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الذي ساھم في إنجاز ھذا العمل المنـفذ والمحـرر بإدارة تقدیم شكر إلى الفریق 
  الدكـتور روبیر كسباریان

 
 

 ، خبیرة إقتصادیة لدى لجنة الحسابات الوطنیة؛نادین زنتوت
 

  المركزي؛ ، إحصائیة لدى إدارة اإلحصاءنجوى یعقوب
 

ّة الخوري  ، مساعدة إداریة لدى لجنة الحسابات الوطنیة؛زكی
 

  ، من مصرف لبنان، عن إعداد حسابات القطاع المالي؛ابراھیم نادر
 

  ، من وزارة المالیة، عن إعداد حسابات اإلدارة العامة؛رنا بیسار
 

  .، عن الترجمة إلى اللغة العربیةباسكال عرموني
  
  

مدیر، المركز اللبناني لألبحاث والدراسات  ى السید ریاض سعادةإلكما نتوجھ بالشكر 

ف فریق العمل المعلومات والبیانات التي رصدھا المركز  الزراعیة، الذي وضع في تصرّ
ر االنتاج الزراعي بین عامي  ّ  .٢٠٠٩و ٢٠٠٧بشأن تطو
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ّمة   مقد
  

ل موضوع ھذه الدراسة ٢٠١٠الحسابات اإلقتصادیة للبنان للعام  أعدّت ّ  األسالیبوفق  التي تشك
ً إلى الثغرات و. ٢٠٠٩إلى  ١٩٩٧التي اعتمدت في وضع حسابات السنوات  ذاتھاوالنماذج   فينظرا

ط مقتبس من  الموصى بھنموذج المحاسبة الوطنیة  قاعدة بیانات االقتصاد اللبناني، اعتمد نموذج مبسّ
ة واإل ّ ُ تّ من قبل األمم المتحد ً مختلف فئات الحسابات  طرق الحتسابضعت حاد األوروبي، وو استنادا

  .١المعطیات المتوافرة إلى
  

ّرت معطیات جدیدة عن اإلقتصاد الوطني ّما توف ّ تصحیح بعض فئات الحسابات كل وعلى صعید . وقد تم
قتصادیة التابع لجامعة القدیس یوسف بتمویل لجامعي للحقائق االجتماعیة واإلآخر، أجرى المرصد ا

ً حول  ، ٢٠٠٣العام  تسعمایة مؤسسة كبیرة الحجم فيمن جھاز التعاون التقني الفرنسي، استقصاءا
ّق بالمؤسسات الصناعیة والخدماتیة ى إلى تعزیز معلوماتنا في ما یتعل ّ . األمر الذي أدّ ً عن ذلك تم فضال

متھا المؤسسات الصناعیة والتجاریة لألعوام ف  ٢٠٠٧إلى  ٢٠٠٣رز التصریحات المالیة التي قدّ
، األمر ٢٠٠٩إلى  ٢٠٠٣واالحصاءات المستخلصة من ملفات الضریبة على القیمة المضافة لألعوام 

رت حسابات اإلدا.  الذي سمح باستنتاج اتجاھات النشاطات في عدد من القطاعات االقتصادیة رات وقدّ
ّة بفضل التدقیق في حسابات البلدیات الرئیسیة للعامین    .٢٠٠٥و ٢٠٠٤العامة بالمزید من الدق

  
بمزید من الزخم بعد  ٢٠٠٧، تواصل النمو االقتصادي الذي شھده العام ٢٠٠٩و ٢٠٠٨في العامین 

ل٢٠٠٦أن كانت قد سیطرت فترة من الركود في العام  ّ النمو اإلقتصادي عاد وسجّ ً  ، غیر أن تباطؤا
ّ ما في العام    .٢٠١٠إلى حد

  
ّص الطلب ُذكر بسبب تقل ل حجم الواردات زیادة ت ً بالتحویالت . لم یسجّ لطالما كان الطلب مرتبطا

وبالتالي تراجع . ٢٠٠٩عن مستواھا في العام  ٢٠١٠الواردة من الخارج والتي تراجعت في العام 
ً في العام  بعد أن كان ٢٠٠٩مستوى میزان المدفوعات في العام  ً كبیرا ّق فائضا   .٢٠١٠قد حق

  
ً من االستقرار في العام  ل نوعا م الذي سجّ ّ ا التضخ  ٢٠١٠، استعاد النمط التصاعدي في العام ٢٠٠٩أمّ

  .نتیجة ارتفاع أسعار االستیراد
  

  :ترد جمیع ھذه الوقائع بالتفصیل في جزئین یستعرضان الحسابات  كالتالي
  

رھاالسلع والخدمات التي تصف مختلف أوجھ االقتصاد  یتناول الجزء األول حسابات ّ . الفعلي وتطو
ل المعادلة األساسیة لھذه  ّ ویشتمل ھذا الجزء على خمسة فصول مخصّصة للعناصر التي تشك

  :الحسابات
  

 تكوین رأس المال الثابت والتغیّر في المخزون إجمالي + االستھالك = االستیراد + االنتاج 
 .التصدیر+ 

  
فصلین التوازن العام للحسابات المجمّعة لمجموع التدفقات التي  یتألف منالجزء الثاني الذي ویظھر 

ل النشاط االقتصادي العام ّ وقد خصّص الفصل األول للحسابات المتكاملة لالقتصاد الوطني، وھو . تشك

                                                
موذج الحسابات وطرق احتسابھا الواردة بالتفصیل في النشرتین السابقتین الصادرتین عن وزارة االقتصاد یمكنكم مراجعة ن ١

، "٢٠٠٢- ١٩٩٧الحسابات اإلقتصادیة للبنان للسنوات "و ٢٠٠٣، الصادرة في أیار " ١٩٩٧الحسابات اإلقتصادیة للبنان لسنة :"والتجارة
    .٢٠٠٥الصادرة في تموز 
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ّ ال .لیات التوزیع والعملیات المالیةیتناول حسابات االنتاج ویربطھا بحسابات عم  فیعالجفصل الثاني أما
 .الخارجي ومیزان المدفوعات القطاعحسابات 

  
  :تنشر الحسابات األساسیة الرئیسیة في ملحقات على الشكل التالي

  
 :ضمن إطار حسابات السلع والخدمات )١

  
مة إلى خمس عشرة فئة -   .حسابات االستعماالت والموارد للسلع والخدمات مقسّ
سلع والخدمات بحسب القطاعات االقتصادیة السبعة جداول المدخالت والمخرجات لحسابات ال -

 .األساسیة
  

 :ضمن إطار الحسابات المؤسساتیة )٢
  

  .حسابات المصارف التجاریة -    
  .حسابات اإلدارة المركزیة -
رة لمجموع اإلدارات -   .الحسابات المقدّ
  

  .ال تزال المعلومات المتعلقة بالمؤسسات األخرى غیر متوافرة أو ناقصة
  

بعد  ٢٠٠٧و ٢٠٠٦مع حسابات العامین  ٢٠٠٧إلى  ١٩٩٧شر حسابات األعوام من أعید ن
الع على سلوك االقتصاد .  تصحیحھا على ضوء المعطیات والبیانات الجدیدة ّ یمكنكم بفضلھا اإلط

اللبناني في ظلّ الظروف االقتصادیة المختلفة التي شھدھا لبنان خالل السنوات األربع عشرة 
  .األخیرة
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  الجزء األول
  حساب السلع والخدمات 

  
 

  
  

ر  ّ أدناه نتائج ھذا الحساب ) ١(یبیّن الجدول رقم . لالقتصاد الفعليیظھر حساب السلع والخدمات التطو
تغیّر  تأثیر استنتاجثابتة ویتیح تقدیر الحسابات بأسعار . ٢٠٠٩مع نتائج العام  بالمقارنة ٢٠١٠للعام 

  .الفعلياإلجمالي، وبالتالي استنتاج نسبة النمو  التغیّر علىاألسعار 
  

  ١جدول رقم 
   ٢٠١٠- ٢٠٠٩اإلجمالي حساب السلع والخدمات 

  

  التغیّر السنوي بالنسبة المئویة .ل.القیمة بملیار ل

٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

٢٠١٠ 
بأسعار 
األحجامب األسعارب ٢٠٠٩  

       االستعماالت
 5,3 2,9 418 43 672 44 215 41  االستھالك الخاص

 6,4 1,6 870 7 999 7 399 7 االستھالك العام
 5,8 2,9 377 17 880 17 426 16  المخزون ابت في القطاع الخاص والتغیّر فيتكوین الرأسمال الث

 23,5 1,4 239 1 256 1 003 1  إجمالي تكوین رأس المال الثابت في القطاع العام
 … … 140- 150- 685  التغیّر في المخزونات

 4,5 2,7 764 69 657 71 728 66  اإلنفاق الوطني: جموعالم
 12,8 2,2 148 12 410 12 772 10  الصادرات

 5,7 2,6 912 81 067 83 501 77 الموارد= االستعماالت 
      الموارد

 7,0 0,2 867 55 965 55 235 52 القائم الناتج المحلي 
 3,1 7,9 045 26 102 28 265 25 الواردات

    
ً بالناتج المحلي)١(الجدول رقم  بیّن منكما یت بسعر  القائم ، بلغ نمو النشاط االقتصادي المحلي قیاسا

العام % ٨٫٤و ٢٠٠٨العام % ٨,٦و ٢٠٠٩ العام %٩مقابل  ٢٠١٠في العام % ٧ السنة السابقة
لھ و ،٢٠٠٧ لھ  ٢٠٠٤العام % ٧,٥و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥العامین % ٠,٧ما معدّ  في% ٢,٥وما معدّ

  .٢٠٠٣٢ -١٩٩٧ عواماأل
 

ّ كبیر في النمو الذي شھده العام ٢٠٠٩وبعكس العام  وقد نجم : ٢٠١٠، ساھم الطلب الخارجي إلى حد
عن الصادرات من السلع والخدمات ونفقات السیاح % ٥,٧نمو حجم الطلب اإلجمالي البالغة نسبتھ 

نقطة  ٠٫٥تھالك ونقاط بفضل االس ٣٫٤: نقاط ٣,٩نقطة وعن الطلب المحلي بمقدار ١٫٨بـمقدار 
 .بفضل االستثمارات

  
ً أضعف من نمو الطلب  ّت الواردات نموا من حیث الحجم % ٣،١(+وبعكس السنوات السابقة، سجل

ل االنتاج المحلي أسرع نسبة نمو )من حیث الطلب ٥،٧مقابل    %).٧(+، وسجّ
                                                

  .ابات السنوات السابقةتمّت مراجعة حس  ٢
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ا التضخّ  ً بتغیّر مستویات أسعار االستھالكأمّ في العام % ٣ت نسبتھ بلغ فقد الخاص المحلي، م قیاسا
ل في العام  كان بعد انّ  ٢٠١٠  %١٠,٥مقابل % ١٫٣ :٢٠٠٤أدنى نسبة لھ منذ العام  ٢٠٠٩سجّ
لھ ٢٠٠٧عام ال% ٥٫١و، ٢٠٠٨العام  في % ٢,٩و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥في العامین % ٢,٦؛ وما معدّ
لھ  ٢٠٠٤العام  ّ ھذا التضخم مستور. ٢٠٠٣إلى  ١٩٩٧في األعوام من % ٠,٨وما معدّ د بالكامل وإن

ر ارتفاع أسعار عوامل اإلنتاج الداخلیة بما نسبتھ  ّ ً، وقد قد في حین قفزت أسعار % ٠٫٢تقریبا
  %.٧٫٩االستیراد بنسبة 

   
ر مجامیع حساب السلع والخدمات  ّ   :بالتفصیل في الفصول الخمسة التالیة ٢٠١٠للعام یرد تطو

 االنتاج الداخلي .١
 االستیراد .٢
 االستھالك .٣
 المال الثابت والتغیّر في المخزون إجمالي تكوین رأس .٤
  التصدیر .٥
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  الفصل األول 
  نتاج اإل

  
  

وھو یساوي مجموع  .مختلف العمالء االقتصادیینمستوى النشاط اإلنتاجي ل قائمال یقیس الناتج المحلي
ً وخدالتي تنتج ) شركات ومؤسسات فردیة ومؤسسات عامة(القیم المضافة للمؤسسات  مات سلعا

ر بأسعار السوق، و ّ م  داراتاإلنتاج إتسویقیة تقد ّ ر بكلفة عوامل خدمات غیر تسویقیة التي تقد ّ تقد
  .االنتاج

 
قتصادیة النشاطات اإلقطاعات مختلف  حسب قائمال أدناه توزیع الناتج المحلي )٢(یبیّن الجدول 

ره خالل العام  ّ   .٢٠٠٩العام مع مقارنة بال ٢٠١٠وتطو
  

 ٢رقم جدول 
  ٢٠١٠-٢٠٠٩القیمة المضافة حسب القطاعات االقتصادیة 

  
 القطاع

  التغیّر السنوي بالنسبة المئویة .ل.ملیار لب القیمة

٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

٢٠١٠  
  بأسعار
٢٠٠٩ 

  
 األسعارب

  
 األحجامب

 4,0 4,2- 767 2 650 2 660 2 الزراعة وتربیة الحیوانات
 … … 894- 473 1- 867- طاقة والمیاهال
 8,9 7,7- 338 4 002 4 982 3 لصناعةا
 18,5 2,4 313 8 515 8 018 7 لبناءا

 5,7 14,8- 621 3 084 3 427 3 النقل والمواصالت
 9,2 3,4 108 18 721 18 578 16 التسویقیةالخدمات 

 0,8- 5,8 545 14 395 15 658 14 التجارة
 6,1 0,0 071 5 071 5 780 4 اإلدارة العامة

ّ الالناتمجموع   7,0 0,2 867 55 965 55 235 52 قائمج المحلي
  

وبخالف  .البناء والخدمات والصناعة: قطاعاتثالثة في بشكل رئیسي  ةقتصادیاإل انعكس نمو الحركة
  .بنسبة طفیفة سعار ثابتةللتجارة بأالقیمة المضافة  تراجعت السنوات السابقة،

  
ر القیمة المضافة أو تراجعھا في قطا یرتبط نموال  ّ قطاع فحسب بل لھذا الالفعلي نشاط الع معیّن بتطو
 . نتاج وأسعار المدخالت أیضاً ر أسعار اإلبتغیّ 
  
ّھ على الرغم من و تراجعت ، قطاع الطاقة الذي شھدهوإنما الفعلي الفاتر النمو تجدر اإلشارة إلى أن

أسعار  رتفاع الكبیر فياال عن التراجعوقد نجم ھذا . القیمة المضافة لھذا القطاع حتى أصبحت سلبیة
ً ارتفاع یرافقھامن دون أن  ،الطاقة الكھربائیةالمنتجات النفطیة التي تستخدم في تولید  ً متساویا  في ا

  .أسعار مبیع الطاقة الكھربائیة
  
  .القیمة المضافة في مختلف القطاعات تكوین تفاصیلیّن األقسام التالیة بت
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  تالزراعة وتربیة الحیوانا. القسم األول
  

رة لالستھالك  ّ تحتسب القیمة المضافة في قطاع الزراعة وتربیة الحیوانات من خالل طرح القیمة المقد
  .أدناه )٣جدول ال(من  بیّنتكما ی بأسعار باب المزرعةالوسیط من االنتاج 

  
   ٣جدول رقم 

  ٢٠١٠ -٢٠٠٩نتاج الزراعي اإل

 فرع اإلنتاج

بة المئویةالسنوي بالنس یّرالتغ .ل.ملیار لالقیمة ب  

٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

٢٠١٠ 
بأسعار 
 األحجامب األسعارب ٢٠٠٩

 29,4- 1,0- 73 73 104 حبوب
 19,4 3,8- 683 1 620 1 409 1 فواكھ

 7,8 1,7 119 121 110 زراعات صناعیة
 4,1 5,6 754 797 725 مزروعاتال خضار وغیرھا من

 12,0 0,7- 630 2 610 2 348 2 منتجات زراعیة
 18,8- 3,3 337 348 414 ةحیوانات حیّ 

 4,5- 13,3- 438 379 458 حیوانيمن أصل  منتجات
 0,0 0,0 119 119 119 منتجات الصید

 9,9- 5,3- 893 846 992 منتجات تربیة الحیوانات والصید
 5,5 1,9- 523 3 457 3 340 3 المجموع العام 

 11,1 6,7 756 807 680 - االستھالك الوسیط
 4,0 4,2- 767 2 650 2 660 2 المضافة القیمة صافي =  

  
بالمقارنة مع العام  ٢٠١٠تراجعا طفیفا في العام  قطاع الزراعةلالقیمة المضافة  في اإلجمال، تراجعت

ارتفاع قیمة المنتجات الوسیطة المستھلكة بنسبة تفوق  التراجع إلىھذا  یعزى .%)٠٫٢- ( ٢٠٠٩
لھذا القطاع  القیمة المضافة بأسعار ثابتةغیر أن . %)٣٫٥مقابل % ١٨٫٦(+ارتفاع قیمة اإلنتاج 
ّت ارتفاعا بنسبة  ا یدلّ على انخفاض أسعار عوامل اإلنتاج% ٤٫٠سجل   .ممّ

  
 ّ   ٣االنتاج رتطو

  
، من حیث القیمة ومن حیث الحجم بنسبة كبیرة ةالنباتی جمیع الفروع إنتاج زاد ، ٢٠١٠عام في ال

  .باستثناء الحبوب
  

الكبیر في انتاج الزیتون  رتفاعاالجزئھ األكبر إلى ب الفاكھةفي انتاج  %١٩٫٤بة رتفاع بنسیرجع اال
بة ل دورةبحسب الانتاج السنة السابقة  انخفاضوذلك نتیجة ، ٢٠١٠في العام  ّ من عام  نتاجھذا االالمتقل
ً إلى . إلى آخر ً  ١٧٧ ٣٠٠ تقدیرات وزارة الزراعة بلغ إنتاج الزیتوناستنادا ّا  ، ٢٠٠٦ عامفي  طن

ً  ٧٦ ٢٠٠و ا ّ  .٢٠٠٩عام في طنا  ٨٨ ٥٠٠و ٢٠٠٨عام في طنا  ١٢٣ ٥٠٠و ٢٠٠٧عام في طن
ّ تقدیر  ات  ٢٫١على أنھ یساوي  ٢٠١٠ انتاج العاموبانتظار صدور التقاریر اإلحصائیة الزراعیة تم مرّ

اً  ١٨٩ ٢٠٠ا مقداره أيّ م ٢٠٠٩انتاج العام  ّ  .طن

                                                
ِ لم   ٣ ر انتاج المزروعات الرئیسیة بین ٢٠١٠وزارة الزراعة بعد إحصاءات عن االنتاج في العام  تجر ّ ّ تقدیر تطو  ٢٠١٠و ٢٠٠٩، وبالتالي تم

  .بحسب ما أفاد بھ المركز اللبناني للبحوث والدراسات الزراعیة



15 
 

ً إلى أرقام %٧٫٤بنسبة  من حیث الكمیة كھة األخرىالفا مجموعومن ناحیة أخرى، زاد انتاج   استنادا
  .المركز اللبناني للبحوث والدراسات الزراعیة

  
ا المزروعات الشجریة فقد  ت أسعارھا على باب المزرعة بنسبة أمّ بالنسبة للزیتون % ٣٠٫٥- تغیرّ

  .بالنسبة ألنواع الفاكھة األخرى %٣٫٠+و
  

 زادقد ف ،عةانتاجھا المرتبة الثانیة من حیث األھمیة في قطاع الزراالتي تحتل قیمة  للخضاروبالنسبة 
ّ من حیث الحجم  ٢٠٠٩مقارنة مع العام بالانتاجھا  ، بفضل %)٩٫٩(أو من حیث القیمة %) ٤٫١(+إن

، %٢٣-ة ـبالرغم من انخفاض أسعار البطاطا بنسب% ٥٫٦ارتفاع األسعار على باب المزرعة بنسبة 
  %).٦٦٫٥(+ ٢٠٠٩في العام  طرأالذي  الحادتفاع انخفاض طرأ بعد االر

  
   .زیادةانتاجھ  سجلبشكل أساسي من التبغ الذي  تتألف الزراعات الصناعیة

  
سعار األ في ا طفیفاھذا التراجع انخفاض رافقولكن  ،٢٠٠٩ھ كما في العام تراجعانتاج الحبوب  تابع

  .لغذائیةالعالمي في أسعار ھذه المنتجات ا االنخفاض لتتبع بذلك
  

  .من حیث الحجم واستقرت أسعارھما الصیدوقطاع  تربیة الحیوانات  قطاع كما وزاد إنتاج
  

  االستھالك الوسیط في قطاع الزراعة وتربیة الحیوانات
  

دة الزراعة، ال راخضع إلحصاءات منتظمة تقوم بھا وزعلى عكس االنتاج الذي ی استقصاءات  تعّ
الزارعة وتربیة  زارع حول االستھالك الوسیط في قطاعمباشرة مع المزارعین وأصحاب الم

ّ تقدیر ھذا اال. الحیوانات  ة  ستھالك بصورة غیر مباشرة من خالل مراقبةوقد تم ّ انتاج المنتجات المعد
بذور وأغراس ومیاه ريّ وأسمدة ومبیدات وعلف : والواردات منھاللزراعة وتربیة الحیوانات 

ّ استیراد القسم األكبر من ھذه المنتجات األمر الذي یتیح وعلى كلّ ح. للمواشي، إلى آخره ال، یتم
ر سعر مبیعھا إلى المزارعین على وجھ التقریب ّ   .احتساب الكمیات المستعملة منھا وتطو

  
التغیّر في حجم المنتجات الوسیطة المستخدمة في الزراعة  ، تجاوز التغیّر في حجم٢٠١٠في العام 

ارتفاع حجم مدخالت الزراعة  ورافق  .%)٥٫٥مقابل % ١١٫١( ٢٠٠٩م اإلنتاج بالمقارنة مع العا
 ً   . والمحروقات مبیدات الحشرات أسعار رتفاعا نتیجة %)٦٫٧+(في أسعارھا  انخفاضا

  
  

  قطاع الطاقة والمیاه .القسم الثاني
  

غیرة انتاج المیاه والكھرباء وتوزیعھا، ثمّة مؤسسات ص تشرف علىبموازاة المؤسسات العامة التي 
ر في التیار الكھربائي  خاصة تعمل على انتاج الكھرباء على مستوى األحیاء بسبب االنقطاع المتكرّ
ع المیاه للمنازل بواسطة شاحنات صھاریج ّ ع على الشبكة العامة، كما ثمّة مؤسسات توز ّ . الموز

  .توافرةالم راتمن خالل استعمال المؤش السابقة األعوام إلى تقدیرات ٢٠١٠ات العام یرتقد استندت
  

ر حساب إنتاج ھذا القطاع بین ) ٤ الجدول( یرد في ّ  .٢٠١٠و ٢٠٠٩التالي تطو
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  ٤جدول رقم 
   ٢٠١٠- ٢٠٠٩إنتاج قطاع الطاقة والمیاه 

 فرع اإلنتاج

یر السنوي بالنسبة المئویةالتغّ  .ل.ملیار لالقیمة ب  

٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

٢٠١٠ 
 سعارأب

 األحجامب األسعارب ٢٠٠٩
 5,0 0,0 13 13 13 ةوقود صلب

 4,5 0,6 303 1 310 1 246 1 كھرباء
 2,2 0,0 204 204 199  میاه

 4,2 0,5 519 1 527 1 458 1  المجموع
 3,8 24,3 414 2 000 3 325 2  استھالك وسیط -

 … … 894- 473 1- 867- القیمة المضافة صافي = 
  تمت مراجعة أرقام السنوات السابقة: مالحظة

  
ر االن ّ   تاجتطو

  
ر  كان ّ رانتاج الكھرباء حجم تطو ّ ً إلى االحصاءات المتعلقة بتوزیع التیار الكھربائي على  یقد استنادا

ً لالستھالك ال لالنتاجعتبی ذيالشبكة وال  الطاقة الكھربائیةكمیات  بدأت، ٢٠٠٧ومنذ العام . ر مؤشرا
كمیات التیار  زادتوقد . اءحجم انتاج الكھرب احتساب فيتحتسب  ومصر التي یتم شراؤھا من سوریا

 ٢٠٠٩ساعة عام  /ملیون كیلوواط ١١ ٩٢٠ إذ ارتفعت من % ٤٫٥بنسبة  ٢٠١٠في العام  عةالموزّ 
 من ومصر من سوریا  المشتراةالكمیات ، وارتفعت ٢٠١٠ساعة عام /ملیون كیلوواط ١٢ ٤٥٦إلى 
ّ  ؛ وبالتاليساعة/كیلوواطملیون  ١ ٢٤٩إلى  ١ ١١٦ زاد من  ركة كھرباء لبنانإنتاج شنستنتج أن

ر جھات  %٤٫٥ع اإلنتاج اإلجمالي بنسبة اتم تقدیر ارتف وقد %.٤٫٣بنسبة  حیث الحجم ّ ألخذ تطو
  .في الحسبان التورید الخاصة

  
ّ استھالك ھذه السلعة زاد بالتناسب مع  وبسبب ّق بتوزیع المیاه، افترضنا أن نمو عدم توافر بیانات تتعل

  .عدد المساكن
  
ّ التعرفة لم تتغیّر ما بین األ اأمّ  ّ . ٢٠١٠و ٢٠٠٩سعار فاستقرت من حیث المبدأ ألن ولكن بما أن

ّ السعر الوسطي للكیلوواط ع یرتبط بتوزیع /تعرفة الكھرباء ھي تعرفة تصاعدیة، فإن ّ ساعة الموز
ً إلى بیانا. االستھالك بین األسر ط  ت مؤسسة كھرباء لبنان فإنّ واستنادا ساعة /طالسعر للكیلووامتوسّ

   ).%٠٫٦(+  ٢٠٠٩عن السعر المعتمد في العام  طفیفةارتفع بنسبة  ٢٠١٠المعتمد في العام 
  

ر االستھالك الوسیط والقیمة المضافة في قطاع الطاقة ّ   تطو
  

، وتعزى ھذه الزیادة %)٢٩(+ قیمةمن حیث ال بشكل ملحوظاالستھالك الوسیط في قطاع الطاقة  زاد
محطات تولید الطاقة المستخدم في  المازوتسعار وال سیّما أسعار األ بشكل أساسي إلى ارتفاع

ً أن الزیادة في الكھربائیة،    .٤%٣٫٨لم تتجاوز ما نسبتھ  حجم المدخالتعلما
  

                                                
ولكن زاد استھالكھا بنفس وتیرة الزیادة في اإلنتاج بفضل نفاذ المخزون الذي تم  ٢٠١٠انخفضت مستوردات الوقود وزیت الغاز في العام   ٤

  .٢٠٠٩تخزینھ في العام 
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ل حصة ضئیلة من قیمة االنتاج، ھذا القطاع في  لتالي، فإن القیمة المضافةوبا ّ  انخفضتالتي تشك
ً ملیار ١ ٤٧٣- إلى  ٢٠٠٩عام  ل.لملیار  ٨٦٧-تراجعت من ل إذ .ملیار ل ٦٠٦بمقدار  عام  ا
ّ القیمة المضافة لھذا القطاع .  ٢٠١٠   .٢٠٠٥سلبیة منذ العام ھي وتجدر اإلشارة إلى أن

  
  

  الصناعة .القسم الثالث
  

ر انتاج مختلف فروع الصناعة ) ٥(یبیّن الجدول رقم  ّ ر االستھالك الوسیط بحسب طبیعة وتطو ّ تطو
  .مستخدمة في عملیة االنتاجالسلع والخدمات ال

  
 ٥جدول رقم 

  ٢٠١٠ -٢٠٠٩نتاج الصناعي اإل

 فرع اإلنتاج

ر السنوي بالنسبة المئویةالتغیّ  .ل.ملیار لالقیمة ب  

٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

٢٠١٠ 
 سعارأب

 األحجامب األسعارب ٢٠٠٩
       اإلنتاج

 4,8 3,9 218 4 384 4 026 4 منتجات الصناعات الغذائیة
 11,7 1,5 983 997 879 المنسوجات

 12,9 4,1- 951 1 871 1 728 1 فلزیةالمعادن 
 9,3 1,1 190 2 214 2 003 2 ومعدّات معادن، آالت

ّ خشب،   17,5 2,5 527 1 565 1 299 1 نتجات كیماویةاط وممط
 2,3 1,8 914 930 894 أثاث

 1,4- 13,0 478 1 671 1 498 1 خرىفروع أ
 7,6 2,8 261 13 633 13 328 12  المجموع 
       وسیطاستھالك 
 7,9 4,1 228 1 279 1 138 1  الزراعیة المنتجات
 2,0 24,3 711 885 697  تربیة الحیوانات منتجات

 9,6 25,9 781 984 713 ومیاه طاقة
 0,5- 14,8 360 413 362 منتجات الصناعات الغذائیة

 6,5 1,5- 397 391 373 المنسوجات
 9,0 1,3 231 1 247 1 129 1 معادن الفلزیة

 4,6 4,4 881 1 965 1 799 1 الت ومعدّاتمنتجات معدنیة، آ
ّ خشب،   8,8 8,0 571 1 697 1 444 1 اط ومنتجات كیماویةمط
 3,2- 2,7- 110 107 113 خرىأصناعیة  منتجات
 12,7 1,9 652 664 579 خدمات

 6,9 7,9 923 8 630 9 346 8 المجموع
 8,9 7,7- 338 4 002 4 982 3 المضافة القیمةصافي 

 

بعد التراجع  ٢٠١٠عام  النمط التصاعدي )مخرجات(حجم االنتاج الصناعي  استعاد في اإلجمال،
ّھ في العام   في% ٥٫٤+و ٢٠٠٩عام في +% ١٫٤مقابل  ٢٠١٠في عام % ٧٫٦ :٢٠٠٩الذي سجل

ّ حجم مدخالت الصناعة  .٢٠٠٧عام في % ٦٫٨+و ٢٠٠٨عام  ً إلى أن نسبة  أقل منبة بنس زادونظرا
ّت، %)٦٫٩+(في االنتاج  الزیادة ً القیمة المضافة باألسعار الثابتة  سجل   %).٨٫٩+( أكبرتغیرا

  
المنتجات الوسیطة أسعار  الزیادة في ون أسعار االنتاج بنسبة تقلّ عن نسبةالصناعی زاد وفي المقابل،

ا )بالنسبة للمدخالت %٧٫٩+عن  عوضاً  %٢٫٨+(المستھلكة  أسعار عوامل  جم انخفاضیتر، ممّ
ّ .  %)٧٫٧-( االنتاج ھذه األرقام تقریبیة بسبب غیاب المراقبة المباشرة على وتجدر اإلشارة إلى أن

  .أسعار اإلنتاج
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ر االنتاج ّ    الصناعي تطو
  
  :تستفد جمیع الفروع بالتساوي من نمو الطلبلم 

نتیجة ارتفاع اج زیت الزیتون كبیر في انتال رتفاعاالإلى  غذائیةالصناعات ال إنتاج نمویرجع  -
رانظر القسم األول، (انتاج الزیتون  ّ إلنتاج من حجم ا رتفعوبالتالي ا ).اإلنتاج النباتي تطو

