 

  الفصل األول
 الحسابات المتكاملة لإلقتصاد الوطني

  
  
 

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

  ).الدولي للحسابات رموز التصنيف
 

- I        .حساب اإلنتاج .  
-  .1.II   حساب االستثمار والتوزيع األّولي للمداخيل. 
-  .2.II   حساب التوزيع الثانوي للمداخيل. 
- .4.II     حساب استعمال المداخيل. 
- III   .1 .حساب رأس المال. 
- .2.III    الحساب المالي. 

 

األساسية التي تكّون النشاط االقتصادي وقد تّم تلخيصھا تتيح ھذه الحسابات استنتاج المجاميع 
  .التالي) ٢٩(في الجدول 

  

  ٢٩جدول 
  ٢٠٠٨ -٢٠٠٤  تطّور المجاميع اإلقتصادية الرئيسية

 مليار ليرة لبنانية                  

 2008 2007 200420052006 نوع الحصيلة

 124 45 774 37 826 92333 86732 32 المحلي القائم الناتج

 406 636 531787567-  مداخيل عوامل اإلنتاج الصافية+ 

 530 45 410 38 393 71034 33633 32 الدخل الوطني القائم= 

 384 11 391 6 159 8516 4513 4 الحواالت الجارية الصافية+ 

 914 56 801 44 553 56140 78737 36  الدخل الوطني المتاح القائم= 

 488 44- 820 36- 159 33-702 32-718 32-  االستھالك -

 426 12 981 7 394 8597 0694 4 اإلدخار الوطني القائم= 

 792 3 125 2 096 2794 9041 1تحويل الرساميل الصافية+

 218 16 106 10 490 13811 9736 5 اإلدخار المتاح القائم= 

 809 13 462 10 733 2227 2847 7 تكوين الرأسمال الثابت -

 409 2 357- 757 0843 1-312 1-  ) -(أو احتياجات التمويل(+)القدرة على التمويل =

 810 2 427 3 210456 5672 1  تمويل خارجي+  

 218 5 070 3 213 1264 2551  ميزان المدفوعات=  
  ٢٠٠٧إلى  ٢٠٠٤تّم تعديل األرقام العائدة إلى السنوات : مالحظة    

  

 :السابق ما يلي) ٢٩(حليل الجدول رقم نستنتج من ت
  

 .لجملة العمالء االقتصاديين نتاجاإلحساب رصيد أّن الناتج المحلي القائم ھو  -
 . أّن الدخل الوطني القائم يشتّق من حساب التوزيع األولي للمداخيل -
 .حساب التوزيع الثانوي للمداخيل رصيدأّن الدخل الوطني المتاح القائم ھو  -
 .حساب استعمال المداخيلرصيد الوطني القائم ھو أّن اإلدخار  -
) - (واالحتياجات التمويلية (+) أّن اإلدخار الوطني المتاح القائم والقدرة التمويلية  -

 . تطرح من حساب رأس المال



 

التغّير في النقد "أّن رصيد ميزان المدفوعات يندرج في الحساب المالي في خانة  -
 ".والودائع

 
 .لية ھذه الحسابات بالتفصيلتتناول األقسام التا

  
  

  حساب اإلنتاج. القسم األول
 

يسّجل حساب اإلنتاج، من حيث الموارد، قيمة انتاج قطاعات اقتصادية مختلفة ويسّجل، من 
ً للناتج المحلي رصيد ويكون . حيث االستخدامات، قيمة االستھالك الوسيط ھذا الحساب مساويا

 .اإلجمالي
  

وإلى الضرائب ) P.12(وإنتاج غير تسويقي ) P.11(إنتاج تسويقي وتقّسم قيمة اإلنتاج إلى 
 ). D.2 – D.3(مخصوماً منھا اإلعانات على المنتجات 

  
 (P.11)اإلنتاج التسويقي ) أ

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

ولكن بحسب طرق التقدير التي اعُتمدت في ظّل غياب  .وحدات اإلنتاج من بيع السلع والخدمات
ً قيمة اإلنتاج المستھلك  اإلحصاءات المالئمة، تشمل قيمة اإلنتاج التسويقي المذكورة ھنا أيضا

 ً  .ذاتيا
  

تساوي قيمة ھذا 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 المقّدر باألسعار المدفوعة من 

  .قبل المستخدمين
  

  (P.12) اإلنتاج غير التسويقي) ب
 

. فقطيمثل اإلنتاج غير التسويقي، كما ھو وارد في ھذه الحسابات، تقدير إنتاج اإلدارات العامة 
وبالتالي فھو ال يتضّمن قيمة اإلنتاج المستھلك ذاتياً من قبل األسر المعيشية وال إنتاج الجمعيات 

 .غير الھادفة إلى الربح
  

  .وقد تّم عرض الطريقة المعتمدة في تقدير ھذا اإلنتاج في الفصل األول من الجزء األول
  

  )D.2 – D.3(الصافية من اإلعانات على المنتجات  الضرائب) ج
  

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

الرسوم الجمركية والرسوم على : وتشمل ھذه الضرائب ما يلي. في حساب استثمار المؤسسات
، ٢٠٠٢ك بعض المنتجات بما فيھا الضريبة على القيمة المضافة المفروضة منذ العام استھال

 .إضافة إلى أرباح المؤسسات العامة وأخيراً الرسوم البلدية وغيرھا من الضرائب



 

  

وقد تّمت مراجعة الرسوم البلدية الواردة في ھذه الدراسة وتنقيحھا بعد اإلّطالع على حسابات 
 ٢٠٠٤لحجم وحسابات عينة من البلديات الصغيرة والمتوسطة الحجم لألعوام البلديات الكبيرة ا

أّما الرسوم المفروضة في السنوات األخرى فقد تّم تقديرھا من خالل المؤشرات . ٢٠٠٥و
كما . المستنتجة من حسابات الخزينة العامة التي ُتحّصل بعض الرسوم لحساب البلديات

ً من التعديل الضروري أما الضرائب األخرى، . لتوازن حسابات القطاع العام وتتضمن ھامشا
تطّور مختلف أنواع ) ٣٠(ويبّين الجدول . فيّتم الحصول عليھا من الحسابات الختامية للدولة

  .٢٠٠٨و ٢٠٠٤الضرائب غير المباشرة ما بين 
  

 ٣٠جدول 
  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٤ھا  الضرائب غير المباشرة حسب نوع

  مليار ليرة لبنانية                                                                                                     
 2008م 2004200520062007  الضريبة نوع

 686 529481461556  الرسوم الجمركية
 598 3 580 3492 4402 8742 2 رسوم االستھالك

 028 2 011 4282 6631 4531 1 أرباح المؤسسات العامة
 345 274261259292  طوابع ورسوم أخرى 
 594 424422497343  رسوم البلديات وتسوية

 48- 22-26-19-61-  اإلعانات -  
 203 7 761 9705 2474 4935 5 المجموع

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

  
، نتيجة السياسة المتبعة ٢٠٠٣و ٢٠٠١انخفضت بين األعوام  قدالرسوم الجمركية بعد أن كانت 

من قبل الحكومة لناحية االستبدال التدريجي لھذه الرسوم بالضريبة على القيمة المضافة، 
وتراجعت . وإنّما بمعّدل نمو أدنى من معّدل نمو الواردات ٢٠٠٤ارتفعت ھذه الرسوم في العام 

عام % ٣.١إلى  ٢٠٠٣عام % ٤.٣لواردات من لجمركية العلى القيمة الجمركية الرسوم نسبة 
  . ٢٠٠٨عام % ٢.٨و ٢٠٠٧

  

يتكّون من الضريبة على القيمة  رسوم اإلستھالكأدناه أّن جزءاً كبيراً من ) ٣١(يبّين الجدول 
  .٢٠٠٢المضافة المطّبقة منذ العام 

 

 
 

 
 

 



 

  ٣١جدول 
  ٢٠٠٨ -٢٠٠٤ رسوم االستھالك حسب نوعھا

 نانيةمليار ليرة لب  

 2008م 2004200520062007  الرسم نوع
 581.0 2 803.0 660.21 560.81 688.21 1 على القيمة المضافة

 246.1 196.5190.8162.0211.2 على التبغ
 106.9 84.283.864.484.1  على السفر من المطار

 112.3 644.7362.2230.3184.7 على المحروقات
 538.8 242.2230.5216.5286.6  تسجيل السيارات على

 12.6 18.111.916.010.6 رسوم أخرى
 597.7 3 580.2 349.32 440.02 873.92 2 المجموع

  أرقام مؤقتة: م
  

بته ٢٠٠٧و ٢٠٠٤في الفترة الممتدة بين  ا نس ة المضافة م ، بلغ متوسط نمو الضريبة على القيم
٥.٩ % ً وافر %٤٣.٢نمو بما نسبته ، قّدر ھذا ال٢٠٠٨وفي العام . سنويا ، ولكن نظراً إلى عدم ت

ام  ة بالع ات المتعلق ر البيان ة تعتب ة للدول ابات ختامي ة ٢٠٠٨حس ارير وزارة . مؤقت ب تق وبحس
ا نسبته  ة المضافة م ام % ٢٩المالية بلغ معّدل النمو الحقيقي للضريبة على القيم . ٢٠٠٨في الع

ى ا زين إل ة وقد أّدت سياسة تثبيت أسعار البن ات بصورة منتظم ى المحروق نخفاض الضريبة عل
  .٢٠٠٤منذ العام 

  
على أنھا رسوم على المنتجات ألّن الدولة ھي التي تحّدد  أرباح المؤسسات العامةوُتْحَتَسب 

سّجلت أرباح المؤسسات العامة العاملة في . أسعار السلع والخدمات التي تنتجھا ھذه المؤسسات
إرتفعت ھذه األرباح : السلكية نمواً ملحوظاً خالل السنوات األخيرةمجال االتصاالت السلكية وال

مليار عام  ١ ٤٥٦و ٢٠٠٤مليار عام  ١ ٣١٠إلى  ١٩٩٧مليار ليرة لبنانية عام  ١٤١من 
 ٧٣٤بـِ و ٢٠٠٧مليار عام  ١ ٦٦٠بـِ و ٢٠٠٦مليار ليرة لبنانية عام  ١ ٢٩٨وقّدرت بـ. ٢٠٠٥

  .٢٠٠٨عام  ١
 

: والتي ترد في حسابات الدولة فھي على الشكل التالي للمؤسسات العامة اإلعانات المقّدمةأما 
  ).٣٢جدول (
  

  ٣٢جدول 
  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٤اإلعانات الى المؤسسات العامة 

 مليار ليرة لبنانية      

 2008م 2004200520062007 المؤسسة
 30.7 -5.0-15.0 القمح والشمندر السكري مكتب
 - ---1.6 المياه مصالح
 10.0 14.015.013.015.9  النقل المشترك مصلحة
 4.0 28.24.04.04.0  لبنان تلفزيون
 3.0 2.10.34.02.0 غيرھا

 47.7 60.919.326.021.9  المجموع
  أرقام مؤقتة: م

  



 

ال تسّجل اإلعانات التي تمنح لمؤسسة كھرباء لبنان في نفقات موازنة الدولة، بل تسّجل في 
سّجلت وقد . العامة على أّنھا سلفات للمؤسسات العامة وتعالج كعمليات مالية حساب الخزينة

ً قدرهديون شركة كھرباء لبنان إزاء الخزينة   ٥١١و ٢٠٠٣مليار ليرة لبنانية عام  ٨١ ارتفاعا
تالية فلم تتوافر أّما حسابات الخزينة لإلعوام ال. ٢٠٠٥مليار عام  ٧٣٤و ٢٠٠٤عام مليار 

ير أّن التقارير الدورية التي تصدرھا وزارة المالية تشير إلى أّن نفقات الخزينة غ. بالتفصيل بعد
مليار عام  ١ ٤٩٧و ٢٠٠٦مليار ليرة لبنانية عام  ١ ٣٧١العامة لحساب كھرباء لبنان بلغت 

ً إلى اّن اإلعانات غير المباشرة التي تقّدم . ٢٠٠٨عام  ٢ ٤٣٠و ٢٠٠٧ وتجدر اإلشارة أيضا
 .من الضرائب على التبغ المصّنع خصمبغ والتي نجھل قيمتھا تإلى مزارعي الت

  

 االستخدامات الوسيطة) د
 

تساوي االستخدامات الوسيطة عمليات شراء السلع والخدمات االستھالكية من قبل وحدات 
  .االنتاج مخصوماً منھا التغّير في المخزون، ويتم تقييمھا بأسعار السوق أي مشتملة كّل الرسوم

  

عرض االستھالك الوسيط لمختلف قطاعات النشاط االقتصادي في الفصل األول من  وقد تمّ 
  .الجزء األول

  
  

  حساب اإلستثمار وتخصيص المداخيل األولية. القسم الثاني
 

ُيقَصد بالمداخيل األولية كلفة عوامل اإلنتاج وغيرھا من العناصر التي تدخل في قيمة الناتج 
تثمار وتخصيص المداخيل األولية، لجھة الموارد، الناتج ويسّجل حساب اس. المحلي القائم

كما . المحلي القائم وسائر أنواع المداخيل األولية التي تحّصلھا الوحدات االقتصادية الوطنية
. ويسّجل، لجھة االستخدامات، المداخيل األولية المدفوعة من قبل الوحدات االقتصادية الوطنية

وبما أّنه تّم . ني المجاميع أھمية وھو الدخل الوطني اإلجماليھذا الحساب ثا رصيدويستنتج من 
وضع حساب استثمار وتخصيص المداخيل األولية لوحدات اإلنتاج فقط، فھو يسمح بتفصيل 

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

ج المحلي القائم بحسب كلفة عوامل اإلنتاج وغيرھا من التالي توزيع النات) ٣٣(يظھر الجدول 
العناصر التي تندرج ضمن قيمته أي الرواتب واألجور وملحقاتھا والضرائب غير المباشرة 

  .على المنتجات صافية من اإلعانات والفوائد وغيرھا من المداخيل واالھتالكات
  

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

  مليار ليرة لبنانية      
 2008 2004200520062007 عناصر الناتج المحلي القائم
 203 7 761 9705 2474 4935 5 المنتجات /الرسوم ناقص اإلعانات

 740 2 631 9253 1802 0853 3  الفوائد 
 658 30 108 80325 48422 36021 21 األجور والمداخيل األخرى

 524 4 273 1283 0113 9293 2 ) رصيد(ك اھتال
 124 45 774 82637 92333 86732 32 الناتج المحلي القائم = المجموع

مجموع تكاليف العمالة التي تتحّملھا المؤسسات اإلنتاجية  وملحقاتھا الرواتب واألجورتمثل 
ارات العامة من حسابات وُتستخلص الرواتب واألجور المدفوعة من قبل اإلد. واإلدارات العامة



 

انظر الجزء األول، الفصل األول، ( ١٠القطاع العام وقد تّم عرض تطّورھا في الجدول رقم 
أّما الرواتب واألجور وغيرھا من تكاليف العمالة التي تدفعھا المؤسسات اإلنتاجية ). القسم الثامن

صاءات، وقد بلغت بفضل معطيات االستق ١٩٩٧فقد تّم تقديرھا أثناء وضع حسابات سنة 
في القطاع % ٢٩.١في القطاع اإلداري و% ٨٣.٢: %٣٥.٥حصتھا من الناتج المحلي القائم 

 ٢٠٠٨و ١٩٩٨ولسوء الحظ ال تتوافر معلومات عن الفترة الممتدة بين األعوام . التسويقي
ا الذي شمل المؤسسات الكبيرة الحجم بم ٢٠٠٤وإّن استقصاء العام . لمعرفة تطّور ھذه الحصة

عدا خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية (مؤسسة خدمات  ٢٧٠مؤسسة صناعية و ٢٤٠فيھا 
مؤسسة تجارية، أظھر نسب تكاليف العمالة من أصل  ٩٦و) والخدمات المالية وخدمات التعليم
  :كالتالي ٢٠٠٣و ٢٠٠٢إجمالي القيمة المضافة في عامي 

  
  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  القطاع
  %٢٤.٢  %٢٤.٦  الصناعة

  %٣٢.٩  %٣٢.٤  دماتالخ
  %١٠.٩  %١٠.٥  التجارة

  
ً منھا اإلعانات  -حصة الضرائب غير المباشرة  سّجلت، في المقابل الناتج  من -مخصوما

ً ما بين  ً ھاما إلى  ١٩٩٧عام % ١٠.٥، إذ ارتفعت من ٢٠٠٤و ١٩٩٧المحلي القائم، تقّدما
يبة على القيمة المضافة وقد نجم ھذا االرتفاع األخير عن تطبيق الضر. ٢٠٠٤عام % ١٦.٧

 ٢٠٠٥وفي العامين . واّتساع قاعدة ھذه الضريبة في السنتين التي تلتھما ٢٠٠٢في شباط 
مباشرة وحّصتھا من الناتج  الغير ، أّدى تراجع االستھالك إلى انخفاض الضرائب٢٠٠٦و

لعامين ومع انتعاش االستھالك في ا%. ١٤.٧ثّم إلى % ١٥.٩لذي تراجع إلى االمحلي القائم 
إلى االرتفاع  ، عادت حصة الضرائب غير المباشرة من الناتج المحلي القائم٢٠٠٨و ٢٠٠٧
  %.١٦و% ١٥.٣لتبلغ 

 
إلى أصحاب ھذه الرساميل، مؤسسات الرساميل المالية المدفوعة من قبل ال عائدات الفوائد تمثل

يه أّن ھذه الفوائد ال ومن المتعارف عل. وھي ال تتضمن الفوائد التي تدفعھا اإلدارات العامة
  .تستعمل في تقدير اإلنتاج غير التسويقي وبالتالي فھي ال تشكل جزءاً من الناتج المحلي القائم

  
في الحسابات التي تشكل  المؤسسات اإلنتاجية، تناولنا وبھدف تقدير تكاليف الفوائد التي تتحّملھا

وقد تّم . ومصارف االستثمارموضوع ھذه الدراسة عائدات الودائع في المصارف التجارية 
ً لحصة دينھم إزاء المصارف . توزيع الفوائد التي تعطيھا المصارف بين العمالء المدينين وفقا

وتجدر اإلشارة إلى أن جزءاً من الفوائد التي تقبضھا المصارف يمثل أجور خدمات الوساطة 
  .المالية التي تقّدمھا ھذه المصارف

 
 
 
 



 

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

 مليار ليرة لبنانية  

 2008 2007 200420052006  المصارف معطيات

     المقبوضة الفوائد

 173 3 754 2 502 9782 0831 2  على سندات الخزينة  

 744 1 047 1 047 2792791  من غير المقيمين  

 074 4 009 5 173 4294 1714 4 ينمن مدينين آخر  

 992 8 810 8 722 6867 5336 6 المجموع

 046 6 386 6 413 8015 8324 4 الفوائد المدفوعة إلى المودعين

 0.672 0.725 0.7400.7180.701 نسبة الفوائد المدفوعة على الفوائد المقبوضة

     :توزيع الفوائد المدفوعة إلى المودعين على حساب
 134 2 996 1 754 4201 5411 1  اإلدارات العامة   

 173 1 759 206200734 غير المقيمين  

 740 2 631 3 925 1802 0853 3 مؤسسات القطاع الخاص  

 046 6 386 6 413 8015 8324 4  المجموع

  
إلى ) ل أساسيالمؤسسات التجارية بشك(وبالتالي، فإّن الفوائد التي يدفعھا القطاع الخاص 

 ٣ ٦٣١و ٢٠٠٤مليار ليرة لبنانية عام  ٣ ٠٨٥أصحاب الودائع بواسطة المصارف قّدرت بـ
% ٦.١و% ٩.٦و% ٩.٤أّي بنسبة  ٢٠٠٨مليار عام  ٢ ٧٤٠، و٢٠٠٧مليار ليرة لبنانية عام 

ً أنه في العام  ه ، لم تتجاوز ھذه الحصة ما نسبت١٩٩٧من الناتج المحلي القائم بالتتالي ، علما
٥.٣.%  

  
أّما الفوائد التي يدفعھا القطاع العام والتي ال تدخل في قيمة الناتج المحلي القائم، وإنما تندرج في 
حساب التوزيع األولي بحسب ما ھو متعارف عليه دولياً، فُتشتق من حسابات اإلدارات العامة 

واردة في الجدول وتقّدر ھذه األخيرة بحسب المعطيات ال. بعد خصم قيمة الخدمات المصرفية
من خالل تطبيق نسبة قيمة الخدمات المصرفية من أصل الفوائد على الفوائد التي تحّصلھا ) ٣٤(

يبّين الجدول التالي تطّور أعباء الدين العام وتوزيعھا بين فوائد . المصارف من سندات الخزينة
  .وخدمات مصرفية

  
  35جدول

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

 2008 2004200520062007  تقسيم أعباء الدين
 628 4 328 3755 7244 2193 4  خدمة الدين

 278 1 675693903935 قيمة الخدمات المصرفية -

 350 3 393 4724 0313 5443 3 الفوائد المدفوعة= 
  

في  مستثمرةوزع على أصحاب رؤوس األموال المن األنصبة التي تأنواع الدخل األخرى  تتألّف
وقد خضعت ھذه اإليرادات إلى تقدير . مجال اإلنتاج ومن المداخيل المختلطة للمتعھدين الفردّيين

وكما الرواتب، قّدرت . وتبقى حصص أرباح حاملي األسھم غير معروفة ١٩٩٧إجمالي عام 
  %.٤٢.٣ة من الناتج المحلي القائمفقط، وقد بلغت حصتھا النسبي ١٩٩٧ھذه المداخيل للعام 

  



 

ونتيجة لعدم توافر المعلومات الكافية تصّنف الرواتب والمداخيل عدا الفوائد في بند واحد 
  .١٩٩٨اعتباراً من العام 

  

ً إليه القيمة  االھتالكات وفي الواقع، تعتبر رصيد حساب استثمار مؤسسات اإلنتاج مضافا
لإلدارت العامة، وقد تّم عرض ھذا العنصر األخير في المقدرة الھتالك رأس المال الثابت 

  .الذي يبّين احتساب قيمة االنتاج غير التسويقي) ١٠(الجدول 
 
 احتساب الدخل الوطني القائم) ب
 

حساب استثمار وتخصيص المداخيل األولية لجملة القطاعات  رصيدإّن الدخل الوطني القائم ھو 
ً إليه رصيد وھو بالتالي يق. االقتصادية الوطنية اس على أنه يساوي الناتج المحلي القائم مضافا

للمداخيل األولية الذي يساوي المداخيل الصافية المتلقاة من الوحدات ) االستخدامات –الموارد (
) ٢٨الجدول ( S.2ويتّم استخالص ھذه األخيرة من حسابات العالم الخارجي . غير المقيمة

 .المفّصلة في الفصل التالي
  

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

 
  ٣٦جدول 

 ٢٠٠٨ -٢٠٠٤ مكّونات الدخل الوطني القائم
 مليار ليرة لبنانية    

 2008 2004200520062007  عناصر الدخل الوطني
 124 45 774 82637 92333 86732 32  الناتج المحلي القائم

 131- 86714327776- الفوائد الخارجية الصافية
 536 336644290560  المداخيل الخارجية األخرى الصافية

 530 45 410 39338 71034 33633 32  الدخل الوطني القائم= المجموع 
  

طني القائم بعد أربع سنوات من تدھور المداخيل الخارجية الصافية التي أّدت إلى نمو الدخل الو
بنسبة متدنية عن نسبة نمو الناتج المحلي القائم، استعادت ھذه المداخيل نشاطھا في العامين 

فبحسب تقديرات مصرف لبنان، انخفضت عمالة األجانب بنسبة ضئيلة : ٢٠٠٧و ٢٠٠٦
ً  وانعكست. وارتفعت مداخيل اللبنانيين العاملين في الخارج بشكل ملحوظ بين الصورة  ايضا

لتتخّطى الفوائد المحّصلة من قبل الللبنانيين على توظيفاتھم في الخارج تلك  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥
بشكل طفيف ، ارتفع الدخل الوطني القائم بنسبة تقّل ٢٠٠٨في العام . المدفوعة لغير المقيمين

للناتج % ١٩.٥مقابل % ١٨.٥(عن نسبة إرتفاع الناتج المحلي القائم من حيث القيمة اإلسمية 
  ).لقائمالمحلي ا

  



 

  حساب التوزيع الثانوي للدخل . القسم الثالث
  

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

العمالء الوطنيون يتّم تسجيل تسديد تلك التحويالت من قبل و. االجتماعية والتحويالت الجارية
ً إليه رصيد وبالتالي يساوي . على أنھا استخدامات ھذا الحساب الدخل الوطني القائم مضافا