األخرى  فروع الصناعات الغذائیة ارتفع حجم انتاجفي حین  %٣٥٫٦األغذیة الدھنیة بنسبة 
 .فقط% ٢٫٢بنسبة 

 .في العام السابقبدأ  الذي نموھا الصناعات النسیجیة والجلدیةواصلت  -
قطاع في لطلب با المعادن غیر الفلزیة المنتجات المصنوعة من انتاجالزیادة في حجم  ترتبط -

 .واألشغال العامةالبناء 
اتصناعات استفادت  - ّ الصناعات واآلالت و المعادن والمعدّ اط والخشب والمواد من المط

م وسجل اال. زیادة الطلب على ھذه المنتجات منالكیمیائیة  ّ ً یفوق تقد ً أیضا نتاج تقدما
 .الواردات

زاد إنتاج منتجات . الطباعة والمجوھرات) الصناعات المتفرقة(تشمل الصناعات األخرى  -
من حیث % ٦٫٢أما إنتاج المجوھرات فتراجع بنسبة . من حیث الحجم% ٢٫٢الطباعة بنسبة 

 .ادن واألحجار الكریمةالمع أسعار من حیث القیمة نتیجة ارتفاع% ١٦٫٥الحجم وزاد بنسبة 
  

ر االستھالك الوسیط في الصناعة ّ   تطو
  

ر االنتاج في مختلف الفروع ّ ّ الزیادة الحادة . یختلف تكوین مدخالت قطاع الصناعة بحسب تطو وإن
وأسعار المنتجات % ٢٤٫٣+زادت أسعار منتجات تربیة الحیوانات بنسبة ( في أسعار المواد األولیة

بنیة  خلقت انحرافات في %)١٤٫٨+منتجات الزراعات الغذائیة وأسعار % ٢٥٫٩+النفطیة 
  .المدخالت

  
  

  البناء. القسم الرابع
  

ً إلى االحصاءات المتعلقة بالمواد بالنسبة لإلكما  نتاج الصناعي، یستنتج النمو الفعلي للبناء استنادا
ألسمنت المحلیة والمواد من قبل مصانع ا محلیاً  ألسمنتتسلیمات ا: األولیّة المستعملة في ھذا القطاع
التغیّر في انتاج قطاع البناء من  )٦( یبیّن الجدول. األشغال العامةالمستوردة المستعملة في البناء و

  .قیمة المواد المستھلكة في البناء وحجمھافي ر تغیّ الحجم والحیث القیمة و
  

ّ مراقبت كلفةالتغیّر في  وبما أنّ  ر ھذا البناء ال تتم ّ ، قد ً ح  ھ مباشرة ً إلى المتوسط المرجّ التغیّر استنادا
وّ  ّ ّ كلفة الید العاملة ارتفعت بحوالى . األولیّةالبناء ر أجور العمال وأسعار المواد لتط  %٥وباعتبار أن

ً في  %٣٫٥البناء بنسبة  كلفةارتفعت  ة للبناء األولیة  الموادقیمة بسبب االرتفاع األكثر اعتداال ّ - (المعد
  .)في قیمة المواد األولیة المستوردة% ٦+ورتالند وفي قیمة اسمنت ب% ١١
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  ٦جدول رقم 
 ٢٠١٠- ٢٠٠٩إنتاج قطاع البناء واألشغال العامة 

 

ر السنوي بالنسبة المئویةالتغیّ  ل.ملیار لالقیمة ب  

٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

٢٠١٠ 
 سعاربأ

 األحجامب سعاراألب ٢٠٠٩
 18,3 2,8 835 12 197 13 849 10 اإلنتاج

       الوسیط كاالستھال
 20,8 1,3 659 1 680 1 373 1 معادن الفلزیة
 11,6 4,4 621 1 693 1 452 1 ومعدّات معادن، آالت

ّ خشب،   20,3 8,0 424 458 353 كیماویةاط ومنتجات مط
 11,2 22,2 63 77 56 خرىأ منتجات
 26,6 2,4 755 773 596 الخدمات

 18,0 3,5 522 4 681 4 831 3  المجموع 
 18,5 2,4 313 8 515 8 018 7 افي القیمة المضافةص
  

تغیّر حجم انتاج ھذه المنتجات،  بنسبة طفیفة عن حجم المنتجات الوسیطة المستھلكة التغیّر في اختلف
ا أدى إلى  ل نمو االنتاج رفعممّ ّ ل نمو القیمة المضافة بأسعار ثابتة إلى ما دون معد % ١٨٫٥( معدّ

  .%)١٨٫٣مقابل 
  

لت أسع نار مجموع عوامل االنتاج التي سجّ ّ ) اھتالك ورواتب ومداخیل مختلطة(القیمة المضافة  تكو
  %.٢٫٤بنسبة  زیادة

 
 

  النقل والمواصالت .القسم الخامس
  

ل نمو % ١٢٫٧مقابل  من حیث الحجم %٦٫٣+( ٢٠١٠عام تباطؤا القطاع النقل والمواصالت  سجّ
التصاالت السلكیة والالسلكیة النمو الضعیف للى إ رئیسيبشكل  التباطؤھذا  یرجعو). ٢٠٠٩عام ال

ل الفرع األھم في ھذا القطاع، كما یتبین من ّ   .أدناه )٧( الجدول الذي یشك
 

  ٧جدول رقم 
  ٢٠١٠-٢٠٠٩إنتاج خدمات النقل والمواصالت 

 نوع الخدمة

یر السنوي بالنسبة المئویةالتغّ  .ل.القیمة بملیار ل  

٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

٢٠١٠ 
بأسعار 
 األحجامب األسعارب ٢٠٠٩

 7,4 0,2 273 1 275 1 185 1 نقل بري
 9,5 0,0 831 831 759 وغیرهنقل جوي 

 5,3 4,2- 883 3 722 3 688 3 سلكیةالسلكیة و اتصاالتبرید و
 6,3 2,7- 987 5 828 5 632 5  المجموع 
 7,3 15,9 366 2 744 2 205 2  الوسیط االستھالك -
 5,7 14,8- 621 3 084 3 427 3  القیمة المضافة  صافي =

  سلكیةالسلكیة والالتمت مراجعة تقدیرات فرع البرید واالتصاالت : مالحظة
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ر إنتاج النقل الجوي بنسبة  ّ بحسب احصاءات اتحاد النقل الجوي الدولي % ٩٫٥في المقابل، تطو
)IATA .( ٢٠١٠عام في ال% ٧٫٤أم النقل البري فقد نما من حیث حركة السكان والسیاح بنسبة 

تكون  وبالتالي. وتجدر اإلشارة إلى أن النقل البري یشمل تنقل األشخاص فقط.  أسعارهواستقرت 
قة  ّ ي ناقصة  بقطاعالتقدیرات المتعل  ،ألنھا ال تشمل نقل البضائعمن حیث القیمة المطلقة النقل البرّ

 ویؤدي ھذا األمر. موضوعالمتعلقة بھذا ال الدراسات االحصائیةعدم توافر المعلومات ووذلك بسبب 
قطاع ال ال سیّما ،لصالح القطاعات األخرى قائمالالناتج المحلي  فيإلى انقاص حصة ھذا القطاع 

  .   يالتجار
  

 ال سیّما - %)١٥٫٩(+ أسعار المدخالت ارتفاع عن %)١٤٫٨- ( أسعار القیمة المضافة انخفاض نجم
، فبحسب بیانات إدارة اإلحصاء المركزي: نتاجاال أسعار ارتفاع لم ینعكس على – أسعار المحروقات

بنسبة  االتصاالت السلكیة والالسلكیة في حین انخفضت أسعار والجوي أسعار النقل البري استقرت
٤٫٢%.  

  
  

  الخدمات التسویقیة .القسم السادس
  
د في ت والتجارة الوارخدمات النقل والمواصال عداتبیّن من حساب انتاج قطاع الخدمات التسویقیة ی

ً  )٨( الجدول را ّ ّ ھذا القطاع شھد تطو ر الذي حصل في العام أقوى من اأدناه، أن ّ و ّ زادت  :٢٠٠٩لتط
  . ٢٠٠٩عام ال% ٥٫٢مقابل  ٢٠١٠العام % ٨٫٨القیمة المضافة من حیث القیمة الحقیقیة بنسبة 

 
ر  ّ   الخدمات التسویقیة إنتاجتطو

  
ّ قط م مجموعات من النشاطات التي شھدت نسب نمو اع الخدمات التسویقیة غیر متجانس وھو یضإن

ر مختلفة ّ   . وتطو
  

ھة للمؤسسات  ) أ ّ   الخدمات الموج
  

ات والسمسرة وغیرھایوتشمل الخدمات التقنیة والقانونیة والمحاسب ّ ّ لم . ة والمعلوماتیة وتأجیر المعد یتم
ً إلى استقصاءات مباشرة لدى المؤسسات التجار إنتاجاحتساب  . یة والصناعیةھذه الخدمات استنادا

الخدمات وبخاصة  المستخدمة لھذهلمختلف القطاعات  االستھالك الوسیطمجموع  نتاجویساوي ھذا اإل
من ھنا، فاألخطاء التي قد تطرأ عند تقدیر االستھالك . ومجموع صادرات ھذا القطاع العامة اتاالدار

ا في توزیعھ م قائمال الوسیط ال تؤثر في تقدیر الناتج المحلي ا بین قطاع الخدمات والقطاعات إنمّ
ّ أيّ خطأ في تقدیر . األخرى ّ یؤثر في  صادراتغیر أن  .٥قائمال الناتج المحليالخدمات من شأنھ أن

ً إلى استقصاء أجري واست لت٢٠٠٤في العام نادا ّ صادرات ھذه الخدمات العامل الرئیسي وراء  ، شك
رھا ّ   .تطو

  
ّ إعداد أیّة وبعد أن كانت قد اعتبرت مستقرة   .أسعار ھذه الخدمات تسابأو تقاریر الحدراسات  لم یتم

 ٢٠٠٨لعام ا% ١٠، احتسبت على أنھا زادت بنسبة ٢٠٠٨للعام  في حسابات األعوام السابقة
ل التضخم ٢٠١٠للعام % ٣٫٠و ٢٠٠٩عام ال% ١٫٢و ً إلى معدّ   .نظرا

 
  

                                                
.  على ضوء نتائج االستقصاءات التي أجریت  لدى المؤسسات التجاریة والصناعیة الكبیرة ٢٠٠٣تمّت مراجعة حسابات ھذا القطاع للعام   ٥

ّھ    . ٢٠٠٢- ١٩٩٧أنقص في تقدیر صادرات الخدمات المحتسبة في حسابات السنوات وقد تبین من ھذه االحصاءات أن
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  ٨جدول رقم 
 ٢٠١٠ -٢٠٠٩إنتاج قطاع الخدمات التسویقیة 

 جفرع االنتا

یر السنوي بالنسبة المئویةالتغّ  .ل.ملیار لالقیمة ب  

٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

٢٠١٠ 
 سعارأب

 األحجامب األسعارب ٢٠٠٩
 3,5 3,0 078 2 140 2 009 2 الخدمات للمؤسسات 

 1,3- 1,6 403 410 408 خدمات الصیانة والتصلیح
 2,8 1,6 723 2 765 2 648 2 سكن

 9,3 5,4 178 2 295 2 993 1 فنادق ومطاعم
 1,0 0,8 135 1 144 1 123 1 خدمات شخصیة مختلفة

 20,6 0,2 597 3 603 3 983 2 یّةصحخدمات 
 1,3 9,8 159 4 564 4 105 4 خدمات تعلیمیة

 16,7 3,0 043 5 194 5 322 4 خدمات مالیة
 8,8 3,8 315 21 115 22 590 19  المجموع 
 6,4 5,9 206 3 394 3 012 3 الوسیط االستھالك -
 9,2 3,4 108 18 721 18 578 16  القیمة المضافة  صافي =
 

 خدمات الصیانة والتصلیح  ) ب
  

، وقد فقط تشمل ھذه الخدمات خدمات الصیانة والتصلیح التي تستھلكھا األسر واإلدارات العامة
ت أما خدمات الصیانة التي تستھلكھا المؤسسا. ھاتین الفئتین دون سواھمابالنسبة لأجریت اإلحصاءات 
ّ توزیع الناتج المحلي ذ في الحسبانفلم تؤخالتجاریة والصناعیة  ّ تقدیرھا، وبالتالي فإن  قائمال ولم یتم

 ً   . بین قطاع الخدمات والقطاعات األخرى یعدّ متحیّزا
  

في معرفة نسبة استھالك األسر لخدمات الصیانة  ١٩٩٧وقد ساھم استقصاء میزانیة األسر لعام 
ن الرئیسي لإلوالتصلیح التي تعدّ ال ّ ا تقدیرات السنوات األخرى فقد أجریت . في ھذا القطاع نتاجمكو أمّ
استیراد قطع الغیار في ما یتعلق بتصلیح السیارات واألجھزة الكھربائیة المنزلیة، : من خالل مؤشرات

لق بصیانة المباني) لألسر(وزیادة عدد المساكن  ّ استھال .في ما یتعّ ك ھذه وتدلّ ھذه المؤشرات على أن
الإنتاجالخدمات وبالتالي  وزیادة في األسعار بنسبة % ١٫٣ من حیث الحجم بنسبة تراجعا ھا قد سجّ

  .٢٠١٠عام ال% ١٫٦
  

  خدمات السكن) ت
  

خدمات السكن على األجور التي تدفعھا اإلدارات العامة وعلى القیمة التأجیریة للمساكن  إنتاجیشتمل 
ّتي  ّتي تدفعھا المؤسسات ا األجور اأمّ . األسر تسكنھاال ُحتسب وھي  لیست معروفةفل  ضمنبالتالي ت

  .التسویقیةقطاعات لمختلف االقیمة المضافة ل
  

ّ االفتراض أنّ ن، كَ السَ  ر أوضاعتطوّ ئیة المتعلقة بحصااإل الدراساتفي غیاب   كناارتفاع عدد المس تم
ا  یجاتالز مساو لعدد غیر الشاغرة ً لة سنویّ . اكن القدیمة التي یعاد استعمالھاصاف من عدد المسالمسجّ

. سابقالعام الفي  المسكونةالمساكن  عدد من %٢٫٨ تھنسبا العدد ما ھذل شكّ ، ٢٠١٠في العام و
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ط وارتفع ّة الواحدة القیمة التأجیریة متوسّ ً إلى% ١٫٦بنسبة  للشق ھا  استنادا ّ بیانات االسعار التي تعد
   .إدارة اإلحصاء المركزي

  
 ق والمطاعمخدمات الفناد )ث

  
ً ل ً منھا قیمة  إنتاجعملیات اإلحصاء، یعتبر تسھیال ً إلجمالي مبیعاتھا مخصوما الفنادق والمطاعم مساویا

م للزبائن ّ ً من تقدیرات العام . المشتریات من األطعمة والمشروبات التي تقد ر ١٩٩٧وانطالقا  إنتاج، قدّ
ل من خاللھذا القطاع للسنوات التي تلت  البسیط لمعدالت الزیادة في عدد السیّاح  استخدام المعدّ
ّر للنمو الحقیقي ر معدل ن. والسكان كمؤش بنسبة  ٢٠١٠عام المو ھذا القطاع على ھذا األساس، قدّ

ً إلى % ٩٫٣ عام ال% ١٧٫٦السیّاح األجانب الوافدین بنسبة عدد  زاد: الحركة السیاحیة نمونظرا
ملیون   ٨٤٤،١مقابل  ٢٠١٠عام الحركة وصول یون مل ٢٫١٦٨( ٢٠٠٩العام  مقارنة معبال ٢٠١٠

  ).٢٠٠٩عام ال
  

نتِج التغیّر في أسعار خدمات ُ  .إدارة اإلحصاء المركزي%) ٥٫٤(+بیانات المطاعم من الفنادق و است
  

 الخدمات الخاصة المتنوعة  )ج
  

ا من اال. تشمل ھذه الخدمات خدمات الترفیھ والعنایة الخاصة والتنظیف المنزلي ّ طالع علیھا وقد تمكن
ً من . ١٩٩٧األسر لعام  بفضل استقصاء میزانیة ا تقدیرات السنوات التالیة فقد أجریت استنسابیا أمّ

ل نمو حقیقي على بیانات العام  ّ ً % ١٫٤یتراوح بین صفر و، ١٩٩٧خالل تطبیق معد للفترة سنویا
ل التغیّر . ٢٠١٠ للعام% ١وبنسبة  ٢٠٠٩و ١٩٩٧الممتدة بین  ّ ً في األسعار وقد احتسب معد استنادا

  .إدارة اإلحصاء المركزيأسعار  كشوفات إلى
  

ة )ح ّ  خدمات الصح
  

االستقصاء بالعینة : ١٩٩٩و ١٩٩٧ة ما بین یّ الصح الرعایة أجریت دراسات عدیدة بشأن خدمات
منظمة الصحة (ة ، وحسابات الصحّ )١٩٩٧إدارة اإلحصاء المركزي (حول األوضاع المعیشیة لألسر 

إدارة اإلحصاء المركزي ومنظمة (ة االستقصاء حول استعمال الخدمات الصحیّ و، )١٩٩٨العالمیة 
المستندة إلى ھذه الدراسات على السنوات  ١٩٩٧وقد طبّقت تقدیرات العام ). ١٩٩٩الصحة العالمیة 

  . ةالصحیّ  الرعایة خدمات نتاجالتي تلت واستعمل استیراد األدویة كمؤشر إل
  

ً إلى ھذه التواستن ة یخدمات الصحّ ال عداالقطاع التسویقي ( الرعایة الصحیّةقطاع  استعاد قدیرات،ادا
 ٢٠١٠العام % ٢٠٫٦+( ٢٠٠٨عام التباطأ  كان قد بعد أن ٢٠٠٩منذ العام زخمھ ) للقطاع العام

وبمعدل وسطي بلغ  ٢٠٠٧عام ال% ١٥٫١+و ٢٠٠٨عام ال %١٫٣و ٢٠٠٩العام% ١١مقابل 
   ).٢٠٠٦و ١٩٩٧ بین% ٣٫٢+
  
ً  ،٢٠١٠العام  %٠٫٢التي بلغت نسبتھ خدمات الرعایة الصحیّة سعار احتساب التغیّر في أ تمّ  استنادا
  .لى بیانات إدارة اإلحصاء المركزيإ

  
 خدمات التعلیم) خ

  
ّ األقساط المدرسیة والجامعیة وقیمة الخدمات الملحقة التي  إنتاجال یشمل  تتلقاھا خدمات التعلیم إال

ا خدمات المدارس الرسمیة والجامعة اللبنانیة فتحتسب مع الخدمات . الخاصةالمدارس والجامعات  أمّ
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ّ تطبیق تقدیرات ). أنظر القسم الثاني من الفصل الثالث(العامة  اتغیر التسویقیة لقطاع اإلدار ّ تم وقد
ّ تسجیلھم في  على السنوات التي تلت بحسب١٩٩٧لعام ا زیادة عدد التالمیذ والطالب الذین تم

  .إدارة اإلحصاء المركزي شملتھا إحصاءاتات التعلیم الخاص وأسعار األقساط التي مؤسس
  
ل معدل نمو فعلي بلغت نسبتھ التعلیمخدمات قطاع  أنّ إلى نتائج ھذه التقدیرات  تشیر  % ١٫٣ سجّ

ط ٢٠٠٨عام ال% ٤٫٣و ٢٠٠٩عام ال% ٣٫٦ مقابل ٢٠١٠العام  ً خالل % ٢٫٥ بلغ ومتوسّ سنویا
ر الجامعات  .٢٠٠٧و ١٩٩٧ة بین الفترة الممتد ّ ر ھذا القطاع بشكل رئیسي إلى تطو ّ یعزى تطو

ّ أسعار األقساط المدرسیة وا .الخاصة ّت ویتبیّن من بیانات إدارة اإلحصاء المركزي أن لجامعیة سجل
 ً  .٢٠١٠عام ال% ٩٫٨بلغت نسبتھ ارتفاعا

  
 الخدمات المالیة )د

  
  .وخدمات التأمین تشمل الخدمات المالیة الخدمات المصرفیة

  
د قیمة  لھا المصارف الفوائد والعموالت التيعلى أنھا تساوي الخدمات المصرفیة  إنتاجتحدّ  تحصّ

 ً ھذه  إنتاجالتي استخدمت في احتساب  البیاناتوقد أخذت . منھا الفوائد التي تدفع للمودعین مخصوما
ّ التصریح عنھالتي " الخسائر واألرباح"الخدمات من حسابات    .إلى مصرف لبنان ایتم

 
 من) األعمال والمؤسسات المالیة مصارفالمصارف التجاریة و(المصرفي  نتاجارتفعت قیمة اإل

، بعد أن %١٨٫٥أيّ بزیادة نسبتھا  ٢٠١٠ملیارا العام ٤ ٥٦٥إلى  ٢٠٠٩عام ال .ل.ملیار ل ٣ ٨٤٥
لت زیادة  كانت قد ومن . ٢٠٠٧لعام ا% ٧٫٣و ٢٠٠٨العام % ٢١٫١و ٢٠٠٩العام % ٦٫٢بنسبة سجّ

 ّ م ساھم بجزء كبیر من النموالواضح أن ّ ّ  على الرغم منولذلك، . ٢٠٠٨عام ال في التضخ " أسعار"أن
 ّ االنتاج أبقیت مستقرة في حسابات السنوات السابقة بسبب عدم توافر طرق مالئمة الحتسابھا، تم

ل التضخم  ل نمو یساوي معدّ ّي بنسبة اعتماد معدّ عام  الفعلي للمنتجات المصرفیةلتقدیر النمو % ١٠أ
ل التضخم بما نسبتھ ٢٠١٠عام للو  .٢٠٠٨ ّ ر معد   %.٣، قدّ

  
د  ّ والتعویضات  قبضھا خدمات التأمین على أنھ یساوي الفرق بین األقساط التي یتمّ  إنتاجوكذلك یحد
ّ دفعھا   . دمات المصرفیة، ال یمكن تحدید سعر خدمات التأمینوكما بالنسبة للخ. التي یتم

  
ً إلىت تمّ  وزارة  تصدر عن جدیدة ئیةإحصا دراسات مراجعة قیمة انتاج خدمات التأمین استنادا

ً ٢٠٠٥منذ العام  االقتصاد والتجارة ً جداً ، وقد شھد ھذا القطاع نموا  عشرخالل السنوات ال قویا
یار مل ٢٩٩إلى  ١٨٢، ارتفع انتاج خدمات التأمین من ٢٠٠٢- ١٩٩٧ الخمسیةفترة الففي . األخیرة

ل  .ل.ل ّ ّھ نما بمعد دالنمو  تواصل، ٢٠٠٥إلى  ٢٠٠٣ من  .سنویاً % ١٠أي أن % ١٦: +بشكل مطرّ
قطاع  ، استمر نمو٢٠٠٦ومنذ العام . ٢٠٠٥عام ال% ٢٠+و ٢٠٠٤عام ال% ٢١+، و٢٠٠٣عام ال

 .٢٠٠٨عام ال اً ملیار ٥٢٠إلى  ٢٠٠٥عام ال ل.ل ملیار ٣٦٥إذ ارتفع من  بوتیرة خفیفةولكن  التأمین
لیبلغ  ٢٠١٠استعاد النمط التصاعدي في العام  ٢٠٠٩في العام  تراجع انتاج خدمات التأمین وبعد أن

ً إلى البیانات التي ٢٠٠٩ملیارا العام  ٤٧٧مقابل  .ل.ملیار ل ٦٢٩ حصلت علیھا وزارة ، استنادا
  .االقتصاد والتجارة من إدارة مراقبة شركات التأمین
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   التجارة. القسم السابع
  

ر إنتاج الخدمات التجاریة ّ   تطو
  

رق بین أسعار المبیع االف( بمفھومھا الواسعالخدمات التجاریة بالھوامش التجاریة  إنتاجتقاس قیمة 
وتشمل ھذه . مستھلكي البضائع ومنتجیھا بینضھا الوسطاء العموالت التي یقببو) وأسعار الشراء

ار وامش ار وھالھوامش رسوم االستھالك التي یدفعھا التجّ  أدناه  ٩ یبیّن الجدول. بمفھومھا الدقیقالتجّ
  .القطاع التجاري إنتاجالعناصر التي تدخل في احتساب 

  
، وھي تشمل فقطالضرائب التي تستوفى عند دخول البضائع إلى األراضي اللبنانیة  تمكنا من إدراج

المفروضة على  القیمة المضافةالضریبة على االستھالك و الضرائب علىالرسوم الجمركیة و
  .٢٠٠٢المنتجات المستوردة منذ العام 

  
رق بین قیمة استعماالت السلع والخدمات وقیمة السلع المستوردة اتساوي ھوامش التجارة الداخلیة الف

ً المحلي  نتاجوقیمة اإل واذا ما احتسبت على ھذا . التي یدفعھا المستوردون الضرائبمنھا  مخصوما
ئب الداخلیة كالضریبة على القیمة المضافة الداخلیة التي ال تسمح الشكل، تشمل الھوامش الضرا

  .المنتجات فئات االحصاءات الحالیة برصدھا لمختلف
  
احتساب الھوامش بأسعار السنة السابقة یقضي باحتساب ھوامش سنة معینة من خالل تطبیق نسبة  إنّ و

العملیة الحسابیة على رسوم التجارة  وقد طبّقت ھذه .المتداولةھامش السنة السابقة على حجم السلع 
ّق بأسعار . الخارجیة وھوامشھا بصورة منفصلة ا في ما یتعل ال یمكن فالخارجیة،  یةخدمات التجارالأمّ

ّ االفتراض انھا زادت بنسبة تساوي زیادة وبالتالي  بأيّ شكل من األشكال،تطورھا  تقدیر ل تم معدّ
  .٢٠١٠العام % ٣و ٢٠٠٩عام ال% ١٫٢و ٢٠٠٨عام ال %١٠التضخم أيّ بنسبة 

  
  ٩جدول رقم 

 ٢٠١٠- ٢٠٠٩ ةالتجارقطاع حساب 

نات اإلنتاج ّ  مكو

ر السنوي بالنسبة المئویةالتغیّ  .ل.ملیار لالقیمة ب  

٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

٢٠١٠ 
بأسعار 
 األحجامب األسعارب  ٢٠٠٩

 1,8- 8,8 670 4 081 5 754 4 الرسوم على السلع المستوردة
 0,2 4,8 795 10 316 11 777 10 اخلیةالھوامش التجاریة الد

 1,5- 3,0 135 1 169 1 152 1 خدمات التجارة الخارجیة
 0,5- 5,8 600 16 566 17 683 16 اإلنتاج= المجموع 

 1,6 5,6 055 2 171 2 025 2  الوسیط االستھالك -
 0,8- 5,8 545 14 395 15 658 14 القیمة المضافة صافي = 
  

  :المعلومات التالیة )٩(جدول ال تحلیلنستنتج من 
أيّ أنھا  ٢٠١٠عام الملیار لیرة لبنانیة  ٥ ٠٨١ الوارداتروضة على الضرائب المف بلغت -

ّت زیادة نسبیة بلغت  واذا ما قورنت ھذه الرسوم  .٢٠٠٩العام  مقارنة معبال %٦٫٩سجل
ً إلى % ١٠٫٥(+باألسعار الجاریة  الواردات قیمةبمعدالت نمو  الجمارك أرقام استنادا

ّ نسبة الر)اللبنانیة إلى  ٢٠٠٩عام ال% ١٩٫٣ من ارتفعت الواردات من أصلسوم ، یتبین أن
قیمة من أصل  الضرائب بنسو الواردات لم تتغیّر أسعارولو . ٢٠١٠العام % ١٨٫٨

بنسبة  تراجعأيّ ب، ملیار لیرة لبنانیة ٤ ٦٧٠على الواردات رسوم ال، لبلغت قیمة الواردات
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للواردات الفعلي  التغیرّ معدل  ، وبنسبة مختلفة عن٢٠٠٩رنة مع العام مقابال %١٫٨
ً إلى أرقام الجمارك وقبل تعدیلھا %٢٫٦(+ عن بشكل أساسي  ینجم ھذا الفارق. )استنادا

و الخاضعة أ المعفاة من الرسوموتلك السلع الخاضعة للرسوم  الواردات مننمو  التفاوت في
 .الت، ال عن تغییر المعدّ أدنىلرسوم 

 
عام ال .ل.ل ملیار ١٠ ٧٧٧اذا انتقلت من  عتدلةشھدت زیادة مھوامش التجارة الداخلیة  كما أنّ  -

ً العام  ١١ ٣١٦إلى  ٢٠٠٩ واذا ما احتسبت الھوامش %. ٥+أيّ بزیادة نسبتھا ، ٢٠١٠ملیارا
 %٠٫٢بزیادة نسبتھا أيّ  ل.لملیار  ١٠ ٧٩٥بأسعار ومعدالت ھوامش ثابتة، تكون قد بلغت 

 .%٤٫٨خدمات التجارة قد ارتفعت بنسبة  "أسعار"وبالتالي تكون . فقط
 

ً إلىر الخدمات تقدّ  - . حركة بضائع الترانزیت وتجارة إعادة التصدیر التجاریة الخارجیة استنادا
ل . ٢٠٠٩عام مع ال مقارنةبال ٢٠١٠ عامال٪ ١٫٥زادت قیمتھا بنسبة وقد  ّ ّ معد وإذا اعتبرنا أن

من حیث القیمة كون انتاجھا یساوي نسبة ارتفاع أسعار ھذه الخدمات، ی% ٣التضخم البالغ 
 %.١٫٥ تراجع بنسبةقد الحقیقیة 

 
  االستھالك الوسیط والقیمة المضافة في قطاع التجارة

  
ر االستھالك الوسیط للعام  ّ طبّق على السنوات التالیة وفق  ١٩٩٧قدّ تطبّق على التي  األسالیب ذاتھاثم

ّ خدمات نقل البضائع ال تندرج في مدخالت . دیة األخرىلقطاعات االقتصاا وتجدر اإلشارة إلى أن
التجارة، األمر الذي یؤدي إلى المبالغة بعض الشيء في تقدیر القیمة المضافة في ھذا القطاع ومعادلة 

  .اإلنقاص في تقدیر القیمة المضافة في قطاع النقل
  

لت أسعار    .٢٠١٠عام ال% ٥٫٦بنسبة  انخفاضاً تجارة اع الالسلع المستھلكة في قطمجمل سجّ
  

ر  ّ ً إلى تطو لت القیمة المضافة باألسعار الثابتة " أسعار"ونظرا تراجعا االنتاج في ھذا القطاع، سجّ
  .٢٠٠٩عام ال %١٧٫٤ ارتفاعا بنسبة مقابل ٢٠١٠عام ال% ٠٫٨بنسبة 

  
  

  الخدمات غیر التسویقیة. القسم الثامن
  

ن یة من قبل اإلدارات العامة التي تشمل اإلدارة المركزیة واإلدارات الخدمات غیر التسویق تؤمّ
د لھا . المستقلة والبلدیات ّ وكما یستدل من تسمیتھا، ال تطرح ھذه الخدمات في سوق معیّنة وال تحد

نة من العناصر . أسعار بالمعنى المتداول ّ ر قیمة الخدمات التسویقیة بحسب تكالیفھا المكو ّ وبالتالي تقد
قیمة السلع والخدمات التسویقیة المستھلكة، وقیمة اھتالك رأس المال العام الثابت : ة التالیةالثالث

  .الحكومیین نموظفیالورواتب 
  

ا. واإلعمار تنشر بصورة منتظمةوحدھا حسابات اإلدارة المركزیة ومجلس اإلنماء   حسابات أمّ
ّ تقدیرھا في العام  ه التقدیرات على السنوات األخرى وطبّقت ھذ. ١٩٩٧اإلدارات األخرى فقد تم

ً إلى مؤشرات واردة في حسابات الخزینة العامة   .استنادا
  

 ٢٠١٠في العام  تي تدخل في احتساب انتاج اإلدارات العامةبالتفصیل العناصر ال ١٠ دولیبیّن الج
  .٢٠٠٩العام  مقارنة معبال
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ل ّ وبالتالي، .  لوسیط في عملیة االنتاجقیمة السلع والخدمات التسویقیة المستھلكة االستھالك ا تشك
وقیمة اھتالك رأس المال الثابت  الحكومیین نموظفیالفالقیمة المضافة لإلدارات العامة تساوي رواتب 

  .ذات االستخدام الجماعي
 

  ١٠جدول رقم 
   ٢٠١٠-٢٠٠٩احتساب إنتاج الخدمات غیر التسویقیة 

 عناصر الكلفة

ي بالنسبة المئویةیر السنوالتغّ  .ل.ملیار لالقیمة ب  

٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

٢٠١٠  
بأسعار 
٢٠٠٩ 

  
 ألحجاماب األسعارب

      وسیطك استھال
 8,7- 25,9 169 213 185 طاقة ومیاه

ّعة  6,1 8,4 258 280 243 منتجات مصن
 19,9 4,1- 40 38 33 نقل ومواصالت

 5,9 3,0 446 1 490 1 365 1 خدمات مالیة
 12,2 2,5 886 908 791 خدمات تسویقیة أخرى

 7,0 4,6 799 2 927 2 617 2 وسیط استھالك: المجموع
      عناصر القیمة المضافة

 1,3 0,0 048 1 048 1 035 1 اھتالك
 7,4 0,0 022 4 022 4 745 3 وأجور رواتب

 6,1 0,0 071 5 071 5 780 4 القیمة المضافة   صافي :المجموع
 6,4 1,6 869 7 998 7 398 7  قیمة االنتاج

  
  االستھالك الوسیط للسلع والخدمات التسویقیة) أ

 
ل  ّ السلع والخدمات التسویقیة  نصف أكثر منقیمة الخدمات المصرفیة الداخلة في خدمة الدین تشك

ً من الفوائد التي تدفعھا الدولة للمصارف . العامة اتلمستھلكة من قبل اإلدارا وبالفعل، فإن جزءا
رق بین الفوائد التي ال دفع الخدمة المصرفیة التي تقاس قیمتھا بالفیشكّ  ،المكتتبة بسندات الخزینة

رة للخدمات المالیة التي تدفعھا اإلدار.  تقبض والفوائد التي تدفع للمودعین ّ من  اتانتقلت القیمة المقد
ً ملیار ٧٣٦إلى  ١٩٩٧ عامالملیار لیرة لبنانیة  ٦٣٣ عام ا الملیار ٤٨٧ إلىثم تراجعت  ٢٠٠٢م عاالا

 .ل.ل ملیار ١ ٢٧٨ بلغلت المنحى التصاعديقیمة ھذه الخدمات  استعادت، ٢٠٠٥ومنذ العام . ٢٠٠٤
ً  ١ ٣٦٥و ٢٠٠٨عام ال ّ الزیادة .٢٠١٠ملیارا العام  ١ ٤٩٠و ٢٠٠٩عام الملیارا التي بلغت  وإن

تتابات كالزیادات األكبر في االإلى  ترجع بأكبر جزء منھا األخیرین بین ھذین العامین% ٩٫١انسبتھ
لالفوائد التي  وبالفعل، زادت. الجھاز المصرفي من قبلبسندات الخزینة  من ھا المصارف تحصّ

ى ـــإل ٢٠٠٩ام ـعال .ل.لار ـملی ٣ ٥٤٥ن ـارتفعت ماذ  ،%٢٫٨ة ـسندات الخزینة بنسباكتتابھا ب
٣ ٦٤٥  ً  من أصللھامش المصرفي نسبة ا نخفاضبا لزیادةا هھذ اقترنت، وقد ٢٠١٠عام الملیارا

لة    .٢٠١٠العام % ٣٣٫٤إلى  ٢٠٠٩عام ال% ٣٠٫٩من  الفائدة المحصّ
  

 القیمة المضافة لإلدارات العامة) ب
  

قیمة اھتالك رأس المال الثابت وأجور : تحتسب القیمة المضافة لإلدارت العامة بكلفة العناصر التالیة
  .ورواتب عنصر العمل
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 ّ ّ . مةالمیوّ  ء الثالثین من قیمتھاساوي الجزت ع العامةالسل قیمة اھتالك ومن المتعارف علیھ ان وقد تم
لسنوات في االثابت  رأس المالتكوین إجمالي حتساب ھذه القیمة من خالل جمع نفقات الدولة على ا

م معینة قیمة نفقات سنة سابقة باعتبار أنّ الثالثین األخیرة،  ّ ً  .بواسطة مؤشر أسعار مالئم تیو ونظرا
ّ األدنى لألج ،١٩٩٧م اللسنوات السابقة للع ذا المؤشرلعدم وجود مثل ھ أنظر . (وراعتمدنا مؤشر الحد

 ارتفعتقد  اتواذا ما احتسبت على ھذا النحو، تكون قیمة االھتالك). تفاصیل الحسابات في الملحق
  .٦من حیث القیمة والحجم% ١٫٣بنسبة  ٢٠١٠عام ال
  

ا   .ن تغیر في معدل األجوردو% ٧,٤زادت بنسبة فقد  األجور والرواتبأمّ
  

 التغیّر في الخدمات غیر التسویقیة من حیث الحجم) ت
  

ّھ  ، فإن احتساب حجم ھذه الخدمات بصورة مباشرةغیر التسویقیة  ال یمكن تحدید أسعار الخدماتبما أن
رة ب سنة مرجعیةبأسعار  ّ بجمع عناصر الكلفة المقدّ   . التي یتم اختیارھا یةسعار المرجعاألیتم

  
رة بأسعار  ٢٠١٠عام ال% ٦٫٤+الخدمات غیر التسویقیة بنسبة  غیّرت كلفةت  ترّ تغیو ٢٠٠٩عام المقدّ

  %.٨٫١+بنسبة  قیمتھا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

                                                
  .حساب االھتالكات وقیمة الخدمات التسویقیة المتعلق بالسنوات السابقة تمّ تصحیح  ٦
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  الفصل الثاني
  االستیراد 

 
 

ن الواردات من السلع المستوردة إلى لبنان ومن نفقات المقیمین اللبنانیین اإلستھالكیة خارج  ّ تتكو
ّ الواردات من الخدمات ال تندرج ضمن الواردات ألنھا  األراضي من  طرحتُ اللبنانیة، غیر أن

ّ شراؤھا من سوریا ومصر ٢٠٠٧ومنذ العام . صادرات الخدمات ب الطاقة الكھربائیة التي یتم َسَ ُحت ، ت
   .ضمن الواردات

  
وتشمل .  رك اللبنانیةیمكن تحدید قیمة السلع المستوردة إلى األراضي اللبنانیة بفضل إحصاءات الجما

). سعر سیف(في البلد المستورد  المراكز الجمركیة حتى نقطة ھاتأمینقیمة ھذه السلع تكالیف شحنھا و
ّ إدخال بعض التعدیالت على ھذه اإلحصاءات ّ یتم ُحتَسب سبائك الذھب المستوردة : ولكن ، ال ت ً أوال

ن  الواردات الذھب المستعمل في صناعة لتكوین االحتیاطات أو بدافع المضاربة، وبالتالي تتضمّ
ً إلى االحصاءات . المجوھرات فقط ح قیمة المنتجات النفطیة المستوردة وكمیاتھا استنادا حَّ ُصَ ً، ت وثانیا

  .٧الصادرة عن اإلدارة العامة للنفط
  

التالي أرقام السلع المستوردة بحسب التصنیف المعتمد في وضع الحسابات،  ١١یبیّن الجدول رقم 
  .٢٠٠٩بالمقارنة مع العام  ٢٠١٠رھا من حیث القیمة والحجم في العام وتطوّ 

  
ي الذي شھده العام  ّ : ٢٠١٠عام  بشكل ملحوظ  الواردات وتیرة نمو ، تراجعت٢٠٠٩بعد النمو القو

ا  ٢٠٠٩ولكن بعكس العام . ٢٠٠٩في العام % ٢٠٫٤من حیث القیمة الحقیقیة مقابل % ٢٫٧ لمّ
ة تراجعت أسعار الواردات  ّ %. ٨٫١بنسبة ٢٠١٠، ارتفعت ھذه األسعار في العام  %)١٤٫١- (بشد

لت قیمة الواردات زیادة سنویة أكبر في العام  % ٣٫٤مقابل % ١١بلغت نسبتھا  ٢٠١٠وبالتالي سجّ
  .٢٠٠٩في العام 

  
انخفض المؤشر التجاري (وبسبب اتجاه سعر صرف العمالت الرئیسیة إلى اإلنخفاض الطفیف 

، نجم ارتفاع أسعار الواردات بشكل أساسي عن ارتفاع أسعار %)٤٫٢بنسبة ألسعار الصرف 
ً أسعار بعض المنتجات الغذائیة األساسیة%). ٢٥٫٣(+المنتجات النفطیة  السكر : وارتفعت أیضا

  %).١٦٫١(+والحبوب %) ٢٤٫٢(+واللحوم %) ٣٢٫٦(+
  

                                                
  اإلحصاءات الجمركیة علىیبیّن الجدول التالي التعدیالت التي أدخلت  ٧
 نسبة المئویةالسنوي بال التغیّر .ل.بملیار لالقیمة   

  ٢٠١٠ 

٢٠١٠ 
 بأسعار 
 باألحجام األسعارب ٢٠٠٩ 

 2,6 7,8 122 25 076 27 492 24  الجمركیةقیم ال
   202 337 76 :المشتقات النفطیة تصحیح

 9,4- 24,6 028 4- 020 5- 446 4- قیم الجمركیةال -
 6,5- 26,6 230 4 357 5 522 4 قیم حسب مدیریة النفطال +

   250- 317- 168- لمستثناةالقیم ا
 37,0- 14,4- 17- 14- 25- والمقتنیات نقدال

 29,7 25,5 385- 483- 297- سبائك الذھب
 7,1- 25,5 143 180 154 الذھب لصناعة المجوھرات+

   56- 20 92-  مجموع التعدیالت
 2,7 8,1 066 25 095 27 400 24  لالمجموع المعدّ 
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 ١١جدول رقم 
 ٢٠١٠-٢٠٠٩استیراد السلع حسب نوعھا 

 نوع المنتوج

 التغیر السنوي بالنسبة المئویة .   ل.قیمة بملیار لال

٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

٢٠١٠ 
 بأسعار
  باألحجام باألسعار ٢٠٠٩

 3,5 10,2 953 050 1 920 زراعیة منتجات
 4,9 17,0 529 619 504  منتجات تربیة الحیوانات

 6,0- 25,3 628 4 798 5 925 4 مشتقات نفطیة
 6,3 7,5 445 2 627 2 300 2 منتجات صناعات غذائیة وزراعیة

 15,9 6,7 435 464 376 ومشروبات روحیةتبغ 
 4,4 7,6 009 2 163 2 924 1 منتجات غذائیة

 1,4- 3,6 303 1 351 1 321 1 أنسجة
 18,6 0,9 219 1 230 1 028 1 معادن الفلزیة

 0,2- 4,5 743 8 135 9 763 8 معادن، آالت ومعدّات
اط ومنتجات كیمیائی ّ  11,7 1,9 044 4 122 4 619 3 ةخشب، مط

 0,6 1,4 217 220 215 أثاث
قة  22,4 4,4- 985 942 805 منتجات متفرّ

 2,٧ 8,1 0٦٦ 25 0٩٥ 27 400 24  المجموع
 11,9 18,8 242 287 216  استیراد طاقة كھربائیة

 13,6 2,4- 738 720 649 نفقات في الخارج
 3,1 7,9 045 26 102 28 265 25  المجموع

  
اأ   :فھي ٢٠١٠خالل عام  كبیرة زاد حجم استیرادھا بنسبةالتي  السلع مّ

  
 ؛%)٩٫٧(+ بغلتوا %)٣٢٫٤(+ روحیة المشروبات -
نة من المعادن غیر الفلزیة واألحجار واألتربة  - ّ %) ٣٦٫٨(+ضمن فئة المنتجات المكو

 ؛%)٢٤٫٤(+ومنتجات السیرامیك 
اط و - ّ نة من الخشب والمط ّ الكیمیاء، المنتجات الكیمیائیة المتفرقة ضمن فئة المنتجات المكو

  ؛%)١٤٫٩(+والمنتجات البالستیكیة %) ١٧٫٦(+
قة، منتجات النشر  -  %).٧٠(+ضمن فئة المنتجات المتفرّ

  
تھ الواردات إلى انخفاض الواردات من المنتجات النفطیة واألنسجة  ّ یعزى النمو البطيء التي سجل

 .وسلع التجھیز
  
ّعة من قبل األسر، : ة أنماط من الطلبي ھذه الواردات ثالثتلبّ  الطلب على السلع اإلستھالكیة المصن

والطلب على المنتجات الوسیطة من قبل المنتجین المحلیین والطلب على سلع التجھیز لتكوین 
أدناه ارتفع حجم السلع المستوردة  )١٢الجدول رقم (وكما نستنتج من . الرأسمال الثابت للشركات

ة لإلستھال ّ % ٣٫٤( ٢٠٠٩بالمقارنة مع العام  ٢٠١٠ك النھائي والوسیط بشكل معتدل في العام المعد
ة للتكوین القائم لرأس المال الثابت تراجعت بنسبة )بالتتالي% ٦٫٣و ّ سلع التجھیز المعدّ ، في حین أن

  . من حیث القیمة الحقیقیة% ١٠٫٧
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  ١٢جدول رقم 
 ٢٠١٠ - ٢٠٠٩استیراد السلع حسب جھة استعمالھا 

 االستعمال ةجھ

 التغیّر السنوي بالنسبة المئویة     .ل.القیمة بملیار ل

٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

٢٠١٠ 
 بأسعار
 باألحجام األسعارب ٢٠٠٩

       استعماالت نھائیة لإلستھالك
 1,8- 5,4 867 3 075 4 938 3  سلع معمّرة  
 6,3 6,8 523 7 037 8 075 7  سلع أخرى  

 3,4 6,3 391 11 112 12 013 11 مجموع االستعماالت لالستھالك
      :استعماالت وسیطة لما یلي

 13,5 2,4- 562 548 495 الزراعة وتربیة الحیوانات  
 5,9 13,1 393 6 228 7 037 6 الطاقة والصناعة  
 29,9 6,8 173 1 253 1 903 البناء  
 1,6 13,9 643 1 872 1 617 1 النقل والخدمات  
ّد   7,6- 22,4 978 196 1 058 1  قطاع غیر محد

 6,1 12,6 748 10 097 12 110 10  مجموع االستعماالت الوسیطة
      :رأس المال الثابت استعماالت لتكوین

 13,9 4,8 169 178 149 الزراعة وتربیة الحیوانات  
 2,4 3,0- 807 783 788 الصناعة  
 22,1 0,9- 224 222 183  أبنیة وأشغال عامة  
 32,2- 1,6 973 989 435 1  واصالتالنقل والم  
 2,8 4,8- 701 668 682 الخدمات والتجارة  

د    30,3 8,5- 51 47 39 قطاع غیر محدّ
 10,7- 1,4- 926 2 886 2 277 3 الثابت مجموع االستعماالت لتكوین الرأسمال

 2,7 8,1 066 25 095 27 400 24  المجموع العام
  

ة لإلستھالك النھائ  ي من قبل األسرالسلع المعدّ
  

: رةـالمعمّ   على السلع ب ـبسبب تراجع الطل األسر بنسبة معتدلة  إستھالكالسلع المستوردة لتلبیة  نمت
ا الواردات من سلع االستھالك الجاري فقد  .من حیث القیمة% ٣٫٥من حیث الحجم و% ١٫٨- أمّ

ر طلب یتناول .  من حیث القیمة% ١٣٫٦من حیث الحجم و% ٦٫٣: +تابعت نموھا ّ الفصل التالي تطو
  .استھالك األسر بجمیع مكوناتھ وتأثیره على الواردات

  
عة ّ   المواد األولیة والمنتجات شبھ المصن

  
بالدرجة الثانیة إلى ارتفاع الواردات من السلع الوسیطة  ٢٠١٠أدّى انتعاش االقتصاد الذي شھده العام 

ة لقطاع البناء النسبة األكبر وقد سجلت المنتج. التي ارتفعت أسعارھا بنسبة كبیرة ات الوسیطة المعدّ
إلى ) أ١٣(تظھر الجداول من . من حیث القیمة% ٣٨٫٧+من حیث الحجم و% ٢٩٫٩: +من الزیادة

ر استیراد المنتجات الوسیطة المستعملة في مختلف القطاعات االقتصادیة خالل ) ه١٣( ّ تفاصیل تطو
  .٢٠٠٩بالمقارنة مع العام  ٢٠١٠العام 
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، زادت كمیات البذار والشتول واألسمدة المستوردة عة وتربیة الحیواناتارزلقطاع السبة بالن
وارتفعت %) ١٥٫٤- (وانخفضت كمیات المبیدات المستوردة ) بالتتالي% ٢٦٫١+و% ٢٠٫٥(+

ا الزیادة في الواردات من علف الحیوانات التي بلغت حوالى %. ١٠٫٩أسعارھا بنسبة   فتعود% ١٠أمّ
  ).أ١٣راجع الجدول ( ى ارتفاع األسعاربكاملھا إل

   
  أ ١٣جدول رقم 

  ٢٠١٠ - ٢٠٠٩استیراد سلع وسیطة للزراعة و تربیة الحیوانات 

 ة الوسیطةنوع السلع

 التغیّر السنوي بالنسبة المئویة .ل.القیمة بملیار ل

2009 2010 

٢٠١٠ 
 بأسعار
 باألحجام باألسعار ٢٠٠٩

 20,5 1,3 102 103 85 بذار وشتول
 42,3 22,3- 189 147 133  أسمدة ومنتجات أخرى

 52,9 35,2- 103 67 67  فوسفات
 26,1 8,4- 70 64 56  أسمدة

 60,6 0,6- 16 16 10  منتجات أخرى
 15,4- 10,9 35 38 41  مبیدات

 0,1- 10,1 236 260 236  علف حیوانات
 13,5 2,4- 562 548 495  المجموع

  
ّ السلع الوسیطة المستوردة  ن الطاقة والصناعة اعلقطإن ة إلنتاج الطاقة  تتضمّ ّ المشتقات النفطیة المعد

ل ّ الذي ارتفع سعره المشتمل على الكلفة والتأمین والشحن من  الكھربائیة كزیت الوقود في المقام األو
وتراجعت  ٢٠١٠ألف لیرة للطن الواحد عام  ٧٥٤إلى  ٢٠٠٩ألف لیرة للطن الواحد عام  ٦٠٢

ن من تحدید المشتقات النفطیة . ألفاً  ١ ٣٥٦ألف طن إلى  ١ ٤٢٢من  كمیاتھا المستوردة ّ ولم نتمك
فةوقد أدرجت ضمن المنتجات غیر األخرى المستوردة لالستعمال الصناعي بحسب وجھتھا  ّ  المصن

   .وجھتھابحسب 
  

ة للصناعة بنسبة   ، وزادت كمیاتھا٢٠١٠عام % ٢١٫٤ارتفعت قیمة مجموع السلع غیر النفطیة المعدّ
نجمت ھذه الزیادة بشكل أساسي عن %. ١٠٫٢وارتفعت أسعارھا بنسبة % ١٠٫١المستوردة بنسبة 

ة لإلنتاج في مختلف القطاعات الصناعیة ّ ر كمیات المنتجات الفلزیة المستوردة والمعد ّ راجع . (تطو
  ).ب١٣الجدول 

  
لت قیمة السلع الوسیطة المستوردة  ً  للبناءفي اإلجمال، سجّ ً ھاما إن من حیث القیمة أو من حیث ارتفاعا

ر استیراد مختلف أنماط السلع الداخلة في انتاج المباني ١٣یبیّن الجدول رقم . الحجم ّ ج التالي تطو
  :وتشمل المنتجات األساسیة التي زاد استیرادھا بشكل ملحوظ ما یلي. واألشغال العامة

ّ لتزفیت الطرقات: ضمن فئة المعادن غیر الفلزیة - عام . ل.ملیار ل ٢٨٫٤من ( األسفلت المعد
ً عام  ٨٩٫١إلى  ٢٠٠٩  ٦٠٫٤من (، والرخام والغرانیت واألحجار األخرى )٢٠١٠ملیارا
ً  ٨٧٫٢إلى . ل.ملیار ل  ). ملیارا

ات - ّ ملیار  ١٣٢٫٠إلى  ٨٤٫٣من (الكھربائیة  الكابالت:  ضمن فئة الحدید واآلالت والمعد
ملیار  ٢٣٫٩إلى  ١٤٫٩من (والمصاعد ) .ل.ملیار ل ٤٥٫٨إلى  ٣٦٫٦من (والحنفیات .) ل.ل

  .).ل.لیرة ل
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  ب ١٣جدول رقم 
   ٢٠١٠ -٢٠٠٩صناعة طاقة والاستیراد سلع وسیطة لل

 ة الوسیطةنوع السلع

 التغیّر السنوي بالنسبة المئویة     .ل.القیمة بملیار ل

٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

٢٠١٠ 
 بأسعار
 باألحجام باألسعار ٢٠٠٩

 1,1 18,2 298 352 295 منتجات زراعیة
 5,7 20,7 403 487 382  منتجات تربیة الحیوانات

 7,3- 23,6 359 1 679 1 466 1 مشتقات نفطیة
 15,5 18,3 213 252 184 منتجات صناعات غذائیة زراعیة

 5,4- 1,9- 190 186 200 أنسجة وجلود
 0,9 5,0 509 534 504 معادن الفلزیة

 20,9 8,8 267 2 465 2 874 1 منتجات معدنیة
 1,5 10,7 095 1 212 1 079 1 خشب، مطاط ومنتجات كیمیائیة

 12,0 0,6 60 61 54 منتجات أخرى
 5,9 13,1 393 6 228 7 037 6 المجموع

 10,1 10,2 034 5 549 5 572 4   باستثناء النفط   
 
  

  ج ١٣جدول رقم 
  ٢٠١٠ -٢٠٠٩استیراد سلع وسیطة للبناء 

 مستعملةة النوع السلع

 التغیّر السنوي بالنسبة المئویة .ل.لیار لالقیمة بم

٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

٢٠١٠ 
 بأسعار
 األحجامب األسعارب ٢٠٠٩

 40,0 3,6 497 515 355  معادن الفلزیة
 23,2 11,5 575 641 466  منتجات معدنیة وآالت

 24,5 4,1- 101 97 81 كیمیائیةخشب ومنتجات 
 29,9 6,8 173 1 253 1 903 مجموعال
  

 ّ ةفي ما یتعل ّ توردة المس البنزین كمیات ركود لوحظ، للنقل والخدمات  ق باستیراد السلع الوسیطة المعد
 د التالي١٣كما ویتبیّن من  الجدول . سعارارتفاع األإلى  لقطاع النقل، وتعود الزیادة في القیم بالكامل

ة لھذا القطاعانخفضت الواردات من المنتجات المعدنیة وزادت الواردات من السلع الكیمیائیة ال  .معدّ
نجم تراجع استیراد المنتجات المعدنیة إلى تراجع قیمة قطع غیار منشآت االتصاالت السلكیة 

ً عام  ١٣٫١إلى  ٢٠٠٩عام . ل.ملیار ل ٦٠٫٥والالسلكیة من  ا الزیادة التي سجلتھا . ٢٠١٠ملیارا أمّ
الواردات من الكواشف  فتعود إلى ارتفاع" الخشب والمطاط والمنتجات المعدنیة"منتجات فئة 

ة لمختبرات التحلیل التي ارتفعت قیمتھا من  ّ وإلى ارتفاع . ل.ملیار ل ٤٤إلى  ٣٩الكیمیائیة المعد
  .ملیار لیرة لبنانیة ١٩٫٧إلى  ١٠٫٨الواردات من أكیاس وعلب التوضیب المستعملة في التجارة من 
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  د ١٣جدول رقم 
  ٢٠١٠ - ٢٠٠٩ للنقل والخدمات استیراد سلع وسیطة

 المستعملةة نوع السلع

 التغیّر السنوي بالنسبة المئویة .ل.القیمة بملیار ل

٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

٢٠١٠ 
 بأسعار
 األحجامب األسعارب ٢٠٠٩

 0,1 23,8 049 1 299 1 048 1 مشتقات نفطیة
 4,4 3,4- 594 574 569  منتجات غیر نفطیة

 0,9- 8,0- 305 281 308 منتجات معدنیة   
    ّ  23,1 2,3 179 183 145 اط ومنتجات كیمیائیةخشب، مط
 5,0- 0,1- 110 110 116 أخرى منتجات   
 1,6 13,9 643 1 872 1 617 1  مجموع ال
  

ّعة قد تستعمل ه التالي ١٣یبیّن الجدول  ر استیراد منتجات شبھ مصن ّ في أكثر من قطاع  دون تمییزتطو
وھذا ھو الحال بالنسبة للمحروقات السائلة  .قطاعاتالاعتماد وسیلة لتوزیعھا على مختلف وال نستطیع 
 . وبعض المنتجات الكیمیائیةكزیت الغاز 

  
  ه ١٣جدول رقم 

  ٢٠١٠ - ٢٠٠٩ غیر مصنفة بحسب الوجھة استیراد سلع وسیطة

 المستعملةة نوع السلع

 التغیّر السنوي بالنسبة المئویة .ل.القیمة بملیار ل

٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

٢٠١٠ 
 بأسعار
 األحجامب سعاراألب ٢٠٠٩

 13,3- 29,6 659 854 760 مشتقات نفطیة
 7,1 7,3 318 342 297  غیر نفطیةمنتجات 

اط ومنتجات كیمیائیة    ّ  9,3 9,7 238 261 218 خشب، مط
 1,1 0,4 80 81 80 أخرى منتجات   
 7,6- 22,4 978 196 1 058 1  مجموع ال
  

ة لتكوین الرأسمال الثابت ل ّ   لمؤسساتسلع التجھیز المعد
  

ً في العام  ً كبیرا ة لالستعمال في عملیات اإلنتاج تراجعا ّ ل استیراد سلع التجھیز المعد  ٢٠١٠سجّ
ً من حیث الحجم % ١٠٫٧-من حیث القیمة و% ١١٫٩- : ٢٠٠٩بالمقارنة مع العام  یعدّ احتساب (تقریبا

ً ألن تغیر قیم الوحدات ال یع ً جدا التغیر الحقیقي في  كسنمو ھذه السلع من حیث الحجم تقریبیا
ة  كبیرویعود السبب في ذلك بشكل أساسي إلى االنخفاض ال). أسعارھا ّ في استیراد المعدات المعد

 خاللھا ، الذي طرأ بعد سنة استثنائیة شھد االقتصاد الوطني)من حیث القیمة% ٣١٫١-(لقطاع النقل 
  .ل.ملیار ل ٨٨٨استیراد ثماني طائرات بقیمة 

  
ا الواردات من  ة لقطاعي الزرأمّ ات المعدّ ّ رت بنسبة االمستلزمات والمعد ّ % ١٩٫٤عة والبناء، فتطو

ومن بین السلع المستوردة للزراعة، زاد استیراد البیوت . من حیث القیمة بالتتالي% ٢١٫٣و
 ٧٫٦(ل والمستلزمات المستوردة لمزارع تربیة الحیوانات .ملیار ل ٨٤٫٦إلى  ٦٤٫٤البالستیكیة من 

ً عام  ١٫٨مقابل  ٢٠١٠ام ل ع.ملیار ل ة لقطاع البناء التي نما ). ٢٠٠٩ملیارا ّ أما المستلزمات المعد
ً  ٤٠٫٨إلى  ٢٠٠٩ملیار عام  ٢٧٫٥من (استیرادھا فھي الجسور والمنشآت الحدیدیة األخرى  ملیارا
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ات الحفر )٢٠١٠عام  ّ ً  ٧٧٫١إلى . ل.ملیار ل ٧٣٫٨من (، ومعد  ملیار ١٧٫٣من(والجبّاالت ) ملیارا
ً  ٢٨٫٢إلى . ل.ل   ).ملیارا
  

ً إلى حسابات شركة كھرباء لبنان ارتفع شراء ومصر من سوریاشراء الطاقة الكھربائیة  ، استنادا
ملیون  ١ ٢٤٩إلى  ٢٠٠٩ساعة عام /ملیون كیلوواط ١ ١١٦الكھرباء من سوریا ومصر من 

  .٢٠١٠ساعة عام /كیلوواط
  

ا نفقات االستھالك في الخارج ّ رت للعام أم على ضوء معطیات االستقصاء حول میزانیة  ١٩٩٧ فقدّ
ً إلى عدم وجود دراسات مباشرة تتعلق بالفترة التي تلت العام . األسر ّ ١٩٩٧ونظرا ّ االفتراض أن ، تم

رت من حیث الحجم بحسب حركة المسافرین اللبنانیین إلى الخارج ّ % ١٣٫٦: +ھذه النفقات قد تطو
  .٢٠٠٩بالمقارنة مع العام  ٢٠١٠في عام 

  
ر النفقات من حیث القیمة من خالل اعتماد متوسّط سعر صرف الیورو والدوالر  ّ ُسب تطو احت

ّر لألسعار حافظ مصرف لبنان على استقرار سعر صرف . األمیركي مقابل اللیرة اللبنانیة كمؤش
ا سعر صرف الیورو فقد انخفض بنسبة  لھ في العام  ٢٠١٠عام % ٤٫٧الدوالر، أمّ ّ بالمقارنة مع معد

٢٠٠٩. 
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  الفصل الثالث
  االستھالك

  
  
  

ل االستھالك النھائي  ّ لال استعماالتمن الجزء األھم یشك ّ بین  ، بحسب السنوات،سلع والخدمات ویمث
ن االستھالك النھائي. ةالمتاحمن الموارد % ٧٥و ٧٠ ّ االستھالك أو (سر من استھالك األ ویتكو

 ھذین النوعین من االستھالكنستعرض  ؛)االستھالك العامأو (دارات العامة من استھالك اإلو) الخاص
  .بالتفصیل في القسمین التالیین

  
  

  استھالك األسر .األول القسم
  

االستھالك ( تقدیر االستھالك الخاص على األراضي اللبنانیة من خاللسر استھالك األنحصل على 
وقد . مسافرین اللبنانیین في الخارجاالستھالكیة لل قاتالنف وطرح استھالك السیّاح وإضافة )الداخلي