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

 
 الضرائب المباشرة) أ
 

إن الضرائب المباشرة ھي مبالغ إلزامية تقتطعھا اإلدارات العامة من موارد القطاعات 
 .االقتصادية الوطنية ويتم تسجيلھا في استخدامات القطاع الخاص وفي موارد اإلدارات العامة

  

وتشبه . بة على الدخل والضريبة على األمالكالضري: ھناك نوعان من الضرائب المباشرة
الضريبة على السيارات الخاصة الضريبة المفروضة على األمالك وقد تّم احتسابھا مع 

ويظھر . الضرائب المباشرة بخالف التصنيف اإلداري الذي يدرجھا في رسوم االستھالك
قطع ائب مثلما ظھرت في المبالغ التي تستوفيھا اإلدارة المركزية من ھذه الضر) ٣٧(الجدول 

  .حساب الدولة
  
 ٣٧جدول 

  ٢٠٠٨ -٢٠٠٤توزيع الضرائب المباشرة حسب نوعھا 
 مليار ليرة لبنانية 

 2008م 2004200520062007 الضريبة نوع
 585 1 142 1841 8019071 ضريبة الدخل

 784 396409579526 على األمالك الضريبة
 385 238237265276 على السيارات الضريبة
 754 2 944 0291 5542 4351 1 المجموع

  أرقام مؤقتة: م
  

 االشتراكات االجتماعية) ب
 

تشمل االشتراكات االجتماعية التي تمكنا من إحصائھا في ھذه الحسابات االشتراكات المحّصلة 
الموظفين من قبل الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والمبالغ التي تقتطعھا الدولة من رواتب 

غير أّن ھذه الدراسة لم تتطّرق إلى المساھمات اإللزامية في . الحكوميين لتغذية صندوق التقاعد
صناديق أخرى كتعاونية الموظفين الحكوميين، وذلك بسبب عدم وجود معلومات إحصائية تتعلّق 

  .بھذا الموضوع
 

ل إلى الصندوق الوطني ويفترض بجميع االشتراكات، بما فيھا تلك التي يدفعھا أرباب العم
للضمان االجتماعي، أن تكون مدفوعة من قبل الُمسَتخَدمين إذ يتم احتسابھا ضمن تعويضات 

  .العمل ويتّم تسجيلھا على أنھا موارد لإلدارات العامة
 

وُتدرج المبالغ المدفوعة من قبل الدولة إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في الموازنة 
اشتراكات متوجبة على رّب عمل يوّظف متعاقدين ال  ت وليس على أنھافي بند التحويال



 

تبقى تلك المدفوعات . يتمتعون بصفة الموظفين الحكوميين وبالتالي يخضعون إلى قانون العمل
مليار عام  ٣٤٠و ٢٠٠٤مليار عام  ٨٠و ٢٠٠٠مليار ليرة لبنانية عام  ٦٠(غير منتظمة 

وقد تّم استثناء ھذه المدفوعات ).  ٢٠٠٨ليار عام م ١٠٠، و٢٠٠٦مليار عام  ٢٢٠و ٢٠٠٥
  .من أجور العّمال واالشتراكات االجتماعية

  
 ٣٨جدول 

 ٢٠٠٨ -٢٠٠٤ االقتصاديينالعمالء االشتراكات االجتماعية المدفوعة من قبل 
  مليار ليرة لبنانية      

 2008 2007 200420052006  نوع االشتراك

 999 049 1 759946865 جتماعياالشتراكات في صندوق الضمان اإل
 85 79 868585  إشتراكات الموظفين الحكوميين

 084 1 128 1 031951 8451   المجموع

  
 التقديمات االجتماعية) ج

 
وھي تفوق تلك المسّجلة في  )II.2(تظھر التقديمات االجتماعية على أنھا موارد في الحساب 

معيشية المقيمة تحصل باإلضافة إلى التقديمات المحلية، االستخدامات باعتبار أّن بعض األسر ال
وقّد قّدرت معاشات التقاعد المدفوعة من الخارج . على معاشات تقاعد تدفعھا ھيئات غير مقيمة

. بفضل االستقصاء حول األوضاع المعيشية لألسر ١٩٩٧مليار ليرة لبنانية في العام  ٢٣بـ 
  .  سبب عدم توافر المعلوماتوأبقيت ثابتًة خالل الفترة التي تلت ب

 
  ٣٩جدول 

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

 2008 2004200520062007  نوع التقدمة

 878 812801829939 تقديمات صندوق الضمان اإلجتماعي
 492 444439451536 تعويضات المرض   
 235 217221231٢٢٤  عائليةالتعويضات ال   
 151 150141147١٧٩  تعويضات نھاية الخدمة   

    معاشات التقاعد 
 955 821874935909 المدفوعة من الدولة  
 25 23232324 المدفوعة من الخارج  

 858 1 872 7871 6981 6561 1   المجموع

 
فھي تقتصر على ) المسّجلة لجھة االستخدامات(يون العمالء الوطنقّدمھا يأّما التقديمات التي 

التعويضات التي يدفعھا الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وعلى معاشات التقاعد التي 
مليار  ٨١٢إلى  ١٩٩٧مليار ليرة لبنانية في العام  ٤٠٧وقد ارتفعت األولى من . تدفعھا الدولة

، وارتفعت ٢٠٠٨مليار في العام  ٨٧٨و ٢٠٠٧مليار في العام  ٩٣٩ثّم إلى  ٢٠٠٤في العام 
  .مليار خالل الفترات ذاتھا ٩٥٥و ٩٠٩مليار ومن ثّم إلى  ٨٢١إلى  ٥٢٨الثانية من 



 

وكما االشتراكات اإلجتماعية، لم يتم التطّرق إلى المنافع التي تقّدمھا صناديق أخرى في 
 .الحسابات الواردة في ھذه الدراسة

   
  ساب الدخل الوطني المتاح القائم التحويالت الجارية واحت) د

 
إيرادات الدولة غير الضريبية، : ثالثة أنواع من التدفقات ھي" التحويالت الجارية"يشمل باب 

والمساعدات التي تقّدمھا الدولة لألفراد والجمعيات وھيئات أخرى مقيمة أو غير مقيمة من 
  .قيمين إلى األسر المعيشية المقيمةالقطاع الخاص، وأخيراً التحويالت الجارية من قبل غير الم

  
مع ھامش من التعديل يتعلق بالمساعدات قطع حساب الدولة يتّم استخالص البابين األولين من 

  .المقّدمة بواسطة إدارات أخرى
  

ُتشتق التحويالت الخارجية الصافية من األساليب المعتمدة لتقدير مختلف بنود ميزان 
  .لي ھذه األساليبالمدفوعات، ويتناول الفصل التا

 
 40جدول 

  ٢٠٠٨ -٢٠٠٤  الت الجارية المحصلة حسب نوعھاتحويتوزيع ال
  لبنانية مليار ليرة  

 2008 2004200520062007  نوع التحويل

 327 303283298327 ضريبية  الإيرادات الدولة غير 
 233 160124175199  إعانات

 359 11 367 1366 8286 4283 4 الحواالت الخارجية الصافية
 919 11 894 6096 2356 8914 4  المجموع

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

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

  
  ٤١جدول 

  ٢٠٠٨ -٢٠٠٤المتاح القائم  إحتساب الدخل الوطني
  مليار ليرة لبنانية

   2004200520062007 2008 

 530 45 410 39338 71034 33633 32  الدخل الوطني القائم
 25 23232324 معاشات التقاعد الوافدة من الخارج

 377 11 374 1436 8386 4423 4 الحواالت الخارجية الصافية
 17- 7-7-11-13-  مات الدوليةناقص المساھمات للمنظ

 914 56 801 55344 56140 78737 36 الدخل الوطني المتاح القائم= المجموع 

  
، مالت التحويالت الخارجية الصافية إلى االنخفاض، ٢٠٠٢و ١٩٩٧في الفترة الممتدة ما بين 

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

مّما جعل نمو الدخل الوطني المتاح القائم يتجاوز نمو الناتج المحلي القائم من حيث القيمة 
ويالت الخارجية الصافية إّن مستوى التح). للناتج المحلي القائم% ٥.٥مقابل % ١٢.٨(الجارية 



 

من ھذا الناتج عام % ١١.٦إنخفض إلى  ١٩٩٧من الناتج المحلي القائم عام % ١٨.٣الذي بلغ 
حيث سّجل ميزان  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧و ٢٠٠٦وعاد ليرتفع بشكل ملحوظ في األعوام  ٢٠٠٥

من الناتج % ٢٥.٢شّكلت ھذه التحويالت  ٢٠٠٨وعام . المدفوعات مرة أخرى فوائض كبيرة
  .٢٠٠٧في العام % ١٦.٩محلي القائم مقابل ال
  
  

 حساب استعمال الدخل. القسم الرابع
 

يسّجل حساب استعمال الدخل االستھالك الوطني من حيث االستخدامات والدخل الوطني المتاح 
 .ھذا الحساب االّدخار الوطنيرصيد ويساوي . القائم من حيث الموارد

  
، اتّجه إلى االنخفاض المّطرد وال سّيما من ١٩٩٨العام  بعد أن شھد اإلّدخار الوطني نمواً في

وبالتالي، فإّن معّدل االدخار اإلجمالي الذي وصل إلى . ٢٠٠٢وحتى العام  ٢٠٠٠العام 
ويبدو أن ھذا التطّور مرتبط بتطّور . ٢٠٠٢عام % ٧.٧انخفض إلى  ١٩٩٧عام % ١٣.٤

لفترة األخيرة كما يتبّين من دراسة ميزان التحويالت الخارجية التي شھدت انخفاضاً حاداً خالل ا
% ١٢.٤، بلغ معّدل اإلّدخار ٢٠٠٣وبالتالي، مع انتعاش ھذه التحويالت في العام . المدفوعات

وخالل الفترة الممتدة . ٢٠٠٥عام % ١٢.٩ثم ارتفع إلى  ٢٠٠٤عام % ١١.١ثّم تراجع إلى 
ھالك وبالتالي بلغ معّدل اإلّدخار ، تجاوز نمو المداخيل المتاحة نمو االست٢٠٠٨و ٢٠٠٦بين 

  .٢٠٠٨عام % ٢١.٨و ٢٠٠٧عام % ١٧.٨الوطني 
  
  

 حساب رأس المال. القسم الخامس
 

يسّجل حساب رأس المال، من حيث االستخدامات، التكوين القائم لرأس المال الثابت والتغّير في 
ّجل، من حيث الموارد، ويس. العمالء الوطنيونقوم بھا يالمخزون والتحويالت الرأسمالية التي 

 .اإلّدخار اإلجمالي والتحويالت الرأسمالية المقبوضة
  

تمّثل التحويالت الرأسمالية المسّجلة في خانة االستخدامات، مساعدات إعادة اإلعمار التي تدفعھا 
وبعد أن كانت قيمة . الدولة لمھّجري الحرب والتحويالت المدفوعة إلعادة إعمار جنوب لبنان

انخفضت تدريجياً ) ١٩٩٧مليار ليرة لبنانية عام  ٤٨١(يالت مرتفعة في البداية ھذه التحو
، عادت حركة إعانات إعادة اإلعمار ٢٠٠٤ومنذ العام . ٢٠٠٣و ٢٠٠٢لتصبح زھيدة بين 

مليار عام  ١٠٠و ٢٠٠٧مليار ليرة لبنانية عام  ١٠٥وإنما بنسبة طفيفة حيث بلغت قيمتھا 
٢٠٠٨.  

  

مسّجلة في خانة الموارد، فضالً عن تلك المسّجلة في خانة االستخدامات، وتشتمل التحويالت ال
ً انخفاضاً . على صافي التحويالت الرأسمالية القادمة من الخارج وقد شھدت ھذه األخيرة أيضا

ً إذ انتقلت من  ثم  ٢٠٠٢مليار عام  ٣٧٥إلى  ١٩٩٧مليار ليرة لبنانية عام  ١ ٩٩٩تدريجيا
 ١٢٥و  ٢٠٠٦مليار عام  ٤ ٠٩٦و ٢٠٠٥مليار عام  ١ ٢٧٩صل إلى استعادت زخمھا بعدئذ لت

إالّ أّن ھذه التقديرات ھي أولّية وناجمة عن . ٢٠٠٨مليار عام  ٣ ٧٩٢و ٢٠٠٧مليار عام  ٢
  .تقديرات ميزان المدفوعات المبينة في الفصل التالي

  
ً رصيد ُيطلق على  أو االحتياجات  حساب رأس المال اسم القدرة التمويلية إذا كان إيجابيا

 ً ً بحاجة إلى تمويل خارجي. التمويلية إذا كان سلبيا وكما . كان مجموع االقتصاد اللبناني دائما
، لم تكن قدرة األسر المعيشية على التمويل كافية لتلبية احتياجات )٤٢(يتبّين من الجدول رقم 



 

ث سّجل االقتصاد حي ٢٠٠٨و ٢٠٠٦مؤسسات اإلنتاج واإلدارات للتمويل، باستثناء العامين 
 ً   .فائضا

  
  ٤٢جدول 

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

  مليار ليرة لبنانية
 2008 2004200520062007  الوحدة اإلقتصادية

 867- 631 2-576 2-961 1-529 2-  اإلدارات العامة 
 157 9- 185 7-447 4-067 4-194 4- مؤسسات اإلنتاج

 432 12 460 7799 94510 4114 5 األسر

 409 2 357-757 0833 1-311 1- المجموع
  

اّدخار ھذه األسر  على التمويلبحسب نظام المحاسبة المعتمد، تساوي قدرة األسر المعيشية 
التحويالت الرأسمالية القادمة من مضافاً إليه مداخيل المؤسسات اإلنتاجية غير الموّزعة وصافي 

وبالتالي فإّن قدرة األسر . ١١ويفترض أن ُتدفع ھذه األخيرة بالكامل إلى األسر المعيشية. الخارج
كما تّم تعريفھا تعتمد على التحويالت الخارجية الجارية والرأسمالية على  على التمويلالمعيشية 
ً ، بلغت القدرة التموي٢٠٠٨وفي العام . حّد سواء ألف مليار  ١٢ما يزيد عن (لية مستوى قياسيا

بفضل التحويالت الھامة المسّجلة، وبالتالي تخّطت بنسبة كبيرة حاجات ) ليرة لبنانية) تريليون(
  .مؤسسات االنتاج واإلدارات إلى التمويل في تلك السنة

  
ت في القطاع إّن حاجات مؤسسات اإلنتاج التمويلية تساوي التكوين القائم لرأس المال الثاب

وبالتالي فإّن تطّور . التسويقي والتغّير في المخزونات ناقص المبالغ التي ُتخصم على أنھا اھالك
االحتياجات التمويلية لدى مؤسسات اإلنتاج قد تبع تطّور االستثمارات في القطاع الخاص الذي 

  .٢٠٠٨و ٢٠٠٧وارتفاعاً كبيراً عامي  ٢٠٠٥شھد تراجعاً عام 
  

ويفوق ھذا العجز بكثير قيمة . دارات العامة إلى التمويل فتساوي العجز المالي العامأما حاجة اإل
 ً من الناتج % ١٥.٧وھو كان يمثل . االستثمارات العامة لكنه يميل إلى االنخفاض تدريجيا

تراجعت  ٢٠٠٧وعام . ٢٠٠٢من الدخل الوطني المتاح القائم عام % ١٤.٥المحلي القائم و
، شّكل العجز المالي العام ٢٠٠٨وفي العام %. ٦.٥و% ٧.٧لتتالي إلى ھاتين النسبتين با

غير أننا نذكر . فقط من الدخل الوطني القائم المتاح% ١.٥فقط من الناتج المحلي القائم و% ١.٩
بأّن ما تقّدم ھو العجز في الميزانية الذي ال يشمل العجز في عمليات الخزينة الخارجة عن 

جيل سلفات الخزينة إلى شركة كھرباء لبنان على أنھا إعانات وليس سلفات، ولو تّم تس. الميزانية
  .لكان ھذا العجز أكبر

  
  

                                                 
  .نذكر أيضاً بأّن المؤسسات الفردية ال تصّنف ضمن األسر وإنما ضمن المؤسسات اإلنتاجية األخرى  ١١



 

 الحساب المالي. القسم السادس
 

يسّجل الحساب المالي، من حيث االستخدامات، التغّير في الديون والحقوق، كما يسّجل، من 
لحساب المالي القدرة رصيد ا ويساوي. العمالء الوطنيون حيث الموارد، التغّير في ديون

وترتكز . وينجم ھذا التساوي عن مبدأ التوازن العام للحسابات. التمويلية أو الحاجة التمويلية
وھكذا، فإّن . أساليب القياس المعتمدة في وضع الحسابات إلى حّد بعيد على مبدأ التوازن ھذا

حقوقھا في حين تتّم تغطية حاجة  قدرة األسر المعيشية على التمويل تترجم بزيادة متكافئة في
وأخيراً . مؤسسات اإلنتاج إلى التمويل بزيادة المساھمات وبالقروض التي يتم الحصول عليھا

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

لي ضمن األبواب والديون الواردة في الحسابات الحالية بحسب التصنيف الدو الحقوق تّم تبويب
، األسھم (F4)، القروض(F3)، األوراق المالية غير األسھم (F2)النقد والودائع : األربعة التالية

 .(F5)أو المساھمات 
  

  (F2)التغّير في النقد والودائع ) أ
  

إّن النقد والودائع التي أحصيت في ھذه الدراسة تشمل فقط األوراق النقدية بالليرة اللبنانية التي 
درھا المصرف المركزي والودائع التي يودعھا المقيمون لدى الجھاز المصرفي وصافي يص

موجودات المصارف اللبنانية في الخارج، وھي ال تشمل األوراق النقدية بالدوالر أو بالعمالت 
وقد تّم أيضاً . في المصارف خارج لبنان) عدا الجھاز المصرفي(األخرى وال ودائع المقيمين 

وإّن األرقام المعتمدة ھي مأخوذة من البيانات المتعلقة . قد والودائع العائدة للقطاع العاماستثناء الن
  .بالكتلة النقدية الصادرة عن مصرف لبنان

  
ً للقطاع الخاص غير  يشّكل التغّير في الكتلة النقدية مورداً للجھاز المصرفي واستخداما

األسر المعيشية والتغّير في حساب وتتألف الكتلة بجزء كبير منھا من ودائع . المصرفي
وھكذا فإّن التغّير في . الصندوق والمصرف للشركات غير المالية والتي يمكن اعتبارھا زھيدة

ثّم إلى  ٢٠٠٧مليار عام  ٩ ٥٥٤إلى  ٢٠٠٦مليار عام  ٥ ٠٩٠الكتلة النقدية التي ارتفعت من
درة التمويلية لألسر المعيشية ھو بجزء منه انعكاس لتطّور الق ٢٠٠٨مليار في العام  ١٣ ٣٩٠

  ). أنظر أعاله(
  

  ٤٣جدول 
  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٤صافي موجودات الجھاز المصرفي الخارجية تغّير الكتلة النقدية و

  مليار ليرة لبنانية  
 2008 2004200520062007 النقد نوع
 494 12 353 9871-513 1-98-  بالليرة اللبنانية النقد

 895 200 0778 5736 0005 7يةبالعمالت األجنب الودائع
 390 13 554 0909 0605 9024 6 الموارد= المجموع 

 218 5 070 2133 1264 2551 صافي الموجودات الخارجية للمصارف
 608 18 624 30312 1869 1575 7االستعماالت = المجموع

  .ثابتةيحتسب تغيير الودائع بالعمالت األجنبية بأسعار صرف : مالحظة 
  

المكّونة من عمالت أجنبية وليرة لبنانية من  دوتأتي التقلّبات القوية المسّجلة في تركيبة النق
ومن الفرق في الفائدة على الليرة اللبنانية وعلى  التقلبات الظرفية للثقة في العملة الوطنية



 

العمالت األجنبية وتجدر اإلشارة إلى أّنه تم احتساب تغّيرات الودائع في . العمالت األجنبية
  .بسعر صرف ثابت

   

  
ولجھة االستخدامات، تضاف الزيادة في صافي الموجودات الخارجية التي تملكھا المصارف 

وتساوي الزيادة في صافي الموجودات . المقيمة إلى قيمة التغّير في العملة التي يملكھا المقيمون
ً م نھا ودائع غير المقيمين، وھي الخارجية ودائع المصارف اللبنانية في الخارج مخصوما

  .ميزان المدفوعاترصيد وإّن ھذا التغّير، بحسب تعريفه، يساوي . تحتسب بسعر صرف ثابت
  

  

  تغّير األوراق المالية غير األسھم) ب
 

وحدھا سندات الخزينة اللبنانية أخذت باالعتبار وأھملت األوراق المالية الصادرة عن القطاع 
توزيع سندات الخزينة بحسب ) ٤٤(ويظھر الجدول رقم . الخاص أو القطاع الخارجي

  .١٢المكتتبين
  

 
من حيث االستخدامات، يتم تسجيل تغّير سندات الخزينة التي يكتتب فيھا المصارف والمقيمون 

. أما تلك التي تكتتب فيھا اإلدارات المستقلة فھي تستثنى وفقاً ألصول توحيد الحسابات. اآلخرون
لتي يكتتب فيھا المقيمون تعتبر السندات التي يكتتب فيھا غير المقيمين إضافة إلى السندات ا
ولكن تجدر اإلشارة إلى أن توزيع سندات الخزينة بين مكتتبين مقيمين . موارد لإلدارات العامة

ً على وجه الدقة ويفترض اّن تكون سندات الخزينة بالليرة . ومكتتبين غير مقيمين ليس معروفا
قيمين وتلك المتداولة بالعمالت األجنبية خارج المصارف في حوزة غير لبنانية في حوزة م

  .مقيمين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
أما السندات التي . أخوذة من ميزانيات ھذه المصارف الصادرة عن مصرف لبنانسندات الخزينة التي تكتتب فيھا المصارف مإّن  ١٢

ان ل مصرف لبن رات السندات . يكتتب فيھا الجمھور واإلدارات العامة فتحتسب إستناداً إلى اإلحصاءات المتوافرة من قب وتحتسب تغي
ه. بالعمالت األجنبية بحسب سعر صرف ثابت اوت ال يستھان ب اك تف ان ويبدو أن ھن ة وإحصاءات مصرف لبن ين حسابات الخزين .  ب

  .وبالتالي عمدنا إلى تقدير األرقام المعتمدة في الحسابات الوطنية
  



 

  ٤٤جدول 
  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٤تغير سندات الخزينة حسب الجھة المكتتبة 

  مليار ليرة لبنانية
 2008 2004200520062007 تبةتالمك الجھة

 بالليرة اللبنانية السندات 
 253 475 3612508601- اإلدارات العامة

 715 6 626 7913442 5712 1 *المصارف
 106- 148-672366-896 1-  غيرھا وتعديالت

 863 6 954 5703 3701 6872-  المجموع
 السندات بالعمالت األجنبية 

 952- 296209 4486953 3  *المصارف
 218 33969-24  مؤسسات مالية

 447 864250 1-374533  غيرھا
 288- 442528 1961 8461 3 مجموعال
 ما عدا المكتتبة من اإلدارات العامة مجموع السندات 

 763 5 836 6402 4863 0193 5 *المصارف
 112 79-704375-872 1- المقيمون من القطاع الخاص

 447 864250 1-374533 غير المقيمين
 322 6 007 1523 3152 5213 3 المجموع الموحد

  .مصرف لبنان والمصارف التجارية* 
  

، اتجھت إصدارات سندات الخزينة بالعمالت إلى الحلول مكان إصدارات ٢٠٠٤في العام 
وعام . وقد استأثرت المصارف بأكبر نسبة من ھذه السندات. سندات الخزينة بالليرة اللبنانية

فية من التسديدات بشكل ، تراجعت نسبة سندات الخزينة الصادرة بالعمالت األجنبية صا٢٠٠٥
مليار مكتتبة من قبل  ٦٦٢مليار ليرة لبنانية بأسعار صرف ثابتة منھا  ١ ١٩٦(+ ملحوظ 

مليار من أصل مجموع إصدارات صافية بلغت  ٣ ٤٧٢مقابل  والمؤسسات المالية المصارف
، أظھرت أصول ميزانية مصرف لبنان ٢٠٠٧عام ). ٢٠٠٤في  ةمليار ليرة لبناني ٣ ٨٤٦
مقابل انخفاض بند فروقات ) مليار ليرة لبنانية ٢ ٥٠٠ -(فاض في محفظة سندات الخزينة انخ

وإن ھذه الكتابة . من قانون النقد والتسليف ١١٥القطع المدرج ضمن الخصوم بموجب المادة 
، ٢٠٠٨وفي العام . ب اإلصدارات صافية من التسديداتالمحاسبية لم تحتسب في احتسا

نة بالعملة الوطنية زخمھا ، حيث أّن اإلصدارات صافية من التسديدات ت الخزياستعادت سندا
  .%٧٣.٦ارتفعت بنسبة 