ر  ّ ً إلى ١٩٩٧ سنةاالستھالك خالل إعداد حسابات  ھذاقد . األسر یزانیةنتائج االستقصاء حول م استنادا
ر استھالك األسر بشكل غیر مباشر من خالل استخدام، خرىا بالنسبة للسنوات األأمّ  ّ مؤشرات  قد

  .مالئمة
  
ر استھالك األسر بحسب ١٤الجدول بیّنی ّ ناتھ تطو ّ ً . مختلف مكو ً خاصا ّرا  سعارألوضعنا مؤش

  .في الملحقمصادر ھذه األرقام  ترد. لالستھالك الفعلير قدیر التطوّ بھدف ت االستھالك
  

 ١٤جدول رقم 
 ٢٠١٠-٢٠٠٩استھالك األسر حسب نوع المنتجات المستھلكة 

 ات المستھلكةنوع المنتج

 تغیّر السنوي بالنسبة المئویةال .ل.القیمة بملیار ل

٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

٢٠١٠ 
بأسعار 
 األحجامب األسعارب ٢٠٠٩

  3,6 2,7 410 10 695 10 047 10 مواد غذائیة
 15,0 3,5 334 1 380 1 159 1 تبغ ومشروبات كحولیة

 3,3 2,1 912 2 971 2 819 2 منتجات نسیجیة وجلدیة وألبسة
 2,8 11,1 673 2 970 2 601 2 طاقة ومیاه
رة  0,2- 1,8 347 6 464 6 362 6 سلع معمّ

 13,7 0,5 331 3 348 3 929 2 منتجات صناعیة أخرى
 8,5 1,9- 953 3 877 3 643 3 نقل ومواصالت

 2,3 1,6 587 2 628 2 528 2 خدمات سكن
 9,2 5,5 415 7 826 7 790 6 تعلیم وصحّة

 11,4 3,5 834 4 001 5 339 4 خدمات أخرى
 6,0 3,0 796 45 161 47 217 43 االستھالك الداخلي 6,0 3,0 796 45 161 47 217 43  
 18,8 4,6 378 2- 489 2- 002 2-  المسافرین صافي نفقات -

 5,3 2,9 418 43 672 44 215 41 المجموع 
 

ل نمو ٢٠١٠عام   )ح على األراضي اللبنانیةیّاسر والساستھالك األ(الخاص  االستھالك الداخلي، سجّ
،  ٢٠١٠إلى تسجیل ارتفاع عام  ٢٠٠٩التي انخفضت عام  الرئیسیةاتجھت أسعار المنتجات . تباطؤاً 
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ا ادّى إلى ارتفاع أسعار االستھالك بنسبة  عام % ٩٫٢وتراجع نمو حجم االستھالك من  .%٣٫٠ممّ
نات االستھالك نسب نمو متجانسة٢٠١٠عام % ٦إلى  ٢٠٠٩ ّ ل مختلف مكو   .، ولم تسجّ

  
  المواد الغذائیةاستھالك   ) أ

  
بالتزامن مع ارتفاع األسعار بنسبة % ٣٫٦، ارتفع حجم استھالك المواد الغذائیة بنسبة ٢٠١٠عام 
رت االنتاج الزراعي عند إعداد ھذه الدراسة،  تبقى %. ٢٫٧ ّ وزارة الزراعة لم تكن قد قدّ وبما أن

 الجدول یعرض ).ل من الفصل األولراجع القسم األو(المعطیات المتعلقة باالستھالك الغذائي تقریبیة 
ر االنفاق على  ١٥ رقم ّ بحسب ما وردت في احصاءات الجمارك المواد الغذائیة  أنواع مختلفتطو

  .عي ولبعض فروع الصناعات الغذائیةااللبنانیة وبحسب التقدیرات المؤقتة لالنتاج الزر
  

 ١٥جدول رقم 
 ٢٠١٠-٢٠٠٩استھالك األسر للمواد الغذائیة حسب نوعھا 

 ات المستھلكةنوع المنتج

 التغیّر السنوي بالنسبة المئویة .ل.القیمة بملیار ل

٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

٢٠١٠ 
بأسعار 
 األحجامب األسعارب ٢٠٠٩

 8,6 1,3 666 2 701 2 454 2  :منتجات زراعیة
 4,0 3,3- 178 172 171  حبوب   
 12,9 1,2- 292 1 277 1 145 1 فواكھ   
 4,1 5,5 118 1 180 1 074 1 خضار   
 20,7 6,7- 78 73 65 منتجات زراعیة أخرى   

 0,3- 0,1 995 996 998 منتجات تربیة الحیوانات والصید
 1,9 3,7 720 6 969 6 594 6 :منتجات الصناعات الغذائیة

 0,9- 7,8 555 1 677 1 569 1 لحوم طازجة   
نات غذائیة            1,6 4,9 493 1 566 1 470 1 معجّ
 2,8 1,0 173 1 185 1 142 1 مشتقات الحلیب      
 2,5 0,9- 639 633 623  مواد دھنیة      
 2,3 4,5 284 297 277 سكاكر، شوكوالتھ وحلوى   
 19,1 1,4 348 353 292 معلبّات   
 3,0 3,3 709 732 688  مواد غذائیة أخرى      
 2,8 1,5 548 556 533 مشروبات غیر روحیة   
 3,6 2,7 410 10 695 10 047 10  مجموعال
  

بات بسبب استقرار  ّ تراجع استھالك اللحوم الطازجة بسبب ارتفاع أسعارھا وزاد استھالك المعل
 .أسعارھا او ارتفاعھا بنسبة طفیفة

 
  والمشروبات الكحولیة استھالك التبغ   ) ب

  
ً إلدارة حصر التبغ والتنباك، تابع ش ع من قبل وفقا ّ على  وغیر المقیمین المقیمینراء التبغ المصن

وارتفعت أسعاره بنسبة ) من حیث الحجم% ١٤٫٨(+ ٢٠١٠األراضي اللبنانیة ارتفاعھ في عام 
إلـى  ٢٠٠٩عـام . ل.ملیار ل ٧٤١,٧وارتفعت مبیعات إدارة حصر التبغ والتنبـاك من  %. ٤٫٢+

ً عام  ٨٨٧,١ ّ التبغ المست %.١٩,٦، أي بزیادة نسبتھا ٢٠١٠ملیارا ً إذ بلغت وإن ورد كان األكثر مبیعا
ا عام  ١٢ ٥٥٧كمیاتھ  ّ ّا عام  ١١ ٤٠٧مقابل  ٢٠١٠طن ا انتاج التبغ المحلي الذي لم . ٢٠٠٩طن أمّ

ّ عن التراجع بین األعوام  ً عامي  ٢٠٠٨و ٢٠٠٥یكف ل ارتفاعا   .٢٠١٠و ٢٠٠٩عاد وسجّ
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لت مبیعات المشروبات الكحولیة على األراضي اللبنانیة زیا  ٢٧٢إلى  ٢٣٢دة اذ ارتفعت من كما وسجّ
ّ األسعار بقیت مستقرة، زاد حجم المشروبات . ٢٠١٠و ٢٠٠٩ملیار لیرة لبنانیة بین عامي  وبما أن

  %.١٦٫١الكحولیة على األراضي اللبنانیة بنسبة 
  

  ةإلنفاق الخاص على الملبوسات واألقمشا  ) ج
  

رت النفقات االستھالكیة على أيّ بزیادة  ٢٠١٠عام . ل.ملیار ل ٢ ٩٧١ة بـ الملبوسات واألقمش قدّ
ّ أسعار ھذه السلع ارتفعت بنسبة . ٢٠٠٩بالمقارنة مع العام % ٥٫٤نسبتھا  زادت % ٢٫١وبما أن

ر االستھالك لكلّ من %. ٣٫٣الكمیات المستھلكة منھا بنسبة  ّ ال تتوافر لدینا تفاصیل وافیة عن تطو
ى جانب المالبس، من الجلدیات والبیاضات المنزلیة نات ھذه الفئة من المنتجات التي تتألف، إلمكوّ 

اد  .والسجّ
  

  االستھالك الخاص للطاقة   ) د
  

أدناه تفاصیل استھالك الطاقة والمیاه الذي یشمل االنفاق على الكھرباء والمیاه  ١٦یبیّن الجدول 
  . والمشتقات النفطیة

  
  ١٦جدول رقم 

 ٢٠١٠- ٢٠٠٩استھالك األسر للطاقة والمیاه 

 ات المستھلكةنوع المنتج

 التغیّر السنوي بالنسبة المئویة ل.القیمة بملیار ل

٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

٢٠١٠ 
بأسعار 
 األحجامب األسعارب ٢٠٠٩

 3,9 0,6 810 814 779 كھرباء
 2,3 0,0 188 188 184 میاه

 1,8 18,0 613 1 903 1 585 1 نفطیة مشتقات
 … … 63 65 53 صلبة محروقات
 2,8 11,1 673 2 970 2 601 2 المجموع

  

ر بنسبة  ّ ّ استھالك الطاقة الكھربائیة تطو ّ أسعارھا ارتفعت بنسبة طفیفة% ٣٫٩نستنتج أن ر . (وأن ّ نذك
  . )أنھ إذا ثبُتت التعرفة، یمكن أن یتغیّر السعر الوسطي بحسب ھیكل االستھالك كون التعرفة تصاعدیة

  
ً إلى عدم توافر دراسات وتقاریر احصائیة جدیدة، تمّ  میاه على افتراض أنھا تقدیر استھالك ال ونظرا

ل تتبع ّ نمو  معدّ ً أن   .لم تتغیّرسعار األعدد المساكن، علما
  

، )%١٫٨(، نمت كمیة المشتقات النفطیة المستھلكة من قبل األسر بنسبة طفیفة بلغت ٢٠١٠في عام 
النفطیة یقوم على  األسر للمشتقاتستھالك ار أن ذكّ ن%. ١٨أسعارھا بنسبة بلغت  معدل ارتفاعنتیجة 

استخدام و )قود أو البنزین للسیارات الخاصةالو( لوسائل النقلاستخدام  :نوعین من االستعماالت
  ).المازوت وغاز البوتان(ة والطبخ منزلي لوسائل التدفئ

  لت كمیات البنزین المستھلكة من قبل األسر زیادة نسبتھا وارتفعت أسعاره % ٣٫٢سجّ
ّ متوسط سعر صفیحة البنزین سعة %١٤٫٧اإلستھالكیة بنسبة  ً ارتفع من  ٢٠، إذ أن لیترا

نجم ھذا االرتفاع عن ارتفاع . ٢٠١٠عام . ل.ل ٣٢ ٤١٥إلى  ٢٠٠٩عام . ل.ل ٢٨ ٣٤١
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ل أكثر من  االستیراد أسعار ّ ّ قیمة البنزین المستھلكة من قبل األسر تشك وتجدر اإلشارة إلى ان
 .ثالثة أرباع فواتیرھم النفطیة

 ا كم یات المازوت المستوردة الستھالك األسر والمؤسسات، عدا شركة كھرباء لبنان أمّ
ّت الكمیات %. ٢٤٫٣ومؤسسات النقل، فانخفضت بنسبة  حصل ھذا االنخفاض بعد أن سجل

ً ضخماً  ألف  ١ ١٣٣٫٢إلى  ٢٠٠٨ألف طن عام  ٣٨٧,٨من : ٢٠٠٩عام  المستوردة ارتفاعا
ّ عام  ّ إلى  ٢٠٠٩طن ّ الطلب على المازوت  .٢٠١٠ن عام ألف ط ٨٥٨٫١ومن ثم ر أن ونقدّ

ً لزیادة  ٢٠٠٩مخزوناتھا عام ناجم بشكل خاص عن المؤسسات التي عمدت إلى زیادة  با تحسّ
ّ إلى تفریغ ھذه المخزونات عام  مستقبلیة في األسعار . لتلبیة حاجاتھا من الطاقة ٢٠١٠ومن ثم

ن من زیادة ّ ا األسر فلم تتمك  .ا للتدفئة المنزلیة بنسب ملحوظةأو تخفیض استھالكھ أمّ
  ٢٠١٠عام % ١٨٫٧تراجع حجم استھالك الغاز المنزلي، نسبة إلى مستورداتھ، بنسبة 

ارتفع السعر الوسطي للقارورة سعة %: ١٠٫٣وارتفع سعره بنسبة  ٢٠٠٩بالمقارنة مع العام 
  .٢٠١٠ل عام .ل ١٦ ٠٤١إلى  ٢٠٠٩ل عام .ل ١٤ ٥٤٦كلغ من   ١٠

   
 من قبل األسر تجھیزسلع الشراء   ) ه

  
لتبعد أن  ً عامي  نمواً األسر على شراء سلع التجھیز  نفقات سجّ ، تراجعت ھذه ٢٠٠٨و ٢٠٠٧قویا
  .٢٠٠٩عام % ٧٫٧+من حیث القیمة مقابل ٢٠١٠عام % ١٫٦: +٢٠١٠و ٢٠٠٩عامي  النفقات

 
  ١٧جدول رقم 

   ٢٠١٠- ٢٠٠٩شراء سلع التجھیز من قبل االسر 

 نوع المنتج

 التغیّر السنوي بالنسبة المئویة .ل.لیار لالقیمة بم

٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

٢٠١٠ 
بأسعار 
 األحجامب األسعارب ٢٠٠٩

 5,2- 0,0 124 4 124 4 351 4 سیارات
 7,8 1,4- 767 756 711 اآلت وتجھیزات

 10,4 1,3 533 540 483 أثاث
قة  19,1 1,3 487 494 409  أدوات متفرّ

 7,2 26,0 437 551 407  مجوھرات
 0,2- 1,8 347 6 464 6 362 6 جموعالم
  

ّم االنفاق على شراء السیارات  احتلّ   ٢٠٠٩عام  % ٦٨ما یقارب (التجھیز سلع المرتبة األولى في سل
 ٢٠٠٧سیارة عام  ٥١ ٩٣٧بلغ عدد السیارات المستوردة  بعد أنو). ٢٠١٠عام % ٦٦و
ّ تراجـ ٢٠٠٩سیارة في عـام  ١٠٨ ٥٣٩ارتفع إلـى  ٢٠٠٨سیارة عام  ١٠٠ ٢٠٧و  ٢٧١ع إلــى ثـم

ّ انخفاض حجم شراء . ٢٠١٠سیارة عام ١٠٠ ر مختلف الفئات، نالحظ ان ّ واذا ما أخذنا باالعتبار تطو
؛ وكذلك، انخفض انفاق األسر على شراء السیارات %٥٫٢السیارات الخاصة من قبل األسر بلغت 

ّ األسعار لم تتغیّر تقریباً ٢٠١٠و ٢٠٠٩بنسبة مماثلة بین    .، ألن
  

ومن ناحیة أخرى، زاد االنفاق على شراء اآلالت واألدوات الكھربائیة المنزلیة والسلع التجھیزیة 
  %.  ١٦األخرى بنسبة تفوق 
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ّعة األخرىاستھالك   ) و   السلع المصن
  

ّعة" تشمل م الكیمیائیة والصیدلیة الصناعات منتجات: الفئات التالیة" خرىاأل السلع المصن َ َخد ت ْ ُس  التي ت
ً  دور النشر، ومنتجاتواإلستعمال المنزلي،  یة الشخصیةللعنا أو  زجاجیةقة متفرّ  منتجاتوأخیرا
 .ر استھالك ھذه المنتجاتتطوّ  ١٨یبیّن الجدول . یةأو معدن یةارفخّ 

 
  ١٨جدول رقم 

ّعة حسب نوعھا  استھالك  ٢٠١٠- ٢٠٠٩األسر للسلع المصن

 نوع المنتج

 نسبة المئویةالتغیّر السنوي بال .ل.القیمة بملیار ل

٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

٢٠١٠ 
بأسعار 
 األحجامب األسعارب ٢٠٠٩

 14,2 0,4- 473 2 463 2 164 2 منتجات كیمیائیة وصیدلیة
 13,2 4,5 610 638 539 منتجات دور النشر

 6,3 1,1 206 208 194 منتجات زجاجیة ومعدنیة
 31,7 8,2- 42 39 32 منتجات أخرى

 13,7 0,5 331 3 348 3 929 2 المجموع
 

ل ما یقارب  - ّ ً في ھذه المجموعة إذ تشك المنتجات الكیمیائیة والصیدلیة ھي األكثر استھالكا
زاد االنفاق على ھذه الفئة من المنتجات من . من مجموع االستھالك الداخلي الخاص% ٥

ر كمیات %. ١٤٫٢ومن حیث الحجم بنسبة % ١٣٫٨حیث القیمة بنسبة  ّ نذكر بخاصة تطو
 ١ ٠١٨٫٤  ن  ـذه المستوردات مـة ھـارتفعت قیم .توردة بھدف بیعھا بالتجزئةاألدویة المس

، وزادت الكمیات المستوردة منھا ٢٠١٠و ٢٠٠٩بین العامین  .ل.ملیار ل ١ ١٣٩٫٧إلى 
ّا ٦ ٢٨٢من  ا ٧ ٥٧٥إلى  طن ّ  .طن

كل وھي تشمل بش. النشر في المرتبة الثانیة ضمن ھذه الفئة من المنتجاتتأتي منتجات دور  -
، ارتفعت أسعار ٢٠١٠عام  .والكتب بما فیھا الكتب المدرسیةرئیسي الصحف والمجالت 
تعزى ھذه %.  ١٨٫٣وزاد انفاق األسر علیھا بنسبة % ٤٫٥+ھذه الفئة من المنتجات بنسبة 

إلى  ٦٤٫٧الزیادة إلى شراء الكتب والمجالت المستوردة التي ارتفعت قیمتھا الجمركیة من 
 .٢٠١٠و ٢٠٠٩بین . ل.ملیار ل ١٥٣٫٦

 
  والمواصالتاإلنفاق الخاص على النقل   ) ز

  
ي  ّ ر اإلنفاق على استعمال خدمات ) IATA(بحسب إحصاءات االتحاد الدولي للنقل الجو ّ النقل تطو

ي ّ ون من  .٢٠٠٩بالمقارنة مع العام  ٢٠١٠عام % ٧٫٦بنسبة  الجو ّ ّ ھذا االنفاق یتك ر بأن ّ قیمة  نذك
ل االستھالك الداخلي لھذه تذاكر السفر التي تبیعھا  ّ وكاالت السفر على األراضي اللبنانیة والتي تشك

ً على حالھا% ٧٫٤نما حجم استعمال المواصالت الجویة بنسبة . الخدمات ّ أسعارھا بقیت تقریبا    .بما أن
ر استخدام ّ   .من حیث القیمة والحجم% ٩٫٥+بنسبة أكبر إذ بلغت  ةیالبرّ  المواصالت وبالعكس، تطو
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 ١٩جدول رقم 
 ٢٠١٠- ٢٠٠٩االستھالك الداخلي لخدمات النقل والمواصالت 

  نوع المنتج

 التغیّر السنوي بالنسبة المئویة .ل.القیمة بملیار ل

٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

٢٠١٠ 
بأسعار 
 األحجامب األسعارب ٢٠٠٩

 7,4 0,2 254 1 256 1 167 1 نقل بري
 9,5 0,0 825 825 753 نقل جوي وسفریات

 8.8 4,2- 874 1 796 1 723 1 صاالت سلكیة والسلكیةبرید وات
 8.5 1,9- 953 3 877 3 643 3 المجموع

  

% ٤,٣فقد زاد بنسبة البرید واالتصاالت السلكیة والالسلكیة إنفاق األسر علىا بالنسبة إلى مّ أ
 .٨%٤,٢وانخفضت األسعار بنسبة 

  
  لقیمة التأجیریة للسكنا   ) ح

  
المنازل اعتبار الزیادة في عدد  تمّ  أوضاع السكن،ر تطوّ  بشأن یةئإحصابسبب عدم توافر دراسات 

ً صافی لة سنویا ل ی. المعاد استعمالھا المساكن القدیمة ة منالمسكونة مساویة لعدد الزیجات المسجّ ّ شك
ّ متوسط . المنازل المسكونة في السنة السابقة عدد من% ٢٫٣عدد ھذه المنازل  التأجیریة  ةالقیمغیر أن

ّ القیمة التأجیریة. %١٫٦الواحد قد ارتفعت بنسبة للمسكن  رت ضمن إطار  وھكذا فإن للمساكن التي قدّ
ً عام  ٢ ٦٢٨بلغت  ١٩٩٧عام . ل.ملیار ل ٢ ٠٥٩االستقصاء حول ظروف معیشة األسر بـ ملیارا

٢٠١٠ .  
  

  استھالك خدمات التعلیم والخدمات الصحیة    ) ط
  

وھي تشمل . من مجموع اإلستھالك الخاص% ١٦ة تستأثر الخدمات االجتماعیة التسویقیة بنسب
رت بنسب متفاوتة كما یتبیّن من الجدول  ّ ة التي تطو  ٢٠اإلنفاق الخاص على خدمات التعلیم والصحّ

 .التالي
   

  ٢٠جدول رقم 
  ٢٠١٠-٢٠٠٩استھالك الخدمات االجتماعیة حسب نوعھا 

 نوع الخدمة

 ویةالتغیّر السنوي بالنسبة المئ .ل.القیمة بملیار ل

٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

٢٠١٠ 
بأسعار 
 األحجامب األسعارب ٢٠٠٩

 1,3 9,8 159 4 564 4 105 4 تعلیم
ة  21,3 0,2 256 3 261 3 685 2 صحّ

 9,2 5,5 415 7 826 7 790 6 المجموع
  

                                                
  .ى ضوء المعطیات الواردة عن وزارة البرید والمواصالتمراجعة األرقام عل تمت   ٨
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عام  .ل.ملیار ل ٤ ١٠٥في المؤسسات الخاصة  االبتدائي والثانوي والجامعي أقساط التعلیمبلغت 
ً عام ملی ٤ ٥٦٤و ٢٠٠٩ ل نمو نسبتھ ٢٠١٠ارا ّ قد أدّى ارتفاع األسعار بنسبة و %.١١٫٢، أيّ بمعد

ً % ١٫٣بلغت نسبتھ  فعليإلى تحقیق نمو % ٩٫٨ یرجع ھذا النمو بجزء كبیر منھ إلى انتشار . سنویا
 ١٠٠ ١٦٣إلى الجامعات الخاصة ارتفع من المنتسبین  الطالبعدد  والواقع أنّ . الجامعات الخاصة

ً ع ً عام  ١٠٨ ٠٣٧إلى  ٢٠٠٩ام طالبا ل نمو نسبتھ ٢٠١٠طالبا ّ تراجع  في المقابل،؛ %٧,٩، أيّ بمعد
لین ف ً  ٥٦٠ ٩٤٥ن ـي المدارس الخاصة مـعدد التالمذة المسجّ  ٥٥٦ ٠٢٤  ىـإل  ٢٠٠٩ام ـع طالبا

ً عام  ر نفقات األسر %). ٠٫٩- ( ٢٠١٠طالبا ّ ر مجموع النفقات التعلیمیة فاق تطو ّ ّ تطو وبما أن
عام % ١٠٫٢إلى  ٢٠٠٩عام % ٩٫٩ھذه النفقات في میزانیة األسر من  ت حصةإلجمالیة، ارتفعا

٢٠١٠.  
  

ر  ّ رھذا  أنّ  وإذا ما افترضنا .بالدقة ذاتھا ةالخدمات الصحیّ ال یمكن تحدید تطو ّ ً بنمو التطو كمیة  مرتبطا
الصحیّة الخاصة قد  ، یكون حجم خدمات العنایة التي تؤمنھا مؤسسات الخدماتاألدویة المستوردة
بعد أن كان قد تراجع بنسبة طفیفة %) ٢١٫٣(+ ٢٠١٠وعام %) ١٣٫٢(+ ٢٠٠٩استعاد نموه عام 

ً في  األسعار عام ة الصحیّ العنایة  أسعارأظھرت كشوفات وفي المقابل، . ٢٠٠٨عام  ً نسبیا استقرارا
عام % ٢١٫٥الصحیّة بنسبة النفقات على الخدمات  زادت وبالتالي، .٢٠٠٩بالمقارنة مع العام  ٢٠١٠
ّر .  ٢٠١٠عام % ٧٫٣إلى  ٢٠٠٩عام % ٦٫٤وارتفعت نسبتھا في استھالك األسر من  ٢٠١٠ ونذك

ّ الحكومة اللبنانیة تغطي جزءا من نفقات االستشفاء التي تحتسب ضمن استھالك اإلدارات العامة  بأن
  ).یرجى مراجعة القسم التالي(
  

   الفردیة استھالك الخدمات  ) ك
  

ھي و .على األراضي اللبنانیة ر والسیّاحنفقات األس لمن مجم% ١٠و ٩ بینیة الفرد الخدمات لتشكّ 
الصیانة والتصلیح والخدمات المالیة من قبل المصارف خدمات الفنادق والمطاعم وخدمات  تشمل

ً عن   التنظیفوقة مثل خدمات التسلیة والعنایة الشخصیة خدمات متفرّ وشركات التأمین، فضال
  . ليالمنز

   

رھا بین  ٢١یبیّن الجدول    .٢٠١٠و ٢٠٠٩أنواع ھذه الخدمات وتطوّ
  

  ٢١جدول رقم 
 ٢٠١٠- ٢٠٠٩استھالك الخدمات الفردیة حسب نوعھا 

 نوع الخدمة

 التغیّر السنوي بالنسبة المئویة .ل.القیمة بملیار ل

٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

٢٠١٠ 
بأسعار 
 األحجامب األسعارب ٢٠٠٩

 9,3 5,4 178 2 295 2 993 1 فنادق ومطاعم
 1,8- 1,6 386 392 393 تصلیح وصیانة

 36,8 3,0 136 1 170 1 830  تأمین وبنوك
 1,0 0,8 135 1 144 1 123 1 خدمات أخرى

 11,4 3,5 834 4 001 5 339 4 المجموع
 

على حركة السیّاح من جھة وعلى نمو مستوى معیشة السكان المقیمین  قطاع الفنادق والمطاعم یعتمد
بالمقارنة مع العام % ١٧٫٦، ارتفع عدد األجانب القادمین إلى لبنان بنسبة ٢٠١٠عام . جھة أخرىمن 

  ). یرجى مراجعة الفصل األول، القسم السادس الفقرة ج( ٢٠٠٩
  

ّ استنتاج استھالك  یرجى مراجعة (من خالل تقدیر انتاج ھذه الخدمات  خدمات الصیانة والتصلیحیتم
 ).ادس الفقرة بالفصل األول، القسم الس
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ن استھالك  ّ یساوي . بشكل رئیسي من الخدمات المصرفیة وخدمات التأمین الخدمات المالیةیتكو
ة صافي المنتج المصرفي المفروضة على األسر بالتناسب  استھالك األسر للخدمات المصرفیة حصّ

ً  ٧٣٨إلى  ٢٠٠٩عام . ل.ملیار ل ٤٩٢ارتفعت ھذه الحصة من . مع دیونھا لدى المصارف ملیارا
ر قروض السكن٢٠١٠عام  ّ ا بالنسبة لخدمات التأمین التي تساوي . ، ویعزى ھذا النمو إلى تطو أمّ

ً منھا التعویضات التي تقبضھا، فقد ارتفعت حصة  قیمتھا مجموع األقساط التي تدفعھا األسر مخصوما
ً  ٤٣٢إلى . ل.ملیار ل ٣٣٨استھالك األسر لھا من  استھالك األسر  وفي المجموع، زاد. ملیارا

یرجى مراجعة الفصل األول، (عن التضخم %) ٣(نجم جزء منھا % ٤٠٫٩للخدمات المالیة بنسبة 
  ).القسم السادس الفقرة ز المتعلقة باحتساب انتاج الخدمات المالیة

  
ّاح الصافیة  ) ل  نفقات السی

  
ّ النفقات الواردة في الفقرات السابقة ھي النفقات وھي تتضمّن . بنانیةالخاصة على األراضي الل إن

تشمل النفقات التي تدفعھا األسر  لكن النفقات السیّاح والمسافرین اآلخرین القادمین من الخارج و
من أجل احتساب مجموع استھالك األسر المقیمة ینبغي . المقیمة في لبنان أثناء سفرھا إلى خارج لبنان

  .ات المقیمین خارج لبنانطرح نفقات غیر المقیمین من النفقات الداخلیة وإضافة نفق
  

ر بصورة عامة؛ ولسوء الحظ، ال نعرف طبیعة ھذه النفقات یرد تقدیر . بحسب حركة السیّاح وھي تقدّ
، وتقدیر نفقات )٢٥جدول رقم (نفقات السیّاح على األراض اللبنانیة في أسفل جدول الصادرات 

  ).١١ل رقم جدو(المقیمین اللبنانیین خارج لبنان في أسفل جدول الواردات 
  
  

  االستھالك العام .القسم الثاني
  

ً إلنتاج الخدمات تقدیر  وردوقد . العامةالتسویقیة من قبل اإلدارات  غیر یعتبر االستھالك العام مساویا
ّقالخدمات في الفصل  قیمة ھذه   ).انظر الفصل األول القسم الثامن(باإلنتاج  المتعل

  

نلواقعفي ا  الفردیةكلفة إنتاج الخدمات  ،خدمات الجماعیةجانب قیمة ال إلىاالستھالك العام  ، یتضمّ
مھا الصحیّةمثل خدمات التعلیم وخدمات الرعایة ) أو شبھ المجانیة(المجانیة  المؤسسات  التي تقدّ

ّ إحصاء ھذه الخدمات بصورة منفصلة. الحكومیة أو المؤسسات الخاصة بموجب عقود . وبالعادة، یتم
ً ال یسمح نظام المح ولكنّ  حساب منفصل للخدمات االجتماعیة التي تؤمنھا  بوضعاسبة العامة حالیا
ا  ؛العامة اتاإلدار . احتساب قیمة تلك الخدمات الداخلة فيیمكن استخالص العناصر األساسیة وإنمّ

ة للتعلیم االبتدائي والثانوي وفي لحسابات الدو اختتامنفقات التعلیم كما وردت في  ٢٢ول یبیّن الجد
ً  ؛الجامعة اللبنانیة للتعلیم العالي حسابات المبالغ المدفوعة من قبل وزارة الصحة  ویبیّن الجدول أیضا

ّل بھا الحكومة اللبنانیةستشفاء االعلى خدمات     .التي تتكف
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 ٢٢جدول رقم 
ة والتربیة العامة    ٢٠١٠-٢٠٠٦تقدیر كلفة خدمات الصحّ

 ملیار لیرة لبنانیةب          
 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ع الخدمةنو

      تعلیم ابتدائي وثانوي
 605 585 489 504 485 جورأ   
 39 30 22 23 20 استھالك سلع وخدمات   
 644 615 511 527 505 المجموع   

      *الجامعة اللبنانیة
 270 252 174 146 157 المجموع   

 914 867 685 673 662 مجموع التعلیم
 311 297 306 210 180 ات استشفاءنفق

 225 1 164 1 991 883 842 مجموع الخدمات االجتماعیة
  

  ، تمثل األرقام التحویالت التي خصّصت في خزینة الدولة للجامعة اللبنانیة٢٠٠٦بسبب عدم توافر حسابات مختتمة للجامعة اللبنانیة منذ العام *
  

ھتالك المباني المدرسیة والجامعیة إن إضافة تقییم یتعیّ  ،إتمام تقدیر تكالیف تلك الخدمات ومن أجل
  . تغطیة عجزھاالحكومة ل تدفعھاجزء من النفقات المصرفیة التي ولحكومة التي تملكھا ا

  
 ّ ر الرسمي،نمو حجم خدمات التعلیم إن ّ َ بتطو لینوالطالب  مذةعدد التال مقاسا ً  المسجّ یختلف  ،سنویا

ً عن نمو تكالیف ھذه الخد   .ماتتماما
، لم یتوافر عدد التالمذة المسجلین في المدارس العامة المرحلتین االبتدائیة والثانویةففي   -

 ٢٠٠٨- ٢٠٠٧بین السنتین الدراسیتین . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨والخاصة المجانیة للسنة الدراسیة 
ّین في المد ٢٠١٠-٢٠٠٩و ارس الرسمیة والخاصة المجانیة انخفض عدد التالمذة المسجل

ویرجع ارتفاع تكالیف %. ٣٫٩، أي بتراجع نسبتھ ٤٤٩ ٥٢٨إلى  ٤٦٨ ٠١٤ من
إلى زیادة األجور بمرسوم حكومي %) ٣٣٫٤(+الخدمات التعلیمیة بین ھاتین السنتین 

  .٢٠٠٨دخل حیز التنفیذ ابتداء من شھر أیار من العام 
ّق وفي ما   - ً   انخفض، اللبنانیة  بالجامعة  یتعل ب  أیضا ّ ّین عدد الطال   الدراسیة لسنة ل  المسجل

 وفي المقابل،). ٧٤ ١٣٤مقابل  ٧٢ ٨١٣(السابق  بالمقارنة مع العام ٢٠١٠ -٢٠٠٩
لة من خزینة الدولة إلى الجامعة % ٧٫١زادت كلفة التعلیم بنسبة  ّ ً إلى المبالغ المحو نظرا

ً عام  ٢٥٢مقابل  ٢٠١٠عام  .ل.ملیار ل ٢٧٠(اللبنانیة   ).٢٠٠٩ملیارا
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  لفصل الرابعا
  االستثمار

  
 
  

ن االستثمارات المادیة من التكوین  ّ   .في المخزون من التغیّرمال الثابت وال لرأس قائمالتتكو
 
 

   مال الثابتال رأسل  القائم تكوینال. القسم األول
   

 سلع التجھیز إنتاج قیمة إضافةمال الثابت بصورة عامة من خالل ال لرأسقائم التكوین الاحتساب  یتمّ 
ھ یتم استیراد الجزء األكبر من وبما أنّ . المؤسسات واإلدارات إلى قیمة إنتاج قطاع البناءالتي تشتریھا 
نالتجارة الخارجیة المتعلقة بحصاءات اإل ھذه السلع فإنّ  یظھر . قیمتھالتقدیر  الالزمةمؤشرات ال تؤمّ

ه بین العامین الثاب مالال لرأسقائم ال تكوینالعناصر الداخلة في ال )٢٣(الجدول   ٢٠٠٩ت وتطورّ
  .٢٠١٠و
 

 ٢٣جدول رقم 
 ٢٠١٠- ٢٠٠٩مال الثابت حسب النوع ال رأسقائم لالتكوین ال

 سمال الثابتأنوع الر

 التغیّر السنوي بالنسبة المئویة .ل.القیمة بملیار ل

٢٠٠9 ٢٠10 

٢٠١٠ 
 بأسعار
٢٠٠٩ 

  
 باألحجام باألسعار

 18,3 2,8 835 12 197 13 849 10 أبنیة وأشغال عامة
 0,8- 3,0 820 1 874 1 834 1 آالت ومعدّات

 30,3- 3,6 335 2 419 2 351 3  معدّات نقل
 3,6- 0,5- 617 614 640 أثاث

 33,6 2,2 010 1 032 1 756 سلع أخرى
 6,8 2,8 616 18 136 19 429 17  المجموع

     
ل األبنیة واألشغال العامة الجزء األكبر من اإلستثمارات ّ وفي عام %). ٧٠حوالى (في لبنان  تشك

من حیث % ٢١٫٦:+تابعت اتجاھھا نحو االرتفاع التي سجلتھ خالل السنوات األربع األخیرة ٢٠١٠
  .٢٠٠٧عام % ٣٢و ٢٠٠٨عام %٣٣+و ٢٠٠٩عام % ١٢٫٩+القیمة مقابل 

  
ً عام  ً قویا ویعود ذلك  . ٢٠٠٩وفي المقابل، تراجعت االستثمارات في سلع التجھیز بعد أن شھدت نموا

وبالتالي، ارتفعت االستثمارات في معدات . ٢٠٠٩إلى حركة شراء الطیارات التي تكثفت في العام 
ً عام  ٢٠٠٩عام % ١٧٨النقل من  بالمقارنة مع المستوى المرتفع بشكل  ٢٠١٠لتتراجع طبیعیا

ً االستثمارات في اآلالت والتجھیز%). ٢٧٫٨-( ٢٠٠٩استثنائي في العام  ات واألثاث تراجعت أیضا
بات أحجام سلع . أو بقیت مستقرة من حیث القیمة ّ بات األسعار المستعملة في احتساب تقل ّ ّ تقل وإن

ً إلیھا الضرائبمضاف عند استیرادھا م وحدات تلك السلعالتجھیز ھي قیّ   قد تكون، في ھذه الحالة. ا
 ّ ً عن  سعاربات األتقل  .نوعیة ھذه السلع أو طبیعتھا تغیّرناجمة جزئیا
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  مال الثابت بین القطاع الخاص والقطاع العامالتكوین اإلجمالي للرأس توزیع
 

ا یتم ،مباشرة بالمؤسسات بصورةرأسمال الثابت الخاص اإلجمالي للتكوین ال ال یمكن إحصاء  وإنمّ
 الي،وبالت. الستثمارات العامةوالقیمة اإلجمالیة لاإلجمالیة  قیمتھالفرق بین  احتساب استنتاجھ من خالل

، وبالفعل. فقط القطاع الخاصمؤسسات استثمارات  كل المؤسسات بل اتاستثمار نحصل علىال 
على  نفقاتال، لإلدارات رأسمال الثابتاإلجمالي للتكوین الن االستثمارات العامة إضافة إلى تتضمّ 

ً من تشكّ  واالتصاالت السلكیة والالسلكیة التيتوزیع الكھرباء والمیاه البنى التحتیة لشبكات  ل جزءا
 .العامةللمؤسسات  رأسمال الثابتاإلجمالي للتكوین ال
  

  24جدول 
  ٢٠١٠-٢٠٠٦العام المال الثابت بحسب القطاع الخاص و لرأسقائم توزیع التكوین ال

  ملیار لیرة لبنانیة 
 ٢٠١٠ 200٩ 200٨ 200٧ 200٦  القطاع

 880 17 426 16 366 12 222 9 867 6  القطاع الخاص
 256 1 003 1 997 905 901 العام القطاع

 136 19 429 17 363 13 127 10 768 7 المجموع
 

ا ا ً إلىر تقدّ ف الستثمارات العامةأمّ ّ لحسابات الدو استنادا ا ة ومنة واإلدارات المستقل اء  بینھ س اإلنم مجل
  .٩واإلعمار

  
ّ سیاسة التقشّف التي اعتمدتھا الدولة للتخفیف من عبء الدین العام ان عكست في النمو المحدود إن

، ارتفعت النفقات العامة على ٢٠٠٧و ٢٠٠٤وبعد أن كانت شبھ جامدة بین .  لالستثمارات العامة
. ٢٠١٠عام % ٨٫١و ٢٠٠٩عام % ٩٫٩و ٢٠٠٨عام % ١٠٫١البنى التحتیة والتجھیزات بنسبة 

ً إلى ارتفاع أسعار البناء عام  ة قد تراجع بنسبة ، یكون حجم االستثمارات العام٢٠٠٨ولكن نظرا
ا في العامین . ضئیلة في تلك السنة  .فیبدو ھذا النمو فعلیاً  ٢٠١٠و ٢٠٠٩أمّ

  
 

ّر في المخزون. القسم الثاني  التغی
 

نة لدى ال تتوافر أیة إحصاءات عن  ّ نةفالتغیّرات في . المؤسساتالسلع المخز ّ الواردة في  السلع المخز
ّ إدراجھا للتسویة بین اس . تخدامات الموارد من السلع والخدمات من سنة إلى أخرىھذه الدراسة تم

تخزین بعض ضرورة إعادة  إلىبجزء منھ  ٢٠٠٧االستیراد في العام  هشھد الذي النمو الكبیر یرجع
ة ستة أسابیع ٢٠٠٦عام  التي نفذت السلع ، ٢٠٠٨ عام. بسبب إغالق مرفأ بیروت وتوقیف المؤن لمدّ

ً الرتفاع األسعار مخازنھمإلى ملء  عمد المستوردون با وأدّت موازنة الحسابات إلى تقدیر زیادة .  تحسّ
نة ّ  المخازن منبرغم إفراغ  ،٢٠٠٩عام . في تلك السنة ل.ل ملیار ٤٤٦+بما مقداره  السلع المخز

سبب بعض السلع، زاد استیراد الحیوانات الحیّة وبخاصة استیراد المنتجات النفطیة بما یفوق الحاجة ب
ً، أدّت موازنة الحسابات إلى تقدیر ت .كبیر في األسعاراالنخفاض ال نة بما ھنا أیضا ّ غیّر السلع المخز

  .ملیار لیرة لبنانیة باألسعار الجاریة ٦٨٥مقداره 
  

ّي في المخزون للمنتجات ٢٠١٠عام  ، أدّت عملیة التعادل بین الموارد واالستعماالت الى تسجیل تدن
ملیار بفضل زیادة محاصیل  ٣٠ي مخزون زیت الزیتون بقیمة ملیار وزیادة ف ١٨٠المعدنیة بقیمة 

  .ل.ملیار ل ١٥٠+ فأصبح مجموع قیمة التغیر في المخزون . ٢٠١٠الزیتون في 
 

                                                
حت االستثمارات العامة بعد التدقیق في حسابات البلدیات والتدقیق في المشاریع التي یقوم بھا مجلس اإلنماء واإلعمار  ٩   .صحّ
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 الفصل الخامس
 الصادرات

 
  
  

ن المتعارف علیھا،بحسب المفاھیم  ّ یّاح  محليمن الصادرات بالمعنى ال الصادرات تتكو ات الس ومن نفق
  .داخل حدود الدولة

  
ً باألزمة المالیة العالمیة التي شھدھا العام  رت الصادرات اللبنانیة سلبا ّ ، عادت ٢٠٠٩بعد أن تأث

ّجھ نحو تسجیل ارتفاع في عام مات لالصادرات اللبنانیة من السلع والخد من % 2٫13بنسبة : ٢٠١٠تت
% ٣٫٢و% ١٠٫٢بنسبة  ٢٠٠٩من حیث الحجم مقابل تراجع في عام % ١٢٫٢حیث القیمة و

ً عام . بالتتالي ً خفیفا   بعد  ٢٠١٠ولكن، تراجع نمو نفقات السیاح في لبنان تراجعا
ً في السنوات السابقة ً قویا لت نموا نعرض .   ٢٠٠٩عام % ٢٨٫٧+مقابل % ٢١٫١: أن كانت قد سجّ

ر ّ  .٢٥في الجدول  التي ترد بالتفصیلدرات مختلف القطاعات صا في ھذا الفصل تطو
  

 ٢٥جدول رقم 
 ٢٠١٠ -٢٠٠٩من السلع والخدمات حسب نوعھا  الصادرات

 نوع المنتوج

 التغیّر السنوي بالنسبة المئویة .ل.القیم بملیار ل

٢٠١٠ ٢٠٠٩ 

٢٠١٠ 
 بأسعار
 باألحجام األسعارب ٢٠٠٩

 14,1 4,9 573 601 502 صادرات زراعیة
 17,8 5,3 542 571 460 منتجات زراعیة   
 27,2- 3,2- 30 29 42 منتجات حیوانیة   

ّعة  17,0 1,4 406 6 496 6 473 5 صادرات السلع المصن
 20,0 0,8 718 724 599 منتجات الصناعات الغذائیة والزراعیة   
 4,8 0,9 612 618 584  النسیج والجلود  منتجات   

 2,8 9,4- 439 398 428 فلزیةال معادن   
 35,1 1,5 787 2 828 2 064 2 معدّات  آالت ومعدنیة  جاتمنت   
اط ومنتجات كیمیائیةخشب،     ّ  8,1 4,5 850 888 786  مط
 0,9 2,2 113 116 112  أثاث   
قة     1,6- 4,3 886 925 901  منتجات متفرّ

 16,8 1,7 979 6 096 7 976 5  صادرات السلع مجموع
 4,4- 2,4 052 2 101 2 146 2 الخدمات صادرات

 18,0- 4,2- 138 132 169 االتصاالت السلكیة والالسلكیة      
 11,7 3,0 605 623 542 خدمات للمؤسسات      
 38,3- 3,0 175 180 284 خدمات مالیة   
 1,5- 3,0 135 1 169 1 152 1 تجارة   

 11,2 1,9 032 9 201 9 122 8 الصادرات المرسلة إلى الخارج
 17,6 3,0 116 3 209 3 651 2 نفقات السیّاح

 12,8 2,2 148 12 410 12 722 10  المجموع العام
  

ُمدت  سعاراألاستنتجت  ّ في التي اعت ن بات تقییم تقل رة، من اإلحصاءات الجمركیة م أحجام السلع المصدّ
ّ االفتراض أن أسعار .م على الكمیاتیخالل قسمة الق د وتم ارة ق ا  خدمات الشركات والتج رت مثلم تغیّ

ً لأن  فیفترضن نفقات السیّاح في لبنا أسعارر ا مؤشّ أمّ  .تغیّر المؤشر العام لألسعار ر مؤشّ یكون مساویا
  .الداخلي االستھالك أسعار



47 
 

 الصادرات الزراعیة) أ
 

ً عام  ّ كانت الصادرات الزراعیة قد تراجعت كثیرا % ٢٫٨-من حیث الحجم و% ١٫٩(+ ٢٠٠٩بعد أن
: ام السابقةوتیرة االرتفاع التي سجلتھا في األعو ٢٠١٠استعادت في العام ) من حیث القیمة

ومن باب التذكیر، تفوق قیمة الصادرات . من حیث القیمة% ١٩٫٦+من  حیث الحجم و% ١٤٫١+
 معامِالتتراوح تو .الزراعیة الواردة في الحسابات بكثیر تلك التي ترد في اإلحصاءات الجمركیة

خاصة الموارد ال/االستعماالتتوازن حسابات  راتبحسب ضرو ٣و ١٫٥بین التي طبّقتالتصحیح 
  . بالمنتجات الزراعیة

  
ل أكثر من نصف الصادرات الزراعیة إلى ٢٠١٠في عام  ّ ، اتجھت الصادرات من الفاكھة التي تشك

كما وارتفعت ). من حیث الكمیة% ٢٥٫٥من حیث القیمة و% ٣٠٫٧(تسجیل ارتفاع في مجموعھا 
ل حوالى  ّ من % ٢٢٫٢(+اعیة من الصادرات الزر% ١٦الصادرات من الخضار واألزھار التي تشك

ل حوالى (والزراعات الصناعیة ) من حیث الحجم% ١٤٫٢+حیث القیمة و ّ من % ١٢وھي تشك
من حیث الحجم في العام % ٦٫٥من حیث القیمة و% ١٦الصادرات الزراعیة وقد ارتفعت بنسبة 

ن ھذه الفئة األخیرة بشكل أساسي من التبغ الخام ا). ٢٠٠٩بالمقارنة مع العام  ٢٠١٠ ّ لتي ارتفعت تتكو
طنا في عام  ١٠ ٥٠٩بعد أن كانت قد انخفضت من  ٢٠١٠طنا عام  ٦ ٣٥٩الصادرات منھ إلى 

  .٢٠٠٩طنا في عام  ٦ ٢٣٦إلى  ٢٠٠٨
  

 الصادرات الصناعیة) ب
 

حت لصادرات الزراعیة، لالحال بالنسبة  ھيكما  بصادرات بعض  المتعلقةاإلحصاءات الجمركیة صحّ
ّعةالفئات من السلع    .ولكن بنسب تقلّ بكثیر عن نسب تصحیح الصادرات الزراعیة المصن

  
ام  ي ع ً ف ا لت الصادرات الصناعیة تراجع ّ سجّ د أن ة بسبب % ١١٫٢بنسبة  ٢٠٠٩بع ث القیم ن حی م

بة  عارھا بنس اض أس بة % ٩٫١انخف ا بنس اع %٢٫٤وكمیاتھ ى االرتف ت إل ام، اتجھ ي الع  :٢٠١٠ ف
  .ممن حیث الحج% ١٧٫٠من حیث القیمة و% ١٨٫٧

 
ابات ن الحس تثنیت م ا اس ا وارداتھ ذھب كم بائك ال ن س ادرات م ّ الص ى أن ارة إل در اإلش و . وتج   فل

ت ل تأدخل ف ناعیة حرّ ادرات الص ة للص ات الحقیقی ھدت . االتجاھ الي، ش دول الت ن الج یّن م ا یتب وكم
وام  ین األع ً ب دا ة ج ب متفاوت ات بنس ب ّ ذھب تقل ن ال ادرات م ام % ١٫٤: +٢٠١٠و ٢٠٠٧الص ي ع ف

  .٢٠١٠في عام % ٤٢-و ٢٠٠٩في عام % ١٤٤٫٦و ٢٠٠٨
  

 ٢٦جدول 
 ٢٠١٠ -٢٠٠٧تصدیر سبائك الذھب 

 ل التغیّر السنوي بالنسبة المئویةمعدّ  
 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ 

 42,0- 144,6 1,4 682,7 176,8 1 481,0 474,2 .ل.القیمة بملیار ل
 52,7- 138,4 24,6- 805 13 210 29 254 12 254 16 الكمیة بالكلغ

 22,8 2,6 34,6 49,5 40,3 39,3 29,2 .ل.سعر الكلغ بملیون ل
  

ام  ي الع ً ف دیرا ر تص ات األكث ّ د ادن واآلالت والمع ناعات المع ت ص ث % ٣٧(+ ٢٠١٠كان ن حی م
 %).٢٠٫٩(+، تبعتھا الصناعات الزراعیة الغذائیة )القیمة
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ل - ّ ك ات تش ّ د ادن واآلالت والمع كل  المع دبش ً  متزای دیرا ر تص لع األكث ة الصادرات  الس ي فئ ف
ّعة % ٤٣٫٥و% ٣٧٫٧(الصناعیة  ن ات المص ة المنتج ن قیم دیرھام ّ تص م ي ت ام الت ي الع  ف

ام  ٢٠٠٩ الي ٢٠١٠والع ذه ال). بالتت ّف ھ أل ةوتت ن ال فئ اتم ة فئ ة التالی دا : الفرعی ادن ع مع
ذھب  ّعة %١٦٫١(ال ن لع المص ن الس ادرات م ن الص نوعات )م ة ، ومص ، %)٤٫٧(معدنی

ات  ّ ات%) ٢٠٫٦(وآالت ومعد  .%)٢٫١(نقل  ومعدّ
o ت ادراتال ارتفع ن ص ادن  م ام المع ي ع رة ف بة كبی ام  ٢٠١٠بنس ع الع ة م بالمقارن

اھز . من حیث الكمیة% ١٢٧٫٤و من حیث القیمة% ١٥٣٫٤+ :٢٠٠٩ ن ما ین ّ ویتكو
ن ادرات م ذه الص ث ھ ردة ثل یة الخ ة والنحاس ي  الحدیدی ت قیمالت نارتفع ا م  ١٩٧ تھ

ً في عام  ٣٨٠إلى  ٢٠٠٩في عام . ل.ملیار ل  .٢٠١٠ملیارا
o لت ة وسجّ ة  قیم ن المصنوعات المعدنی ادرات م بة الص ً بنس ا ود %٢٠٫٦تراجع ، ویع

ین. %)١٠٫٢-(ھذا االنخفاض بجزء كبیر منھ إلى انخفاض األسعار  ن ب ات  م المنتج
رة ضمن ھذه  ةیالرئیس التي تستخدم ھیاكل الحدیدیة ال نذكر المجموعة الفرعیة،المصدّ

ة صادراتھا تراجعتلبناء التي في ا ن قیم ار ل ٤٠٫٦ م ام   .ل.ملی ي ع ى  ٢٠٠٩ف إل
ً في عام  ٣٠٫٨  .٢٠١٠ملیارا

o لت جّ ة وس ات  قیم دّ ن اآلالت والمع ادرات م ادةالص بة  زی ن % ٤٨٫٢بنس ت م إذ انتقل
ن ھذه الفئة وتبرز ضم. ٢٠١٠و ٢٠٠٩بین العامین  .ل.ار لملی ١ ٥٨٠إلى  ١ ٠٦٧

ام  ١٤٧٫٥الصادرات من آالت المعالجة اآللیة للبیانات التي بلغت  ملیار لیرة لبنانیة ع
ً عام  ٨٠٫٣مقابل  ٢٠١٠  .٢٠٠٩ملیارا

 
ن  - ات النقل فقد ارتفعت قیمة صادراتھا م ّ ا معد ار ل ١٩٩امّ ام  .ل.ملی ى  ٢٠٠٩ع  ١٣٤إل

ً عام  ر خروج ا. ٢٠١٠ملیارا غ األخی ذا المبل وات ال یشمل ھ ة لق دبابات العسكریة التابع ل
ل" اھز " الیونیفی ة تن ادرات بقیم من الص أ ض اب الخط ن ب لة م جّ رة  ٥٠٠والمس ار لی ملی

 .لبنانیة
ً في فئة الصناعات الزراعیة الغذائیة نذكر    -  :من بین المنتجات األكثر تصدیرا

o  ة ات الغذائی ل  المعلب ّ ك ي تش ي زادت  %٢٩٫٧الت ة والت ذه الفئ ادرات ھ ن ص م
 من حیث الحجم؛% ١٦٫٢من حیث القیمة و% ١٧٫١الصادرات منھا  بنسبة 

o   كاكر وال وكوالتھالس وكوالتة   :ش كاكر والش ل الس ّ ك ادرات % ٢٢٫٣تش ن ص م
بة  ادراتھا بنس د نمت ص ة، وق ة الغذائی ة % ٢٩الصناعات الزراعی ث القیم ن حی م

 من حیث الحجم؛% ٣٠٫٣+و
o   ائن ائن : العج ل العج ّ ك اد% ١٠٫٥تش ن ص ادراتھا م د زادت ص ة وق ذه الفئ رات ھ

 .من حیث الحجم% ٢٤٫٥من حیث القیمة و% ٢٤٫٦بنسبة 
o   ة ـ: الدھون الغذائی ة ب دھون الغذائی تأثر ال ات الصناعات من صادارت % ٩تس منتج

بة نمت وقد  الزراعیة الغذائیة، ن حیث % ٤٤٫١صادراتھا بنس ة وم % ٤٢٫١القیم
  .من حیث الحجم

  
من حیث % ٥٫٧من األنسجة والمالبس والجلود بنسبة طفیفة بلغت  ارتفعت قیمة الصادرات -

 . من حیث الحجم% ٤٫٨القیمة و
o  س وال ل المالب ةتحت س الداخلی وارب والمالب ذه ال  ج من ھ م ض ز األھ ةالمرك د  فئ وق

ة  ادراتھا الجمركی ت ص ار ل ١١٧٫٧بلغ ام  .ل.ملی ي ع ل  ٢٠١٠ف  ١٠٩٫٣مقاب
ام  ي ع ً ف ارا ادة نس٢٠٠٩ملی دیر %.  ٧٫٧بتھا ، أي بزی عار التص ّ أس ا أن وبم

رة بنسبة %٤٫٩ انخفضت بنسبة ّ  %. ١٣٫٣، ارتفعت الكمیات المصد
o   ارك ت صادراتھا بحسب إحصاءات الجم ة، إذ بلغ ة الثانی ي المرتب ة ف أتي األحذی وت

ع بالمق% ٢٦٫٨، أي بزیادة بنسبة ٢٠١٠في عام  .ل.ملیار ل ٣٠٫٤اللبنانیة  ارنة م
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عار جزء ك ویعزى. ٢٠٠٩العام  اع األس ى ارتف اع إل ، %)١٠(+بیر من ھذا االرتف
ا أن الزیادة في الكمیات لم تتجاوز   %.١٥٫٢علمً

  
اض  - ادراتھا نتیجة انخف د تراجعت ص ا فق ة منھ ن ّ ات المكو ة والمنتج ر الفلزی ادن غی ا المع أمّ

ي حین % ٦٫٩+وتراجعت  بنسبة  :%٩٫٤-األسعار التي بلغت نسبتھا  ث الحجم ف من حی
بة  ان رة زادت بنس ّ د ات المص ام %. ٢٫٨الكمی منت ٢٠١٠ع ام واالس اس الخ ل األلم ّ ك ، ش

 . من صادرات ھذه المنتجات% ٨٠أكثر من 
o  اس دیر األلم اس(وتراجع تص دیر األلم األحرى إعادة تص ة  ٢٢٨) أو ب غ بقیم كل

ار ل ٢٢٧٫٩ ام  .ل.ملی ى  ٢٠٠٩ع ة  ١٦٩إل غ بقیم ام  ٢٥٦٫٥كل ي ع ً ف ارا ملی
٢٠١٠.  

o رة من اإلوانخفض ّ د ن ت الكمیات المص ّ  ٨٨٧سمنت م ف طن ي أل  ٢٠٠٩ عام ف
ّ األسعار تراجعت بنسبة %). ١،٢٤-(٢٠١٠ألف طن في عام  ٦٧٣إلى  وبما أن
ملیار  ١٠٨وانتقلت من % ٣٨، انخفضت قیمة صادرات ھذا المنتج بنسبة %١٨
ً في عام  ٦٧إلى  ٢٠٠٩عام  .ل.ل  .٢٠١٠ملیارا

 
ا المنتجات الكیمیائی - لت أمّ ّ ة % ٣٥ة األساسیة التي شك ن صادرات فئ اط "م ّ الخشب والمط

ة ات الكیمیائی ام " والمنتج ي ع ّت ٢٠٠٩ف كل ام % ٤٣٫٦، ش ي ع ادرات ف ذه الص ن ھ م
عارھا  ٢٠١٠ ي أس اع ف ة االرتف ا %) ١٠٫٤(+نتیج توردة كم ا المس ي كمیاتھ ف

دیریة للمنتَ %). ٢٤٫٧(+ ة التص ا وزادت القیم ذه الكم ي ھ رزین ف ین األب ا ج ة وھم فئ
ن  ت م فات إذ ارتفع وبر فوس فوریة والس وامض الفوس ار ل ١٦٦٫٤الح ام .ملی ي ع ل ف

ى  ٢٠٠٩ ام ٢٥٧٫٣إل ي ع ً ف ارا ن   ٢٠١٠ ملی رة م ّ د ات المص ت الكمی ین ارتفع ي ح ف
ا .ألف طنّ  ٤٥٤٫٧إلى  ٣٤٠٫٢ ذه  أمّ ات ھ ن منتج روع األخرى م د صادرات الف ة فق الفئ

ا بنسب أقلّ  نمت صادراتھا  : ٢٠١٠و ٢٠٠٩ن بی وإنمّ
o رة قیمة المنتجات الكیمیائیة األخرى ارتفعت ملیار لیرة لبنانیة  ١٥٩٫٣من  المصدّ

ً  ١٦٦٫٥إلى   ؛%٦٫٢أسعارھا بنسبة  انخفضتوملیارا
o   إلى  ٤٢٫٤من ) عدا األثاث(انخفضت قیمة صادرات المصنوعات الخشبیة وكما

 ؛%١٫٨أسعارھا بنسبة  ارتفعتو. ل.ملیار ل ٣٢٫٨
o وزادت أسعارھا  .ل.ملیار ل ٢٠٨٫٣إلى  ٢٠٨یمة الورق والكرتون من ق زادتو

 ؛%٣بنسبة 
o  ن وتراجعت تیكیة م نوعات البالس ادرات المص ة ص ى  ٨٣٫٢قیم ار  ٨٠٫٨إل ملی

 %.٥٫٥أسعارھا بنسبة  ارتفعتو .ل.ل
 

ا صادرات األثاث  - ّ كانت نسبتھا ضئیلة  -أمّ ة -وإن ث القیم ً من حی ا لت تقدما أیض : فقد سجّ
+٢٫٥.% 

 
قة بشكل رئیسي من منتجات النشر والمجوھرات - ن السلع المتفرّ ّ   .تتكو

o  بة رة بنس ّ ة، إذ ارتفعت % ٨٫٢زادت قیمة المنتجات المطبوعة المصد ث القیم ن حی م
ن  ار ل ٤٠٩٫٢م ام  .ل.ملی ى  ٢٠٠٩ع ام  ٤٤٣إل ً ع ارا رغم ٢٠١٠ملی ك ب ، وذل

 %).٥٫٤-(م الوحدات یانخفاض ق
o  ا المجوھرات فارتفعت ن % ٠٫٩+الصادرات منھا بنسبة طفیفة بلغت أمّ ، إذ انتقلت م

ـ، علم ٢٠١٠ام ـع .ل.لیار لم ٣٧٢,٦ى ــإل ٣٦٩٫٤ ً ان االرتفـ  ا ـارھـي أسعـاع فـا
ض عـع)  % ٢٢٫٤ +  نسبتھا   بلغت التي  ( ّ رةـالمص  اتـالكمی  ن انخفاضـو ّ -( د

١٧٫٦.(%  
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 الخدماتصادرات  )ج
 
ى اآلن ال وافر حت اء تت ن اتإحص ة ع املة وكامل دمات ش ة الخ ارج المتبادل ع الخ دھا . م الغ وح المب

لة مقابلالصافیة  ّ . تحصى بصورة منتظمةالخدمات العامة لالتصاالت السلكیة والالسلكیة  المحصّ تم وی
دیرھا  .خدمات النقلتجاھل صافي صادرات  م تق د ت ى المؤسسات فق رة إل ا صافي الخدمات المصدّ أمّ

ً في عام بفضل االستقصاء الذ ة متش .٢٠٠٤ي شمل أكبر المؤسسات حجما ل صادرات الخدمات المالی
ارج و لة من الخ د المحصّ ة عن الفوائ صادرات خدمات صافي حصة صافي المنتج المصرفي الناجم

لبیة رة س ذه األخی ً أن ھ رادات. إعادة التأمین، علما ا ای ة  أم ارة الثالثی ابات، التج ذه الحس ي ھ واردة ف ال
رت  تیراد والتصدیرتقریبي  بشكلفقدّ ة باالس ة المتعلق ً إلى االحصاءات الجمركی ة( استنادا  )تجارة عام
  .والعبور

  
رادات  ا ة لالانخفض صافي إی ة العام ع لمدیری لكیة والالسلكیة الناتجة عن االتصاالت م تصاالت الس

  .، ویعود السبب في ھذا االنخفاض إلى انخفاض األسعار%٤٫٢إلى %  ٢١٫٤الخارج من 
  

م  ّ د ي تق ة الت ي الخارج الشركات اللبنانی ّقتھا ف ّ أرقام المبیعات التي حق دمات للمؤسساتأما ، صافیة الخ
رة  دة لغیر المقیمین مقابل خدماتھم، فقد ارتفعت بحسب تصریحات مؤسسات كبی من المدفوعات المسدّ

ّ استجوابھا لتصل إلى  ام  ٢٠٥الحجم تم ً عام مل ٢٤٥و ٢٠٠٢ملیار لیرة لبنانیة في ع ارا ، أي ٢٠٠٣ی
بتھ ٢٠٠٥و ٢٠٠٤وفي عامي  ١٠%.١٩٫٣بزیادة بنسبة  ا نس ً بم وا ات نم ام المبیع لت أرق % ٢٥، سجّ

ركات  ریحات ش ب تص ور(بحس ة) أوف ش ى وزارة المالی ائیة . إل ات إحص وافر دراس دم ت بب ع وبس
بتھ  و نس ل نم دّ اد مع ّ اعتم م ة، ت امین % ٦حدیث ابات الع دیر حس ي تق بة وبن ٢٠٠٧و ٢٠٠٦ف %  ٢٠س

ام  ام % ٥و ٢٠٠٨للع ام % ١٠و ٢٠٠٩للع دمات . ٢٠١٠للع ذه الخ عار ھ د أس بب استحالة تحدی وبس
خم أي بنسبة  ل التض ّ د ر مع ّ و ة لتط بة مماثل رت بنس ّ ا تطو ّھ راض أن ّ االفت م ا، ت ام % ٣ومراقبتھ ي الع ف

٢٠١٠.  
  