  
  التغّير في التسليف) ج

 
تمثل المبالغ المسّجلة لجھة االستخدامات تغّير الُسلَف المصرفية المبينة في اإلحصاءات المتعلقة 

وبسبب عدم . لى المؤسسات العامةبالوضع النقدي إضافة إلى تقديرات ُسَلف الخزينة الممنوحة إ
توافر ميزانية عمومية موّحدة لمجموع المؤسسات المالية،  لم تحتسب في النظام المحاسبي 
. المعتمد القروض الممنوحة للقطاع غير المالي من قبل المؤسسات الخارجة عن النظام النقدي

 .الممنوحة لإلدارات العامةأما لجھة الموارد فتتضّمن القروض أيضاً صافي الُسلَف الخارجية 



 

  ٤٥جدول 
  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٤ تغير التسليفات والقروض حسب نوعھا

  مليار ليرة لبنانية  
 2008 2004200520062007 التسليفات نوع

   التسليفات المصرفية
 746 5 163914 4646781 1 للقطاع الخاص 
 807 3- 118-137 2231 1-190 1-  )صافية(للقطاع العام  

 8- 35-9-1518 تسليفات    
 799 3- 83-146 2311 1-341 1- ودائع القطاع العام-    

 939 1 300796 5452-274 مجموع التسليفات المصرفية
 430 2 403 3701 5117341 سلفات الخزينة

 369 4 199 6702 7851883 اإلستعماالت مجموع
 196 307140112632  القروض الخارجية

 566 4 831 7832 0923293 1 الموارد: مجموعال
 

بعد ان سّجلت  ٢٠٠٤زخمھا في العام  الُسَلف المصرفية المقّدمة للقطاع الخاص استعادت
، عادت ھذه الُسَلف ٢٠٠٥في عام . ٢٠٠٣و ١٩٩٧تباطؤاً واضحاً خالل الفترة الممتدة ما بين 

ولكنھا لم تستعد المستوى التي بلغته في العام  ٢٠٠٧و ٢٠٠٦لتتراجع ثم استعادت زخمھا في 
مقابل  ٢٠٠٧مليار ليرة لبنانية عام  ٩١٤وقد بلغ مجموع الُسَلف صافية من التسديدات . ٢٠٠٤
شھدت الُسَلف المصرفية نمواً قياسياً بفضل  ٢٠٠٨غير أنه في العام . ٢٠٠٤مليارعام  ١ ٤٦٤

تطّور توزيع الُسَلف في القطاع المالي بحسب التالي  )٤٦(يظھر الجدول . الفائض في السيولة
  . القطاع المستفيد بحسب بيانات مصرف لبنان

  
وتختلف ھذه الُسَلف عن تلك التي تدرج في دراسة الوضع النقدي ألنھا تشمل الُسَلف التي تقّدمھا 

ف لكنھا تسمح بتحديد التقلبات في توزيع الُسلَ . مؤسسات االقراض الخارجة عن النظام النقدي
ونالحظ على سبيل المثال أن القروض الممنوحة لقطاع البناء ھي . بحسب القطاعات وتطّورھا

  .٢٠٠٨التي سجلّت أكبر نسبة نمو في العام 
 

  ٤٦جدول 
  ٢٠٠٨ - ٢٠٠٤ تغير التسليفات المصرفية إلى القطاع الخاص حسب القطاعات اإلقتصادية

  مليار ليرة لبنانية

 2008 2004200520062007  قطاعال

 ٦٤ 1634-5452- الزراعة
 753 38519131592  الصناعة
 745 1 414111440-293  البناء

 014 1 41067891-404  التجارة
 301 1 675 139807821 الخدمات

 235 1 86197254485 المالية المؤسسات
 306 5418915190 األخرى المؤسسات

 937 157 5823988851 أفراد
 355 7 462 1305 8892832 1 المجموع

 

ويعكس التغّير في القروض . صافية من الودائعُسَلف النظام المصرفي للقطاع العام  ُتحَتَسب
تبقى ھذه األخيرة زھيدة، فالمصارف . التغّير في الودائع أكثر مما يعكس التغّير في القروض



 

وعلى ما يبدو انعكست في العام . الخزينةتمّول القطاع العام من خالل االكتتابات في سندات 
االكتتابات الھامة التي قام بھا مصرف لبنان والمصارف التجارية في سندات الخزينة  ٢٠٠٨

: في زيادة ودائع الخزينة العامة لدى مصرف لبنان بشكل ملحوظ )مليار ليرة لبنانية ٥ ٧٦٣(+
  ). مليار ليرة لبنانية ٣ ٧٩٩ (+

 

فالنظام . مثل شركة كھرباء لبنان ليست معروفة بدقة لى المؤسسات العامةُسَلف الخزينة إ إنّ 
وتبقى المبالغ . المحاسبي الحالي للقطاع العام ال يسمح بمعرفة تقسيم الُسَلف بحسب المستفيدين

  .المشار إليھا تقريبية وتسمح بإيجاد توازن في حسابات اإلدارات العامة
  

التي أدرجت فھي تلك التي حصل عليھا مجلس اإلنماء العام االستدانات الخارجية للقطاع  أّما
تلجأ الحكومة . واإلعمار والھيئات الحكومية األخرى كما وردت في احصاءات مصرف لبنان

  ).يورو بوندز(إلى التمويل الخارجي من خالل إصدار سندات بالعمالت األجنبية 
  

 تغّير األسھم أو المساھمات) د
 

ً أية مع وتمثل األرقام المشار إليھا لجھة . طيات عن ميزانيات الشركاتال توجد حاليا
االستخدامات بالمبدأً تغير حقوق األسر المعيشية على ملكية مؤسسات اإلنتاج أكانت شركات 

كما وتتضمن ھذه األرقام المبالغ المدفوعة من قبل األسر المعيشية . مغفلة أو مؤسسات فردية
بفضل االستقصاء  ١٩٩٧مليار ليرة لبنانية عام  ١ ٣٢٨ ّدرت بـلشراء المساكن الجديدة، والتي ق
ومع غياب معطيات عن السنوات التالية تم تقدير مساھمة . حول األوضاع المعيشية لألسر

 . األسر المعيشية في التكوين القائم لرأسمال مؤسسات اإلنتاج بحسب المبالغ المتبقية
  

مقيمين االستثمارات المباشرة لغير المقيمين وتقّدر أما لجھة الموارد، فُتضاف إلى مساھمات ال
  .راجع الفصل التالي.ھذه االستثمارات في إطار ميزان المدفوعات 



 

  الفصل الثاني
  حسابات العالم الخارجي وميزان المدفوعات

 
 

ل العمليات الُمنجزة مع العالم الخارجي في أربعة حسابات تستنتج منھا البنود الُموازِنة  ُتسجَّ
 : ساسية لميزان المدفوعاتاأل

I.  الميزان التجاريرصيده حساب تبادل السلع والخدمات الذي يساوي.  
II.     العمليات ميزان رصيده حساب المداخيل األولية والتحويالت الجارية الذي يساوي

 .ةالجاري
III.القدرة التمويلية أو االحتياجات رصيده حساب التحويالت الرأسمالية الذي يساوي  ١

 .التمويلية
III.العجز أو الفائض في ميزان المدفوعاترصيده الحساب المالي الذي يساوي  ٢. 

  
  .المختلفةاألرصدة ھذه ) ٤٧(يعرض الجدول 

  
  ٤٧جدول 

  ٢٠٠٨ -٢٠٠٤تطور مختلف األرصدة لميزان المدفوعات 
  مليار ليرة لبنانية  

 2008 2004200520062007 نوع الرصيد

 174 13 509 0669 0017 1357 7  الميزان التجاري

 790 11- 028 7-727 6-638 4-920 3-  صافي الدخل والحواالت الجارية+ 

 384 1 481 3633392 2152 3  ميزان العمليات الجارية= 

 792 3- 125 2-096 4-279 1-904 1-  صافي تحويل الرساميل + 

 409 2- 757357 3-083 3111 1 الحاجة إلى التمويل/القدرة على التمويل= 

 810 2- 427 3-456-210 2-567 1-  صافي التمويل الخارجي+ 

 447- 250-864 5341-374-  القروض  

 196- 632-112-140-307-  سندات الخزينة  

 167 2- 544 2-208 2-536 1-886-  صافي إستثمارات مباشرة  

 218 5- 070 3-213 4-126 1-255- ميزان المدفوعات= 

  
يعتبر الرصيد اإليجابي في حساب العالم الخارجي عجزاً في ميزان مدفوعات البلد، : الحظةم

 ً وعلى ھذا األساس يكون ميزان المدفوعات قد سّجل فائضاً . بينما يعتبر الرصيد السلبي فائضا
  .٢٠٠٨إلى  ٢٠٠٤خالل الفترة الممتدة من 

  
  

  حساب تبادل السلع والخدمات. القسم األول
  

ل في حساب تبادل السلع والخدمات مع العالم الخارجي الصادرات لجھة االستخدامات،  ُتَسجَّ
سبق وتناولنا ھذه المجاميع في الفصلين الثاني والخامس من الجزء . والواردات لجھة الموارد

وإّن رصيد ھذا الحساب الذي يطلق عليه اسم الميزان التجاري له معنى أشمل من المعنى . األول
صطلح ألّن عمليات التبادل ھذه ال تقتصر على البضائع وحسب بل تشتمل أيضاً الجاري للم

 . على الصادرات من الخدمات الصافية



 

انخفض العجز في تبادل  ٢٠٠٢و ١٩٩٧بين . كان الميزان التجاري في لبنان في عجز دائم
ركود  مليار نتيجة ٥ ٤٤٠مليار ليرة لبنانية إلى  ٨ ٠٠٩السلع والخدمات مع الخارج من 

، ارتفع العجز من جديد ٢٠٠٤و ٢٠٠٣في العامين . الواردات ونمو الصادرات بشكل ملحوظ
مليار، نتيجة نمو الواردات بنسبة تفوق نسبة  ٧ ١٣٥مليار ليرة لبنانية ثّم  ٦ ٢٤٢ليصل إلى 

ً على المستوى ذاته ٢٠٠٦و ٢٠٠٥وفي العامين . نمو الصادرات وفي  .استقر العجز تقريبا
مليار  ١٣ ١٧٤مليار و ٩ ٥٠٩سجل العجز مستويات قياسية إذ بلغ  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ العامين

من الناتج % ٣٣كان ھذا العجز يمثل  ١٩٩٧عام  .على التوالي بسبب نمو مرتفع للواردات
من % ١٨.٨لم يمّثل ھذا العجز إال  ٢٠٠٢عام . من االنفاق الوطني% ٢٤.٨المحلي القائم و

وقد ارتفعت ھذه النسب بالتتالي إلى . من اإلنفاق الوطني% ١٥.٩الناتج المحلي القائم و
% ٢٠.١و% ٢٥.٢و ٢٠٠٦عام % ١٧.٣و% ٢٠.٩وإلى  ٢٠٠٥عام % ١٧.٥و% ٢١.٣
  %.٢٢.٧و% ٢٩.٢: ١٩٩٧ّمما كانت عليه في العام  ٢٠٠٨واقتربت في العام  ٢٠٠٧عام 

  

ض نتيجة زيادة تقديرات تجدر اإلشارة إلى أّنه تمت مراجعة تقديرات الميزان التجاري لتخفّ 
  .الصادرات من الخدمات الصافية

  
 

  حساب المداخيل األولية والتحويالت الجارية. القسم الثاني
  

ل ھذا الحساب، لجھة االستخدامات، المداخيل األولية التي يدفعھا قطاع العالم الخارجي  ُيَسجِّ
ويبّين، لجھة الموارد، . الخارجللمقيمين اللبنانيين إضافة إلى التحويالت الصافية الوافدة من 

رصيد حساب تبادل السلع والخدمات ويسّجل المداخيل األولية التي يدفعھا االقتصاد الوطني 
 .لغير المقيمين

  

وكما الميزان التجاري، فإن ھذا . ةالجاري عملياتالرصيد لميزان ھذا الحساب  رصيديساوي 
من . عجز بالنسبة للبنانرجي مما يشير إلى الميزان األخير إيجابي بالنسبة إلى العالم الخا

انخفاضاً تبعاً لتحّسن الميزان التجاري لصالح  ةالجاري العمليات ، سّجل ميزان٢٠٠٢إلى ١٩٩٧
ً حاداً بعد أن استعادت التحويالت نشاطھا ٢٠٠٣لبنان، وفي العام  وفي العام . سّجل انخفاضا

التحويالت الجارية إلى ارتفاع ميزان  ، أّدت الزيادة الكبيرة في الواردات وتباطؤ٢٠٠٤
عاد ھذا الميزان  ٢٠٠٥عام . ١٩٩٧إلى المستوى الذي كان عليه عام  ةالجاريالعمليات 

إلى  ٢٠٠٦عام  وقد أّدى جمود الواردات والحركة القوية للتحويالت إلى لبنان. لينخفض مجدداً 
، ارتفع عجز ٢٠٠٧ي العام ف. انخفاض الميزان الجاري إلى أدنى مستوى له منذ عشر سنوات

ثم عاد وانخفض  ٢٠٠٥لبنان لناحية العمليات الجارية مع العام الخارجي ليبلغ مستواه في العام 
  .نتيجة االرتفاع الكبير في التحويالت ٢٠٠٨في العام 

  

  .نورد في ما يلي عرضاً لتطّور عناصر ھذا الحساب
  

  المداخيل األولية) أ
   

ً اسم تشمل المداخيل األولية، ا اإلنتاج، األجور والفوائد مداخيل عوامل لتي يطلق عليھا أيضا
  .وغيرھا من إيرادات العمل أو رأس المال

  
التي يحصل عليھا المقيمون اللبنانيون  األجور وغيرھا من إيرادات العمل، تّم تقدير ١٩٩٧عام 

ير ھذه األرقام وقد تّم تقد. من الخارج بفضل استقصاء أجري حول األوضاع المعيشية لألسر
أما بالنسبة إلى األجور . للسنوات التالية استناداً إلى مؤّشر تكّرر سفر اللبنانيين إلى الخارج



 

المدفوعة إلى غير المقيمين، فقد قّدرت بالتناسب مع تطّور القيمة المضافة في قطاعي الزراعة 
ميزان المدفوعات، تّم  ولكن وبعد التغييرات الجديدة التي أدخلھا مصرف لبنان على. والبناء

. اعتماد مؤشرات جديدة لتطّور ھذه المداخيل، وإنما من دون التوّصل إلى أرقام اكثر موثوقية
  ).٢٨راجع الجدول (
  
المحّصلة من المقيمين اللبنانيين على توظيفاتھم في الخارج والفوائد المدفوعة إلى  الفوائد أّما

لبنان في إطار األعمال التي تجري على ميزان  غير المقيمين فيتّم تقديرھا من قبل مصرف
وتشير ھذه التقديرات إلى تراجع واضح في الفوائد المحّصلة التي انخفضت من . المدفوعات

، في حين سّجلت الفوائد ٢٠٠٣مليار ليرة عام  ٥٤٩إلى  ١٩٩٧مليار ليرة لبنانية عام  ١ ٢٩٧
 ً ً ھاما مليار ليرة لبنانية عام  ٩٥١إذ انتقلت من المدفوعة للمستثمرين غير المقيمين ارتفاعا

إذ بلغت  ٢٠٠٢بعد أن كانت قد بلغت ذروتھا في العام  ٢٠٠٣مليار عام   ١ ٦٥٢إلى  ١٩٩٧
سّجلت الفوائد المحّصلة والمدفوعة ارتفاعاً ولكن بقي الرصيد  ٢٠٠٤وفي العام . مليار ١ ٧٤٧

، تخّطت ٢٠٠٥ولكن منذ العام ). مليار ليرة لبنانية ٩٤٦ – ١ ٨١٣(لصالح غير المقيمين 
الفوائد المحّصلة من اللبنانيين تلك المدفوعة لغير المقيمين مّما أسفر عن فائض إيجابي بلغت 

في .  ٢٠٠٧مليار عام  ٧٦و ٢٠٠٦مليار عام  ٢٧٧و ٢٠٠٥مليار ليرة لبنانية عام  ١٤٣قيمته 
من توظيفاتھم في الخارج بما  ، انعكس الوضع من جديد إذ تدنت إيرادات المقيمين٢٠٠٨العام 

  . مليار ليرة لبنانية عن الفوائد التي تدفع لغير المقيمين ١٣٠مقداره 
  

وبما أّن الفوائد تشّكل القسط األكبر من المداخيل األولية المتبادلة مع القطاع الخارجي، شھد 
ً ملح ً منذ العام الدخل الصافي الوافد لعوامل اإلنتاج الناتج عن القطاع الخارجي تراجعا وظا

حيث ارتفعت مساھمة القطاع الخارجي في الدخل  ٢٠٠٠و ١٩٩٧فبعد تقّدم ما بين : ٢٠٠١
مليار عام  ١٧٧مليار ليرة لبنانية، انخفض ھذا الدخل الصافي إلى  ٧٣٩إلى  ٤٧٢الوطني من 

ً عام  ٢٠٠١ مليار ليرة  ٦٨٣-( ٢٠٠٣، وعام )مليار ليرة لبنانية ٣٨٨-( ٢٠٠٢وأصبح سلبيا
، عاد ھذا الدخل الصافي ليصبح إيجابياً ٢٠٠٥ومنذ العام ). مليار ٥٣١-( ٢٠٠٤وعام  ) لبنانية

مليار ليرة لبنانية بالتتالي في األعوام  ٤٠٦+و ٦٣٦+و ٥٦٧+مليار،  ٧٨٧(+لمصلحة لبنان 
  ).٢٩راجع الجدول ). (٢٠٠٨و ٢٠٠٧،  ٢٠٠٦، ٢٠٠٥

  
 التحويالت الجارية الصافية) ب
 

اد لبنان من تدّفق التحويالت القادمة من الخارج، ولكن ال تتوافر أيّة إحصاءات جدّية لطالما استف
كانت الطريقة المعتمدة لتقدير التحويالت الجارية تقضي . عن طبيعة ھذه التحويالت ومقدارھا

على أنھا " الخطأ والسھو"باعتبار كل األموال المتبقية في ميزان المدفوعات أي تحت باب 
وتوزيع ھذه األموال المتبقية بين تحويالت جارية وتحويالت رأسمالية بحسب تحويالت 

وجاءت مفاتيح التوزيع الناتجة بين التحويالت . الظروف العامة والسيما وضع االستثمارات
،  ١٩٩٧في  ٠.٧/٠.٣: الجارية والتحويالت الرأسمالية، مع تعديل بسيط، على الشكل التالي

 ٠.٩/٠.١ ؛ ٢٠٠٢و ٢٠٠٠في العامين  ٠.٨٥/٠.١٥؛ ١٩٩٩ عام ٠.٨/٠.٢؛ ٢٠٠٤و ١٩٩٨
؛ ٢٠٠٨و ٢٠٠٧و ٢٠٠٥ربع في العامين / ؛ ثالثة أرباع٢٠٠٣ثلث عام /؛ ثلثين ٢٠٠١عام 

  .٢٠٠٦عام  ٠.٦/٠.٤وأخيراً 



 

. ٢٠٠٢و ١٩٩٧كان االتجاه العام للتحويالت الخارجية الصافية يميل نحو االنخفاض ما بين 
ات في لبنان إلى االنخفاض، كان من الطبيعي اعتبار أن ھذا االنخفاض وفي ظّل ميل االستثمار

، تبّين ٢٠٠٣وفي العام . قد أثر على التحويالت الرأسمالية أكثر منه على التحويالت الجارية
من الفائض الكبير في ميزان المدفوعات أّن التحويالت إلى لبنان كانت ضخمة نتيجة زيادة 

إلى اتجاه االستثمارات في القطاع الخاص نحو االرتفاع، اعتبرت  ونظراً . اإليرادات النفطية
ثبت . الزيادة في التحويالت الرأسمالية أكثر اھمية من الزيادة التي سّجلتھا التحويالت الجارية

 ٢٠٠٦ومنذ العام . ولكن بمستوى أضعف ٢٠٠٥و ٢٠٠٤ھذا الوضع على حاله في العامين 
 ٢٠٠٦ليرة لبنانية عام ) تريليون(آالف مليار  ١٠أكثر من ( تسّجل التحويالت مستويات قياسية

  ). ٢٠٠٨عام ) تريليون(ألف مليار  ١٥وأكثر من  ٢٠٠٧آالف مليار عام  ٨أكثر من 
  

ُتضاف إلى التحويالت الجارية الصافية معاشات التقاعد وغيرھا من المنافع االجتماعية 
بفضل  ١٩٩٧مليار ليرة لبنانية عام  ٢٣ات بـوقد تّم تقدير ھذه المدفوع. المحّصلة من الخارج

االستقصاء عن األوضاع المعيشية لألسر ّثم اعتبرت أنھا بقيت على ھذا المستوى حتى العام 
  .٢٠٠٨مليار عام  ٢٥و  ٢٠٠٧مليار ليرة لبنانية عام  ٢٤ثّم قّدرت بـ.  ٢٠٠٦

  
  

 حساب التحويالت الرأسمالية. القسم الثالث
  

، ويبّين، لجھة االستخدامات، ة الجاري العمليات لجھة الموارد، ميزانيبّين ھذا الحساب، 
  .التحويالت الرأسمالية الصافية

  

تم تقدير التحويالت الرأسمالية الصافية وفق الطريقة ذاتھا التي استعملت لتقدير التحويالت 
تحويالت وأّدت طريقة التقدير ھذه إلى إظھار انخفاض في ال. راجع القسم السابق: الجارية

 ١٩٩٧مليار ليرة لبنانية عام  ١ ٨٩٥من : ٢٠٠٢و ١٩٩٧الرأسمالية الخارجية الصافية ما بين 
أالف  ٤و ٢زادت ھذه التحويالت لتتراوح بين  ٢٠٠٣ومنذ العام . ٢٠٠٢مليار عام  ٤٩٤إلى 

  .٢٠٠٨و ٢٠٠٦ليرة لبنانية بين ) تريليون(مليار 
    

ساوي رصيد ھذا الحساب من حيث القيمة المطلقة قدرة ونظراً إلى التوازن العام للحسابات، ي
كان ھذا الرصيد إيجابياً . االقتصاد الوطني على التمويل أو حاجة ھذا االقتصاد إلى التمويل

ً لالقتصاد الوطني( في ما خال  ٢٠٠٨- ١٩٩٧طوال الفترة الممتدة بين ) للخارج أي سلبيا
  .٢٠٠٨و ٢٠٠٦و ٢٠٠٣األعوام 

  
  

 لحساب الماليا. القسم الرابع
 

يسّجل الحساب المالي التغّير في الذمم لجھة االستخدامات ولجھة الموارد التغّير في التزامات 
لحساب المالي تماماً القدرة التمويلية او رصيد اويساوي . العالم الخارجي إزاء االقتصاد الوطني

 . وقد تّم تسجيل صافي الُسَلف والديون لكل فئة. االحتياجات التمويلية



 

 :االستخداماتلجھة  نجد
  

 األوراق المالية غير األسھم  )أ (
يقّدر مصرف . يقصد بھا التغّير في محفظة سندات الخزينة اللبنانية التي يملكھا غير المقيمين

 .انظر الفصل السابق، القسم السادس، الفقرة ب. لبنان ھذه المبالغ
  

 القروض )ب (
 .ا مجلس اإلنماء واإلعمار وسائر الھيئات العامةھنا نجد فقط االستدانات الخارجية التي يقوم بھ

  
 األسھم والمساھمات )ج (

يتكون الجزء األكبر من حقوق غير المقيمين على ملكية المؤسسات االنتاجية من االمالك 
، تّم تقدير تغّير تلك ١٩٩٧واستناداً إلى تقدير أجري في إطار وضع الحسابات للعام . العقارية

ية بشكل نسبي مع االستثمارات المباشرة التي سّجلھا مصرف لبنان في الحقوق في السنوات التال
 .تقديراته لعناصر ميزان المدفوعات

  
 نظامإضافة إلى القدرة التمويلية، التغّير الصافي للموجودات الخارجية للالموارد  لجھةنسّجل، 

يفه المتعارف عليه، ويمثل ھذا التغّير، بحسب تعر". النقد والودائع"المصرفي اللبناني تحت باب 
  . الرصيد النھائي لميزان المدفوعات

  
ً عام  ً عام  ٢٠٠١نالحظ مّما تقّدم أّن ميزان المدفوعات سّجل عجزاً قويا بفضل  ٢٠٠٢وفائضا

، ٢٠٠٣في العام . ٢مساھمة الھيئات األجنبية في تمويل الخزينة اللبنانية تنفيذاً لقرارات باريس
 ً أكبر بفعل التأثير المزدوج الستمرار عمليات شراء سندات  سّجل ميزان المدفوعات فائضا