جلتھ  ي س اد الت ع الح د التراج ةبع دمات المالی ام  الخ ذه الخ٢٠٠٩ع ت ھ ى ، تابع ا إل دمات اتجاھھ
من  المحسومة من الفوائد المحصلة المصرفیة عباء تشمل ھذه الخدمات األ. ٢٠١٠االنخفاض في عام 

أمین المستوردة ا خدمات الت ً منھ وما دیرات . قبل المصارف من توظیفاتھا في الخارج مخص بحسب تق
ن  ل المصارف م لة من الخارج من قب ار ل ٨٨٩مصرف لبنان، انخفضت الفوائد المحصّ ام . ل.ملی ع

ً عام  ٥٧٥إلى  ٢٠٠٩ لة بلغت . ٢٠١٠ملیارا ّ نسبة الخدمة المصرفیة من أصل الفوائد المحصّ وبما أن
ا صادرات )٢٠٠٩عام  ٣٠٫١مقابل ( ٢٠١٠عام % ٣٣٫٤ ّھ ى أن د المحتسبة عل ة الفوائ ، بلغت حصّ
ً في عام  ١٩٢و ٢٠٠٩في عام  . ل.ملیار ل ٢٧٥ ى . ٢٠١٠ملیارا ُضاف إل ي اوت ات ف دلفروق  ،الفوائ

ة  ارج والبالغ ع الخ ُفرض على العملیات م ار ل ٦٨العموالت المصرفیة الصافیة التي ت ام .ملی ي ع ل ف
ً في عام  ٤٣و ٢٠٠٩ ومن ناحیة أخرى، بلغت اإلیرادات الصافیة الناتجة عن خدمات . ٢٠١٠ملیارا

ّ طرح . بالتتالي ٢٠١٠و ٢٠٠٩ملیار لیرة لبنانیة في عامي  ٥٥و ٥٩إعادة التأمین مع الخارج  وقد تم
د . ھذه المبالغ من صادرات الخدمات ة ق ات الخارجی وبالتالي تكون الخدمات المالیة الناجمة عن العملی

  %.٣٦٫٦انخفضت بنسبة 
  

ّق ب ور  نمو للتجارة الثالثیة فھو معدّ إیرادات ا صافي ل النمو المعتمد لتقدیرمعدّ وفي ما یتعل حركة العب
دیر ادة التص د و. وإع ام بع ً ع ارا ھدت ازدھ رادات %)٣٢٫٤(+ ٢٠٠٤أن ش افي اإلی ع ص ، تراج

ارج بشكل  تظمالتجاریة القادمة من الخ ي عام %) ٣٫٥-( :من ي عام %)١٧٫٨-(و ٢٠٠٥ف  ٢٠٠٦ ف
ي عام %) ١٧٫٢(+ ٢٠٠٨، ثم عادت وارتفعت في عام  ٢٠٠٧  في عام%) ٣٫٩-(و  لّ ف بة أق وبنس

                                                
  .٢٠٠٢- ١٩٩٧ھذا االستقصاء أنھّ قد أنقص تقدیر ارقام الصادرات من الخدمات الواردة في حسابات  أظھر  ١٠
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ام %) ٨٫٦(+ ٢٠٠٩ ي ع ّ %). ١٫٥(+ ٢٠١٠وف م ة، ت دمات المالی بة للخ ال بالنس و الح ا ھ وكم
ل التضخم أي  ّ ّ أسعار ھذه الخدمات ارتفعت بنسبة توازي ارتفاع معد   %.٣االفتراض ان

  
ّاح) د  نفقات السی

 
جانب على األراضي اللبنانیة األ سائر الزائرینو نفقات السیّاحل نمو حجم معدّ  أنّ  من المتعارف علیھ

ل نمو یساوي  ً ) السوریین عدا(األجانب  زائریند العدمعدّ عام % ٢٧٫١+: الذین یدخلون لبنان سنویا
ّر األسعار المعتمد في احتساب قیمة النفقات فھو مؤشر أسعار . ٢٠١٠عام % ١٧٫٦و ٢٠٠٩ ا مؤش أمّ

  . االستھالك الداخلي
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الحسابات المتكاملة. الجزء الثاني  
 
 

بإعداد سلسلة من الحسابات لكلّ من فئات  (SCN93) یقضي النظام الدولي للحسابات اإلقتصادیة
وسلسلة أخرى من الحسابات للقطاع  S.1العمالء االقتصادیین الوطنیین الخمس المشار إلیھا بـ 

  .S.2الخارجي المشار إلیھا بـ 
  

ا یلي  العمالء اإلقتصادیین تتألف فئات   : الخمس ممّ
  

S11 : المؤسسات غیر المالیة  
S12 :المؤسسات المالیة  
S13 : اإلدارات العامة  
S14 : األسر  
S15 :  الجمعیات التي ال تستھدف الربح  

  
 ال تتیح القدرات اإلحصائیة اللبنانیة الوطنیة إعداد حسابات اقتصادیة دقیقة ومنفصلة لكلّ من العمالء

ویستحیل بخاصة توزیع عملیات اإلنتاج والتوزیع بین الشركات غیر المالیة . اإلقتصادیین الخمسة
ر، ولكن یمكن تقییم  العناصر األساسیة للحسابات المتكاملة المتعلقة  - على نحو تقریبي –واألسَ

 .بمجموع العمالء الداخلیین وتلك المتعلقة بالقطاع الخارجي
  

ل الجدوالن  وللقطاع الخارجي ) S.1(الحسابات المتكاملة لإلقتصاد الوطني ككلّ ) ٢٨(و) ٢٧(یفصّ
)S.2( ٢٠٠٩، ویتیحان استنتاج التدفقات األساسیة التي تمیّزت بھا الحركة االقتصادیة خالل السنتین 
  .٢٠١٠و
  

التي تظھر المجامیع اإلقتصادیة  العمالء االقتصادیین الوطنیینیعرض الفصل األول حسابات 
حساب اإلنتاج، وحساب االستثمار والتوزیع األولي للمداخیل، وحساب التوزیع الثانوي : یةاألساس

ً الحساب المالي   .للمداخیل، وحساب استعمال المداخیل، وحساب رأس المال وأخیرا
  

عة على أربعة حسابات ھي  ّ ویتناول الفصل الثاني تقییم العناصر األساسیة لمیزان المدفوعات موز
ب تبادل السلع والخدمات، وحساب المداخیل والتحویالت الجاریة، وحساب تحویل رأس حسا: التالیة

ً الحساب المالي   .المال وأخیرا
  

ا حسابات العمالء التي استطعنا إعدادھا فھي حسابات اإلدارة المركزیة وحسابات المصارف  أمّ
 .وترد ھذه الحسابات في الملحق المرفق بھذا التقریر. التجاریة

 
 
 
  
 
 
 
 
 



54 
 

  ٢٧جدول رقم 
 ٢٠١٠-٢٠٠٩) S.1(الحسابات المتكاملة لإلقتصاد الوطني 

 ملیار لیرة لبنانیة 
 الموارد  االستعماالت 

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩  ٢٠١٠ ٢٠٠٩ الحسابات
 . Iحساب اإلنتاج      

P11 109 69 165 63    إنتاج تسویقي 
P12 999 7 399 7    إنتاج غیر تسویقي 

D2-D3 215 8 715 6    المنتجات/اناتالرسوم ناقص اإلع 
P2 358 29 043 25 االستھالك الوسیط    
B1 965 55 235 52 القیمة المضافة  إجمالي    

 323 85 278 77  323 85 278 77 المجموع
II.حساب االستثمار وتوزیع المداخیل األولیة ١  

B1 965 55 235 52    قائمالناتج المحلي ال 
-D3٢D  215 8 715 6  215 8 715 6 اإلعاناتالرسوم ناقص 
D41  375 9 789 7  566 9 312 8 الفوائد 

    632 4 837 3 القطاع الخاص               
    934 4 475 4 القطاع العام               

+D4١D..386 36 061 35  391 36 408 34 أجور ومداخیل أخرى 
B5   رصید المداخیل األولیة  

 
52 366 55 769    

 941 109 800 101   941 109 800 101 المجموع
.IIحساب توزیع الدخل الثانوي ٢  
B5  769 55 366 52    الوطني القائمالدخل 
D5 577 3 089 3  577 3 089 3 الضرائب المباشرة 

D61 452 1 402 1  452 1 402 1 االشتراكات اإلجتماعیة 
D62 510 2 360 2  483 2 334 2 التقدیمات اإلجتماعیة 
D79 076 16 677 15  569 548 التحویالت الجاریة األخرى 

B6 304 71 520 67 الدخل الوطني القائم المتاح:الرصید    
 384 79 894 74   384 79 894 74 المجموع

II.حساب استعمال المداخیل ٤      
P2 672 52 614 48 استھالك    
B8 633 18 906 18 الوفر القائم    

 304 71 520 67   304 71 520 67 المتاح الدخل الوطني القائمرصید = المجموع 
.IIIحساب الرأسمال ١      
B8 633 18 906 18    الوفر القائم 

P51 986 18 114 18 تكوین الرأسمال الثابت    
D9 895 3 135 10  14 38 تحویل الرسامیل 
B9 528 3 889 10 لالحاجة للتموی /القدرة : الرصید    

 528 22 041 29   528 22 041 29 المجموع
.IIIالحساب المالي ٢      
B9 528 3 889 10    لتمویلقدرة او الحاجة لال 
F2 045 15 323 20  057 20 231 32 األوراق النقدیة والودائع 
F3 233 3 175 6  629 2 860 7 األوراق المالیة غیر األسھم 
F4 088 8 115 1  705 8 945 2 القروض 
F5 563 3 284 7  066 2 750 2 األسھم والمساھمات األخرى 

 458 33 786 45   458 33 786 45 المجموع
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  ٢٨جدول رقم 
  ٢٠١٠ – ٢٠٠٩ )S.2( حسابات العالم الخارجي

  ملیار لیرة لبنانیة            
 الموارد  االستعماالت 

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩  ٢٠١٠ ٢٠٠٩ الحسابات
I.حساب تبادل السلع والخدمات  

  
     

 االستیراد
  

   ٢٨ ١٠٢ ٢٥ ٢٦٥ 
  التصدیر

Bbb 
١٢ ٤١٠ ١٠ ٧٧٢    

B 11 ١٥ ٦٩٣ ١٤ ٤٩٣  المیزان التجاري    
 ٢٨ ١٠٢ ٢٥ ٢٦٥  ٢٨ ١٠٢ ٢٥ ٢٦٥ المجمــوع

II .حساب المداخیل والتحویالت الجاریة  
  

 
B11 ١٤ ٤٩٣     المیزان التجاري  ١٥ ٦٩٣  
D1 األجور وملحقاتھا  

D d 
١ ١٨٦  ٧٠٩ ٦٩٨  ٥٧٦ 

D41 ١ ٥١٩  ٨٠٩ ٩٩٦  الفوائد  ١ ٠٠٠  
D4 ...٦٩٩ ٥٦٣  ٨٢٧ ٧٢٨  مداخیل أخرى 

D62 ٢٨ ٢٦ التقدیمات االجتماعیة    
D79  ١٥ ١٢٨ )الصافیة(التحویالت الجاریة األخرى  ١٥ ٥٠٧     
B12 ٧٩٢- میزان العملیات الجاریة  ٣٥٣    

وعالمجمــ  ١٧ ٢٧٣  ١٨ ١٠٠   ١٧ ٢٧٣  ١٨ ١٠٠  
III .حساب الرأسمال١  
  

 
B12 ٧٩٢-    میزان العملیات الجاریة  ٣٥٣ 
D9   ١٠ ٠٩٧ )صافي(تحویل الرسامیل  ٣ ٨٨١     
B9  ١٠ ٨٨٩- الحاجة للتمویل/القدرة: الرصید  -٣ ٥٢٨     

٧٩٢- المجمــوع  ٧٩٢-  ٣٥٣  ٣٥٣ 
III .الحساب المالي٢      

B9  ١٠ ٨٨٩-     الحاجة للتمویل/ رةالقد  -٣ ٥٢٨  
F2   ١١ ٩٠٨    )الصافیة(األوراق النقدیة والودائع  ٥ ٠١٢  
F3  ١ ٦٨٥- األوراق المالیة غیر األسھم  ٦٠٤    
F4   ١ ٨٣٠- االئتمانات  -٦١٧     
F5  ٤ ٥٣٤ األسھم والمساھمات األخرى  ١ ٤٩٧     

١ ٠١٩ المجمــوع  ١ ٤٨٤   ١ ٠١٩  ١ ٤٨٤  
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 الفصل األول
 الحسابات المتكاملة لإلقتصاد الوطني

  
  
 

ع العملیات المختلفة المنجزة بین العمالء االقتصادیین أو التدفقات الناجمة عن النشاط اإلقتصادي  ّ تتوز
األرقام ھي عبارة عن رموز التصنیف : (على ست فئات أو فئات فرعیة من الحسابات ھي التالیة

  ).الدولي للحسابات
- I        .حساب اإلنتاج .  
-  .1.II   لي للمداخیل ّ  .حساب االستثمار والتوزیع األو
-  .2.II   حساب التوزیع الثانوي للمداخیل. 
- .4.II     حساب استعمال المداخیل. 
- III   .حساب رأس المال. ١. 
- .2.III    الحساب المالي. 

 
ّ تلخیصھا في تتیح ھذه الحسابات استنتاج المجامیع األساسیة التي یتمیّز  بھا النشاط االقتصادي وقد تم

  .التالي) ٢٩(الجدول رقم 
  

  29جدول رقم 
  ٢٠١٠-٢٠٠٦ اإلقتصادیة الرئیسیة المجامیعر تطوّ 

 ملیار لیرة لبنانیة                           

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ الحصیلة نوع
 965 55 235 52 748 44 624 37 451 33 قائمالالمحلي  الناتج

 196- 130 743 225- 209- مداخیل عوامل اإلنتاجصافي + 
 769 55 366 52 491 45 400 37 242 33 الوطني القائمالدخل = 
 535 15 155 15 843 11 529 6 566 6 التحویالت الجاریة الصافیة+ 
 304 71 520 67 334 57 929 43 808 39 الدخل الوطني القائم المتاح= 
 672 52- 614 48- 225 44- 595 36- 734 32- االستھالك -

 633 18 906 18 108 13 333 7 074 7  الوفر الوطني القائم= 
 881 3 097 10 945 3 171 2 367 4 تحویل الرسامیل الصافیة+ 
 514 22 003 29 053 17 504 9 441 11 الوفر القائم المتاح= 
 986 18- 114 18- 764 13- 462 10- 733 7- تكوین الرأسمال الثابت -
 528 3 889 10 289 3 959- 708 3  للتمویل) - (ة الحاج/ (+) القدرة =
 484 1 019 1 929 1 029 4 505  تمویل خارجي+  
 012 5 908 11 218 5 070 3 213 4 میزان المدفوعات=  

حت األرقام العائدة إلى السنوات  :مالحظة          ٢٠٠٩إلى  ٢٠٠٦صحّ
  

ً إلى م م نستنتج أنّ استنادا ّ  :ا تقد
  

 .االقتصادیین الوطنیینھو رصید حساب إنتاج مجموع  القائمالناتج المحلي  -
ّتق من حساب التوزیع األولي للمداخیل الدخل الوطني القائم -  . یش
 .یساوي رصید حساب التوزیع الثانوي للمداخیل الدخل الوطني القائم المتاح -
 .ال الدخلھو رصید حساب استعمالقائم الوطني  الوفر -
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 . من حساب رأس المالقدرة او الحاجة للتمویل المتاح وال القائم الوطني الوفریطرح  -
 ".التغیّر في النقد والودائع"یرد رصید میزان المدفوعات في الحساب المالي في خانة  -

 
 .تتناول األقسام التالیة ھذه الحسابات بالتفصیل

  
  

  حساب اإلنتاج. القسم األول
 

ل حساب اإل ل، من حیث یسجّ نتاج، من حیث الموارد، قیمة إنتاج عمالء اقتصادیین مختلفین ویسجّ
ً للناتج المحلي ال.  االستعماالت، قیمة االستھالك الوسیط  .قائم ویكون رصید ھذا الحساب مساویا

  
م قیمة اإلنتاج إلى إنتاج تسویقي  وإلى الضرائب ناقص ) P.12(وإنتاج غیر تسویقي ) P.11(وتقسّ

 ). D.2 – D.3(نات على المنتجات اإلعا
  

 (P.11)اإلنتاج التسویقي ) أ
 

لھا جملة وحدات اإلنتاج من بیع  یساوي اإلنتاج التسویقي اإلیرادات الصافیة من الرسوم التي تحصّ
ُمدت بسبب غیاب اإلحصاءات المالئمة، تشمل . السلع والخدمات ولكن بحسب طرق التقدیر التي اعت

ً قیمة اإلنتاج التسویق ً قیمة اإلنتاج المستھلك داخلیا  .ي المذكورة ھنا أیضا
  

 ً تساوي قیمة ھذا اإلنتاج مجموع إنتاج جمیع القطاعات التسویقیة المحتسب بسعر السوق، مخصوما
ً إلیھ إعانات االستثمار   . منھ الضرائب غیر المباشرة ومضافا

  
ر باألسعار المدفوعة من قبل یتناول الفصل األول من الجزء األول بالتفصیل اإلنتاج التسویق ي المقدّ

  .المستخدمین
  

  (P.12) اإلنتاج غیر التسویقي) ب
 

. یمثل اإلنتاج غیر التسویقي، كما ھو وارد في ھذه الحسابات، تقدیر إنتاج اإلدارات العامة فقط
ً من قبل األسر وال إنتاج الجمعیات ال ن قیمة اإلنتاج المستھلك ذاتیا تي ال تستھدف وبالتالي فھو ال یتضمّ

 .الربح
  

ّ عرض الطریقة المعتمدة في تقدیر ھذا اإلنتاج في الفصل األول من الجزء األول   .تم
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  )D.2 – D.3(الصافیة من اإلعانات على المنتجات  الرسوم) ج
  

دة المفروضة على المنتجات صافیة من اإلعانات فقط،  ّ في المبدأ تدخل في ھذا الحساب الرسوم المحد
ّ األخذ بمجمل الضرائب غیر المباشرة الداخلة في حساب ولكن بسبب غ یاب المعلومات الكافیة تم

الرسوم الجمركیة والرسوم على استھالك بعض : وتشمل ھذه الضرائب ما یلي. استثمار المؤسسات
، إضافة إلى أرباح ٢٠٠٢المنتجات بما فیھا الضریبة على القیمة المضافة المفروضة منذ العام 

ً الرسوم البلدیة والضرائب األخرىالمؤسسات ال  .عامة وأخیرا
  

الع على حسابات البلدیات الكبیرة  ّ وقد تمّت مراجعة الرسوم البلدیة الواردة في ھذه الدراسة بعد اإلط
ا الرسوم المفروضة في . ٢٠٠٥و ٢٠٠٤والمتوسطة لألعوام  وحسابات عینة من البلدیات الصغیرة أمّ

ّ تقدیر ھا من خالل المؤشرات المستنتجة من حسابات الخزینة العامة التي السنوات األخرى فقد تم
ل بعض الرسوم لحساب البلدیات ُحصّ ً لتوازن حسابات . ت ً من التصحیح ضروریا كما وتتضمن ھامشا

ّم الحصول علیھا من قطع حسابات الدولة. القطاع العام یبیّن الجدول رقم  .أما الضرائب األخرى فیت
ر مختلف أنو) ٣٠( ّ  ٢٠٠٦اع الضرائب غیر المباشرة ورسوم االستھالك ما بین األعوام تطو
  .٢٠١٠و
  

 ٣٠جدول رقم 
  ٢٠١٠-٢٠٠٦ھا الضرائب غیر المباشرة حسب نوع

  ملیار لیرة لبنانیة                                                                               
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ الضریبة نوع

 810 768 686 556 461 لرسوم الجمركیةا
 344 5 917 4 600 3 580 2 349 2 رسوم االستھالك

 708 2 446 2 020 2 006 2 423 1 أرباح المؤسسات العامة
 453 396 350 292 259 طوابع ورسوم أخرى 

 748 520 601 349 469 رسوم البلدیات والتصحیحات
 848 1- 333 2- 478 2- 501 1- 396 1-  اإلعانات - 

 215 8 715 6 779 4 282 4 566 3 المجموع
حت أرقام األعوام : مالحظة   .أصبحت اإلعانات تشمل تقدیمات الخزینة إلى مصلحة كھرباء لبنان. ٢٠٠٩إلى  ٢٠٠٦صحّ

  
ّضت بین الرسوم الجمركیةبعد أن كانت  ، نتیجة السیاسة الحكومیة الھادفة إلى  ٢٠٠٣و ٢٠٠١قد خف

الضریبة على القیمة المضافة، عادت ھذه الرسوم لترتفع في العام ھذه الرسوم بدریجي لالت ستبدالاال
ا بوتیرة نمو متدنیة عن وتیرة نمو الواردات ٢٠٠٤ وتراجعت نسبة الرسم الجمركي من أصل . وإنمّ

 ٢٠٠٨العام % ٢٫٨و ٢٠٠٧العام % ٣٫١إلى  ٢٠٠٣العام % ٤٫٣قیمة الورادات الجمركیة من 
  .٢٠١٠العام % ٣و ٢٠٠٩ العام% ٣٫١و
  

ً من ) ٣١(یبیّن الجدول  ً كبیرا ّ جزءا ن من الضریبة على القیمة المضافة  رسوم اإلستھالكأدناه أن ّ یتكو
  .٢٠٠٢المفروضة منذ العام 
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  ٣١ رقم جدول
  ٢٠١٠ -٢٠٠٦ رسوم االستھالك حسب نوعھا

 ملیار لیرة لبنانیة      

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  الرسم نوع
 193 3 889 2 584 2 803 1 660 1 على القیمة المضافة -
 347 277 246 211 162 على التبغ -
 148 123 107 84 64 من المطارعلى السفر  -
 040 1 999 112 185 230 على المحروقات -
 598 614 539 287 217  تسجیل السیارات على -
 18 15 13 11 16  غیرھــا-

 344 5 917 4 600 3 580 2 349 2 المجموع
 

، بلغ متوسط نمو الضریبة على القیمة المضافة ما نسبتھ ٢٠٠٧و ٢٠٠٤في الفترة الممتدة بین األعوام 
نویاً % ٥٫٩ و . س ذا النم غ ھ د بل ام % ٤٣٫٢وق ام % ١١٫٨و ٢٠٠٨الع ام % ١٠٫٥و ٢٠٠٩الع الع

ات . ٢٠١٠ ر البیان ً إلى عدم توافر حسابات ختامیة للدولة تعتب ة اولكن نظرا ى لمالی ً إل تنادا ة، واس مؤقت
ة المضافة  ى القیم ریبة عل ي للض ل النمو الحقیق ّ د . ٢٠٠٨عام  %٢٩تقاریر وزارة المالیة بلغ معد وق

زینأدّت سیاسة المحافظة على استقرار أسعار  ا البن ى المحروق رائب عل اض الض ى انخف ورة إل ت بص
ین  ة ب ام . ٢٠٠٨و ٢٠٠٤منتظم ي ع ة ا٢٠٠٩وف ت الحكوم ن ّ ى ، تمك رائب عل ع الض ن رف ة م للبنانی

دارھاالمحروقات بفضل انخفاض أسعار استیرا اع مق ر ارتف ا یفسّ ام. دھا، مم ي الع ارتفعت  ٢٠١٠ وف
  .نتیجة االرتفاع الطفیف في استھالك البنزین )%٤٫١+(الضرائب على المحروقات بنسبة 

  
ب  َسَ ت ْ ُح ّ  أرباح المؤسسات العامةوت د أسعار السلع على أنھا رسوم على السلع ألن الدولة ھي التي تحدّ

لت أرباح المؤسسات العامة العاملة في مجال االتصاالت . والخدمات التي تنتجھا ھذه المؤسسات سجّ
ً خالل السنوات األخیرة ً ملحوظا ملیار لیرة  ١٤١إرتفعت ھذه األرباح من : السلكیة والالسلكیة نموا

ً العام ١ ٣١٠إلى  ١٩٩٧لبنانیة العام  ً الع ١  ٤٥٦و ٢٠٠٤ ملیارا رت بـوق. ٢٠٠٥ام ـملیارا  ٢٩٨ ــِـدّ
ً  ١ ٦٦٠و ٢٠٠٦ملیار لیرة لبنانیة العام  ١ ً العـملی ١ ٧٣٤و ٢٠٠٧ام ــالع  ملیارا و  ٢٠٠٨ام ـارا

ً العام  ٢ ٠٥٤ ل كامل أرباح قطاع االتصاالت العائدة للدولة ٢٠١٠وفي العام . ٢٠٠٩ملیارا ّ ، لم تحو
رتو. ل.ملیار ل ٩٥٧ھذا القطاع إلى  یرادات المیزانیة الناجمة عنإلى الخزینة وانخفضت إ  ،قدّ

. ل.ملیار ل ٢ ٢٨٧األرباح الفعلیة الناجمة عن قطاع االتصاالت والعائدة للدولة والبلدیات بما مقداره 
  .وقد اعتمدنا ھذا الرقم في الحسابات الوطنیة

 
مة للمؤسسات العامةأما  ّ جدول : (حسابات الدولة فھي على الشكل التالي والتي ترد في اإلعانات المقد
  ).٣٢رقم 
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  ٣٢جدول رقم 
  ٢٠١٠-٢٠٠٦ العامةاإلعانات الى المؤسسات 

 ملیار لیرة لبنانیة      

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ المؤسسة
 797,3 1 258,5 2 430,0 2 479,0 1 370,0 1 مصلحة كھرباء لبنان

 25,6 45,0 30,7 - 5,0 مكتب القمح والشمندر السكري
 14,2 18,1 10,0 15,9 13,0 النقل المشترك مصلحة
 8,0 7,0 4,0 4,0 4,0 لبنان تلفزیون
 3,3 4,0 3,0 2,0 4,0 غیرھا

 848,3 1 332,6 2 477,7 2 500,9 1 396,0 1 المجموع
  

ل اإلعانات التي تمنح لمؤسسة كھرباء لبنان في مصروفات موازنة الدولة، بل تس ل في ال تسجّ جّ
ّھا سلفات ممنوحة للمؤسسات العامة وقد اعتبرت عملیات مالیة في  حساب الخزینة العامة على أن

ولكن یقضي األسلوب الجدید المعتمد باعتبار ھذه السلفات عملیات توزیع . حسابات السنوات السابقة
وتجدر  .افق مع ذلكوبالتالي، تمت مراجعة حسابات السنوات السابقة بما یتو. أولي ال عملیات مالیة

م إلى مزارعي التبغ والتي نجھل قیمتھا تستنتج  ّ ّ اإلعانات غیر المباشرة التي تقد ً إلى ان اإلشارة أیضا
ّع  .من الضرائب على التبغ المصن

  
 االستخدامات الوسیطة) د

 
تساوي االستخدامات الوسیطة عملیات شراء السلع والخدمات االستھالكیة من قبل وحدات االنتاج 

ً منھا التغیّر في المخزون، ویتم تقییمھا بأسعار السوق أي مشتملة كلّ الرسوم  .مخصوما
  

ّ عرض االستھالك الوسیط لمختلف قطاعات النشاط االقتصادي في الفصل األول من الجزء  وقد تم
  .األول

  
  

  حساب اإلستثمار وتخصیص المداخیل األولیة. القسم الثاني
 

د بالمداخیل األولیة كل فة عوامل اإلنتاج وغیرھا من العناصر التي تدخل في قیمة الناتج المحلي یُقصَ
ل حساب استثمار وتخصیص المداخیل األولیة، لجھة الموارد، الناتج المحلي ال. القائم وسائر  قائمویسجّ

لھ ل، لجھة . ا العمالء االقتصادیون الوطنیونأنواع المداخیل األولیة التي یحصّ كما ویسجّ
وازن لھذا . العمالء الوطنیینالمداخیل األولیة المدفوعة من قبل  االستخدامات، ویستنتج من البند المُ

ّ وضع حساب استثمار وتخصیص . الوطني القائمالحساب ثاني المجامیع أھمیة وھو الدخل  ّھ تم وبما أن
  .ر الدخلبحسب منظو قائمالمداخیل األولیة لوحدات اإلنتاج فقط، فھو یسمح بتفصیل الناتج المحلي ال

 
  لقائممنظور الدخل الخاص بالناتج المحلي ا) أ

  
بحسب كلفة عوامل اإلنتاج وغیرھا من  قائمالتالي توزیع الناتج المحلي ال) ٣٣(یظھر الجدول 

أي الرواتب واألجور وملحقاتھا والضرائب غیر المباشرة على المنتجات : العناصر الداخلة في قیمتھ
  .وغیرھا من المداخیل واالھتالكات صافیة من اإلعانات والفوائد
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  ٣٣ رقم جدول
  ٢٠١٠ -٢٠٠٦ على عوامل اإلنتاج الناتج المحلي القائمتوزیع 

  ملیار لیرة لبنانیة      

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ قائمعناصر الناتج المحلي ال
 215 8 715 6 779 4 282 4 566 3 المنتجات /الرسوم ناقص اإلعانات

 632 4 837 3 740 2 631 3 925 2 الفوائد
 391 36 408 34 277 30 923 24 503 22 خرىاألمداخیل الجور واأل

 728 6 276 7 952 6 788 4 457 4 ) رصید(اھتالك 
 965 55 235 52 748 44 624 37 451 33  قائملالناتج المحلي ا = المجموع

  
لھا المؤسسات اإلنتاجیة واإلدارات مجموع تكالیف العمالة الت وملحقاتھا الرواتب واألجورتمثل  ي تتحمّ
ُستخلص الرواتب واألجور المدفوعة من قبل اإلدارات العامة من حسابات القطاع العام وقد . العامة وت