، بالرغم من ٢٠٠٤وفي العام . الخزينة ومساھمة التحويالت الرأسمالية أو التحويالت الجارية
النمو القوي الذي سجلته التحويالت، كان الفائض في ميزان المدفوعات أقّل مّما كان عليه في 

ومنذ  ".يورو بوندز"قوي في االستيراد واكتتابات أقّل في سندات الفترة السابقة بسبب االرتفاع ال
، نجم الفائض في ميزان المدفوعات عن عودة االستثمارات المباشرة وال سيما في ٢٠٠٥العام 

  .قطاع العقارات
  
  
  

 
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 

  خاتمة
  
 

تي تّم األساليب ال استناداً الى ٢٠٠٨إلى  ٢٠٠٣الحسابات اإلقتصادية للسنوات  إّن تقدير
ليس تقييم تطّور االقتصاد الكلّي أتاح . ٢٠٠٢إلى  ١٩٩٧اعتمادھا في إعداد حسابات السنوات 

على خصائص االقتصاد والنظام المالي  تالتغّييرات التي طرأساھم في تحديد فَحْسب بل أيضاً 
دتھا ھذه في لبنان وقياس مدى تأّثر النشاط االقتصادي بتداعيات أھم األحداث السياسية التي شھ

  :نورد في ما يلي باختصار أھم الوقائع المستخلصة من ھذه الحسابات. السنوات
  

يتمّيز الجھاز اإلنتاجي اللبناني بشيء من الصالبة تجاه التغّير في الطلب الذي يحدث )  أ(
  تأثيراً أكثر حّدة في الواردات

 

ة  ٢٠٠٦و ٢٠٠٥وأوِقَفت في السنتين  ٢٠٠٤إّن دورة النمو التي بدأت في سنة  استعادت الحرك
بته . ٢٠٠٨وازدھرت في سنة  ٢٠٠٧في سنة  ّل نس واً تق ائم سّجل نم ي الق اتج المحل ر أّن الن غي

ب و الطل بة نم ن نس نة % ٧.٥: ع ي س نة % ٩.٣و ٢٠٠٧ف ي س ب  ٢٠٠٨ف ادة الطل ل زي مقاب
ة  بةباألسعار الثابت نة % ١١.٨و ٢٠٠٧في سنة % ١٠.٤ بنس ي س ك، ال .  ٢٠٠٨ف وبعكس ذل

داخلي اط ال ع النش ى تراج رورة إل ب بالض اض الطل ؤدي انخف نتين . ي ي الس ذا ف  ٢٠٠٥وھك
ة % ٠.٥و % ١، في حين كان الطلب اإلجمالي يتراجع بنسبة ٢٠٠٦و ة الحقيقي من حيث القيم

  ).٢٠٠٦في سنة % ٠.٦+و ٢٠٠٥في سنة % ١(+بقي معّدل نمو االقتصاد إيجابياً 
  

وھكذا بلغ : إلى تغييرات أكبر في الواردات في ذات االتجاه غير أّن أّي تغّير في الطلب يؤدي
في سنة % ١٦.٩و ٢٠٠٧في سنة % ١٧.٢معّدل نمو الواردات من حيث القيمة الحقيقية 

حيث كان الطلب اإلجمالي في تراجع، انخفضت  ٢٠٠٦و ٢٠٠٥وخالل السنتين . ٢٠٠٨
  %.٣.٢و% ٥.٧كميات السلع المستوردة بالتتالي إلى 

  

سب الظروف، تعّزز حركة االستثمارات والطلب الخارجي الدور المھيمن الذي بح ) ب(
  يلعبه االستھالك الخاص في تغّير الطلب او ُتضعف ھذا الدور

  

، ساھم الطلب من قبل األسر واالستثمارات والطلب الخارجي بنسب شبه ٢٠٠٤في سنة 
ً كانت ، السنة الثا٢٠٠٧وفي سنة . متساوية في زيادة الطلب اإلجمالي نية التي شھدت نمواً قويا

مساھمة الصادرات أقّل أھمية، حيث أّن االستثمارات ھي التي ساھمت في دفع عجلة النمو إلى 
استعاد طلب األسر دوره المھيمن في نمو  ٢٠٠٨عام . م بقدر مساھمة اإلستھالك أو أكثراألما

  ).٤٨راجع الجدول (الطلب 
  

  ٤٨جدول 
  سنوياً  /ب في نمو ھذا الطلب بالنسبة المئويةمساھمة مختلف مكونات الطل

 2008 2007 200420052006 مكونات الطلب

 5.4 3.8 1.2-1.1-3.1  االستھالك الخاص
 0.8 0.5 0.40.00.3-  االستھالك العام

 3.5 4.0 0.60.5-3.1 تكوين الرأسمال الثابت والتغّير في المخزون
 2.1 2.1 0.1-3.30.7  التصدير

 11.8 10.4 0.5-1.0-9.1طلب اإلجماليال
  إن المساھمة في نمو الطلب تحتسب من خالل ضرب نمو المكونة بنسبة قيمة ھذه المكونة على قيمة الطلب اإلجمالي: مالحظة



 

  واصلت االستثمارات الخاصة نموھا) ج( 
  

) يمةمن حيث الق% ١١.٩(+ ٢٠٠٣بعد فترة من التراجع، انتعشت االستثمارات في سنة 
%). ٠.١(+ ٢٠٠٥ثّم شھدت جموداً في سنة %) ٢٣.٤(+ ٢٠٠٤وتابعت تطّورھا في سنة 

ويعود السبب وراء ھذا الجمود إلى تراجع االستثمارات العامة وانخفاض المخزونات، إذ أّن 
من حيث % ٩.٥(+التكوين القائم لرأس المال الثابت في المؤسسات الخاصة واصل نموه 

وفي سنة . بفضل تدفق الرساميل األجنبية بدافع توظيفھا) الحجم من حيث% ٥.٦+القيمة،
، وبالرغم من العدوان االسرائيلي على لبنان، زادت االستثمارات الخاصة والعامة بنسبة ٢٠٠٦
% ٢٥بلغت نسبته  ٢٠٠٧من حيث القيمة الحقيقية وسجلّت معّدل نمو قياسي في سنة % ٣.٥

، حافظت االستثمارات الخاصة ٢٠٠٨وفي سنة ).  خزوناتإذا ما استثينا الزيادة في الم% ٢١(
  .باألسعار الثابتة% ٢٠.٤من حيث القيمة و% ٣٤.٥: على ازدھارھا
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اإلستھالك

الطلب اإلجمالي

ــو الطلــــب ــدل نم مع

السنة

%  السنة

  
  
ازداد الفارق البنيوي بين اإلنفاق الوطني واالنتاج الداخلي بنسبة طفيفة خالل السنوات ) د(

  األخيرة
  

ى إلى تخفيف الفارق من حيث القيمة والذي أدّ  ٢٠٠٢-١٩٩٧بعد التقّدم الذي شھدته السنوات 
% ٢٢و% ٢١النسبية بين اإلنفاق الوطني والناتج المحلي القائم، ارتفع ھذا الفارق ليتراوح بين 

بعد أن كان قد  ٢٠٠٨في سنة % ٢٩و ٢٠٠٧في سنة % ٢٥وليبلغ  ٢٠٠٦و ٢٠٠٣ما بين 
ويأتي ھذا . ٢٠٠٢سنة % ١٨.٥إلى  ١٩٩٧من الناتج المحلي القائم سنة % ٣٣.٠تراجع من 

التطّور نتيجة االختالف الكبير القائم بين تطّور مختلف القطاعات االقتصادية وأسعار االستيراد 
  .واإلنتاج
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الواردات

قائم  الناتج المحلي ال

الطلب اإلجمالي

السنة

 

سنة ــو المـــوارد%  بال ــدل نم معـ

  
  

من اإلنفاق % ٢٤.٨وفي المقابل، فإّن العجز التجاري في السلع والخدمات الذي كان يغّطي 
وقد تراوحت ھذه . ٢٠٠٢نة من ھذا اإلنفاق في س% ١٥.٦تراجع إلى  ١٩٩٧الوطني في سنة 

في % ٢٠.١ثم عادت وارتفعت إلى  ٢٠٠٦و ٢٠٠٣بين السنوات % ١٨و% ١٧النسبة بين 
  .٢٠٠٨في سنة % ٢٢.٧و ٢٠٠٧سنة 

 

قائم الناتج المحلي ال
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عجز في التجارة الخارجيـة

السنة

ية مليار ليرة لبنان

  
  

 قطاعات إنتاج السلعل ضعف مستمر)ه(
 

استمّرت حّصة الزراعة من الناتج المحلي القائم بالتراجع  ٢٠٠٥و ١٩٩٧في الفترة الممتدة بين 
الى ما ال  ٢٠٠٧و ٢٠٠٦ثم عادت وارتفعت في السنتين % ٥.٢إلى % ٦.٧ت من وانخفض

كما %. ٥.٧انخفضت ھذه الحصة من جديد لتصل إلى  ٢٠٠٨وفي سنة %. ٦بكثير عن يزيد 
أّن حّصة القطاعات التصنيعية وقطاع الطاقة من الناتج المحلي القائم استمرت في التراجع لتھبط 

ويعزى . ٢٠٠٨في سنة % ٤.٨و ٢٠٠٧في سنة % ٧.٢إلى  ١٩٩٧في سنة % ١٣.٧من 



 

وحدھا . السبب األكبر في ھذا التراجع إلى التدھور الكبير في القيمة المضافة لقطاع الطاقة
وجدير %) . ٨.٨(حّصة القطاعات التصنيعية من الناتج المحلي القائم حافظت على مستواھا 

اته الذي تبعته أسعار مجموع القيم المضافة، بالذكر أنه لو تبعت أسعار عوامل االنتاج االتجاه ذ
 .نمواً أكبر بدالً من أن تنخفض أو تجمد، لشھد قطاع الصناعة
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ـاء البن

الصـناعات

الزراعة وتربية
نات الحيوا

ـــة السنـ

عات قائم بحسب القطا توزيع الناتج المحلي ال

  
  

تمّيزت بازدھار في القطاع التجاري نتيجة االرتفاع الكبير في طلب األسر  ٢٠٠٨غير أّن سنة 
  . للسلع المعّمرة المستوردة بجزء كبير منھا

  

ستيراد جزئياً على أسعار االستھالك انعكس ارتفاع أسعار اال) و(  
  
 ٢٠٠٢و ١٩٩٧في الفترة الممتدة بين % ٤.١كانت أسعار استيراد الوحدات قد تراجعت بمعدل 

وقد نجم ھذا االنخفاض بجزئه األكبر عن ارتفاع قيمة الليرة اللبنانية بالمقارنة مع العمالت 
، بدأت الليرة اللبنانية ٢٠٠٣سنة  وفي. األجنبية الرئيسية وانخفاض أسعار المواد األولية

المرتبطة بالدوالر األميركي تفقد قيمتھا في حين استعادت أسعار المواد األولية ميلھا إلى 
أّما األسعار الداخلية فلم تتبع نفس %. ٥.٦االرتفاع، ما أّدى إلى ارتفاع أسعار االستيراد بمعّدل 

وقد ثبت ھذا األمر على . فقط% ٣.٦فاعاً بنسبة االتجاه باعتبار أّن أسعار االستھالك سّجلت ارت
ارتفعت قيم وحدات السلع المستوردة  ٢٠٠٧إلى  ٢٠٠٤من : حاله خالل األعوام التي تلت

ً في حين ارتفعت أسعار االستھالك بمعّدل % ٧بمعّدل  ً فقط% ٣.٣سنويا أّما سنة .  سنويا
٢٠٠٨  ً ً قويا دوج ألسعار االستيراد التي بفعل التأثير المز%) ١٠.٣(+فقد شھدت تضخما

  %.  ٩.٢وأسعار عوامل االنتاج الداخلية التي ارتفعت بنسبة % ١٤ارتفعت بنسبة 
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اإلستھالك الخاص

الواردات

السنة

ـــار ـــو األسعـ ـــدل  نمـ معـ %  بالسنة

  
 
 زادت التبعية للتحويالت الخارجية  )ز(

 
ً بفضل المداخيل والتحويالت  كان العجز في تبادل السلع والخدمات مع الخارج ُيَغطَّى دائما

يل االقتصاد الوطني سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من الخارجية التي كانت تساھم في تمو
  .خالل المساھمة في تكوين اّدخار األسر

  
المباشرة حركتھا  توبعد فترة من التراجع، استعادت التحويالت المقّدرة عدا االستثمارا

وبالتالي ارتفعت حصة المداخيل والتحويالت الخارجية الجارية من . ٢٠٠٣وانتعاشھا منذ سنة 
% ٢٠.٨و ٢٠٠٧في سنة % ١٥.٧و  ٢٠٠٣في سنة % ١٣.٦دخل الوطني القائم المتاح إلى ال

في سنة % ٧.٥إلى  ١٩٩٧في سنة % ١٨.٦بعد أّن كانت قد انخفضت من   ٢٠٠٨في سنة 
٢٠٠٢.  
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ــاح تكــوين الــدخل الوطــني المتــ ية مليار ليرة لبنان

قائم الناتج المحلي ال

السنة

المداخيل والتحويالت الخارجية الصـافية

  



 

ً  ) ح(   بقي ميزان المدفوعات إيجابيا
  

حيان باستثمارات مباشرة أو إّن التحويالت الجارية او الرأسمالية الھامة المصحوبة في غالب األ
باكتتابات في سندات الخزينة سّدت عجز الميزان التجاري مّما أّدى إلى حصول فائض في 

، أّدى انخفاض الواردات نتيجة تدني الطلب ٢٠٠٦و ٢٠٠٥وفي السنتين . ميزان المدفوعات
ً إلى تحقيق فائض في ميزان المدفوعات  ٢٠٠٦نة وكانت نسبة ھذا الفائض أكبر في س. أيضا

ساھمت التحويالت في تحقيق فائض  ٢٠٠٨و ٢٠٠٧وفي السنتين . بفعل زيادة التحويالت
  .بالرغم من الزيادة الكبيرة في الواردات والعجز في الميزان التجاري

 

- 3000

- 2000

- 1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

199719981999200020012002200320042005200620072008

ـــات ميــــزان المدفوعـ ية مليار ليرة لبنان

السنة

  
  

 نما اإلّدخار الوطني ) ط(
  

نة بعد أن كان قد بلغ أوجه في س ٢٠٠٢و ١٩٩٩تراجع صافي اإلّدخار الوطني بحّدة ما بين 
وبفضل استعادة النشاط وبخاصة بفضل  ٢٠٠٣وفي سنة ). مليار ليرة لبنانية ٤ ٤٧٦( ١٩٩٨

 ٢٠٠٤الفائض في ميزان المدفوعات، زاد اإلدخار الوطني بنسبة كبيرة ثم تراجع قليالً في سنة 
حّثت  ٢٠٠٦و ٢٠٠٥وإّن األحداث السياسية التي شھدتھا السنتين . بفعل ازدياد نفقات االستھالك

، سّجل الدخل ٢٠٠٨و ٢٠٠٧وفي السنتين .  ألسر على اإلدخار أكثر منه على االستھالكا
المتاح معدل نمواً يفوق معدل نمو االستھالك مّما جعل اإلّدخار يبلغ مستويات قياسية بمقدار 

من الدخل % ٢١.٩و% ١٧.٩مليار ليرة لبنانية ليستأثر بالتتالي بنحو  ١٢ ٤٢٦و ٧ ٩٨١
  .لمتاحالوطني القائم ا

  
  ساھمت المصارف في تمويل االستثمارات الخاصة )ي(

  
 ١٩٩٧بدأت مساھمة الجھاز المصرفي في تمويل االستثمارات الخاصة بالتراجع منذ سنة 

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

ً ومّثل  من استثمارات ھذا % ٢٠المصرفية للقطاع الخاص نشاطھا وأصبح تغّيرھا إيجابيا
عادت ھذه القروض لتتراجع مقابل استثمارات القطاع الخاص  ٢٠٠٥ولكن منذ سنة . القطاع

لم تسھم ھذه القروض ، ٢٠٠٧في سنة ). التغّير في المخزون+التكوين القائم لرأس المال الثابت(



 

، دفع فائض اإلدخار الذي ٢٠٠٨وفي سنة . من تمويل االستثمارات الخاصة% ١٠إالّ بنحو 
يغذي الودائع المصرفية واالنخفاض النسبي في معدالت الفوائد المصارف التجارية إلى تمويل 

من % ٤٤نحو لقطاع الخاص لوبالتالي بلغ تغّير التسليفات . لقطاع الخاص بقدر القطاع العاما
  . استثمارات المؤسسات الخاصة

  
 تواصل انخفاض عجز الموازنة العامة )ق(

  
فبعد أن تراوحت . ٢٠٠٣، استمر العجز العام في االنخفاض الذي بدأ في سنة ٢٠٠٥في سنة 

انخفضت إلى  ٢٠٠٢-١٩٩٧من الناتج المحلي القائم ما بين % ٢٠و% ١٥نسبة العجز بين 
في السنتين .  ٢٠٠٥في سنة %  ٦و ٢٠٠٣محلي القائم في سنة فقط من الناتج ال% ١٢.١
، تراجع العجز بنسبة كبيرة ٢٠٠٨وفي سنة %.  ٧ارتفع من جديد ليبلغ نحو  ٢٠٠٧و ٢٠٠٦

  .فقط من الناتج المحلي القائم% ١.٩نتيجة االرتفاع الكبير في الضرائب على االستھالك وشّكل 
  

ابقة ھو عجز الموازنة الذي ال يشمل سلفات الخزينة إلى ولكن العجز المشار إليه في الفقرة الس
ولو أدرجت ھذه السلفات في الموازنة على أساس أنھا إعانات للمؤسسات . مؤسسة كھرباء لبنان

في سنة % ٧من الناتج المحلي القائم و% ١٠ما نسبته  ٢٠٠٧العامة َلَتجاوز العجز في سنة 
٢٠٠٨.  

  
عام بالرغم من تراجع ھذا الدين بشكل ملحوظ في سنة استمر العبء الكبير للدين ال) ل(

٢٠٠٨   
  

المقّدمة على خدمة الدين العام في عمليات ) ما عدا ھامش المصارف(إّن الفوائد الصافية 
فھي كانت تشكل : التوزيع الثانوي بقيت مھيمنة على الرغم من التراجع الملحوظ الذي سّجلته

خل بشكل ضرائب مباشرة واشتراكات اجتماعية في من االقتطاعات اإللزامية من الد% ١٤١
 ٢٠٠٣في سنة % ١٧٤و ٢٠٠٢في سنة % ١٧٥وقد ارتفعت ھذه النسبة إلى . ١٩٩٧سنة 

ثم عادت . ٢٠٠٦و ٢٠٠٥في السنتين % ١٠٦و ٢٠٠٤في سنة % ١٣٧وانخفضت إلى 
بسبب  %٨٠لتبلغ  ٢٠٠٨وانخفضت من جديد في سنة  ٢٠٠٧في سنة % ١٢٥وارتفعت إلى 

  .اض الفوائد وارتفاع الضرائب المباشرةانخف
  

أّما الدين العام صافي من الوادئع لدى مصرف لبنان فقد بدأت قيمته النسبية بالنسبة إلى الناتج 
في سنة % ١٥٦إلى  ٢٠٠٦في نھاية % ١٦٧من : ٢٠٠٧المحلي القائم بالتراجع منذ سنة 

  .٢٠٠٨في سنة % ١٣٩و ٢٠٠٧
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 ١ ملحق
 جداول الحسابات األساسية

  
 :تنبيه

 ٢٠٠٧الى  ٢٠٠٤عدلت حسابات السنوات  -  
يعود الفرق في المجاميع ان وجد الى تدوير االرقام  - 

 
  جداول االستعماالت والموارد للسلع والخدمات

  

  لع والخدماتمجموع الس .٠.١
  
  مليار ليرة لبنانية            الجارية باألسعارالقيمة ) أ

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧ نوع العملية

 638 26 597 13120 78118 64117 16 االستھالك الوسيط
 978 45 916 32537 82434 79033 33 االستھالك النھائي

 363 13 127 76810 3137 8847 6 تكوين الراسمال الثابت
 081 9 160 7337 5145 0185 5 التصدير

 446 35335-91-400 تسوية/ التغير في المخزون

 506 95 136 92176 34165 73464 62 الموارد= مجموع االستعماالت
 687 57 104 03848 71043 35141 40 االنتاج ما عدا التجارة

 744 23 765 96417 63713 22513 13 االستيراد
 710 3 872 4502 6432 9632 2 الرسوم على السلع المستوردة

 365 10 394 4697 3526 1956 6 *انتاج قطاع التجارة 
 
  مليار ليرة لبنانية          السنة السابقة بأسعارالمقيمة  األحجام )ب

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧ نوع العملية
 131 23 378 30319 78617 74916 15 االستھالك الوسيط
 600 41 342 40436 21433 96833 32 االستھالك النھائي

 987 11 350 5169 1207 6827 6 تكوين الراسمال الثابت
 078 8 904 5726 4155 9085 4 التصدير

 397 42317-92-395 تسوية/ التغير في المخزون
 193 85 291 75372 44363 70262 60 الموارد= مجموع االستعماالت
 263 52 680 88745 11841 50841 39 االنتاج ما عدا التجارة

 787 20 508 30916 50813 38512 12  االستيراد
 552 3 918 5592 8362 9392 2 الرسوم على السلع المستوردة

 591 8 184 9987 9815 8705 5 *انتاج قطاع التجارة 
  تصدير خدمات تجارية+  الھوامش التجارية *
 

وضعت جداول االستعماالت والموارد حسب المفھوم المحلي وبالتالي ال تشمل االستيراد واالستھالك  :مالحظة
كذلك ال تدخل نفقات السياح على األراضي اللبنانية في قيمة الصادرات بل في قيمة ، ونفقات األسر في الخارج

  .االستھالك
  
  
  

 )تابع( لخدماتاالموارد للسلع وستعماالت وجداول اال. ١



 

  
  المنتجات الزراعية .١.١

  
  مليار ليرة لبنانية                القيمة باالسعار الجارية) أ 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦  نوع العملية
 662 1 205 1 136 9869171 االستھالك الوسيط
 361 2 987 1 799 6421 5891 1  االستھالك النھائي

 0 0 000 اسمال الثابتتكوين الر
 427 402 310323309 التصدير

 45 32 400-0 تسوية/ التغير في المخزون

 494 4 627 3 245 8423 8842 2 الموارد= مجموع االستعماالت

 501 2 155 2 003 6252 6201 1 االنتاج 
 042 1 822 657562537 االستيراد

 92 86 8997105 الرسوم على السلع المستوردة
 859 565 519557600 الھوامش التجارية

  
  
  مليار ليرة لبنانية                 السنة السابقة بأسعارالمقيمة  األحجام) ب

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 454 1 003 1 913937967 االستھالك الوسيط
 053 2 831 1 562 5561 6151 1 االستھالك النھائي

 0 0 000 كوين الراسمال الثابتت
 439 376 310306314 التصدير

 34 22 450-0 تسوية/ التغير في المخزون
 979 3 231 3 842 7542 8392 2 الموارد= مجموع االستعماالت

 433 2 858 1 663 6041 6211 1 االنتاج 
 833 678 578568515 االستيراد

 84 135 728099 الرسوم على السلع المستوردة
 630 562 567501564 الھوامش التجارية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١



 

  

  المنتجات الحيوانية .٢.١
  
  مليار ليرة لبنانية                   الجارية باألسعارالقيمة ) أ

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦  نوع العملية
 672 592 580526525 الك الوسيطاالستھ

 862 722 550552506 االستھالك النھائي
 22 20 192018  تكوين الراسمال الثابت

 45 40 242127 التصدير
 0 0 000 تسوية/ التغير في المخزون
 601 1 374 1 076 1191 1741 1 الموارد= مجموع االستعماالت

 894 745 558581547 االنتاج 
 348 313 349288303 االستيراد

 6 6 444 الرسوم على السلع المستوردة
 353 310 263245222 الھوامش التجارية

  
  
  مليار ليرة لبنانية            السنة السابقة بأسعارالمقيمة  األحجام) ب

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 516 523 556515511 االستھالك الوسيط

 806 567 524568468 ستھالك النھائياال
 22 16 181916 تكوين الراسمال الثابت

 48 43 292126 التصدير
 0 0 000 تسوية/ التغير في المخزون
 392 1 149 1 021 1231 1271 1 الموارد= مجموع االستعماالت

 760 612 545591498 االنتاج 
 274 280 332264306 االستيراد

 6 5 445 رسوم على السلع المستوردةال
 352 251 246265213 الھوامش التجارية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  
  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١



 