رھا في الجدول رقم  ّ ّ عرض تطو ا الرواتب ). انظر الجزء األول، الفصل األول، القسم الثامن( ١٠تم أمّ
ّ تقدیرھا ضمن إطار واألجور وغیرھا من تكالیف العمال ة التي تدفعھا المؤسسات اإلنتاجیة فقد تم

: قائمبفضل معطیات االستقصاءات، وقد بلغت حصتھا من الناتج المحلي ال ١٩٩٧وضع حسابات سنة 
ولسوء الحظ ال تتوافر . في القطاع التسویقي% ٢٩٫١في القطاع اإلداري و% ٨٣٫٢%: ٣٥٫٥

ر ھذه الحصة ٢٠١٠و ١٩٩٨ن معلومات وافیة عن الفترة الممتدة بی ّ ّ استقصاء العام . لمعرفة تطو وإن
عدا (مؤسسة خدمات  ٢٧٠مؤسسة صناعیة و ٢٤٠الذي شمل مؤسسات كبیرة الحجم بما فیھا  ٢٠٠٤

 ٩٦و) المؤسسات العاملة في مجال االتصاالت السلكیة والالسلكیة والخدمات المالیة وخدمات التعلیم
 ٢٠٠٢ف العمالة من أصل إجمالي القیمة المضافة في عامي مؤسسة تجاریة، أظھر نسب تكالی

  :كالتالي ٢٠٠٣و
  

  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  القطاع
  %٢٤٫٢  %٢٤٫٦  الصناعة
  %٣٢٫٩  %٣٢٫٤  الخدمات
  %١٠٫٩  %١٠٫٥  التجارة

  
تھا وزارة الصناعة حول نشاطات المؤسسات التي تستخدم خمسة دّ عبحسب دراسة إحصائیة صناعیة أ

ً إلى القیمة المضافة ٢٠٠٧ام موظفین او أكثر في الع   %.٢٦٫٧، بلغت نسبة األجور نسبة
  

لت، في المقابل ً منھا اإلعانات  -حصة الضرائب غیر المباشرة  سجّ الناتج المحلي  من -مخصوما
ً في األعوام قائمال ً ھاما ما ّ % ١٤٫٩إلى  ١٩٩٧العام % ٩٫٦، إذ ارتفعت من ٢٠٠٤إلى  ١٩٩٧، تقد

 ٢٠٠٢االرتفاع األخیر عن فرض الضریبة على القیمة المضافة في شباط وقد نجم ھذا . ٢٠٠٤العام 
ّساع قاعدة ھذه الضریبة في السنتین التي تلتھما ى تراجع ٢٠٠٦و ٢٠٠٥ولكن في العامین . وات ، أدّ

تھا في الناتج المحلي ال % ١٣٫٣إلى  قائماالستھالك إلى انخفاض الضرائب غیر المباشرة وتراجع حصّ
ّ إلى  ، عادت حصة الضرائب غیر المباشرة في ٢٠٠٧ومع انتعاش االستھالك في العام  %.١٠٫٥ثم

تراجعت ھذه الحصة من جدید لتصل  ٢٠٠٨في العام %. ١١٫٢وارتفعت لتبلغ  قائمالناتج المحلي ال
ّ عادت لترتفع في العام % ١٠٫٥إلى  مة إلى مصلحة كھرباء لبنان، ثم ّ نتیجة زیادة اإلعانات المقد

، أدّى ٢٠١٠وفي العام . كبیر في الضرائب على المحروقاتنتیجة االرتفاع ال% ١٢٫٧إلى  ٢٠٠٩
ة الضرائب الصافیة من اإلعانات على  مة لمصلحة كھرباء لبنان إلى رفع حصّ ّ انخفاض اإلعانات المقد

  . قائممن الناتج المحلي ال% ١٤٫٥المنتجات إلى 
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إلى أصحاب ھذه الرسامیل، وھي مؤسسات ن قبل الالرسامیل المالیة المدفوعة م عائدات الفوائد تمثل
ّ ھذه الفوائد ال تستعمل في . ال تتضمن الفوائد التي تدفعھا اإلدارات العامة ومن المتعارف علیھ أن

ً من الناتج المحلي ال   .قائمتقدیر اإلنتاج غیر التسویقي وبالتالي فھي ال تشكل جزءا
  

 ٣٤ رقم جدول
  واالدارات المدفوعة من قبل مؤسسات اإلنتاجفیة المصرالفوائد مصروفات احتساب 

 ٢٠١٠ -٢٠٠٦  
 ملیار لیرة لبنانیة  

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  المصارف بیانات
      المقبوضة الفوائد

 645 3 545 3 173 3 754 2 502 2 على سندات الخزینة  
 575 889 744 1 047 1 047 1 من غیر المقیمین  
 953 6 551 5 074 4 009 5 173 4 من مدینین آخرین  

 173 11 985 9 992 8 810 8 722 7 المجموع
 442 7 902 6 046 6 386 6 413 5 الفوائد المدفوعة  إلى المودعین

 0٫666 0,691 0,672 0,725 0,701 الفوائد المقبوضة مننسبة الفوائد المدفوعة 
ّة للمودعین على حساب           :احتساب الفوائد المستحق

 428 2 451 2 134 2 996 1 754 1 دارات العامة اإل  
 383 615 173 1 759 734 غیر المقیمین  
 632 4 837 3 740 2 631 3 925 2 مؤسسات القطاع الخاص  

 442 7 902 6 046 6 386 6 413 5  المجموع
 

سابات الواردة في في الح المؤسسات اإلنتاجیة، تناولنا ھادوبھدف تقدیر مصروفات الفوائد التي تتكبّ 
ّ توزیع الفوائد التي . ھذه الدراسة فوائد الودائع لدى المصارف التجاریة ومصارف االستثمار وقد تم

ً لحتدفعھا المصارف ب وتجدر اإلشارة إلى أن . صة دینھم إزاء المصارفین العمالء المدینین وفقا
ً من الفوائد التي تقبضھا المصارف ینجم عن أجور خدمات الو مھا ھذه جزءا ّ ساطة المالیة التي تقد

  .)أعاله ٣٤انظر الجدول رقم ( المصارف
  

ّ الفوائد التي یدفعھا القطاع الخاص  إلى أصحاب ) المؤسسات التجاریة بشكل أساسي(وبالتالي، فإن
رت بـ  ً العام  ٣ ٨٣٧و ٢٠٠٨العام  .ل.ملیار ل ٢ ٧٤٠الودائع بواسطة المصارف قدّ  ٢٠٠٩ملیارا

. بالتتالي قائممن الناتج المحلي ال% ٨٫٣و% ٧٫٣و% ٦٫٠أيّ بنسبة  ٢٠١٠العام  ملیاراً  ٤ ٦٣٢و
  .فقط% ٥٫٣، بلغت الحصة ما نسبتھ ١٩٩٧في العام 

  
ا الفوائد التي یدفعھا القطاع العام والتي ال تدخل في قیمة الناتج المحلي ال ، وإنما تندرج في قائمأمّ

ُشتق من حسابات اإلدارات العامة بعد حساب التوزیع األولي بحسب ما ھو متعارف عل ً، فت یھ دولیا
ر ھذه األخیرة بحسب المعطیات الواردة في الجدول . خصم قیمة الخدمات المصرفیة ّ من ) ٣٤(وتقد

لھا المصارف من  خالل تطبیق نسبة قیمة الخدمات المصرفیة من أصل الفوائد على الفوائد التي تحصّ
ر أعباء الدین العام وتوزیعھا بین فوائد وخدمات مصرفیةیبیّن الجدول التال. سندات الخزینة ّ   .ي تطو
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  ٣٥رقم  جدول
  ٢٠١٠ - ٢٠٠٦تطور خدمة الدین العام وحصة الفوائد منھ 

   ملیار لیرة لبنانیة

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ أعباء الدینتقسیم 
 424 6 840 5 067 5 328 5 375 4 خدمة الدین

 490 1 365 1 278 1 935 903 یةمصرفقیمة الخدمات ال -
 934 4 475 4 789 3 393 4 472 3 الفوائد المدفوعة= 
  

ّف من األنصبة المدفوعة ألصحاب رؤوس األموال العاملین في مجال اإلنتاج أنواع الدخل األخرى  تتأل
 ١٩٩٧ام وقد خضعت ھذه اإلیرادات إلى تقدیر إجمالي ع. ومن المداخیل المختلطة للمتعھدین الفردیّین

رت ھذه المداخیل للعام . وتبقى حصص أرباح حاملي األسھم غیر معروفة  ١٩٩٧وكما الرواتب، قدّ
  %.٤٢٫٣ قائمفقط، وقد بلغت حصتھا النسبیة من الناتج المحلي ال

  
ً من  ّف الرواتب والمداخیل عدا الفوائد في بند واحد اعتبارا ونتیجة لعدم توافر المعلومات الكافیة تصن

  .١٩٩٨العام 
  

ً إلیھ القیمة المقدرة  االھتالكات وفي الواقع، تعتبر رصید حساب استثمار مؤسسات اإلنتاج مضافا
ّ عرض ھذا العنصر األخیر في الجدول االھتالك رأس المال الثابت لإلدار ) ١٠(ت العامة، وقد تم

  .الذي یبیّن احتساب قیمة االنتاج غیر التسویقي
 
 مالوطني القائاحتساب الدخل ) ب
 

وازن لحساب استثمار المداخیل األولیة وتخصیصھا لجملة العمالء  الوطني القائمیساوي الدخل  البند المُ
ً إلیھ رصید  القائموھو بالتالي یساوي الناتج المحلي . االقتصادیین الوطنیین  –الموارد (مضافا

ّ . من العالم الخارجيللمداخیل األولیة الذي یساوي صافي مداخیل العوامل الواردة ) االستخدامات ویتم
لة في الفصل التالي) ٢٨الجدول ( S.2ھذه األخیرة من حسابات العالم الخارجي  استخالص  .المفصّ

  
ّ تفصیل رصید أنواع المداخیل األولیة الثالثة  في الجدول ) الفوائد والمداخیل األخرى، األجور(وقد تم

)٣٦.( 
 

 ٣٦ رقم جدول
نات الدخل  ّ  ٢٠١٠ -٢٠٠٦ الوطني القائممكو

 ملیار لیرة لبنانیة    

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ الوطني القائمعناصر الدخل 
 965 55 235 52 748 44 624 37 451 33 قائمالناتج المحلي ال
 190- 523- 131- 76 277  الصافیة الفوائد الخارجیة

 5- 653 874 301- 487-  األخرى  الصافیة المداخیل الخارجیة
 769 55 366 52 491 45 400 37 242 33  الوطني القائملدخل ا=  المجموع

  
 الوطنيالدخل نمو تدني نسبة أدّت إلى و ألربع سنوات المداخیل الخارجیة الصافیة أن تدھورتبعد 
: ٢٠٠٧و ٢٠٠٦ین في العام زخمھا، استعادت ھذه المداخیل القائمالناتج المحلي نسبة نمو  عن القائم

ً إلى  األجانب بنسبة ضئیلة وارتفعت مداخیل اللبنانیین  انخفضت عمالةلبنان،  فمصر تقدیراتاستنادا
ومن ناحیة أخرى، أدّى انخفاض معدالت الفوائد في الخارج إلى . العاملین في الخارج بشكل ملحوظ

بنانیین على توظیفاتھم في الخارج ّ وفي العام . تجاوز الفوائد المدفوعة لغیر المقیمین تلك المدفوعة لل
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، أدى انخفاض مداخیل التوظیفات في الخارج  وجمود مداخیل اللبنانیین العاملین في الخارج ٢٠١٠
من حیث القیمة  لقائمللناتج المحلي ا% ٧٫١مقابل % ٦٫٥+ :الوطني القائمإلى تباطؤ نمو الدخل 

  .اإلسمیة
  
   

  حساب التوزیع الثانوي للدخل . القسم الثالث
  

ل حساب التوزیع الثانوي وموارد العمالء  قائمال خل، من حیث الموارد، الدخل الوطنيللد یسجّ
الوطنیین الناجمة عن أنواع التحویالت المختلفة كالضرائب المباشرة واالشتراكات والتقدیمات 

ّ تسجیل تسدید تلك التحویالت من قبل العمالء الوطنیین على أنھا . االجتماعیة والتحویالت الجاریة ویتم
ً إلیھ صافي  الوطني القائمتالي یساوي البند المُوازن لھذا الحساب الدخل وبال. استخدامات مضافا

وبالتالي نحصل على حاصل ثالث یفید في دراسة أداء . التحویالت الجاریة القادمة من الخارج
  ".المتاحالدخل الوطني القائم " ي وھو ما یعرف بـ االقتصاد الوطن

 
 الضرائب المباشرة) أ
 

شرة ھي مبالغ إلزامیة تقتطعھا اإلدارات العامة من موارد العمالء الوطنیین ویتم الضرائب المبا
 .تسجیلھا في استخدامات القطاع الخاص وفي موارد اإلدارات العامة

  
وتشبھ الضریبة . الضریبة على الدخل والضریبة على األمالك: ھناك نوعان من الضرائب المباشرة

ّ احتسابھا مع الضرائب المباشرة على السیارات الخاصة الضریبة المف روضة على األمالك وقد تم
المبالغ التي ) ٣٧(ویظھر الجدول . بخالف التصنیف اإلداري الذي یدرجھا في رسوم االستھالك

  . تستوفیھا اإلدارة المركزیة من ھذه الضرائب مثلما ظھرت في الحسابات الختامیة للدولة
  

 ٣٧ رقم جدول
  ٢٠١٠ -٢٠٠٦ حسب نوعھاتوزیع الضرائب المباشرة 

 ملیار لیرة لبنانیة
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ الضریبة نوع

 050 2 839 1 564 1 142 1 184 1 ضریبة الدخل
 088 1 808 786 526 579 على األمالك الضریبة
 439 441 385 276 265 على السیارات الضریبة
 577 3 089 3 735 2 944 1 029 2 المجموع

  
 كات االجتماعیةاالشترا) ب

 
لة من قبل  تشمل االشتراكات االجتماعیة التي تمكنا من إحصائھا في ھذه الحسابات االشتراكات المحصّ
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والمبالغ التي تقتطعھا الدولة من رواتب الموظفین الحكومیین 

ق إلى الم. لتغذیة صندوق التقاعد ّ ھذه الدراسة لم تتطرّ ساھمات اإللزامیة في صنادیق أخرى غیر أن
ّق بھذا الموضوع   .كتعاونیة الموظفین الحكومیین، وذلك بسبب عدم وجود معلومات إحصائیة تتعل

 
ویفترض بجمیع االشتراكات، بما فیھا تلك التي یدفعھا أرباب العمل إلى الصندوق الوطني للضمان 

مین إذ  َخدَ ست ّ االجتماعي، أن تكون مدفوعة من قبل المُ یتم احتسابھا ضمن تعویضات العمل ویتم
  .تسجیلھا على أنھا موارد لإلدارات العامة
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درج المبالغ المدفوعة من قبل الدولة إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في الموازنة في بند  ُ وت
ف متعاقدین ال یتمتعون بصفة  ّ التحویالت ولیس على أنھا اشتراكات متوجبة على ربّ عمل یوظ

 ٦٠(تبقى تلك المدفوعات غیر منتظمة . موظفین الحكومیین وبالتالي یخضعون إلى قانون العملال
ً العام  ٨٠و ٢٠٠٠ملیار لیرة لبنانیة العام  ً العام  ٣٤٠و ٢٠٠٤ملیارا ً العام  ٢٢٠و ٢٠٠٥ملیارا ملیارا

ً العام ملیار ١٠٠، و٢٠٠٦ ا). ٢٠٠٨ا ّ استثناء ھذه المدفوعات من أجور العمّ ل ومن وقد تم
  .االشتراكات االجتماعیة

  
 ٣٨ رقم جدول

 ٢٠١٠- ٢٠٠٦االشتراكات االجتماعیة المدفوعة من قبل العمالء االقتصادیین 
  ملیار لیرة لبنانیة      

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  نوع االشتراك
 340 1 306 1 025 1 049 1 865 االشتراكات في صندوق الضمان اإلجتماعي

 112 95 85 79 85  لحكومیینإشتراكات الموظفین ا
 452 1 402 1 110 1 128 1 951   المجموع

  
 التقدیمات االجتماعیة) ج

 
لة في  )II.2(تظھر التقدیمات االجتماعیة على أنھا موارد في الحساب  وھي تفوق تلك المسجّ

ّ بعض األسر المقیمة تحصل باإلضافة إلى التقدیمات المحلیة، على  معاشات االستخدامات باعتبار أن
رت معاشات التقاعد المدفوعة من الخارج بـ . تقاعد تدفعھا جھات غیر مقیمة ملیار لیرة  ٢٣وقدّ قدّ

وبقیت مستقرة خالل الفترة التي . بفضل االستقصاء حول األوضاع المعیشیة لألسر ١٩٩٧لبنانیة عام 
  .  تلت بسبب عدم توافر المعلومات

 
  ٣٩رقم  جدول

 ٢٠١٠ - ٢٠٠٦ حسب نوعھا المحصلة عیةاإلجتما توزیع التقدیمات
  ملیار لیرة لبنانیة    

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  نوع التقدمة
 083 1 020 1 885 939 829 تقدیمات صندوق الضمان اإلجتماعي 

 587 548 492 536 451 تعویضات المرض   
 262 245 241 224 231 التعویضات العائلیة   
 234 226 152 179 147 تعویضات نھایة الخدمة   

      معاشات التقاعد المدفوعة
 399 1 316 1 016 1 924 935 من الدولة   
 28 26 25 24 23 من الخارج   

 510 2 360 2 926 1 872 1 787 1   المجموع
 

مھا العمالء الوطنیین  ا التقدیمات التي یقدّ لة لجھة االستخدامات(أمّ ّ فھي تقتصر على ) المسج
والبدالت التي یدفعھا الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وعلى معاشات التقاعد التي التعویضات 
ً العام  ٨١٢إلى  ١٩٩٧ملیار لیرة لبنانیة العام  ٤٠٧وقد ارتفعت األولى من . تدفعھا الدولة ملیارا

ّ إلى  ٢٠٠٤ ً العام  ١ ٠٢٠ثم ً العام  ١ ٠٨٣و ٢٠٠٩ملیارا  ٥٢٨، وارتفعت الثانیة من ٢٠١٠ملیارا
ّ إلى  ٨٢١إلى  ً ومن ثم ً  ١ ٣١٦ملیارا ً خالل الفترات ذاتھا ١ ٣٩٩وملیارا   .ملیارا
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مھا صنادیق أخرى في الحسابات  ّ وكما االشتراكات اإلجتماعیة، لم یتم التطرّق إلى المنافع التي تقد
   .الواردة في ھذه الدراسة

  
  المتاحالدخل الوطني القائم  التحویالت الجاریة واحتساب) د
  

إیرادات الدولة غیر الضریبیة، : ثالثة أنواع من التدفقات ھي" التحویالت الجاریة"یشمل باب 
مھا الدولة لألفراد والجمعیات وھیئات أخرى مقیمة أو غیر مقیمة من القطاع  ّ والمساعدات التي تقد

ً التحویالت الجاریة من قبل غیر المقیمین إلى المقیمین   .الخاص، وأخیرا
  

ّ استخالص التصحیح یتعلق بالمساعدات مع ھامش من البابین األولین من الحسابات الختامیة للدولة  یتم
مة بواسطة إدارات أخرى   .المقدّ

  
ً إلى األسالیب المستعملة في تقدیر مختلف بنود میزان  ُحتسب التحویالت الخارجیة الصافیة استنادا ت

  .المدفوعات، ویتناول الفصل التالي ھذه األسالیب
  

 40 قمر جدول
لة حسب نوعھا   ٢٠١٠ -٢٠٠٦  توزیع التحویالت الجاریة المحصّ

  لبنانیة ملیار لیرة         

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧  ٢٠٠٦ نوع التحویل
 375 337 336 327 296   ضریبیةالالدولة غیر  إیرادات

 193 211 192 170 175 مساعدات
 507 15 128 15 818 11 505 6 543 6 الخارجیة الصافیة التحویالت
 076 16 677 15 346 12 002 7 015 7 المجموع

  
وازن لحساب التوزیع الثانوي للدخل، الدخل  ً إلیھ المدفوعات  الوطني القائمیساوي البند المُ مضافا

  .أدناه) ٤١(الخارجیة الصافیة على شكل توزیع ثانوي بحسب ما ھو مبیّن في الجدول 
  

  ٤١رقم  جدول
  ٢٠١٠ - ٢٠٠٦المتاح  قائمالدخل الوطني الإحتساب 

  ملیار لیرة لبنانیة     

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  
 769 55 366 52 491 45 400 37 242 33 الوطني القائمالدخل 

 28 26 25 24 23 البدالت الوافدة من الخارج
 525 15 146 15 835 11 512 6 550 6 الخارجیة الصافیة التحویالت

 18- 17- 17- 7- 7-  ناقص العون الدولي
 304 71 520 67 334 57 929 43 808 39 القائم المتاحالدخل الوطني =  المجموع

  
ا جعل نمو ٢٠٠٢إلى  ١٩٩٧بین األعوام  ً، ممّ ، اتخذت التحویالت الخارجیة الصافیة نمطا تنازلیا

، أظھرت ٢٠٠٣عام وفي ال .المتاح في تلك الفترة الوطني القائمیتجاوز نمو الدخل  قائمالناتج المحلي ال
ا جعل نمو ) راجع الفصل التالي(نتائج میزان المدفوعات حركة قویة للتحویالت الوافدة إلى لبنان  ممّ

مقابل % ١٢٫٨(من حیث القیمة الجاریة  قائمالمتاح یفوق نمو الناتج المحلي ال وطني القائمالدخل ال
ّ مستوى التحویالت الخارج). قائمللناتج المحلي ال% ٥٫٥ من الناتج % ١٨٫٣یة الصافیة الذي بلغ وإن
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وعاد لیرتفع  ٢٠٠٥العام  قائممن الناتج المحلي ال% ١٣٫٢إنخفض إلى  ١٩٩٧العام  قائمالمحلي ال
ل میزان ال ٢٠١٠إلى  ٢٠٠٦بشكل ملحوظ في األعوام  . مدفوعات مرة أخرى فوائض كبیرةحین سجّ

لت ھذه التحویالت  ٢٠٠٧في العام  ّ في العام %  ٢٦٫٤مقابل  قائممن الناتج المحلي ال% ١٧٫٢شك
  .٢٠١٠في العام % ٢٧٫٧و ٢٠٠٩في العام % ٢٨٫٩و ٢٠٠٨

  
  

 حساب استعمال الدخل. القسم الرابع
 

ل حساب استعمال الدخل االستھالك الوطني من حیث االستخدامات والدخل ال المتاح  وطني القائمیسجّ
وا. من حیث الموارد خار الوطنيویساوي البند المُ ّ  .زن لھذا الحساب االد

  
ً في العام  ھ إلى االنخفاض الم١٩٩٨بعد أن شھد اإلدّخار الوطني نموا وال سیّما من العام  ستمرّ ، اتجّ

ل االدخار اإلجمالي الذي وصل إلى . ٢٠٠٢وحتى العام  ٢٠٠٠ ّ ّ معد العام % ١٣٫٤وبالتالي، فإن
ر التحویالت الخارجیة ویبدو أن ھذ. ٢٠٠٢العام % ٧٫٧انخفض إلى  ١٩٩٧ ّ ر مرتبط بتطو ّ ا التطو

ً خالل الفترة األخیرة كما یتبیّن من دراسة میزان المدفوعات ً حادا وبالتالي، مع . التي شھدت انخفاضا
ل اإلدّخار ٢٠٠٣انتعاش ھذه التحویالت في العام  ّ تراجع إلى %. ١٢٫٤، بلغ معدّ العام % ١٢ثم

، تجاوز نمو المداخیل المتاحة نمو ٢٠٠٩و ٢٠٠٦وبین . ٢٠٠٥العام % ١٢٫٩ثم ارتفع إلى  ٢٠٠٤
خار الوطني  ّ ل اإلد ّ % ٢٨و ٢٠٠٨العام % ٢٢٫٩و ٢٠٠٧العام % ١٦٫٧االستھالك وبالتالي بلغ معد

خار بنسبة ٢٠١٠في العام . ٢٠٠٩العام  ّ ل اإلد ّ   %.٢٦٫١، انعكس الوضع وتراجع معد
  
  

 حساب رأس المال. القسم الخامس
 

ل حساب رأس المال، من حیث االستخدامات، إجمالي تكوین رأس المال الثابت والتغیّر في  یسجّ
ل، من حیث الموارد، . المخزون والتحویالت الرأسمالیة التي یقوم بھا العمالء الوطنیون ویسجّ

 .المدّخرات اإلجمالیة والتحویالت الرأسمالیة المقبوضة
  

لة في خانة اال ل التحویالت الرأسمالیة المسجّ ّ ستخدامات، مساعدات إعادة اإلعمار التي تدفعھا تمث
ري الحرب والتحویالت المدفوعة إلعادة إعمار جنوب لبنان الدولة وبعد أن كانت قیمة . لعودة مھجّ

ً لتصبح ) ١٩٩٧العام ملیار لیرة لبنانیة  ٤٨١(البدایة ھذه التحویالت مرتفعة في  انخفضت تدریجیا
وإنما إعانات إعادة اإلعمار  عادت حركة، ٢٠٠٥و ٢٠٠٤في العامین  .٢٠٠٣و ٢٠٠٢زھیدة بین 

ً العام  ١٢١و ٢٠٠٤العام  ملیار لیرة لبنانیة ١٢٩بلغت قیمتھا بنسبة طفیفة حیث  .  ٢٠٠٥ملیارا
رت بـ ً العام  ٣٨و ٢٠٠٨ملیارات العام  ٨وقدّ ً العام  ١٤و ٢٠٠٩ملیارا   .٢٠١٠ملیارا

  
لة في خانة الموارد لة في خانة االستخدامات، على وتشتمل التحویالت المسجّ ً عن تلك المسجّ ، فضال

ً إذ . التحویالت الرأسمالیة الصافیة القادمة من الخارج ً تدریجیا ً انخفاضا وقد شھدت ھذه األخیرة أیضا
ً ملیار ٧٢٠إلى  ١٩٩٧ملیار لیرة لبنانیة العام  ١ ٩٣٢تراجعت من   استعادت زخمھاو. ٢٠٠٢عام ال ا

ً العام لیارم ٤ ٣٦٦بعدئذ لتصل إلى  ً العام  ٢ ١٦٥و ٢٠٠٦ا ً العام  ٣ ٩٤٠و ٢٠٠٧ملیارا ملیارا
ً العام  ١٠ ٠٩٣و ٢٠٠٨ ، تراجعت التحویالت الرأسمالیة الصافیة ٢٠١٠في العام .٢٠٠٩ملیارا

ّ ھذه . فقط. ل.ملیار ل ٣ ٨٨٠دمة من الخارج لتبلغ القا ّ أن تقدیرات  ومستندة إلى ةأولیّ  اتتقدیرالإال
  .ة في الفصل التاليمبینعات المیزان المدفو

  
وازن لحساب رأس المال ب ف البند المُ ً أو قدرةلایُعرَ التمویلیة إذا كان  ةالحاج التمویلیة إذا كان إیجابیا

 ً ولكن كما یتبیّن من الجدول . في اإلجمال، لطالما احتاج االقتصاد اللبناني إلى تمویل خارجي. سلبیا
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ً )٤٢(رقم  ل االقتصاد فائضا ت ال، سجّ ّ التمویلیة لدى األسر  قدرةخالل السنتین األخیرتین، إذ تخط
  .التمویلیة لدى مؤسسات اإلنتاج واإلدارت ةبكثیر الحاج

 
  ٤٢رقم  جدول

  بحسب العمالء )  -(التمویل  ة الىأو الحاج(+)  القدرة على التمویل توزیع
 ٢٠١٠-٢٠٠٦  

  ملیار لیرة لبنانیة  

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧  ٢٠٠٦ مل االقتصادياالع
 738 1- 276 2- 257 3- 938 3- 649 3-  اإلدارات العامة

 050 12- 870 10- 820 6- 647 5- 155 3- مؤسسات اإلنتاج
 316 17 035 24 366 13 627 8 512 10 األسر 

 528 3 889 10 289 3 959- 708 3 المجموع
  

ً إلیھا مداخیل األسر التمویلیة  ظام المحاسبة المعتمد، تساوي قدرةبحسب ن مدّخرات ھذه األسر مضافا
عة وصافي التحویالت الرأسمالیة القادمة من الخارج ّ ویفترض أن . المؤسسات اإلنتاجیة غیر الموز

ُدفع ھذه األخیرة بالكامل إلى األسر ّ . ١١ت ّ تعریفھا تعتمد على  قدرةوبالتالي فإن األسر التمویلیة كما تم
ّ سواءالتحویالت الخارجیة الجاریة والر  قدرة، بلغت ٢٠٠٩و ٢٠٠٨في عامي . أسمالیة على حد

 ً وأكثر من  ٢٠٠٨لیرة لبنانیة عام ) تریلیون(ألف ملیار  ١٣أكثر من (األسر التمویلیة مستوى قیاسیا
ت بنسبة كبیرة حاجات ) ٢٠٠٩ألف ملیار عام  ٢٤ ّ لة، وبالتالي تخط بفضل التحویالت الھامة المسجّ

التمویلیة  قدرةانخفضت ال ٢٠١٠في العام . ت التمویلیة خالل ھاتین السنتینمؤسسات االنتاج واإلدارا
ر لتصل إلى    .التمویلیة للعمالء اآلخرین ةل وبقیت تتجاوز الحاج.ألف ملیار ل ١٧لدى األسَ

  
تساوي حاجات مؤسسات اإلنتاج التمویلیة إجمالي تكوین رأس المال الثابت في القطاع التسویقي 

ُخصم على أنھا اھتالكاتوالتغیّر في الم ر الحاج. خزون ناقص المبالغ التي ت ّ ّ تطو  ةوبالتالي فإن
ً عام  ّت تراجعا ر االستثمارات في القطاع الخاص التي سجل ّ التمویلیة لدى مؤسسات اإلنتاج قد تبع تطو

ً في األعوام من  ٢٠٠٥ ً كبیرا   .٢٠١٠إلى  ٢٠٠٧وارتفاعا
  

انخفض ھذا العجز بنسبة ملحوظة . تساوي عجز القطاع العاماإلدارات العامة التمویلیة ف ةأما حاج
من % ١٥٫١وھو كان یمثل . خالل السنتین األخیرتین بعد أن كان یفوق بكثیر قیمة االستثمارات

وفي العام %. ١٠٫٥، تراجعت ھذه النسبة إلى ٢٠٠٧وفي العام . ٢٠٠٢العام  قائمالناتج المحلي ال
ل العجز العاملم ی، ٢٠١٠ ّ م ھو . قائممن الناتج المحلي ال% ٣٫٢ ر مناكث شك ّ ّ ما تقد غیر أننا نذكر بأن

  . العجز في المیزانیة الذي ال یشمل العجز في عملیات الخزینة الخارجة عن إطار الموازنة
  
 