  
  الطاقة والمياه.٣.١

  
  مليار ليرة لبنانية                   الجارية باألسعارالقيمة ) أ

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦  نوع العملية
 740 6 376 4 038 9354 2453 3 االستھالك الوسيط
 058 2 782 1 714 7781 8701 1 االستھالك النھائي

 0 0 000 تكوين الراسمال الثابت
 18 9 71010  التصدير

 0 0 000 تسوية/ التغير في المخزون
 816 8 167 6 763 7245 1225 5 الموارد= مجموع االستعماالت

 221 1 100 1 298 3321 3391 1 نتاج اال
 145 6 161 4 457 2093 4243 2 االستيراد

 739 599 012729609 1 الرسوم على السلع المستوردة
 711 307 347453399 الھوامش التجارية

  
  مليار ليرة لبنانية                     السنة السابقة بأسعارالمقيمة  األحجام) ب

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 064 5 035 4 663 2473 9933 2 االستھالك الوسيط
 861 1 738 1 685 7641 7831 1 االستھالك النھائي

 0 0 000 تكوين الراسمال الثابت
 10 9 699 التصدير

 0 0 000 تسوية/ التغير في المخزون
 935 6 782 5 357 0205 7825 4 الموارد= مجموع االستعماالت

 228 1 096 1 294 3521 3191 1 االنتاج 
 642 4 715 3 969 3512 9142 1 االستيراد

 688 619 074982675 1 الرسوم على السلع المستوردة
 378 351 475335420 الھوامش التجارية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  

  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١



 

  

  منتجات الصناعات الغذائية والزراعية .٤.١
  

  مليار ليرة لبنانية            الجارية باألسعارالقيمة ) أ

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 546 494 412421431 االستھالك الوسيط
 006 7 930 5 149 1355 3255 5 االستھالك النھائي

 0 0 000 تكوين الراسمال الثابت
 577 468 289352366  يرالتصد

 71 30 7070-70 تسوية/ التغير في المخزون
 200 8 922 6 016 8386 0965 6 الموارد= مجموع االستعماالت

 024 4 399 3 201 1303 3643 3 االنتاج 
 053 2 776 1 324 2911 2501 1 االستيراد

 519 495 412434397 الرسوم على السلع المستوردة
 604 1 251 1 093 0719831 1 وامش التجاريةالھ
  
  مليار ليرة لبنانية              السنة السابقة بأسعارالمقيمة  األحجام) ب

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦  نوع العملية
 498 458 383384403 االستھالك الوسيط
 909 5 434 5 907 9454 1034 5  االستھالك النھائي
 0 0 000 ثابتتكوين الراسمال ال

 515 444 280358347 التصدير
 56 35 6865-65 تسوية/ التغير في المخزون
 979 6 372 6 722 6195 8315 5 الموارد= مجموع االستعماالت

 344 3 128 3 083 0243 1843 3 االنتاج
 823 1 620 1 291 2361 1901 1 االستيراد

 575 501 402397403 الرسوم على السلع المستوردة
 237 1 123 1 055962945 1 الھوامش التجارية

  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١

  



 

 واأللبسة الجلود،النسيجيةلمنتجات ا .٥.١
  

  مليار ليرة لبنانية             القيمة باالسعار الجارية) أ  

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 393 317 310298279 االستھالك الوسيط
 564 2 931 1 013 9522 8841 1  االستھالك النھائي

 5 5 334 تكوين الراسمال الثابت
 656 579 460485498 التصدير

 60 50 50-20-80 تسوية/ التغير في المخزون
 678 3 883 2 745 7192 7382 2 الموارد= مجموع االستعماالت

 913 754 703749697 االنتاج 
 205 1 963 943890863 االستيراد

 225 182 201178180 الرسوم على السلع المستوردة
 335 1 984 005 8909021 الھوامش التجارية

  
  ليرة لبنانيةمليار                                                         السنة السابقة بأسعارالمقيمة  األحجام) ب

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 388 317 305313277 االستھالك الوسيط
 380 2 016 2 904 8371 8571 1  االستھالك النھائي

 5 6 434 تكوين الراسمال الثابت
 634 586 443467515 التصدير

 60 48 53-19-79 تسوية/ التغير في المخزون
 467 3 973 2 647 6012 6872 2الموارد=االتمجموع االستعم

 865 775 685713689 االنتاج 
 200 1 915 926851907 االستيراد

 227 191 202181182 الرسوم على السلع المستوردة
 176 1 092 1 873855870 الھوامش التجارية

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

  
  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١

  



 

  الالفلزيةالمنتجات من المعادن  .٦.١
  

  مليار ليرة لبنانية          القيمة باالسعار الجارية) أ 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 650 2 997 1 600 6141 5481 1  االستھالك الوسيط
 95 65 936958 االستھالك النھائي

 33 29 262524 تكوين الراسمال الثابت
 478 323 273286225 التصدير

 60 25 35-022 تسوية/ التغير في المخزون
 317 3 439 2 872 0161 9412 1 الموارد= مجموع االستعماالت

 635 1 318 1 083 1431 0931 1 االنتاج 
 125 1 695 559515468 االستيراد

 98 91 716563 الرسوم على السلع المستوردة
 458 336 218292257 اريةالھوامش التج

 
 مليار ليرة لبنانية                                                        السنة السابقة بأسعارالمقيمة  األحجام) ب

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 224 2 876 1 585 5481 4831 1  االستھالك الوسيط
 83 65 517160 االستھالك النھائي

 32 31 262623 تكوين الراسمال الثابت
 401 314 237253215 التصدير

 49 23 35-022  تسوية/ التغير في المخزون
 789 2 309 2 848 9211 7981 1الموارد=مجموع االستعماالت

 372 1 258 1 054 1181 0081 1 االنتاج 
 929 656 528517466 االستيراد

 121 88 736659 المستوردةالرسوم على السلع 
 366 307 189220269 الھوامش التجارية

  
  
  
  
  
  

  
  
  
 
 
  

  
  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١

  



 

  معداتالت والاآل ،دنيةمعالمنتجات ال .٧.١
  

  مليار ليرة لبنانية            الجارية باألسعارالقيمة ) أ

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 793 3 937 2 351 3042 1372 2 االستھالك الوسيط
 890 4 772 2 256 3152 4142 2 االستھالك النھائي

 647 2 014 2 510 5451 4791 1 تكوين الراسمال الثابت
 296 2 957 1 416 3611 1641 1 التصدير

 210 98 20-18057 تسوية/ التغير في المخزون
 835 13 778 9 513 5817 3737 7 الموارد= التمجموع االستعما

 286 2 855 1 495 6481 4041 1  االنتاج 
 379 7 284 5 025 9664 0303 4 االستيراد

 566 1 004 1 836807765 الرسوم على السلع المستوردة
 604 2 634 1 228 1611 1031 1 الھوامش التجارية

  
  
  مليار ليرة لبنانية                                                         سنة السابقةال بأسعارالمقيمة  األحجام) ب

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 434 3 707 2 227 2142 0392 2 االستھالك الوسيط
 490 4 650 2 208 2802 1802 2 االستھالك النھائي

 563 2 096 2 548 5541 4701 1 تكوين الراسمال الثابت
 128 2 863 1 348 3241 1361 1 التصدير

 198 95 20-18456 تسوية/ التغير في المخزون
 814 12 413 9 311 4277 0107 7 الموارد= مجموع االستعماالت

 073 2 744 1 465 6001 3551 1 االنتاج 
 026 7 096 5 898 9143 9883 3 االستيراد

 403 1 993 777809800 المستوردةالرسوم على السلع 
 312 2 579 1 147 1051 8891 الھوامش التجارية

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١

  



 

  جات كيماويةمطاط ومنتخشب، . ٨.١
  
  مليار ليرة لبنانية            القيمة باالسعار الجارية) أ

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 933 2 439 2 037 0932 0352 2 االستھالك الوسيط
 972 1 769 1 516 4271 4871 1 االستھالك النھائي

 333 279 175203210  تكوين الراسمال الثابت
 139 1 738 451515539 التصدير

 0 100 400-70 تسوية/ التغير في المخزون
 378 6 325 5 302 1974 2174 4 الموارد= مجموع االستعماالت

 629 1 271 1 157 1611 1821 1 االنتاج 
 576 3 055 3 355 2822 3052 2 االستيراد

 345 311 242237239 الرسوم على السلع المستوردة
 827 688 489517552 الھوامش التجارية

  
  
  مليار ليرة لبنانية                                                        السنة السابقة بأسعارالمقيمة  األحجام) ب

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 663 2 249 2 984 9331 8271 1 االستھالك الوسيط
 751 1 680 1 492 3801 3981 1 االستھالك النھائي

 301 263 171189198 تكوين الراسمال الثابت
 773 669 425486518  التصدير

 0 94 380-67 تسوية/ التغير في المخزون
 487 5 954 4 192 9504 8883 3 الموارد= مجموع االستعماالت

 248 1 172 1 125 1091 1241 1 االنتاج 
 209 3 871 2 313 1572 1972 2 االستيراد

 327 291 227226241 الرسوم على السلع المستوردة
 703 619 339458513 الھوامش التجارية

  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

  
  
  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  



 

  مفروشات. ٩.١
  

  مليار ليرة لبنانية            القيمة باالسعار الجارية) أ

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 41 35 293131  االستھالك الوسيط
 388 293 253264263 االستھالك النھائي

 448 360 342330324 كوين الراسمال الثابتت
 133 101 526484 التصدير

 0 0 000 تسوية/ التغير في المخزون
 010 1 790 676689702 الموارد= مجموع االستعماالت

 716 572 477500501 االنتاج 
 157 109 10010199 االستيراد

 53 41 363838 الرسوم على السلع المستوردة
 84 67 635064 الھوامش التجارية

  
  
   مليار ليرة لبنانية                                                        السنة السابقة بأسعارالمقيمة  األحجام) ب

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦  نوع العملية
 37 35 323333 االستھالك الوسيط
 331 294 243268269 االستھالك النھائي

 432 357 332325321 تكوين الراسمال الثابت
 124 102 495789 التصدير

 0 0 000 تسوية/ التغير في المخزون
 924 788 656683713 الموارد= مجموع االستعماالت

 650 566 458480513 االنتاج 
 148 107 108102109 االستيراد

 55 41 443741 الرسوم على السلع المستوردة
 71 73 456450 الھوامش التجارية

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١

  



 

  االخرى الصناعية المنتجات. ١٠.١
  
   مليار ليرة لبنانية           القيمة باالسعار الجارية) أ

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 250 230 215190201  االستھالك الوسيط
 238 1 930 062907794 1 االستھالك النھائي

 266 197 179157206 تكوين الراسمال الثابت
 869 699 497535574 التصدير

 0 0 000 تسوية/ التغير في المخزون
 623 2 056 2 775 7901 9531 1 الموارد= مجموع االستعماالت

 373 1 065 1 968931896 االنتاج 
 714 588 609531534 يراداالست

 68 56 605350 الرسوم على السلع المستوردة
 468 347 315275295 الھوامش التجارية

  
  
  مليار ليرة لبنانية                                                         السنة السابقة بأسعارالمقيمة  األحجام) ب

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 263 211 216209191  االستھالك الوسيط
 193 1 863 082908725 1 االستھالك النھائي

 192 194 182170223 تكوين الراسمال الثابت
 758 655 501572511 التصدير

 0 0 000 تسوية/ التغير في المخزون
 406 2 923 1 650 8591 9811 1 الموارد= مجموع االستعماالت

 234 1 978 021959808 1 ج االنتا
 704 570 623547534 االستيراد

 67 55 625554 الرسوم على السلع المستوردة
 402 321 275299255 الھوامش التجارية

  
  
  
  
 
  
  
  
  
 

 
  
  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١

  

  بنية واالشغال العامةاأل .١١.١



 

  

  مليار ليرة لبنانية          لجاريةالقيمة باالسعار ا) أ
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية

     االستھالك الوسيط
    االستھالك النھائي

 609 9 222 7 472 0305 6605 4 تكوين الراسمال الثابت
    التصدير

 609 9 222 7 472 0305 6605 4 الموارد= مجموع االستعماالت
 609 9 222 7 472 0305 6605 4 االنتاج 

  

  مليار ليرة لبنانية                                                          حجام المقيمة باسعار السنة السابقةاأل) ب
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦  نوع العملية

       االستھالك الوسيط
      االستھالك النھائي

 439 8 388 6 183 8335 4784 4 تكوين الراسمال الثابت
    التصدير

 439 8 388 6 183 8335 4784 4 الموارد= مجموع االستعماالت
 439 8 388 6 183 8335 4784 4 االنتاج 

  

  النقل والمواصالت .١٢.١
 

  مليار ليرة لبنانية            القيمة باالسعار الجارية) أ

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 322 2 063 2 974 9591 7931 1 الستھالك الوسيطا

 517 3 084 3 789 9072 5892 2 االستھالك النھائي
    تكوين الراسمال الثابت

 225 205 211203198 التصدير
 064 6 352 5 961 0694 5925 4 الموارد= مجموع االستعماالت

 064 6 352 5 961 0694 5925 4 االنتاج 
  

  مليار ليرة لبنانية                                                                      السنة السابقة بأسعارالمقيمة  ألحجاما) ب
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية

 368 2 060 2 933 9591 7931 1 االستھالك الوسيط
 331 3 931 2 728 8442 5852 2 االستھالك النھائي

 0 0 000 تكوين الراسمال الثابت
 230 205 211203194 التصدير

 929 5 196 5 855 0064 5885 4 الموارد= مجموع االستعماالت
 929 5 196 5 855 0064 5885 4 االنتاج 

  
  
  
  
  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١

  

 الخدمات التسويقية .١٣.١
  



 

  مليار ليرة لبنانية          سعار الجاريةالقيمة باال) أ

  

  مليار ليرة لبنانية                                                          السنة السابقة بأسعارالمقيمة  األحجام) ب
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 223 4 903 3 528 4953 2093 3 الوسيطاالستھالك 

 431 11 786 10 213 79310 5989 9 االستھالك النھائي
 0 0 000 تكوين الرأسمال الثابت

 054 1 734 364441733 التصدير
 708 16 423 15 474 72914 17013 13 الموارد =مجموع االستعماالت

 708 16 423 15 474 72914 17013 13 اإلنتاج 
 

  ةالتسويقي غير الخدمات .١٥.١
 

  مليار ليرة لبنانية           الجارية باألسعارالقيمة ) أ

  

  مليار ليرة لبنانية                                                         السنة السابقة بأسعارالمقيمة  األحجام) ب 
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية

       االستھالك الوسيط
 981 5 486 5 184 0015 9505 4  االستھالك النھائي

    تكوين الرأسمال الثابت
    التصدير
 981 5 486 5 184 0015 9505 4 الموارد =االستعماالتمجموع 
 981 5 486 5 184 0015 9505 4 اإلنتاج 

 
  

  
  

  جداول المدخالت والمخرجات لحسابات السلع والخدمات. ٢
  ر الجارية و باسعار السنة السابقةباالسعا

  

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦ نوع العملية
 636 4 912 3 527 4943 3513 3 االستھالك الوسيط
 380 12 142 11 266 85110 6519 9  االستھالك النھائي

 0 0 000 تكوين الرأسمال الثابت
 159 1 734 364441733 التصدير

 176 18 787 15 526 78614 36613 13 الموارد= التمجموع االستعما
 176 18 787 15 526 78614 36613 13 اإلنتاج 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧ نوع العملية
       االستھالك الوسيط
 646 6 509 2015 0245 0245 5 االستھالك النھائي

   تكوين الرأسمال الثابت
   التصدير

 646 6 509 2015 0245 0245 5  الموارد= االتمجموع االستعم
 646 6 509 2015 0245 0245 5 اإلنتاج 



 

  :مالحظة 
 االستيراد  أرقام  فإن  وبالتالي المحلية   مفھوم  وفق  والمخرجات  المدخالت  جداول  وضعت  -

لم تشمل نفقات األسر في الخارج كما لم  تحسب  نفقات  المسافرين  األجانب   على  واالستھالك 
التعديالت الواجب إدخالھا لالنتقال إلى المعطيات . محلي األراضي اللبنانية كصادرات بل كاستھالك

  .بحسب المفھوم الوطني مبينة في أسفل الجداول
القطاعات الواردة في ھذه الجداول ھي متجانسة حيث أن كل منھا ينتج مجموعة محددة من السلع أو  -

 .عاتالخدمات وكل مجموعة من السلع أو الخدمات ال تنتج إال في واحد من تلك القطا
  

  مليار ليرة لبنانية                                                                                                باألسعار الجارية ٢٠٠٤سنة  ١.٢

   نھائية 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 
الستھالكاالمجموع العامة

تكوين 
الرأسمال 

التصدير الثابت
التغير في
المخزون

مجموع 
االستعماالت

058 4 0 335 19 138 2 566 390305001 1 0 168  الزراعة. ١

122 5 0 7 0 870 1 245 53620914371163563 167 1 19 الطاقة والمياه. ٢

994 24 400 185 3 205 2 517 12 687 752196923231406 4041 3 116 241 الصناعة .٣

660 4 0 0 660 4 0 0000000 0 0 البناء .٤

592 4 0 211 0 589 2 793 8725611690340251 8 5النقل ولمواصالت. ٥

366 13 0 364 0 651 9 351 4103 3613391773206671 24 53 الخدمات األخرى. ٦

917 0 917 0 0 0000000 0 0 التجارة. ٧

968 4 0 0 0 024 5 0000000 0 0 اإلدارات العامة. ٨

678 62 400 018 5 884 6 790 33 641 63116 4931 0781 7222 1391 7782 5 315 1 485 تمجموع االستعماال

      867 39332 6653 2877 87011 5222 4132 3 24 692 1 القيمة المضافة

      509 02449 1585 3669 59213 6604 1914 9 339 1 178 2اإلنتاج

      225 7960000013 9 424 2 005 1 االستيراد

      96300 2-858000 1 012 1 93رسوم على االستيرادال

      27800 5-149000 4 347 782 الھوامش التجارية

      734 02462 3669175 59213 6604 9944 24 122 5 058 4 مجموع الموارد

 
  

 جدول الفروقات بين الحسابات المحلية والحسابات الوطنية
 الحسابات الوطنية اللبنانيين في الخارج نفقات المسافرين النفقات المحلية للمسافرين األجانب ليةالحسابات المح 

 691 13 465   225 13  االستيراد

 555 6   538 1 018 5 التصدير

 718 32 465 538 1- 790 33 االستھالك

 
 



 

  )تابع( جداول المدخالت والمخرجات لحسابات السلع والخدمات. ٢
  

 مليار ليرة لبنانية                                                               باألسعار الجارية     ٢٠٠٥سنة ) أ  ٢.٢

   نھائية استعماالت وسيطة استعماالت  

  الفرع
 

١         .
 الزراعة

الطاقة.  ٢
 والمياه

٣         .
الصناعة  

 ٤        .
 البناء

النقل و .٥
تالمواصال

٦  .
الخدمات 
 األخرى

٧         .
 التجارة

٨  .
اإلدارة 
االستھالك المجموع العامة

تكوين 
الرأسمال 

 التصدير الثابت
التغير في 
المخزون

مجموع 
االستعماالت

961 3 40- 344 20 194 2 443 257305001 1 0 179  الزراعة. ١

724 5 0 10 0 778 1 935 149426182883 615251 428 1 22 الطاقة والمياه. ٢

830 24 51- 599 3 263 2 069 12 950 851226943111486 5401 3 126 259 الصناعة .٣

030 5 0 0 030 5 0 0000000 0 0 البناء .٤

069 5 0 203 0 907 2 959 8426703752357231 9 5 النقل ولمواصالت. ٥

786 13 0 441 0 851 9 494 3713 3993702073437231 29 55 الخدمات األخرى. ٦

917 0 917 0 0 0000000 0 0 التجارة. ٧

024 5 0 0 0 024 5 0000000 0 0 اإلدارات العامة. ٨

341 64 91- 514 5 313 7 824 33 781 63017 5721 2181 0802 2752 8952 5 591 1 520 تمجموع االستعماال

      922 39432 4223 5687 98911 7562 3662 3 259- 686 1 القيمة المضافة

      704 02450 9945 7868 06913 0305 2625 9 332 1 206 2 اإلنتاج

      637 5770000013 9 209 3 851 االستيراد

      64300 2-812000 1 729 101 الرسوم على االستيراد

      43500 5-179000 4 453 803 الھوامش التجارية

      341 02464 7869175 06913 0305 8305 24 724 5 961 3 مجموع الموارد

  
 جدول الفروقات بين الحسابات المحلية والحسابات الوطنية

 الحسابات الوطنية اللبنانيين في الخارج نفقات المسافرين نبالنفقات المحلية للمسافرين األجا الحسابات المحلية 
 038 14 401   637 13  االستيراد

 038 7   524 1 514 5 التصدير

 702 32 401 524 1- 824 33 االستھالك

   
 مليار ليرة لبنانية                                ٤200بأسعار   ٢٠٠٥سنة ) ب  ٢.٢

   نھائية استعماالت وسيطة استعماالت         

 الفرع
 

١         .
 الزراعة

الطاقة.  ٢
 والمياه

٣         .
الصناعة  

 ٤        .
 البناء

النقل و .٥
تالمواصال

٦  .
الخدمات 
 األخرى

٧         .
 التجارة

٨  .
اإلدارة 
ستھالكاال المجموع العامة

تكوين 
الرأسمال 

 التصدير الثابت
التغير في 
المخزون

مجموع 
االستعماالت

877 3 45- 328 19 124 2 452 262305001 1 0 182  الزراعة. ١

020 5 0 9 0 764 1 247 50721948351150733 178 1 18 الطاقة والمياه. ٢

060 24 46- 517 3 267 2 688 11 634 770216732961396 3791 3 117 239 الصناعة .٣

833 4 0 0 833 4 0 0000000 0 0 البناء .٤

006 5 0 203 0 844 2 959 8426702752357231 9 5 النقل ولمواصالت. ٥

729 13 0 441 0 793 9 495 3713 3993702073437231 29 55 الخدمات األخرى. ٦

917 0 917 0 0 0000000 0 0 التجارة. ٧

001 5 0 0 0 001 5 0000000 0 0 اإلدارات العامة. ٨

443 62 92- 415 5 120 7 214 33 786 60716 5261 1231 8782 1901 6312 5 332 1 500 تمجموع االستعماال

      148 39433 2913 6067 12811 6443 3712 3 20 695 1 القيمة المضافة

      935 00149 8175 7298 00613 8335 0024 9 352 1 195 2 إلنتاجا

      508 3250000012 9 351 2 832 االستيراد

      83600 2-770000 1 982 84 الرسوم على االستيراد

      06400 5-962000 3 335 766 الھوامش التجارية

      443 00162 7299175 00613 8335 0604 24 020 5 877 3 مجموع الموارد

  
 

  



 

 )تابع( جداول المدخالت والمخرجات لحسابات السلع والخدمات. ٢
  

      مليار ليرة لبنانية                                                                                             باألسعار الجارية   ٢٠٠٦سنة ) أ  ٣.٢

   نھائية استعماالت وسيطة استعماالت  

.        ١ الفرع
 الزراعة

٢  .
الطاقة 
والمياه

٣        .
الصناعة  

 ٤       .
البناء

النقل و .٥
تالمواصال

٦  .
الخدمات 
األخرى

٧        .
التجارة

٨  .
اإلدارة 
 الكالستھاالمجموع العامة

تكوين 
الرأسمال 

 التصدير الثابت
التغير في
المخزون

مجموع 
 االستعماالت

321 4 0 336 18 305 2 662 461306001 1 0 192 الزراعة.١

763 5 0 10 0 714 1 038 0934381681234 634291 529 1 25 الطاقة والمياه. ٢

925 24 35- 702 3 278 2 050 12 930 940227493071386 3981 3 124 252 الصناعة .٣

472 5 0 0 472 5 0 0000000 0 0 البناء .٤

961 4 0 198 0 789 2 974 8127687789347291 8 5النقل . ٥

526 14 0 733 0 266 10 527 4483 3833522203526841 29 59الخدمات األخرى. ٦

753 0 753 0 0 0000000 0 0 التجارة. ٧

201 5 0 0 0 201 5 0000000 0 0 اإلدارات العامة. ٨

921 65 35- 733 5 768 7 325 34 131 73818 5061 3331 0222 3522 9572 5 690 1 533تمجموع االستعماال

     825 46233 4133 1937 93912 1202 0743 3 393- 016 2القيمة المضافة

     957 20151 9195 5268 96114 4724 0315 9 298 1 550 2اإلنتاج

     964 6680000013 9 457 3 840االستيراد

     45000 2-732000 1 609 109الرسوم على 

     71600 5-494000 4 399 822 الھوامش التجارية

     921 20165 5267535 96114 4724 9255 24 763 5 321 4مجموع الموارد

  

  
  مليار ليرة لبنانية                                                                                          ٢٠٠٥بأسعار سنة  ٢٠٠٦سنة ) ب  ٣.٢

   نھائية استعماالت وسيطة استعماالت  

 الفرع
 

١        .
 الزراعة

٢  .
الطاقة 
 والمياه

٣        .
الصناعة 

 ٤       .
 البناء

النقل و .٥
تالمواصال

٦  .
الخدمات
األخرى

٧        .
 التجارة

٨  .
اإلدارة 
الستھالكاالمجموع العامة

تكوين 
الرأسمال 

التصدير الثابت
التغير في
المخزون

مجموع 
االستعماالت

863 3 0 340 16 030 2 477 307305001 1 0 163 الزراعة.١

357 5 0 9 0 685 1 663 575269913971521113 387 1 23 الطاقة والمياه. ٢

085 24 42- 543 3 318 2 565 11 701 904217342981336 2481 3 121 242 الصناعة .٣

183 5 0 0 183 5 0 0000000 0 0 البناء .٤

855 4 0 194 0 728 2 933 8027673773340291 8 5النقل ولمواصالت. ٥

474 14 0 733 0 213 10 528 4483 3833532203526841 29 59 الخدمات األخرى. ٦

753 0 753 0 0 0000000 0 0 التجارة. ٧

098 5 0 0 0 184 5 0000000 0 0 اإلدارات العامة.٨

668 63 42- 572 5 516 7 404 33 303 72117 4741 2611 9052 3121 5922 5 545 1 492 تمجموع االستعماال

       141 46233 0833 2137 95012 8702 1452 3 251- 669 1 القيمة المضافة

      444 18450 5575 4748 85514 1834 7375 8 294 1 161 2اإلنتاج

      309 5200000013 9 969 2 821 تيراداالس

      55900 2-780000 1 675 104الرسوم على االستيراد

      24500 5-048000 4 420 777 الھوامش التجارية

      753 18463 4747535 85514 1834 0855 24 357 5 863 3 مجموع الموارد

  
  

 جدول الفروقات بين الحسابات المحلية والحسابات الوطنية 
 الحسابات الوطنية اللبنانيين في الخارج نفقات المسافرين النفقات المحلية للمسافرين األجانب الحسابات المحلية 

 255 14 290   964 13  االستيراد

 189 7   456 1 733 5 التصدير

 159 33 290 456 1- 325 34 االستھالك



 

 )تابع( خرجات لحسابات السلع والخدماتجداول المدخالت والم. ٢
  

                 مليار ليرة لبنانية                            باألسعار الجارية                                                         ٢٠٠٧سنة ) أ  ٤.٢

   نھائية استعماالت وسيطة استعماالت  

.        ١ الفرع
 الزراعة

٢  .
الطاقة 
والمياه

٣        .
الصناعة 

 ٤       .
البناء

النقل و .٥
تالمواصال

٦  .
الخدمات
األخرى

٧        .
التجارة

٨  .
اإلدارة 
الستھالكاالمجموع العامة

تكوين 
الرأسمال 

التصدير الثابت
التغير في
المخزون

مجموع 
تاالستعماال

000 5 32 442 20 709 2 798 542204001 1 0 250 الزراعة.١

167 6 0 9 0 782 1 376 251505206494 750361 553 1 25 الطاقة والمياه. ٢

192 30 303 865 4 885 2 691 13 449 468258483972178 1012 4 119 274 الصناعة .٣

222 7 0 0 222 7 0 0000000 0 0 البناء .٤

352 5 0 205 0 084 3 063 8632710827385102 7 5النقل ولمواصالت. ٥

787 15 0 734 0 142 11 912 5713 4283982763957471 29 66 الخدمات األخرى. ٦

905 0 905 0 0 0000000 0 0 التجارة. ٧

509 5 0 0 0 509 5 0000000 0 0 اإلدارات العامة. ٨

136 76 335 160 7 127 10 916 37 597 84820 7361 5791 2622 9362 9072 6 709 1 620 تمجموع االستعماال

       774 66237 5303 2088 09013 2863 3264 3 608- 279 2 القيمة المضافة

      370 50958 2665 78710 35215 2225 2347 10 100 1 900 2اإلنتاج

      765 4700000017 12 161 4 135 1االستيراد

      87200 2-181000 2 599 91الرسوم على االستيراد

      48900 6-308000 5 307 875 الھوامش التجارية

      136 50976 7879055 35215 2225 1927 30 167 6 000 5 مجموع الموارد

    
 ات بين الحسابات المحلية والحسابات الوطنية جدول الفروق

 الحسابات الوطنية اللبنانيين في الخارج نفقات المسافرين النفقات المحلية للمسافرين األجانب الحسابات المحلية 

 203 18 437   765 17  االستيراد

 694 8   533 1 160 7 التصدير

 820 36 437 533 1- 916 37 االستھالك

  
               مليار ليرة لبنانية                                                                                 ٢٠٠٦بأسعار سنة  ٢٠٠٧سنة ) ب  ٤.٢

   نھائية استعماالت وسيطة استعماالت  

 الفرع
 

١        .
 الزراعة

٢  .
الطاقة 
 والمياه

٣        .
الصناعة 

 ٤       .
 البناء

النقل و .٥
تالمواصال

٦  .
الخدمات
األخرى

٧        .
 التجارة

٨  .
اإلدارة 
الستھالكاالمجموع العامة

تكوين 
الرأسمال 

التصدير الثابت
التغير في
المخزون

مجموع 
االستعماالت

380 4 22 419 16 398 2 525 313203001 1 0 208 الزراعة.١

782 5 0 9 0 738 1 035 153465190454 692341 432 1 23 الطاقة والمياه.٢

731 28 295 633 4 946 2 003 13 854 294238113662017 7952 3 110 254الصناعة.٣

388 6 0 0 388 6 0 0000000 0 0 البناء .٤

196 5 0 205 0 931 2 060 8632710827385102 7 5النقل ولمواصالت. ٥

423 15 0 734 0 786 10 903 5683 4273972763947461 29 66 الخدمات األخرى. ٦

905 0 905 0 0 0000000 0 0 التجارة. ٧

486 5 0 0 0 486 5 0000000 0 0 اإلدارات العامة. ٨

291 72 317 904 6 350 9 342 36 378 82419 6871 5001 1622 7582 3122 6 578 1 557 تمجموع االستعماال

      405 66236 4163 9238 03412 6303 3093 3 482- 914 1 القيمة المضافة

      783 48655 1035 42310 19615 3885 6216 9 096 1 470 2اإلنتاج

      508 8350000016 11 715 3 958 االستيراد

      91800 2-159000 2 619 140على االستيرادالرسوم 

      27900 6-115000 5 351 813 الھوامش التجارية

      291 48672 4239055 19615 3885 7316 28 782 5 380 4 مجموع الموارد

  
  
 



 

  )تابع( جداول المدخالت والمخرجات لحسابات السلع والخدمات. ٢
  

                 مليار ليرة لبنانية                               باألسعار الجارية                                                      ٢٠٠٨سنة ) أ  ٥.٢

   نھائية استعماالت وسيطة استعماالت  

.        ١ الفرع
 الزراعة

٢  .
الطاقة 
والمياه

٣        .
عة الصنا

 ٤       .
البناء

النقل و .٥
تالمواصال

٦  .
الخدمات
األخرى

٧        .
التجارة

٨  .
اإلدارة 
الستھالكاالمجموع العامة

تكوين 
الرأسمال 

التصدير الثابت
التغير في
المخزون

مجموع 
االستعماالت

095 6 45 472 22 222 3 334 003305002 2 0 323 الزراعة.١

816 8 0 18 0 058 2 740 675711325626 057571 1 815 2 38 الطاقة والمياه. ٢

040 39 401 147 6 732 3 153 18 606 2223098450827710 0233 5 146 415 الصناعة .٣

609 9 0 0 609 9 0 0000000 0 0 البناء .٤

064 6 0 225 0 517 3 322 8737804893476132 8 5النقل ولمواصالت. ٥

176 18 0 159 1 0 380 12 636 0884 4534433064817662 27 72 الخدمات األخرى. ٦

061 1 0 061 1 0 0 0000000 0 0 التجارة. ٧

646 6 0 0 0 646 6 0000000 0 0 اإلدارات العامة. ٨

506 95 446 081 9 363 13 978 45 638 44126 0752 0732 8153 7612 6253 8 996 2 853 تمجموع االستعماال

      124 20645 0004 10212 24915 8473 9525 3 776 1- 543 2 القيمة المضافة

      762 64671 0766 17614 06418 6096 5769 12 221 1 396 3اإلنتاج

      744 2090000023 16 145 6 390 1االستيراد

      71000 3-873000 2 739 98الرسوم على االستيراد

      30500 9-382000 7 711 212 1 الھوامش التجارية

      506 64695 0616 1761 06418 6096 0409 39 816 8 095 6 مجموع الموارد

  
 وطنيةجدول الفروقات بين الحسابات المحلية والحسابات ال

 الحسابات الوطنية اللبنانيين في الخارج نفقات المسافرين النفقات المحلية للمسافرين األجانب الحسابات المحلية 

 254 24 510   744 23  االستيراد

 080 11   999 1 081 9 التصدير

 488 44 510 999 1- 978 45 االستھالك

  
  مليار ليرة لبنانية                                                                                      ٢٠٠٧بأسعار سنة  ٢٠٠٨سنة ) ب  ٥.٢

   نھائية استعماالت وسيطة استعماالت  

 الفرع
 

١        .
 الزراعة

٢  .
الطاقة 
 والمياه

٣        .
الصناعة 

 ٤       .
 البناء

النقل و .٥
تالمواصال

٦  .
الخدمات
األخرى

٧        .
 التجارة

٨  .
اإلدارة 
الستھالكاالمجموع العامة

تكوين 
الرأسمال 

التصدير الثابت
التغير في
المخزون

مجموع 
االستعماالت

371 5 0 486 22 859 2 970 681304001 1 0 283 الزراعة.١

935 6 0 10 0 861 1 064 408534244475 794431 965 1 29 الطاقة والمياه.٢

867 34 363 334 5 526 3 137 16 507 934288984692549 4952 4 133 296الصناعة.٣

439 8 0 0 439 8 0 0000000 0 0 البناء .٤

929 5 0 230 0 331 3 368 8937820911485132 8 5النقل ولمواصالت. ٥

708 16 0 054 1 0 431 11 223 9024 4134032784386981 25 66 الخدمات األخرى. ٦

964 0 964 0 0 0000000 0 0 التجارة. ٧

981 5 0 0 0 981 5 0000000 0 0 اإلدارات العامة. ٨

193 85 363 078 8 987 11 600 41 131 21623 8972 7841 5342 4202 4723 7 130 2 678 تمجموع االستعماال

      275 76441 2463 92410 39513 0193 3145 3 902- 515 2 القيمة المضافة

      406 98164 1435 70812 92916 4395 7868 10 228 1 193 3اإلنتاج

      787 0390000020 15 642 4 107 1 االستيراد

      55200 3-775000 2 688 90الرسوم على االستيراد

      62600 7-266000 6 378 982 الھوامش التجارية

      193 98185 7089645 92916 4395 8678 34 935 6 371 5 مجموع الموارد

  



 

 حسابات المؤسسات المالية. ٣
  مليار ليرة لبنانية                                                                                 حسابات المصارف التجارية    

 2008 2007 200420052006 الحساب
.I اإلنتاج حساب        

       االستعماالت
P2 772 675 538561604 الوسيط االستھالك 
B1 631 2 131 2 996 6361 4401 1 المضافة القائمة القيمة 

 403 3 806 2 600 1982 9782 1الموارد= مجموع االستعماالت 
    )P1(اإلنتاج المصرفي = الموارد 

 524 8 385 8 272 2867 1476 6 الفوائد المقبوضة
 715 5- 086 6- 089 5-488 4-552 4-  الفوائد المدفوعة -

 594 507 382399416  العموالت
1.IIاألولية حساب االستثمار وتوزيع المداخيل     

     االستعماالت
D1 061 1 886 735731819 وملحقاتھا األجور 

D41 38 19 302824 المدفوعة على القروض الفوائد 
D42 الموزعة األرباح … … …  …  …  

B5  078 2 631 1 454 1641 8181   رصيد المداخيل األولية 
 177 3 536 2 297 9232 5841 1الموارد = مجموع االستعماالت 

     الموارد
B1 631 2 131 2 996 6361 4401 1 المضافة القائمة القيمة 
D4 546 405 144286301 الصافية خارج االستثمار المداخيل 
.IIحساب توزيع الدخل الثانوي ٢     

     االستعماالت
D5 263 210 115137192  على األرباح الضريبة 
B6 815 1 421 1 262 0271 7031  الدخل المتاح : الرصيد 

 078 2 631 1 454 1641 8181 الموارد= مجموع االستعماالت 
     الموارد

B5  078 2 631 1 454 1641 8181  رصيد المداخيل األولية 
1.III الرأسمال حساب      
P51 373 82 29-391525 تكوين الرأسمال الثابت 
B9 442 1 340 1 291 3125021  القدرة على التمويل : الرصيد 

 815 1 421 1 262 0271 7031الموارد= مجموع االستعماالت 
     الموارد

B6  815 1 421 1 262 0271 7031  الدخل المتاح 
2.III الحساب المالي     

    االستعماالت
F2 262 9 514 579 1-039 5461 1 النقدية والودائع لدى مصرف لبنان األوراق 
F2 386 2- 474 6 754 4394-494 5 الخارجية تالموجودا 
F3 855 5 226 1 496 5324 1462 3 )سندات الخزينة(المالية  األوراق 
F4 024 5 676 3 293 2121 2-189 1  التسليفات 
F9 38- 65 103-112-10- أخرى للقبض حسابات 

 718 17 954 11 860 3648078 11  الموارد= مجموع االستعماالت 
B9 442 1 340 1 291 3125021  القدرة على التمويل 
F2 095 13 199 9 608 5895 6323 6   المقيمين ودائع 
F2  272 3 198 2 698826-174 4 ودائع غير المقيمين 
F5  390- 547- 241 2901-109-  مساھمات 
F9 299 236- 106-297 2-356  األخرى للدفع الحسابات 



 

  دارات العامةحسابات اإل .٤
  دارة المركزيةحسابات اإل. ١.٤

  مليار ليرة لبنانية                                              االستعماالت
 2008 2007 200420052006، العمليات الحساب

 .Iاإلنتاج حساب      
P2  060 2 555 1 441 3001 2581 1  االستھالك الوسيط 
B1 643 3 201 3 999 8742 8292 2 ائمةالقيمة المضافة الق 

 703 5 755 4 439 1754 0874 4 المجموع
 1.IIحساب االستثمار وتوزيع المداخيل األولية      

D1 760 2 421 2 249 1462 1182 2 األجور وملحقاتھا 
K.1 883 780 711729750 إھتالك الرأسمال الثابت 
 B5609 6 418 5 472 8264 0694 5 المداخيل األولية الصافية رصيد 

 252 10 618 8 471 7007 8987 7 المجموع
.IIحساب توزيع الدخل الثانوي ٢    

 D41245 3 288 4 382 9663 4662 3 *الفوائد 
 D62955 909 821874935 التقديمات اإلجتماعية 
 429 399 391680520الت الجارية لإلدارات العامةاالحو
 17 7 13117 تراكات الدوليةاإلش

 D79216 192 147113168 الت األخرى الجارية االحو 
B6  887 4 958 1 851 0861 0342 2الدخل المتاح= الرصيد 

 749 9 754 7 862 7306 8726 6الموارد= مجموع االستعماالت 
.IIحساب استعمال المداخيل ٤      
P2 703 5 755 4 439 1754 0874 4 استھالك 

B8n 816- 797 2- 589 2-089 2-053 2- الوفر الصافي 
 887 4 958 1 851 0861 0342 2  الموارد= مجموع االستعماالت 

1.III الرأسمال حساب      
P51 149 221 275176197  تكوين الرأسمال الثابت 
D92 إعانات رأسمالية      
D93 222 246 633403275 الت رأسمالية إلى اإلداراتاحو 

 371 468 908578472  الموارد= مجموع االستعماالت 
2.III الحساب المالي      

B9 304 485 2 311 9392 2511 2 الحاجة إلى التمويل 
F21 31 15-20-11- الصندوق … 
F22 428 097 2-890955 الودائع لدى مصرف لبنان … 
F41 285 858897462 سلفات الخزينة … 
F79 131 2 508 623201- حسابات أخرى للقبض … 

 … 360 5 169 0912 9254 3  الموارد= مجموع االستعماالت 
  .رغم ان الفوائد تعتبر مداخيل اولية فانھا صنفت في حسابات الدولة مع التوزيع الثانوي كونھا ال تدخل في حساب االنتاج المحلي القائم *
  
  
  
  
 
 
  
  



 

 ارات العامةحسابات اإلد .٤
  حسابات اإلدارة المركزية .١.٤

                     مليار ليرة لبنانية                                                                                                                    الموارد
 2008 2007 20052006 2004، العمليات الحساب

 .Iاإلنتاج حساب         
P12 703 5 755 4 439 1754 0874 4 اإلنتاج غير التسويقي 

 703 5 755 4 439 1754 0874 4 المجموع
 1.IIحساب االستثمار وتوزيع المداخيل األولية      

B1 643 3 201 3 999 8742 8292 2  القيمة المضافة القائمة 
D2 650 6 434 5 493 8394 1224 5 الضرائب غير المباشرة 

-D3  48- 22- 26-19-61- ناقص اإلعانات 
D41 7 6 855 الفوائد 

 252 10 618 8 471 7007 8987 7 المجموع
.IIحساب توزيع الدخل الثانوي ٢      
B5 609 6 418 5 472 8264 0694 5  المداخيل األولية 

D51 585 1 142 1 184 8019071  لدخلضريبة ا 
D59 170 1 803 634646844 الضرائب المباشرة األخرى 
D61 85 79 868585 الحسومات التقاعدية 
D79 301 312 282266276 الواردات اإلدارية 

 749 9 754 7 862 7306 8726 6الموارد= مجموع االستعماالت 
.IIحساب استعمال المداخيل ٤      

    
B6 887 4 034 2 851 0861 0342 2 الدخل المتاح 

 887 4 034 2 851 0861 0342 2 الموارد= مجموع االستعماالت 
1.III الرأسمال حساب     
K.1 883 780 711729750 إھتالك الرأسمال الثابت 
B8n 816- 797 2- 589 2-089 2-053 2-  الوفر الصافي 
B9 304 485 2 311 9392 2511 2 مويلالحاجة إلى الت 

 371 468 908578472الموارد= مجموع االستعماالت 
2.III الحساب المالي      
F29 170 222 1-196200 الودائع … 
F3 300 2 130 1132 3643 3 سندات الخزينة … 
F4 531 2 5177560 القروض … 

F79 426 515 77241- الحسابات األخرى للدفع … 
F00 356- 253-1-74- عمليات غير مصنفة … 

 … 360 5 169 0912 9254 3  الموارد= مجموع االستعماالت 

  
  
  
  
 
 
  
  



 

 )تابع(حسابات اإلدارات العامة  .٤
 ةمليار ليرة لبناني                                          )تقديريةحسابات (سابات الموحدة لإلدارات العامة الح  ٢.٤

 2008 2007 200420052006 الحساب
.I االستعماالت   :اإلنتاج حساب                   

P2 441 2 848 1 738 6301 6311 1 االستھالك الوسيط 
B1 206 4 662 3 463 3943 3163 3القيمة المضافة القائمة 

 646 6 509 5 201 0245 9475 4 اإلنتاج  P12 =المجموع 
1.II االستعماالت                   االستثمار وتوزيع المداخيل  حساب 
D1 323 3 882 2 712 6652 6052 2 األجور وملحقاتھا 
K.1 883 780 711729750 إھتالك الرأسمال الثابت 
B5n 229 7 778 5 991 2664 5155 5 المداخيل األولية الصافية :رصيدال 

 435 11 440 9 454 6608 8318 8  لمواردا= مجموع االستعماالت 
          الموارد          

B1 206 4 662 3 463 3943 3163 3  القيمة المضافة القائمة 
D2-D3 229 7 783 5 991 2664 5155 5  الرسوم ناقص اإلعانات 

.IIاالستعماالت                     :حساب توزيع الدخل الثانوي ٢ 
D41 350 3 393 4 472 0313 5443 3  *الفوائد 
D62 833 1 848 1 764 6751 6331 1 اإلجتماعية التقديمات 
D79 233 199 160124175 األخرى الت الجاريةاالحو 

B6  978 5 738 2 858 3032 7613 2  الدخل المتاح :الرصيد 
 394 11 179 9 268 1338 0988 8الموارد  = مجموع االستعماالت 

الموارد            
B5n 229 7 778 5 991 2664 5155 5 المداخيل األولية الصافية 
D5 754 2 944 1 029 5542 4351 1 الضرائب المباشرة 

D61 084 1 128 1 031951 8451 االشتراكات للضمان اإلجتماعي 
D79 327 327 303283298 الواردات اإلدارية 

.IIاالستعماالت                    :ل الدخل المتاححساب استعما ٤ 
P2 646 6 509 5 201 0245 9475 4 استھالك 

 B8n: 668- 771 2- 343 2-721 1-186 2- الوفر الصافي الرصيد 
 978 5 028 3 858 3032 7613 2الدخل المتاح= المجموع 

1.III االستعماالت                     :الرأسمال حساب 
P51 012 1 951 950872908 تكوين الرأسمال الثابت 
D92 100 105 12912188 رأسمالية إعانات 

 112 1 056 1 079993996 1الموارد  = مجموع االستعماالت 
  الموارد         

B8n 668- 771 2- 343 2-721 1-186 2- الوفر الصافي 
K.1 883 780 711729750 إھتالك الرأسمال الثابت 
D92 30 127 252514  رأسمالية إعانات 

B9 867 920 2 575 9612 5291 2 الحاجة إلى التمويل   :الرصيد 
2.III االستعماالت                    :الحساب المالي

B9 867 920 2 575 9612 5291 2  الحاجة إلى التمويل 
F2 799 3 83 146 1-231 3411 1 األوراق النقدية والودائع 

F41 430 2 403 1 370 5117341 سلفات الخزينة 
 096 7 407 4 799 9252 3813 4الموارد= مجموع االستعماالت 

الموارد              
F3 322 6 007 3 152 3162 5203 3  سندات الخزينة 
F4 196 632 307140112 القروض 
F4 578 768 555469536  التسليفات المصرفية 

 ١.٤راجع المالحظة في أسفل الجدول * 



 

  ٢ملحق 
  حصائيةاإل مصادرال

 
I .سكانال  

  
  حركة السكان . ١.Iجدول 

  )عدد االحداث المسجلة(      
 2008 2007 2003200420052006 الحدث الديموغرافي

 593 37 796 35 078 70529 01429 63630 30  الزواج
 389 5 342 6 388 7464 3724 3284 4  الطالق
 823 84 896 80 790 77072 90073 46573 71  الوالدات
 048 21 092 21 787 01218 77418 18717 17 الوفيات
                                                           النشرة الشھرية إدارة اإلحصاء المركزي: المصدر

  
II.تربية الحيواناتو الزراعة  

  
  اإلنتاج النباتي . ١.IIل جدو

  
  ألف ھكتار                                                                        المساحات المزروعة)أ

 2008 2007 2003200420052006 نوع الزراعة

 … 69.6 60.760.065.270.0 النجيليات
 … 7.0 8.17.57.17.2 القرنيات
 … 41.7 42.442.342.142.3 الخضار

 … 9.6 9.711.110.89.9 الزراعات الصناعية
 … 84.3 84.383.582.583.9  الفواكه
 … 58.6 57.658.558.859.1 الزيتون

 … 6.3 4.95.46.56.6  الزراعات األخرى

 … 277.2 267.7268.3273.0279.1 المجموع

  
 ألف طن                                                                                                                   إلنتاجا)ب

 2008 2007 2003200420052006 نوع الزراعة
 … 391.5 326.8396.3394.3429.6  النجيليات
 … 37.5 50.040.235.530.1  القرنيات
 … 300.6 1 160.6 284.31 295.91 163.11 1 الخضار

 … 42.1 12.097.190.045.5 الزراعات الصناعية
 … 985.5 983.2987.0960.4942.4  الفواكه
 … 76.2 83.2167.376.5177.3 الزيتون

 … … …………  الزراعات األخرى
 … 833.4 2 785.5 841.02 983.82 618.32 2 المجموع

  وزارة الزراعة : المصدر
  
  

II. تابع(الحيوانات وتربية  الزراعة(  



 

  
  )تابع( اإلنتاج النباتي. ١.IIجدول 

  
  مليار ليرة لبنانية                                                                                                          قيمة اإلنتاج) ج

 2008 2007 2003200420052006 نوع الزراعة
 … 104.0 65.189.993.0116.5  النجيليات
 … 38.3 28.927.022.427.4 القرنيات
 … 770.7 372.7402.5422.0591.9  الخضار

 … 112.6 100.8116.9103.3102.7 الزراعات الصناعية
 … 918.7 646.5644.1630.7759.4 الفواكه
 … 144.7 110.3212.3113.2283.7 الزيتون

 … 65.9 41.951.556.561.3 الزراعات األخرى
 … 155.0 2 942.9 441.11 544.11 366.21 1 المجموع

  وزارة الزراعة: المصدر
 

  الحيواني نتاجاإل. ٢.IIجدول 
  
   الفعدد الرؤوس باآل                                                                              الثروة الحيوانية)أ

 2008 2007 2003200420052006 النوع

   الحيوانات المخصصة إلنتاج اللحم
 … ٤٠.١ ٤٥.٠43.544.440.6 بقر
 … ١٥٣.٥ ١٤٠.٠138.0128.681.4  غنم
 … ٢٢٧.٧ ١٤٦.٠174.5181.8144.4 ماعز
 … ٩.٠ ١٤.٠12.511.010.0 خنزير

    الحيوانات المخصصة إلنتاج الحليب
 … ٤٥.٣ ٤٧.٥43.943.843.9 بقر
 … ٢١٨.٦ ١٧٥.٦179.4182.7202.4 غنم
  ٢٣٤.٧ ٢٤٠.٤234.5246.7206.6 ماعز
  
  )أو وحدات( ألف طن                                                                  اإلنتاج                                )ب

 2008 2007 2003200420052006  النوع
 … 14.9 16.416.216.515.1 لحم عجل
 … 6.6 5.95.85.43.5 لحم غنم
 … 8.2 5.35.96.65.2 لحم ماعز
 … 0.9 1.31.21.11.0 لحم خنزير

 … 143.7 127.3137.3130.6140.2  لحم دجاج وفروج
 … 762.0 775.0755.0758.0670.0 )بماليين وحدة(بيض 

 … 183.6 194.6186.3189.8166.8 حليب بقر
 … 24.7 23.321.622.819.7 حليب غنم
 … 34.0 36.536.139.326.0 حليب ماعز

 … 1.0 0.91.11.10.8 عسل
  وزارة الزراعة: المصدر 

II. تابع(وتربية الحيوانات  الزراعة(  
  



 

 

  )تابع( الحيواني نتاجاإل. ٢.IIجدول 
  

 مليار ليرة لبنانية                                                                                                          قيمة اإلنتاج) ج
 2008 20032004200520062007 النوع

 … 41.744.348.349.452.5 لحم عجل
 … 18.220.718.613.028.9 لحم غنم
 … 14.817.418.319.132.8 لحم ماعز
 … 2.72.62.42.52.6 لحم خنزير

 … 188.5204.9185.5230.7271.8  لحم دجاج وفروج
 … 55.861.956.977.1125.7 بيض

 … 101.896.999.1118.4145.0 حليب بقر
 … 12.911.913.913.420.0 حليب غنم
 … 23.021.525.619.327.7 حليب ماعز

 … 20.021.925.018.022.0 عسل
 … 556.8504.0493.6560.9729.0  المجموع

  وزارة الزراعة: المصدر
 
  
III .الطاقة  

  
                                                أھم المنتجات النفطية المستوردة. ١.IIIجدول 

  الف االطنانبآ      

 2008 20032004200520062007  النوع
 401.2 1 306.8 224.61 273.11 263.21 260.41 1  بنزين
 802.7 1 363.2 596.31 587.71 746.81 829.21 1  مازوت

 213.5 1 258.7 039.71 360.21 382.61 284.91 1  زيت فيول
 166.7 124.5126.7146.6103.4139.7كاز

 163.2 205.1220.2166.1161.1160.7 غاز البوتان
  المديرية العامة للنفط :المصدر
  

                                                                  استھالك الكھرباء. ٢.IIIجدول 
  ساعة/بماليين كيلوات             

  20032004200520062007 2008 
 142 11 590 21510 58110 30810 53810 10 شبكة كھرباء لبنان

  النشرة الشھرية، إلحصاء المركزي ا إدارة: المصدر
  
  
  
  
  
  
 
IV .الصناعة  
  

  التبغ المصّنع .١.IVجدول 



 

  

 2003200420052006 2007 2008 
 703 577 803655744 0241 2 )الطن(اإلنتاج 

 739 698 671795675 9821 1 )الطن(بيع التبغ المحلي 
 478 12 409 15 942 35514 44616 58749 44 .)ل.مليون ل(قيمة المبيع 

 اللبنانية حصر التبغ والتنباك إدارة: المصدر 
  

  استيراد مواد أولية للقطاع الصناعي .IV.2جدول 
  

 2008 2007 2003200420052006  الفرع
 بمليار ليرة لبنانية القيمة 

 244 1 788 456581708725  غير محدد
 883 760 666722612598  الغذائية الزراعية منتجاتال

 220 186 147183176164 لبسةالجلود واأل ،النسيج منتجات
 103 86 5458٦١58 المعادن  الالفلزية

 737 1 239 1 552742805862 اآلالت والمعداتالمعدنية،  منتجاتال
 869 678 358494٤٨٥484 مطاط ومنتجات كيماويةخشب، 

 139 111 6579٨٣83 مفروشات
 666 492 291352٣٣٠314 األخرى منتجاتال
 861 5 340 4 288 2603 2623 6063 2 لمجموعا

  األسعار نسبة إلى أسعار السنة السابقة مؤشر 
 1.292 1.090 1.1561.2111.2781.100 غير محدد

 1.284 1.165 1.1661.1021.0411.051 الغذائية الزراعية منتجاتال
 1.008 1.018 0.9470.9750.9491.015 الجلود واأللبسةالنسيج،  منتجات

 1.102 1.116 1.0481.0641.0951.058 المعادن  الالفلزية
 1.185 1.147 1.0861.1111.0401.056 اآلالت والمعداتالمعدنية،  منتجاتال

 1.134 1.125 1.0801.1061.0991.040 مطاط ومنتجات كيماويةخشب، 
 1.041 1.073 0.9781.0401.0561.017 مفروشات

 1.125 1.050 1.0351.0941.0241.010 ألخرىا منتجاتال
 1.167 1.116 1.0981.1111.0871.054 المجموع

  االحجام نسبة إلى أحجام السنة السابقة مؤشر 
 1.222 0.997 1.0491.0540.9540.930 غير محدد

 0.905 1.099 1.0280.9830.8140.930 الغذائية الزراعية منتجاتال
 1.176 1.111 1.0351.2841.0130.919 الجلود واأللبسة النسيج، منتجات
 1.083 1.338 1.0281.0070.9530.895 الالفلزيةالمعادن 

 1.183 1.254 1.1811.2101.0421.014اآلالت والمعداتالمعدنية،  منتجاتال
 1.131 1.245 0.9811.2510.8930.959 مطاط ومنتجات كيماويةخشب، 

 1.203 1.251 1.1971.1610.9930.985 مفروشات
 1.203 1.491 1.2101.1060.9140.944 األخرى منتجاتال

 1.114 1.185 1.0781.1170.9330.957  المجموع

V .البناء  
  

  نقابة المھندسين لدى رخص بناء مسجلة. ١.Vجدول 
                  



 

 2008 2007 2003200420052006 المؤشر
 222 7 044 9 997 8268 0148 5899 8 االمتار المربعةالف المساحة بآ

  النشرة الشھرية ،إلحصاء المركزيا إدارة: المصدر
  

  للترابالبيع المحلي  .٢.Vجدول 
  

 2008 2007 2003200420052006  المؤشر
 219 4 945 3 423 0403 7293 7042 2  الكمية بآالف األطنان

  لشھريةالنشرات ا ،مصرف لبنان: المصدر
  

  استيراد المواد األولية للبناء .٣.Vجدول 
  

 2008 2007 2003200420052006  المؤشر
 914.7 705.3 430.3522.8525.0527.4  القيمة بمليار ليرة لبنانية

 n/n-1 1.0161.0271.0451.075 1.087 1.057مؤشر األسعار  
 n/n-1 1.0311.1830.9610.934 1.231 1.227مؤشر األحجام  

 
  

VI. صالتلموانقل واال  
  

  مرفأ بيروت المفرغة والمشحونة فيع ئالبضا .١.VIجدول 
                               

 2008 2007 2003200420052006المؤشر
 746 5 318 5 227 4734 0614 8055 4بآالف األطنان

  النشرة الشھرية ،إلحصاء المركزيا إدارة: المصدر
  

  مطار بيروت ا منعدد المسافرين الذين غادرو .٢.VIجدول 
  

 2008 2007 2003200420052006  المؤشر
 014 2 649 1 366 6011 6011 3681 1  باآلالف 

  النشرة الشھرية ،إلحصاء المركزيا إدارة: المصدر
    

                   إيرادات المديرية العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية. ٣.VIجدول 
  مليار ليرة لبنانية    

 2008 2007 2003200420052006  نوع الواردات
 … … …394.0446.0446.0 قيمة الفواتير الصادرة
 … … …8.48.17.2  إيراد اإلمدادات الجديدة

 … … …172.0210.7203.1 حصة لبنان من االتصاالت الدولية
 … … …017.5 711.1883.61  حصة اإلدارة من االتصاالت الخلوية

 … … …673.8 548.41 285.51 1  المجموع
  الموازنات الملحق ،قطع الحساب ،وزارة المالية :المصدر

VII .خدماتال   
  
  عدد تالمذة وطالب مسجلين:  تعليمال .١.VII جدول

  
 2007-08 2006-200507-200406-200305-04 2002-03  المرحلة



 

التعليم الرسمي والمجاني
 307 ٥٧54 ٦١١  378 40354 04057 61 241 61  لحضانةا

٢٥٠ ٤٣٧  االبتدائية  250 534245 946240 218245 896 236 267 
 187 137 277 309147 467145 505148 151 952 150 الثانويةو التكميلية

 253 40 446 09037 69235 65533 32 083 31 المدارس التقنية
 176 74 961 62772 06570 80970 66 530 65  نيةالجامعة اللبنا
 190 542 191 622561 573545 543555 562 243 559 المجموع

      التعليم الخاص
 973 95 261 97093 20793 17493 93 953 90 الحضانة
 973 208 670 375204 661207 044206 203 874 198 االبتدائية

 494 175 162 064169 262170 314165 159 988 152 التكميلية والثانوية
 165 67 285 70562 19063 22363 67 814 59 المدارس التقنية

 989 92 403 33487 41476 83671 65 841 57 الجامعات
 594 640 781 448616 734611 591599 588 470 560 المجموع

 784 182 1 972 177 0701 157 3071 155 1341 151 1 ٧١٣ ١١٩ 1  المجموع العام
  المركز التربوي للبحوث واإلنماء: المصدر
  

                                            نفقات اإلدارات العامة على الصحة: الصحة . ٢.VIIجدول  
  مليار ليرة لبنانية         

 2008 2007 2003200420052006 اإلدارة
 308.8 201.3 273.8227.4222.4179.7  وزارة الصحة. ١
 492.0 535.5 396.9443.9435.1450.9  الضمان االجتماعي . ٢

 800.8 740.8 670.7671.3657.5630.6  المجموع
  وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان االجتماعي قطع حساب :المصدر
  

  خدمات قطاع التأمين. ٣.VIIجدول  
  مليار ليرة لبنانية                                                                                

 2008 2007 2003200420052006 العمليات
 109.8 1 958.4 571.2681.2735.6784.1  بدالت التأمين المقبوضة
 … 373.9 223.4259.3282.8276.5 حوادث جرت تسويتھا

  والتجارةوزارة االقتصاد : المصدر
  

  قدوم المسافرين األجانب. ٤.VIIجدول 
 باآلالفالعدد                                     

 2008 2007 2003200420052006 الجنسية
 783 617 576732687704 األجانب غير العرب

 668 503 515631636522 العرب ما عدا السوريون
 451 1 120 1 226 3231 3631 0911 1 المجموع

 النشرات الشھرية ،يإلحصاء المركزاإدارة : المصدر
  

VIII .العامة اإلدارة  
  
                                  تصنيفھاو زنة الدولةوامواإليرادات ل النفقات. ١.VIIIجدول 

  يار ليرة لبنانيةمل           
 2008م 2007 200420052006 تصنيف الدوليال بنود الموازنة

      النفقات



 

 327 265 153250220 وسيط استھالك P.2 سلع11.  
 106 102 1189398 وسيط استھالكP.2  خدمات 12.

 760 2 421 2 249 1462 1182 2 أجور رواتب وD.1  رواتب وأجور13.  
 665 1 529 1 656 6971 4321 1  حواالت14.  

  D.348 22 611926 إنتاج إعانات 
  D.62955 909 821874935 اعدتق معاشات 
 D.73 429 399 394680520 إدارية حواالت 
  D.7417 7 13117 دولية اشتراكات 
  D.79216 192 143113168  حواالت أخرى 

 349 253 311265219 وسيط استھالكP.2  نفقات مختلفة  .١٦
 523 4 223 5 285 6594 1413 4  خدمة الدين 17.

  P.2278 1 935 487523904 وسيط استھالك 
  D.41245 3 288 4 381 1363 6543 3  فوائد 

 730 9 793 9 727 1098 2738 8  مجموع الجزء األول
 371 468 908578472  الجزء الثاني

  P.51149 221 275176197 تكوين رأسمال 
  D.93222 246 633403275 حواالت 

 101 10 261 10 199 6889 1818 9  المجموع العام
     اإليرادات

 585 1 142 1 184 8019071 ضريبة الدخلD.51  ضريبة الدخل11. 
 784 526 396409579 مباشرة ضرائبD.59  ضريبة األمالك12. 
 794 3 711 2 458 5482 9832 2   االستھالك رسوم 13.

 581 2 803 1 660 5611 6881 1  مباشرة ض غير D.2 ضريبة القيمة المضافة
 197 130 109108109 مباشرة ضرائبD.59  رسوم على السيارات

 017 1 777 186879689 2 مباشرة ض غيرD.2  رسوم أخرى
 686 556 529481461 مباشرة ض غيرD.2   رسوم جمركية 14.
 345 292 274261259 مباشرة ض غير D.2 ضرائب أخرى15. 
 028 2 011 2 428 6631 4531 1  مداخيل استثمار26. 

 021 2 006 2 423 6571 4451 1 مباشرة ض غيرD.2  فائض المؤسسات
 7 6 855 فوائدD.41  فوائد. ٢٦٩٠١

 483 424 389385426   واردات ادارية .٢٧
 189 146 129130156ضرائب مباشرةD.59  رسوم السير. ٢٧١٠٤

 295 277 260255270  حواالت أخرىD.79  غيرھا
 6 16 1094 حواالت أخرىD.79  غرامات 28.
 85 98 988687  واردات أخرى29. 

  D.6185 79 868585  حسومات تقاعد 
 D.79 0 19 1222 حواالت أخرى 

 797 9 776 7 888 7496 9336 6   المجموع العام
 B.9  2 2481 9392 311 2 485 304  العجز

  الحساب قطعة، ليوزارة الما: لمصدرا
  مؤقتة ٢٠٠٨ أرقام: م 

  

VIII . تابع(العامة اإلدارة(  
  

                                                           عمليات الخزينة. ٢.VIIIجدول 
  لبنانية ةمليار لير            

 20072008 2003200420052006 العمليات
   تغّير في األصول



 

 …542 2 575 9382 2501 2552 3 نةعجز المواز
 …0 1000- سلفات للبلديات

 …237 63683509208 سلفات للمؤسسات العامة
 …49 278175388254 سلفات أخرى

 …131 2 508 623201-408 مصاريف دفعت سلفاَ 
 …428 097 2-292890955- مصرف لبنان

 …31 15-20-11-6-  صناديق وشيكات للقبض
 …9 11-63752- حسابات للتسوية

 …426 5 423 0932 9994 6413 3 المجموع
    تغّير في الخصوم

 …151 29014412384-  ايداعات وأمانات وحجوزات
 …341 81215162265 حواالت للدفع

 …177 7876-0 مقبوضات للتسوية
 …82- 145-89-274-47- حسابات البلديات

 …7 1723312 حسابات المؤسسات العامة
 …1 2717171- حسابات أخرى دائنة
 …974 21 292 06418 40723 74223 16 إصدارات: ل.سندات خزينة بال

 …820 17- 771 16-742 19-856 21-220 15-  تسديدات  -      
 …725 5 771 55301 6534 3إصدارات: سندات بالعملة األجنبية

 …199 5- 163 1-210-223 2-268 1- تسديدات  -      
 …151 007560 قروض خارجية

 …426 5 423 0932 9994 6413 3 المجموع
 المھمة حساب ،وزارة المالية: المصدر

  

  الدين العام. ٣.VIIIجدول 
  لبنانية ةليربمليار  الوضع في آخر السنة                                                                   
 2008 2007 2003200420052006 عناصر الدين

    سندات الخزينة بالليرة اللبنانية
 419 8 647 8 143 2339 19711 63010 8  مصرف لبنان   
 222 24 784 16 429 07216 17114 25812 12 المصارف التجارية   
 906 5 474 5 129 3254 5003 6033 5  المصرفي خارج النظام   

 460 468 353503512503 قروض من النظام المصرفي
 007 39 373 31 204 14130 37129 84326 26 مجموع الدين الداخلي االجمالي

 326 8 527 4 - 444 4 -590 5 -359 4 -019 3- ودائع القطاع العام -    
 681 30 846 26 760 55125 01223 82422 23 ).ل.ل( الدين الداخلي الصافي
 881 31 977 31 647 84430 70128 44227 23  الدين بالعملة األجنبية

 562 62 823 58 407 39556 71352 26649 47 المجموع
    النشرات الشھرية ،مصرف لبنان: المصدر

VIII .تابع( العامة اإلدارة(  
  

 المستقلةزنة الدولة إلى اإلدارات وامن مالت احوال. ٤.VIIIجدول 
  

                           ةلبناني ةمليار لير                                                              الموازنة من لالجزء األو) أ

 2008 2007 2003200420052006 اإلدارة



 

 27.9 32.1 31.744.724.221.9  مجلس اإلنماء واإلعمار
 0.7 1.5 0.00.00.81.0 مؤسسة المحفوظات الوطنية

 21.0 18.9 27.116.214.813.6 إدارة الدفاع المدني
 173.6 146.2 139.3149.0158.6156.9 الجامعة اللبنانية

 13.0 10.0 0.09.511.011.0  المركز التربوي للبحوث واإلنماء
 5.7 5.8 6.05.84.54.3 المجلس الوطني للبحوث العلمية

 9.1 8.2 6.28.26.08.2  المعھد الوطني للموسيقى
 6.2 7.0 5.516.56.05.0  مجلس الجنوب

 6.0 6.5 6.56.56.05.5 الصندوق المركزي للمھجرين
 2.4 0.0 19.80.143.912.8ھيئة االغاثة

 0.5 1.7 2.32.81.62.4 المكتب الوطني لالستخدام
 0.0 0.0 0.00.00.00.0 لمستقل لإلسكانالصندوق ا

 7.5 6.0 1.57.54.65.9  المشروع األخضر
 4.4 3.6 5.25.13.44.0 مكتب البحوث الزراعية

 3.8 4.0 22.73.07.32.2 المؤسسات لتشجيع االستثمارات
 ١٠٠.٠ 100.0 0.080.0340.0220.0 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 29.4 62.7 18.538.847.045.3 ىإدارات أخر
 411.2 414.2 292.3393.7679.7520.0 المجموع

  الحساب قطع ،وزارة المالية: المصدر
  
  لبنانية ةمليار لير                                                          من الموازنة الجزء الثاني) ب

 2008 2007 2003200420052006  اإلدارة

 181.5 216.5 226.9363.9206.8185.8 مجلس اإلنماء واإلعمار
 - - --0.40.1 الجامعة اللبنانية

 - - 21.3137.085.041.2  الصندوق المركزي للمھجرين
 - - 110.096.460.035.0 مجلس الجنوب

 40.0 30.0 10.831.247.010.0 المؤسسات لتشجيع االستثمارات
 11.7 0.0 0.04.53.82.6 إدارات أخرى

 233.2 246.5 369.4633.1402.6274.6 المجموع
 الحساب قطع ،وزارة المالية: المصدر
  
  
  
 
 
 
 
 
  

VIII . تابع(العامة اإلدارة(  
  

                   ٢٠٠٨-٢٠٠٣عمارحسابات مجلس اإلنماء واإل. ٥.VIIIجدول 
  لبنانية ةمليار لير             

 2008 2007 2003200420052006 العمليات
     اإليرادات

 … 833.2 494.0785.9664.2811.4  الحواالت من موازنة اإلدارات



 

 … 126.7 31.925.124.613.5 ھبات
 … 0.9 2.11.81.41.2  اإليرادات
 … 6.6 0.40.41.24.0 الفوائد

 … - -7.99.78.9  إسترداد مؤونة ديون مشكوك بتحصيلھا
 … 13.6 7.0-3.11.0  افي فروقات قطعص

 … 981.0 539.4823.9700.2837.0 المجموع
     النفقات

 … 745.5 490.0696.3688.2699.5 قيمة األعمال المنجزة
 … 18.5 24.432.230.722.0 النفقات اإلدارية

 … 104.8 73.778.065.390.3 الفوائد
 … - ---- مؤونة ديون مشكوك بتحصيلھا

 … 958.1 019.6 588.1806.5785.21 المجموع
 … 22.9 182.6-85.0-48.717.4- )+(الفائض  ، )- (العجز

     التغّير في األصول
 … 115.4 15.4129.0-51.412.5- الصندوق والمصارف
 … - ---- سندات الخزينة اللبنانية

 … 61.8- 193.7-187.2-124.2-115.3- القروض التحويلية قطاع عام
 … 0.3 2.20.1-1.40.3  القروض التحويلية قطاع خاص

 … 0.0 0.00.00.00.0 قروض أخرى
 … 0.7- 0.412.413.4-23.9-  أصول أخرى

 … 114.1 94.065.4-168.336.2 الحكومة اللبنانية
 … 0.0 0.20.00.00.0 موجودات ثابتة

 … 167.1 286.414.2-75.5-20.8- المجموع
     التغّير في الخصوم

 … 16.4- 22.725.6-86.2-159.2- حسابات دائنة
 … 0.3 3.36.25.2-5.0- الفوائد للدفع

 … 46.6 0.00.00.090.7  سلفات الخزينة
 … 18.2 52.4-77.034.241.5  القروض الجارية
 … 92.5 222.5124.9-36.9-63.3  قروض أخرى

 … 0.8- 0.7-0.9-0.8-1.6- ؤونات لتعويض نھاية الخدمةم
 … 22.9 182.6-85.0-48.617.4- )-(أو العجز(+) الفائض
 … 3.8 3.03.5-53.40.1  تسوية

 … 167.1 286.414.2-75.5-20.8- المجموع
 

  
  
  

VIII . تابع(العامة اإلدارة( 
  

  يالجتماعحسابات الصندوق الوطني للضمان ا. VIII.6جدول 
    لبنانية ةمليار لير                            

 2008 2007 2003200420052006  العمليات

     اإليرادات
 … … ………51.8  اشتراكات األجراء



 

 … … ………596.5 اشتراكات أرباب عمل وغيرھا

 999.0 049.1 1 648.3758.8946.4901.3 مجموع االشتراكات
 359.8 490.9 469.6411.0362.7420.0 رىإيرادات أخ

     النفقات
     :النقديات

 492.0 535.5 396.8443.9439.0450.9 تعويضات المرض واألمومة
 234.7 224.2 214.6217.4220.9٢٣٠.٥ التعويضات العائلية

 151.2 178.9 194.2150.4140.8١٤٧.٣ تعويض نھاية الخدمة

 877.2 938.6 805.6811.7800.7828.8 ضات المدفوعةمجموع التعوي
 104.7 103.2 95.492.294.597.4 النفقات اإلدارية

  الصندوق الوطني للضمان االجتماعي :المصدر
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
  
  
VIII . تابع(العامة اإلدارة(  

  

 األصول الثابتة الماديةاحتساب استھالك . ٧.VIIIجدول 
  لبنانية ةليررمليا  

السنة 

الحد األدنى 
لألجور 
 بالليرة

تكوين 
الرأسمال 

 الثابت

القيمة الحالية لتكوين الرأسمال الثابت خالل السنوات الثالثين الماضية

2003200420052006 2007 2008 
2008330 000     



 

2007300 000 950,6   1 045,7 
2006300 000 908,3  908,3 999,1 
2005300 000 871,9 871,9 871,9 959,1 
2004300 000 949,8 949,8949,8 949,8 1 044,8 
2003300 000 739,1 739,1739,1739,1 739,1 813,0 
2002300 000 901,5 901,5901,5901,5901,5 901,5 991,6 
2001300 000 1 060,0 1 060,01 060,01 060,01 060,0 1 060,0 1 166,0 
2000300 000 1 153,4 1 153,41 153,41 153,41 153,4 1 153,4 1 268,7 
1999300 000 884,4 884,4884,4884,4884,4 884,4 972,8 
1998300 000 1 610,1 1 610,11 610,11 610,11 610,1 1 610,1 1 771,1 
1997300 000 1 531,4 1 531,41 531,41 531,41 531,4 1 531,4 1 684,6 
1996300 000 1 161,3 1 161,31 161,31 161,31 161,3 1 161,3 1 277,4 
1995250 000 1 041,6 1 249,91 249,91 249,91 249,9 1 249,9 1 374,9 
1994200 000 652,1 978,1978,1978,1978,1 978,1 1 075,9 
1993118 000 609,0 1 548,31 548,31 548,31 548,3 1 548,3 1 703,1 
1992118 000 329,7 838,2838,2838,2838,2 838,2 922,0 
199175 000 169,1 676,2676,2676,2676,2 676,2 743,8 
199045 000 34,8 231,7231,7231,7231,7 231,7 254,9 
198915 000 34,3 686,7686,7686,7686,7 686,7 755,4 
198815 000 21,0 420,0420,0420,0420,0 420,0 462,0 
19876 400 10,5 492,2492,2492,2492,2 492,2 541,4 
19862 700 1,3 146,5146,5146,5146,5 146,5 161,2 
19851 475 2,0 408,1408,1408,1408,1 408,1 448,9 
19841 250 2,5 596,4596,4596,4596,4 596,4 656,1 
19831 100 2,2 588,1588,1588,1588,1 588,1 647,0 
1982925 1,2 390,4390,4390,4390,4 390,4 429,4 
1981800 1,6 591,4591,4591,4591,4 591,4 650,5 
1980675 1,2 518,9518,9518,9518,9 518,9 570,8 
1979560 0,9 494,2494,2494,2494,2 494,2 543,6 
1978415 0,7 500,6500,6500,6500,6 500,6 550,7 
1977345 0,3 260,9260,9260,9260,9 260,9  
1976310 0,0 22,322,322,322,3   
1975310 0,2 226,5226,5226,5   
1974275 0,4 424,4424,4   
1973218 0,3 371,0    

 485,5 26 388,0 23 502,0 856,522 331,021 21 591,9 20القيمة الحالية للرأسمال الثابت
 882,9 779,6 686,4711,0728,5750,1  )١/٣٠(اإلھتالك 

 
 

IX .ماليةالمؤسسات ال 
  
  تطّور الوضع النقدي. ١.IXجدول 

  لبنانية ةمليار ليرب ،ضع في آخر السنةوال                                                                         
 2008 20032004200520062007 عناصر النقد وما يقابلھا

 325 37 831 47724 46523 97824 07625 26 نقد بالليرة اللبنانية
 099 66 279 67865 89356 18249 23445 38  ودائع بالعملة األجنبية

  82 58150888987  سندات



 

 506 103 197 24490 44680 31074 36871 64  الكتلة النقدية: مجموع
 169 42 394 37136 31130 38124 88422 21 لصافيةاالخارجية الموجودات 

 108 12 517 75511 1408 0397 7796 5  ذھب
 061 30 877 61624 17121 34217 10516 16 عمالت أجنبية

 845 42 917 58440 66640 48335 09533 30 ديون صافية على قطاع عام
 237 27 222 49324 63624 22921 50020 20 بالليرة اللبنانية  
 608 15 695 09116 03016 25414 59513 9  بالعمالت األجنبية  

 482 33 736 84127 24623 92125 48024 23 ديون على قطاع خاص
 356 5 474 9804 8503 8594 2894 4 بالليرة اللبنانية  
 127 28 262 86123 39619 06120 19120 19 بالعمالت األجنبية  

 602 3- 041 3-125 3-392 1-372-646- فروقات القطع
 389 11- 810 11-426 11 -385 9-101 9-445 10- عناصر أخرى صافية

 506 103 197 24490 44680 31074 36871 64 المجموع
 نانمصرف لب: المصدر

  
  

  ةاالقتصادي اتلقطاععلى اتوزيع التسليفات المصرفية . ٢.IXجدول 
  لبنانية ةبمليار لير ،ضع في آخر السنةوال      

 2008 20032004200520062007 القطاع
 426 346292344328362  الزراعة
 403 5 650 0584 0274 8364 4513 3  الصناعة
 502 6 757 3174 2064 6204 3274 4 البناء

 966 9 952 0618 9948 4047 0008 8 التجارة
 301 7 000 3256 5434 4633 3243 3  الخدمات

 105 3 870 3851 1311 8489341  المؤسسات المالية
 683 1 377 1871 1721 9299831 ھيئات أخرى

 707 7 770 6136 7285 3304 7484 3 أفراد
 092 42 737 27534 14529 86227 97326 24 المجموع

  مصرف لبنان: المصدر
 
  
  
  
  
  
  
  
  

X .الخارج  
  

 السلع المستوردة مصنفًة وفق فرع اإلنتاج تطور .١.Xجدول 
       ر ليرة لبنانيةمليا                                                                                                                         

 2008 2007 2003200420052006 الفرع
 390 1 135 1 006854842 9201 الزراعة وتربية الحيوانات. ١

 042 1 823 575657565539 المنتجات النباتية.11
 475 337 207250201192 نجيليات.111
 128 105 1031108986 فواكه.112



 

 193 158 141158133105 مزروعات صناعية.113
 241 218 119135139152 خضار و غيرھا.114
 5 5 4434 منتجات األحراج.115
 348 312 345349289٣٠٣ المنتجات الحيوانية.12

 255 232 291281223236 حيوانات حية.121
 10 9 6656 منتجات حيوانية أخرى.122
 82 71 48616161 منتجات صيد األسماك.123

 120 6 920 3 531 2323 9763 7812 1 الطاقة والمياه.2
 120 6 920 3 531 2323 9763 7812 1 المحروقات.21

 102 53 10162016 محروقات صلبة.211
 018 6 867 3 515 2123 9603 7712 1 محروقات نفطية.212

 813 16 755 12 791 9919 1849 20610 8 المنتجات الصناعية.3
 239 199 172185183159 التبغ المصنع.31
 813 1 577 1 164 1081 0641 9151 المصنوعات الغذائية.32

 204 128 587392111 لحوم طازجة.321
 210 192 126144144148 معلبات .322
 325 303 224259259251  ألبان وأجبان.323
 277 225 93129149167 مواد دھنية غذائية.324
 210 162 106120123133 معجنات غذائية.325
 214 208 127140151157وسكاكر شكوالتةسكر، .326
 86 65 52595549 مشروبات روحية.327
 101 140 119919 مشروبات غير روحية.328
 186 153 118131126129  منتجات غذائية أخرى.329
 205 1 962 806942891863 لديةالمنتجات النسيجية والج .33

 240 197 176221203172  خيوط وأنسجة.331
 592 469 412461439441 ألبسة.332
 46 42 28322929 منتجات الحياكة.333
 138 110 941108896 أحذية.334
 4 4 2333 منتجات جوت قناب وحبال.335
 13 11 791012 جلود وفرو.336
 59 44 29353636 ات جلديةمنتج.337
 43 29 25273325 سجاد.338
 70 57 34445049 منتجات نسيجية أخرى.339
  
  

X .تابع( الخارج( 
  
  )تابع(تطور السلع المستوردة مصنفًة وفق فرع اإلنتاج  .١.Xجدول 

  مليار ليرة لبنانية                     
 2008 2007 2003200420052006  الفرع

 126 1 695 432560515468 صناعة المعادن الالفلزية.34
 107 82 75897968 أحجار ورمال.341
 673 355 181260233220  معادن الفلزية.342
 0 0 7000 أسمنت وكلس.343



 

 16 12 5777 منتجات من األسمنت.344
 187 122 9311410898 فخار.345
 143 123 70908875 زجاج ومنتجات زجاجية.346

 966 7 569 5 148 3694 4184 3994 3 والمعدات   اآلالت ،المعدنيةجات المنت .35
 0 2 3749 معادن فلزية.351
 286 2 470 1 202949 1111 7271 فلزات قاعدية.352
 425 324 228272266262 منتجات معدنية.353
 127 122 57616275  منتجات من ألومنيوم.354
 201 1 959 681840790840 آالت.355
 176 1 921 594790752702 أجھزة كھربائية.356
 751 2 771 1 310 2931 3371 1091 1 معدات نقل.357

 577 3 055 3 355 2822 3052 8982 1 منتوجات الكيماوية المطاط والخشب، ال.36
 326 259 158204199186 منتجات خشبية عدا مفروشات.362
 466 428 291343324304 منتجات الورق.363
 777 643 362496491480  مواد كيماوية قاعدية.364
 668 1 432 1 161 0511 0471 9081  مواد كيماوية مختلفة.365
 144 132 78928996 مطاط ومنتجاته.366
 196 161 101122127128 لدائن ومنتجاتھا.367

 157 110 8510010199 روشاتالمف.37
 52 35 29343433 مفروشات معدنية.371
 105 75 56666766 غير معدنيةمفروشات .372

 730 588 498610542535  المنتجات الصناعية األخرى.38
 99 73 65717866  منشورات.381
 370 311 259288263298 أجھزة متخصصة.382
 111 76 721158568  مجوھرات.383
 89 72 58836556  ألعاب وأدوات موسيقية.384
 61 56 45535147 منتجات أخرى.385

 8 6 3586  مصنف غير.0
 334 24 817 17 172 08514 17114 81014 10 المجموع العام

  
  
  

  
  

X .تابع( الخارج( 
  

  تطور االستيراد وفق بلد المنشأ الرئيسي  .X.2جدول 
 لبنانية ةليرمليار                                                

 2008 2007 2003200420052006البلد
 789 2 718 1 532 6518348261الواليات المتحدة األمريكية

 013 2 332 1 148 1891 1021 8791فرنسا
 098 2 535 1 133 1081 0821 8001الصين
 672 1 597 1 070 4711 4031 0171 1إيطاليا



 

 549 1 131 1 000991995 8732ألمانيا
 688 678 476581487613بريطانيا
 691 790 263445458572مصر

 437 426 331624496447المملكة العربية السعودية
 935 595 406527463430اليابان

 759 531 484818768393اإلتحاد الروسي
 053 1 611 353389301389تركيا

 480 434 95145241342البرازيل
 929 525 326597637320سويسرا
 737 407 2029157280كويت
 408 311 391362296268سوريا
 405 194 116156264243رومانيا
 398 275 236256264232بلجيكا
 253 228 346259229226ھولندا
 418 323 299286253225أسبانيا
 361 217 155170200…كوريا

 492 329 145228206199اإلمارات العربية المتحدة
 334 266 127172210178الھند
 94 75 64787366السويد
 161 216 125103147172اليونان
 4 61 362141…كرواتيا
 244 193 139126138…تايالند
 389 181 251220200115أوكرانيا
 183 115 2210396115بلغاريا
 371 49 1951106…مالطا
 164 124 688497101األردن
 157 128 8211410599تايوان

 668 2 223 2 750 7171 6289361 1البلدان األخرى
 334 24 818 17 172 08514 17114 81014 10العام المجموع

  العامة للجمارك المديرية: المصدر

  
  
  

  
X .تابع( الخارج(  

  

                              الصادرات. ٣.Xجدول 
  لبنانية ةليرمليار                                       

 2008 2007 2003200420052006 طبيعة المنتج المصدر
 221 177 115138129138  منتجات عالم الحيوان والنبات

 025 5 070 3 304 7063 4972 1832 2  منتجات أخرى
 246 5 247 3 442 8353 6352 2982 2 المجموع

   المديرية العامة للجمارك :المصدر
  

                                             إعادة التصدير والترانزيتتطور . ٤.Xجدول 



 

  لبنانية ةليرمليار     
  2003200420052006 2007 2008 

 279 283 158311211162  دة التصديرإعا
 512 251 278536300212  الترانزيت
 791 534 436847511374 المجموع

 المديرية العامة للجمارك : المصدر
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 XI.     األسعار
  

  سعار االستھالكالمؤشر 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 

  34.697.8109.5125.6 المواد الغذائية والتبغ
 19.9118.2  المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية



 

 2.1100.1   المشروبات الروحية والتبغ
 6.2104.9 6.3124.9126.5127.6 األلبسة واألحذية

 16.2104.8 ………1.6  )السكن(اإليجارات 
 9.591.4 7.2124.7121.6147.0 الكھرباء، الماء والغاز
 3.9107.0 7.990.195.2105.7  تجھيز وصيانة المسكن

 6.8104.4 8.8102.0103.9106.6 الصحة
  11.3140.4148.7153.8 النقل والمواصالت

 12.3101.1   النقل 
 4.899.5   المواصالت

 7.7104.1 13.497.797.8100.6 التعليم
  5.4104.9105.0110.0 الترفيه

 7.7100.8   ترفيه، تسلية وثقافة
 2.7125.3   مطاعم وفنادق

 4.2105.0 3.5126.5139.5157.4 العناية الشخصية وخدمات أخرى
 100.0105.5 100.0107.5113.5124.1 المجموع

 إدارة اإلحصاء المركزي: المصدر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.XI  تابع(األسعار(  
  

  راعةمؤشرأسعاراالستھالك 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 

 132.4 112.0 9.396.695.5103.3 الزراعة وتربية الحيوانات. ١
 133.5 112.1 8.196.597.2103.1 المنتجات النباتية .11
 125.3 111.8 1.296.884.3104.4 المنتجات الحيوانية والصيد .12
 174.2 186.4 7.5179.4179.6177.3 الطاقة والمياه2.



 

 188.8 210.7 4.2198.7199.0194.4  المحروقات .21
 155.8 155.8 3.3155.2155.2155.8 لكھرباء والماءا.22
 135.5 121.3 46.8113.7111.4114.4  المنتجات الصناعية.3

 143.3 144.7 1.8142.7142.9142.9  التبغ المصنع .31
 142.9 124.6 20.9103.5106.6114.3 المصنوعات الغذائية.32
 109.5 99.2 7.3121.1105.7100.9 واأللبسة  المنتجات النسيجية، الجلدية .33
 135.1 124.7 7.3121.1119.2118.5 والمعدات المنتجات المعدنية، االالت .35
 150.7 136.7 5.5131.1123.6127.7  خشب، المطاط والكيماوياتال .36
 117.5 99.4 1.594.287.886.5  المفروشات .37
 121.2 109.2 2.5107.9108.6107.8 المنتجات الصناعية األخرى .38
 124.8 108.1 6.1109.6109.3117.2 النقل والمواصالت. ٥
 127.2 119.7 30.3113.5112.8114.5 التسويقية الخدمات. 6

 110.9 100.5 4.793.192.894.9 الصيانة والتصليح .62
 106.0 100.2 2.6100.2100.2100.2 إيجار المسكن.63
 119.8 100.1 7.5100.3105.1104.6 لشخصيةالخدمات ا .64
 139.3 138.4 15.5128.3124.7127.6 الخدمات االجتماعية .65

 135.0 124.0 100.0116.7115.3118.3  المجموع

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

.XI  تابع(األسعار(  
 

  حسب فرع اإلنتاج مؤشر قيمة وحدات السلع المستوردة .XI٣.جدول 
  نسبة إلى السنة السابقة ؤشر السنةم     

 07/2008 03/200404/200505/200606/2007 الفرع
 1.251 1.1360.9961.0461.213 المنتجات النباتية.11

 1.331 1.1830.9081.1401.459  نجيليات .111
 1.121 1.0781.1360.9071.040 فواكه .112
 1.297 1.1531.0341.0461.094 مزروعات صناعية.113
 1.158 1.0891.0231.0341.112 خضار وغيرھا.114



 

 0.995 1.0270.9690.8450.831 منتجات األحراج.115
 1.270 1.0511.0920.9901.115 المنتجات الحيوانية.12

 1.407 1.0591.0990.9891.133 حيوانات حية.121
 1.030 1.0980.9610.8780.993 منتجات حيوانية أخرى.122
 0.998 1.0091.0761.0101.078 منتجات صيد األسماك.123
 1.325 1.2671.3961.1641.127  المحروقات.21

 1.508 1.1731.1940.9531.255 محروقات صلبة.211
 1.322 1.2671.3981.1661.125 محروقات نفطية.212
 0.935 1.0351.0311.0060.996 التبغ المصنع.31
 1.158 1.0531.0471.0281.110 غذائيةالمصنوعات ال.32

 1.375 1.1641.0551.0581.091 لحوم طازجة.321
 1.114 1.0610.9991.0231.095 معلبات.322
 1.226 1.0641.0830.9761.196 ألبان وأجبان.323
 1.375 1.1260.9910.9971.149 مواد دھنية غذائية.324
 1.105 1.0061.0401.0291.106 معجنات غذائية.325
 1.083 1.0241.0951.1561.042 سكر، شكوالتة وسكاكر.326
 1.046 1.0091.0121.0031.071 مشروبات روحية.327
 0.843 1.1281.2000.9211.158  مشروبات غير روحية.328
 1.075 0.9931.0521.0451.020  منتجات غذائية أخرى.329
 1.004 1.0181.0450.9511.052جلديةالمنتجات النسيجية وال .٣٣
 1.033 0.9850.9651.0191.016  خيوط وأنسجة .٣٣١
 0.987 1.0471.0900.9271.124  ألبسة .٣٣٢
 1.040 0.8890.9190.9140.958  منتجات الحياكة .٣٣٣
 1.022 1.0511.1100.8790.964  أحذية .٣٣٤
 1.034 0.9811.1460.9951.046  منتجات جوت، قناب وحبال.335
 0.892 1.0220.9590.9350.889  جلود وفرو.336
 1.062 0.9911.0351.0061.045  منتجات جلدية.337
 1.056 0.9811.0021.0420.960  سجاد.338
 0.946 0.9751.0451.0540.992  منتجات نسيجية أخرى.339
  
  
  
  
  
.XI  تابع(األسعار(  

 
                       ) تابع( حسب فرع اإلنتاج حدات السلع المستوردةمؤشر قيمة و .XI٣.جدول 

  مؤشر السنة نسبة إلى السنة السابقة                                                                              
 07/2008 06/2007 03/200404/200505/2006 الفرع

 1.211 1.060 1.0590.9971.004 صناعة المعادن الالفلزية.34
 1.033 1.073 1.0391.0061.005 أحجار ورمال.341
 1.354 1.072 1.1401.0001.011  معادن الفلزية.342
 0.962 1.077 1.3040.6831.191 أسمنت وكلس.343
 1.108 1.056 1.0371.0011.057 منتجات من األسمنت.344



 

 1.040 1.061 0.9580.9860.992 فخار.345
 1.063 1.016 1.0070.9950.997 زجاج ومنتجات زجاجية.346
 1.062 1.041 1.0201.0201.040 المنتجات المعدنية، االالت والمعدات .35

 1.006 1.147 1.2481.2081.005 معادن فلزية.351
 1.208 1.164 1.1261.0841.166 فلزات قاعدية.352
 1.072 1.044 1.0201.0240.984 منتجات معدنية.353
 1.009 1.069 1.0801.0641.144 منتجات من ألومنيوم.354
 1.025 0.981 1.0060.9770.991 آالت.355
 1.005 1.039 0.9760.9891.029 أجھزة كھربائية.356
 1.002 0.986 0.9741.0071.005 معدات نقل.357
 1.114 1.064 1.0491.0581.018 خشب، المطاط والمنتجات الكيماويةال.36

 1.084 1.122 1.0851.0911.039 منتجات خشبية عدا مفروشات.362
 1.122 1.081 0.9991.0601.011 منتجات الورق.363
 1.111 1.087 1.1041.1131.032 مواد كيماوية قاعدية.364
 1.114 1.048 1.0391.0271.008 مواد كيماوية مختلفة.365
 1.114 1.032 1.0441.0721.084 مطاط ومنتجاته.366
 1.169 1.009 1.0141.0521.000  لدائن ومنتجاتھا.367
 1.062 1.020 0.9230.9840.912 المفروشات.37

 0.986 1.049 0.9531.0270.873  مفروشات معدنية.371
 1.104 1.007 0.9080.9640.932مفروشات غير معدنية.372
 1.012 1.033 0.9780.9761.002 ىالمنتجات الصناعية األخر.38

 0.986 0.988 0.8831.0680.958 منشورات.381
 1.006 1.008 0.9770.9420.962 أجھزة متخصصة.382
 1.058 1.173 1.0270.9971.209 مجوھرات.383
 1.053 1.036 1.0220.9831.044 ألعاب وأدوات موسيقية.384
 0.961 1.071 0.9590.9841.033 منتجات أخرى.385

 1.143 1.078 1.0701.0951.052 المجموع العام
  
 
  
  
  
  
  
.XI  تابع(األسعار(  

  
 مؤشر أسعار القطع  . XI٤.جدول 

  مؤشر السنة نسبة إلى السنة السابقة                         
 07/2008 03/200404/200505/200606/2007البلد

 1.000 1.0001.0001.0001.000الواليات المتحدة األمريكية
 1.075 1.0980.9991.0121.090فرنسا
 1.087 1.0001.0141.0271.050الصين
 1.075 1.0980.9991.0121.090إيطاليا
 1.075 1.0980.9991.0121.090ألمانيا



 

 0.927 1.1211.0070.9991.086بريطانيا
 1.037 0.9441.0721.0081.017مصر
 0.998 1.0001.0001.0001.000كة العربية السعوديةالممل
 1.139 1.0700.9810.9480.988اليابان

 1.025 1.0641.0191.0401.065اإلتحاد الروسي
 1.000 0.9531.0460.9401.102تركيا

 1.072 1.0501.2011.1131.123برازيل
 1.111 1.0830.9960.9961.043سويسرا
 1.057 1.0151.0051.0061.021كويت
 1.029 0.9540.9981.0001.000سوريا
 0.968 0.9661.1391.0361.155رومانيا
 1.075 1.0980.9991.0121.090بلجيكا
 1.075 1.0980.9991.0121.090ھولندا
 1.075 1.0980.9991.0121.090إسبانيا
 0.852 1.0431.1141.0721.029كوريا

 0.999 1.0001.0001.0001.000اإلمارات العربية المتحدة
 0.946 1.0271.0330.9731.098الھند
 1.029 1.1010.9791.0101.093السويد
 1.075 1.0980.9991.0121.090اليونان
 1.083 1.1131.0091.0181.091كرواتيا
 0.974 1.0350.9971.0611.178تايالند
 0.960 0.9481.0601.0141.002اأوكراني
 1.065 1.1000.9981.0081.093بلغاريا
 1.075 1.1461.0111.0091.093مالطا
 0.999 1.0040.9970.1001.000األردن
 1.036 1.0361.0430.9870.992تايوان

 1.043 1.0511.0111.0031.058المجموع
    

  
  
  
  
  
  
.XI  تابع(األسعار(  

  
 ) تابع(مؤشر أسعار القطع . XI٤. جدول

     عوامل التثقيل بالنسبة المئوية                                   
 07/2008 03/200404/200505/200606/2007البلد

 9.6 6.05.910.89.6الواليات المتحدة األمريكية
 7.4 8.17.88.17.5فرنسا
 8.6 7.47.68.08.6الصين
 9.0 9.49.97.69.0ياإيطال
 6.3 8.114.17.06.3ألمانيا



 

 3.8 4.44.14.33.8بريطانيا
 4.0 2.43.14.04.4مصر

 2.3 3.14.43.22.4المملكة العربية السعودية
 3.3 3.83.73.03.3اليابان

 3.0 4.55.82.83.0اإلتحاد الروسي
 3.4 3.32.72.73.4تركيا

 2.4 0.91.02.42.4برازيل
 2.9 3.04.22.32.9سويسرا
 2.2 2.02.3--كويت
 1.7 3.62.61.91.7سوريا
 1.0 1.11.11.71.1رومانيا
 1.5 2.21.81.61.5بلجيكا
 1.2 3.21.81.61.3ھولندا
 1.8 2.82.01.61.8إسبانيا
 1.4 1.41.2--كوريا

 1.8 1.31.61.41.8ةاإلمارات العربية المتحد
 1.4 1.21.21.31.5الھند
 0.4 0.60.60.50.4السويد
 1.2 1.20.71.21.2اليونان
 0.3 1.00.3--كرواتيا
 1.0 1.01.1--تايالند
 1.0 2.31.60.81.0أوكرانيا
 0.6 0.80.6--بلغاريا
 0.2 0.70.3--مالطا
 0.6 0.70.7--األردن
 0.7 0.80.80.70.7تايوان

 86.0 84.790.188.187.1المجموع

  
  
  
  
 
 
  