 الحساب المالي. القسم السادس
 

ل الحساب المالي، من حیث االستخدامات، التغیّر في الدیون و ل، من حیث ، كما یسجّ الحقوقیسجّ
التمویلیة أو  قدرةویساوي البند الموازن للحساب المالي ال. الموارد، التغیّر في دیون العمالء الوطنیین

وترتكز أسالیب التقییم المعتمدة . وینجم ھذا التساوي عن مبدأ التوازن العام للحسابات. التمویلیة ةالحاج
ّ بعید على مبدأ التوازن ھذا ّ . في وضع الحسابات إلى حد األسر التمویلیة تترجم  قدرةوھكذا، فإن

ّ تغطیة حاجات مؤسسات اإلنتاج التمویلیة بزیادة  حقوقھابزیادة متكافئة في دیونھا و في حین تتم

                                                
ّف ضمن األسر وإنما ضمن المؤسسات اإلنتاجیة األخرى  ١١ ّ المؤسسات الفردیة ال تصن ً بأن   .نذكر أیضا
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ً یترجم عجز اإلدارات العامة بزیادة في الدین . المساھمات وبالقروض التي یتم الحصول علیھا وأخیرا
 .ن سلفات الخزینةالعام توازي قیمة ھذا العجز صافیة م

  
ّ تبویب المطالبات والدیون الواردة في الحسابات الحالیة بحسب التصنیف الدولي ضمن األبواب  تم

، األسھم أو (F4)، القروض(F3)، األوراق المالیة غیر األسھم (F2)النقد والودائع : األربعة التالیة
 .(F5)المساھمات 

  
ر في النقد والودائع ) أ ّ  التغی

  
ّ النقد والودائع التي أحصیت في ھذه الدراسة تشمل فقط األوراق النقدیة باللیرة اللبنانیة التي  إن

یصدرھا المصرف المركزي والودائع التي یودعھا القطاع الخاص المقیم لدى الجھاز المصرفي 
وموجودات المصارف اللبنانیة الصافیة في الخارج، وھي ال تشمل األوراق المصرفیة بالدوالر أو 

ّ . في المصارف خارج لبنان) عدا الجھاز المصرفي(عمالت األخرى وال ودائع المقیمین بال وقد تم
ً استثناء النقد والودائع العائدة للقطاع العام ّ األرقام المعتمدة مأخوذة من البیانات المتعلقة . أیضا وإن

  .بالكتلة النقدیة الصادرة عن مصرف لبنان
  

ل التغیّر في الكتلة النقدیة ّ ً للقطاع الخاص غیر المصرفي یشك ً للجھاز المصرفي واستخداما . موردا
وتتألف الكتلة بجزء كبیر منھا من ودائع األسر والتغیّر في حساب الصندوق والمصرف للشركات 

ّ ارتفاع التغیّر في الكتلة النقدیة من . غیر المالیة والتي یمكن اعتبارھا زھیدة ملیار  ١٣ ٣٩٠وھكذا فإن
ً العام  ٢٠ ٣٢٣الى  ٢٠٠٨العام  .ل.ل ّ انخفاضھ إلى ٢٠٠٩ملیارا ً في العام  ١٥ ٠٤٥ ومن ثم ملیارا

ر ال ٢٠١٠ ّ   ). أنظر أعاله(التمویلیة لألسر  قدرةھو بجزء منھ انعكاس لتطو
  

  ٤٣ رقم جدول
  ٢٠١٠-٢٠٠٦الصافیة الخارجیة  الجھاز المصرفي جوداتر الكتلة النقدیة وموغیّ ت

  ملیار لیرة لبنانیة    
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧  ٢٠٠٦ النقد نوع
 912 7 165 14 494 12 353 1 987- باللیرة اللبنانیة النقد

 133 7 158 6 895 200 8 077 6 بالعمالت األجنبیة الودائع
 045 15 323 20 390 13 554 9 090 5 الموارد= المجموع 

 012 5 908 11 218 5 070 3 213 4 للمصارف ودات الخارجیةالموجصافي 
 057 20 231 32 608 18 624 12 303 9 االستخدامات = المجموع

  .یحتسب تغییر الودائع بالعمالت األجنبیة بأسعار صرف ثابتة: مالحظة
  

لة في تركیبة النق ّبات القویة المسجّ نة من عمالت أجنبیة ولیرة لبنانیة من التقلبات  دوتأتي التقل ّ المكو
ّھ تم احتساب تغیّرات . والفروقات في الفوائد الظرفیة للثقة في العملة الوطنیة وتجدر اإلشارة إلى أن

  .الودائع في العمالت األجنبیة بسعر صرف ثابت
   

ولجھة االستخدامات، تضاف الزیادة في الموجودات الخارجیة الصافیة التي تملكھا المصارف المقیمة 
یادة في الموجودات الخارجیة الصافیة الز وتساوي. إلى قیمة التغیّر في النقد الذي یملكھ المقیمون

ً منھا ودائع غیر المقیمین، وھي تحتسب بسعر صرف  ودائع المصارف اللبنانیة في الخارج مخصوما
ّ ھذا التغیّر، بحسب تعریفھ، یساوي تغیّر . ثابت وازن لوإن   .میزان المدفوعاتالبند المُ
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ّر األوراق المالیة غیر األسھم) ب   تغی
 

لخزینة اللبنانیة أخذت باالعتبار وأھملت األوراق المالیة العائدة للقطاع الخاص أو وحدھا سندات ا
  .١٢توزیع سندات الخزینة بحسب المكتتبین) ٤٤(ویظھر الجدول رقم  .القطاع الخارجي

 

من حیث االستخدامات، یتم تسجیل تغیّر سندات الخزینة التي یكتتب فیھا المصارف والمقیمون 
ً ألصول توحید الحساباتأما تلك . اآلخرون إضافة . التي تكتتب فیھا اإلدارات المستقلة فتستثنى وفقا

إلى السندات التي یكتتب فیھا المقیمون تعتبر السندات التي یكتتب فیھا غیر المقیمین موارد لإلدارات 
مقیمین ولكن تجدر اإلشارة إلى أن توزیع سندات الخزینة بین مكتتبین مقیمین ومكتتبین غیر . العامة

ً على وجھ الدقة ّ تكون سندات الخزینة باللیرة لبنانیة في حوزة مقیمین وتلك . لیس معروفا ویفترض ان
 .المتداولة بالعمالت األجنبیة خارج المصارف في حوزة غیر مقیمین

  

  ٤٤رقم جدول 
  ٢٠١٠- ٢٠٠٦تغیر سندات الخزینة حسب الجھة المكتتبة 

  ملیار لیرة لبنانیة  

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ تبةتكالم الجھة
 باللیرة اللبنانیة السندات 
 186 029 1 253 475 1 860 دارات العامةاإل

 087 3 288 5 715 6 626 2 344 *المصارف
 110 604 915 919 1 289 وتصحیحات غیرھا

 383 3 922 6 884  7 020 6 493 1 المجموع
 السندات بالعمالت األجنبیة 

 662- 610 1 952- 209 296 3  *المصارف
 95 358 214 69 9 المؤسسات المالیة

 604 685 1- 451 250 864 1-  غیرھا
 37 282 288- 528 442 1 المجموع

ت خارج اإلداراتمجموع السندا   
 425 2 898 6 763 5 836 2 640 3 *المصارف 

 205 962 129 1 987 1 298 القطاع الخاص المقیم
 604 685 1- 451 250 864 1- ینمقیمالغیر 

دالمجموع ا ّ  233 3 175 6 343 7 073 5 075 2 لموح
  مصرف لبنان والمصارف التجاریة* 

  قةبتمت تصحیح أرقام السنوات السا: مالحظة
  

بالعمالت إلى الحلول مكان إصدارات سندات الخزینة إصدارات  اتجھت ،٢٠٠٦إلى  ٢٠٠٤من 
. أثرت المصارف بأكبر نسبة من االكتتابات بھذه السنداتوقد است. رة اللبنانیةسندات الخزینة باللی

   ةــدات الخزینـة سنـي محفظــرف لبنان انخفاضا فـة مصـول میزانیـرت أصـ، أظھ٢٠٠٧ام ـعـي الـوف
مقابل انخفاض بند فروقات القطع المدرج ضمن الخصوم بموجب المادة ) ملیار لیرة لبنانیة ٢ ٥٠٠- (

وإن ھذه الكتابة المحاسبیة لم تحتسب في احتساب اإلصدارات صافیة . لیفمن قانون النقد والتس ١١٥
  .زاد اإلقبال على سندات الخزینة بالعملة الوطنیة ٢٠٠٧ومنذ العام .  من التسدیدات

                                                
١٢  ّ أما السندات التي یكتتب فیھا . سندات الخزینة التي تكتتب فیھا المصارف مأخوذة من میزانیات ھذه المصارف الصادرة عن مصرف لبنانإن

انالجمھور واإلدارات العامة فتحت وافرة من قبل مصرف لبن ً إلى اإلحصاءات المت ة . سب إستنادا العمالت األجنبی ندات ب وتحتسب تغیرات الس
ان. بحسب سعر صرف ثابت اءات مصرف لبن ة وإحص ابات الخزین ین حس ھ ب تھان ب دیر .  ویبدو أن ھناك تفاوت ال یس ى تق الي عمدنا إل وبالت

  .األرقام المعتمدة في الحسابات الوطنیة
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ّر في االئتمانات المصرفیة) ج  التغی
 

لة لجھة االستخدامات تغیّر االئتمانات المصرفیة كما وردت في  اإلحصاءات تمثل المبالغ المسجّ
َف الخزینةتقدیرات المتعلقة بالوضع النقدي إضافة إلى  ل وبسبب . الممنوحة إلى المؤسسات العامة سُ

دة لمجموع المؤسسات المالیة، عدم توافر میزانیة عمومیة م لم تحتسب في النظام المحاسبي المعتمد وحّ
أما لجھة . طار النظام النقديالقروض الممنوحة للقطاع غیر المالي من قبل المؤسسات الخارجة عن إ

َف الخارجیة التي تمنح لإلدارات العامة ل ً صافي السُ ن القروض أیضا  .الموارد فتتضمّ
  

  ٤٥ رقم جدول
  ٢٠١٠- ٢٠٠٦ حسب نوعھا االئتماناتتغیر 

  ملیار لیرة لبنانیة    
َفال نوع ل   ٢٠١٠  ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ سُ

      المصرفیة االئتمانات
 415 9 976 4 778 5 914 163 1 للقطاع الخاص 
 998- 260 2- 807 3- 118- 137 1 )صافیة(للقطاع العام  

 101- 64- 8- 35- 9- ائتمانات
 897- 196 2- 799 3- 83- 146 1 طاع العامقودائع ال-    

 417 8 716 2 971 1 796 300 2 المصرفیة االئتماناتمجموع 
َف ل  288 229 180 235 175 الخزینة سُ
 705 8 945 2 151 2 031 1 475 2 االستخدامات عمجمو

 617- 830 1- 689- 234 1 161  الخارجیة االستدانات
 088 8 115 1 463 1 265 2 636 2 الموارد :مجموعال
 

ُمنح للقطاع الخاص استعادت ً  ٢٠٠٤زخمھا في العام  االئتمانات المصرفیة التي ت لت تباطؤا بعد ان سجّ
ً بین  ، عادت ھذه االئتمانات لتتراجع ثم استعادت زخمھا في ٢٠٠٧و ٢٠٠٥بین  .٢٠٠٣و ١٩٩٧جلیا

 ، تجاوز مجموع االئتمانات صافیة من٢٠١٠و ٢٠٠٩و ٢٠٠٨وفي األعوام . السنتین التي تلت
 ٢٠٠٨العام ملیار لیرة لبنانیة  ٥ ٧٧٨إذ بلغ  ٢٠٠٤التسدیدات بكثیر المستوى الذي كان علیھ العام 

ً العا ٤ ٩٧٦و ً عام  ١ ٤٦٤مقابل  ٢٠١٠ملیارا العام  ٩ ٤١٥و  ٢٠٠٩م ملیارا نجم . ٢٠٠٤ملیارا
ر ) ٤٦(یظھر الجدول . ھذا النمو القیاسي في االئتمانات المصرفیة عن الفائض في السیولة ّ التالي تطو

ً إلى بیانات مصرف لبنان   . توزیع ائتمانات القطاع المالي بحسب القطاع المستفید استنادا
  

ئتمانات عن تلك التي تدرج في دراسة الوضع النقدي ألنھا تشمل االئتمانات التي تمنحھا تختلف ھذه اال
لكنھا تسمح بتحدید التقلبات في توزیع االئتمانات . مؤسسات االئتمان الخارجة عن إطار النظام النقدي

رھا ّ قروض الونالحظ على سبیل المثال أن القروض الممنوحة لقطاع البناء و. بحسب القطاعات وتطو
لت قفزة قویة   .السكنیة الممنوحة لألفراد سجّ
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  ٤٦رقم جدول 
  ٢٠١٠- ٢٠٠٦ ةاإلقتصادیرفیة إلى القطاع الخاص حسب القطاعات المص الئتماناتتغیر ا

  ملیار لیرة لبنانیة  

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ قطاعال
 132 5- 64 34 16- ةعاالزر

 936 226 753 592 31 الصناعة
 199 2 793 745 1 440 111 ءالبنا

 976 1 477 014 1 891 67 التجارة
 892 434 301 1 675 1 782 الخدمات

 049 1 773 235 1 485 254 المالیة المؤسسات
 429 77- 306 190 15 األخرى المؤسسات

 146 3 870 2 937 157 1 885 أفراد
 760 10 492 5 355 7 462 5 130 2 المجموع

 

  

َسَب ُحت ویعكس تغیّر االئتمانات تغیّر . صافیة من الودائعفات النظام المصرفي إلى القطاع العام سل ت
ا یعكس تغیّر القروض ل القطاع العام من . الودائع أكثر ممّ ّ وتعتبر ھذه األخیرة زھیدة، فالمصارف تمو

ّ االكتتابات ال٢٠٠٩و ٢٠٠٨في العامین . خالل االكتتابات في سندات الخزینة ھامة التي قام ، یبدو أن
 ٢٠٠٨ملیار لیرة لبنانیة العام  ٥ ٧٦٣(+بھا مصرف لبنان والمصارف التجاریة في سندات الخزینة 

ً العام  ٦ ٧١٧+و انعكست بجزء كبیر في زیادة ودائع الخزینة العامة لدى مصرف ) ٢٠٠٩ملیارا
ً العام ملیار ٢ ٠٢١+و ٢٠٠٨ملیار لیرة لبنانیة العام  ٣ ٧٩٩ : (+لبنان بشكل ملحوظ في  .)٢٠٠٩ا

ً أضعف ٢٠١٠العام  لت ھذه الودائع نموا ولكن قیمتھا بقیت ھامة بالمقارنة ) .ل.ملیار ل ٨٩٧(، سجّ
دة في مصرف لبنان .ل.ملیار ل ١١ ٤١٩مع ودائع القطاع العام البالغة قیمتھا    .والمجمّ

 
ً مثل مصلحة كھرباء  للمؤسسات العامة سلفات الخزینةال یمكن تحدید قیمة  ً دقیقا فالنظام . لبنان تحدیدا

وتبقى المبالغ المشار . المحاسبي الحالي للقطاع العام ال یتیح معرفة تقسیم االئتمانات بحسب المستفیدین
ّ المبالغ المدفوعة من . إلیھا تقریبیة وتسمح بإیجاد توازن في حسابات اإلدارات العامة ر أن ّ ولكن نذك

ُحتسب على أنھا سلفات بل على أنھا إعاناتلبنان  الخزینة لحساب مصلحة كھرباء   .لم تعد ت
  

ا التي أدرجناھا فھي تلك التي حصل علیھا مجلس اإلنماء واإلعمار استدانات القطاع العام الخارجیة  أمّ
تلجأ الحكومة إلى التمویل . والھیئات الحكومیة األخرى كما وردت في احصاءات مصرف لبنان

  ).یورو بوندز(دار سندات بالعمالت األجنبیة الخارجي بشكل رئیسي من خالل إص
  

 تغیّر األسھم أو المساھمات) د
 

ً أیة معطیات عن میزانیات الشركات وتمثل األرقام المشار إلیھا لجھة االستخدامات . ال توجد حالیا
ً تغیر حقوق األسر على ملكیة مؤسسات اإلنتاج أكانت شركات م كما . أو مؤسسات فردیة ساھمةبالمبدأ

رتـي قـتضمن ھذه األرقام المبالغ المدفوعة من قبل األسر لشراء المساكن الجدیدة، والتوت ــِ  بـ  دّ
وبسبب عدم . بفضل االستقصاء حول األوضاع المعیشیة لألسر ١٩٩٧ملیار لیرة لبنانیة عام  ١ ٣٢٨

تكوین رأسمال  توافر بیانات أخرى عن السنوات التالیة تم تقدیر مساھمة األسر المعیشیة في إجمالي
 . مؤسسات اإلنتاج بحسب المبالغ المتبقیة

  
ر في  ّ ُضاف إلى مساھمات المقیمین استثمارات غیر المقیمین المباشرة التي تقد أما لجھة الموارد، فت

  .راجع الفصل التالي.إطار میزان المدفوعات 
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 الفصل الثاني
  حسابات العالم الخارجي ومیزان المدفوعات

 
 

ل العملی َّ ُسج وازنِة األساسیة ت ات المُنجزة مع العالم الخارجي في أربعة حسابات تستنتج منھا البنود المُ
 : لمیزان المدفوعات

I. ن المیزان التجاري ِ واز   .حساب تبادل السلع والخدمات الذي یساوي بنده المُ
II.      نحساب المداخیل األولیة والتحویالت الجاریة الذي یساوي ِ  .ريالمیزان الجا بنده المُواز
III.وازن ال ١  حاجةالتمویلیة أو ال قدرةحساب التحویالت الرأسمالیة الذي یساوي بنده المُ

 .التمویلیة
III.وازن العجز أو الفائض في میزان المدفوعات ٢  .الحساب المالي الذي یساوي بنده المُ

  
وازنة المختلفة) ٤٧(یعرض الجدول    .ھذه البنود المُ

  
  ٤٧رقم  جدول

 ّ   ٢٠١٠-٢٠٠٦مدفوعات رصدة میزان الأر مختلف تطو
  ملیار لیرة لبنانیة    

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ نوع الرصید
 693 15 493 14 242 13 434 9 016 7 المیزان التجاري

 339 15- 285 15- 586 12- 304 6- 357 6- المداخیل والتحویالت الصافیة الجاریة+ 
 353 792- 656 129 3 659 میزان العملیات الجاریة= 
 881 3- 097 10- 945 3- 171 2- 367 4- تحویالت الرأسمالیة الصافیة ال+ 
 528 3- 889 10- 289 3- 959 708 3- التمویلیة الحاجة/ قدرة التمویلیةال= 
 484 1- 019 1- 929 1- 029 4- 505- التمویل الصافي+ 
 617 830 1 689 234 1- 161-  االئتمانات  
 604- 685 1 451- 250- 864 1  سندات الخزینة  
 497 1- 534 4- 167 2- 544 2- 208 2-  اإلستثمارات المباشرة الصافیة  

 012 5- 908 11- 218 5- 070 3- 213 4- میزان المدفوعات= 
  

ً للبلد، بینما یعتبر الرصید السلبي فائضاً : مالحظة وعلى ھذا . یعتبر الرصید اإلیجابي في حساب العالم الخارجي عجزا
ً خالل الفترة الممتدة بین األساس یك ل فائضا   .٢٠١٠و ٢٠٠٦ون میزان المدفوعات قد سجّ

  
  

  حساب تبادل السلع والخدمات. القسم األول
  

ل في حساب تبادل السلع والخدمات مع العالم الخارجي الصادرات لجھة االستخدامات،  َّ ج ُسَ ت
. الثاني والخامس من الجزء األولسبق وتناولنا ھذه المجامیع في الفصلین . والواردات لجھة الموارد

ّ رصید ھذا الحساب الذي یطلق علیھ اسم المیزان التجاري لھ معنى أشمل من المعنى الجاري  وإن
ً على صافي  ّ عملیات التبادل ھذه ال تقتصر على البضائع وحسب بل تشتمل أیضا للمصطلح ألن

  . صادرات الخدمات
 

ل ا ، انخفض العجز في تبادل السلع ٢٠٠٢و ١٩٩٧بین . زاً لمیزان التجاري في لبنان عجلطالما سجّ
ً نتیجة ركود الواردات ونمو  ٥ 405ملیار لیرة لبنانیة إلى  ٨ ٠٠٩والخدمات مع الخارج من  ملیارا
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ملیار لیرة  ٦  249، ارتفع العجز من جدید إلى ٢٠٠٤و ٢٠٠٣في العامین . الصادرات بشكل ملحوظ
 ّ ً، نتیجة  ٧ 160لبنانیة ثم  ٢٠٠٥في العامین . نمو الواردات بنسبة تفوق نسبة نمو الصادراتملیارا

ً  ٢٠٠٦و  ٩ 434: مستمرّ  ، یزداد العجز بشكل٢٠٠٧نذ العام وم. استقر ھذا العجز على مستواه تقریبا
ً العام  ١٣ 242، و٢٠٠٧العام  .ل.ملیار ل ّ  ٢٠٠٨ملیارا ً العام  ١٤ 493ثم  ١٥ 693و ٢٠٠٩ملیارا

ّل ھذا العجز ١٩٩٧م في العا. ٢٠١٠العام  من االنفاق % ٢٤٫٨و قائممن الناتج المحلي ال% ٣٣، شك
من % ١٥٫٨و قائممن الناتج المحلي ال% ١٨٫٨، لم یعد ھذا العجز یمثل إال ٢٠٠٢العام . الوطني

وناھزت في العام  ٢٠٠٧العام % ٢٠و% ٢٥,١وقد ارتفعت ھذه النسب بالتتالي إلى . اإلنفاق الوطني
ً العام %٢٢٫٨و% ٢٩٫٦: ١٩٩٧في العام مستواھا  ٢٠٠٨ % ٢٧٫٧لتبلغ  ٢٠٠٩، ثم تراجعت قلیال

  %.٢١٫٩و% ٢٨إلى  ٢٠١٠، وعادت وارتفعت في العام %٢١٫٧و
  

ت تقدیرات المیزان التجاري على نحو تنازلي نتیجة تصحیح تقدیرات  ّھ صححّ تجدر اإلشارة إلى أن
  .صادرات الخدمات الصافیة على نحو تصاعدي 

  
 

  حساب المداخیل األولیة والتحویالت الجاریة. الثاني القسم
  

ل ھذا الحساب، لجھة االستخدامات، المداخیل األولیة التي یدفعھا قطاع العالم الخارجي للمقیمین  جِّ یُسَ
ویبیّن، لجھة الموارد، رصید حساب . اللبنانیین إضافة إلى التحویالت الصافیة الوافدة من الخارج

ل المداخیل األولیة التي یدفعھا االقتصاد الوطني لغیر المقیمینتبادل السلع والخدم  .ات ویسجّ
  

وازن لمیزان المدفوعات الجاري وازن لھذا الحساب البند المُ وكما المیزان التجاري، . یساوي البند المُ
ً باإلجمال بالنسبة إلى العالم الخارجي مما یشیر إلى عجز  یكون میزان المدفوعات الجاري إیجابیا

وقد أدّى انتعاش حركة التحویالت في . وترتبط ھذه التغیرات بحركة التحویالت الجاریة. بالنسبة للبنان
وأصبح  ٢٠٠٨إلى انخفاض المیزان الجاري إلى أدنى مستوى لھ في العام  ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨العامین 

ً العام  ً للبنان ٢٠٠٩سلبیا ل بذلك فائضا ً ل، عاد المیزان ا٢٠١٠ا في العام أم. لیسجّ جاري لیصبح إیجابیا
  .لصالح الخارج

  
ر عناصر ھذا الحساب ّ ً لتطو   .نورد في ما یلي عرضا

  
  المداخیل األولیة) أ

   
ً بعوامل اإلنتاج، األجور والفوائد وغیرھا من إیرادات العمل  ف أیضا َ ُعر تشمل المداخیل األولیة، التي ت

  .أو رأس المال
  

ّ تقدیر ١٩٩٧عام  التي یحصل علیھا المقیمون اللبنانیون من  العمل راداتإیاألجور وغیرھا من ، تم
ّ تقدیر ھذه األرقام للسنوات . أجري حول األوضاع المعیشیة لألسر استقصاءالخارج بفضل  وقد تم

ر سفر اللبنانیین إلى الخارج ّر تكرّ ً إلى مؤش أما بالنسبة إلى األجور المدفوعة إلى غیر . التالیة استنادا
رالمقیمین، فقد  ّ ّ ت بالتناسب مع قد ولكن وبعد  .ر القیمة المضافة في قطاعي الزراعة والبناءتطو

ّ اعتماد مؤشرات التغییرات  جدیدة الجدیدة التي أدخلھا مصرف لبنان على میزان المدفوعات، تم
ل إلى أرقام  ر ھذه المداخیل، وإنما من دون التوصّ ّ   ).٢٨راجع الجدول . (أكثر موثوقیةلتطو

  
لة من المقیمین اللبنانیین على توظیفاتھم في الخارج والفوائد المدفوعة إلى غیر ا الفوائد اأمّ  لمحصّ

ّ تقدیرھا من قبل مصرف لبنان في إطار األعمال التي تجري على میزان المدفوعات . المقیمین فیتم
لة التي انخفضت من  ملیار لیرة  ١ ٣٢١وتشیر ھذه التقدیرات إلى تراجع جليّ في الفوائد المحصّ
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ً العام  ٥٤٩إلى  ١٩٩٧لبنانیة العام  لت الفوائد المدفوعة للمستثمرین غیر ٢٠٠٣ملیارا ، في حین سجّ
ً إذ انتقلت من  ً ھاما ً العام   ١ ٦٥٢إلى  ١٩٩٧ملیار لیرة لبنانیة العام  ١ ٠٦٠المقیمین ارتفاعا ملیارا

لة والمدفوعة المنحى الت ٢٠٠٤ وفي العام. ٢٠٠٣ ولكن بقي الرصید  صاعدياستعادت الفوائد المحصّ
ت الفوائد ٢٠٠٥عام ولكن منذ ال). لبنانیة ملیار لیرة ٩٤٦ – ١ ٨١٣( لصالح غیر المقیمین ّ ، تخط

لة من ا أسفر عن فائض إیجابي بلغت قیمتھ  دفوعةاللبنانیین تلك الم المحصّ  ١٤٣لغیر المقیمین ممّ
ً العام  ٢٧٧و ٢٠٠٥العام  ملیار لیرة لبنانیة ً العام  ٧٦و ٢٠٠٦ملیارا ، ٢٠٠٨في العام  .٢٠٠٧ملیارا

 عن الفوائد المدفوعةإیرادات المقیمین من توظیفاتھم في الخارج  إذ تدنتانعكس الوضع من جدید 
ً العام  ٥٢٣- و ٢٠٠٨العام  .ل.ملیار ل ١٣١-: لغیر المقیمین ً العام  ١٩١-و ٢٠٠٩ملیارا ملیارا

٢٠١٠.   
  

ل ا٢٠٠٧حتى العام  ّ لة مع القطاع لحصة األكبر من المداخیل األولیة المتباد، كانت الفوائد تشك
ارتفعت أجور اللبنانیین ومداخیلھم األخرى الناجمة عن أعمالھم في ، ٢٠٠٨ في العام. الخارجي

ض عن تراجع المداخیل الناجمة عن ا ّ ا عو لتوظیفات لدى المصارف الخارج بشكل ملحوظ ممّ
ملیار  ٢٢٥-لعوامل اإلنتاج الناجم عن القطاع الخارجي من وبالتالي، انتقل الدخل الصافي . األجنبیة

ً عام  ٧٤٣+إلى  ٢٠٠٧عام  .ل.ل لعوامل  تراجع الدخل الصافي ٢٠٠٩في عام . ٢٠٠٨ملیارا
ً  ١٣٠+إلى  اإلنتاج ً خالل عامملیارا ً مجددا راجع الجدول () .ل.لیار لم ١٩٦-( ٢٠١٠ وأصبح سلبیا

٢٩.(  
  

 یةالتحویالت الجاریة الصاف) ب
 

ّ إحصاءات جدیّة عن  ّق التحویالت القادمة من الخارج، ولكن ال تتوافر أیة لطالما استفاد لبنان من تدف
كانت الطریقة المعتمدة لتقدیر التحویالت الجاریة تقضي باعتبار كل . طبیعة ھذه التحویالت ومقدارھا

ى أنھا تحویالت وتوزیع ھذه عل" الخطأ والسھو"األموال المتبقیة في میزان المدفوعات أي تحت باب 
األموال المتبقیة بین تحویالت جاریة وتحویالت رأسمالیة بحسب الظروف العامة والسیما وضع 

الرأسمالیة، مع  التحویالتالجاریة و التحویالتلتوزیع الناتجة بین وجاءت مفاتیح ا. االستثمارات
 ؛١٩٩٩ عام ٠٫٨/٠٫٢ ؛ و٢٠٠٤و ١٩٩٨و ١٩٩٧في  ٠٫٧/٠٫٣: تعدیل بسیط، على الشكل التالي

ثالثة  ؛٢٠٠٣ثلث عام /ثلثین؛  ٢٠٠١ عام ٠٫٩/٠٫١ ؛ ٢٠٠٢و ٢٠٠٠في العامین  ٠٫٨٥/٠٫١٥
ً  ٢٠٠٩و ٢٠٠٦عامي  ٠٫٦/٠٫٤؛ و٢٠٠٨و ٢٠٠٧و ٢٠٠٥ربع في /أرباع العام  ٠٫٨/٠٫٢وأخیرا

٢٠١٠. 
  

وفي ظلّ . ٢٠٠٢و ١٩٩٧ كان االتجاه العام للتحویالت الخارجیة الصافیة یمیل نحو االنخفاض ما بین
میل االستثمارات في لبنان إلى االنخفاض، كان من الطبیعي اعتبار أن ھذا االنخفاض قد أثر على 

، تبیّن من الفائض الكبیر ٢٠٠٣وفي العام . التحویالت الرأسمالیة أكثر منھ على التحویالت الجاریة
ّ التحویالت إلى لبنان كانت ضخمة نت ً إلى . یجة زیادة اإلیرادات النفطیةفي میزان المدفوعات أن ونظرا

اتجاه االستثمارات في القطاع الخاص نحو االرتفاع، اعتبرت الزیادة في التحویالت الرأسمالیة أكبر 
لتھا التحویالت  ٢٠٠٥و ٢٠٠٤ھذا الوضع على حالھ في العامین  استقرّ . الجاریة من الزیادة التي سجّ

ل التحویالت مستویات قیاسیة  ٢٠٠٦ومنذ العام  .ولكن بمستوى أضعف آالف  ١٠أكثر من (تسجّ
ألف ملیار  ١٥وأكثر من  ٢٠٠٧آالف ملیار عام  ٨أكثر من  ،٢٠٠٦لیرة لبنانیة عام ) تریلیون( ملیار

   .٢٠١٠عام  .ل.لیار لألف م ١٩وأكثر من  ٢٠٠٩عام  ،ألف ملیار ٢٤و ٢٠٠٨عام  )تریلیون(
  

ُضاف إلى التحویالت الجاریة الصافی لة من ت ة معاشات التقاعد وغیرھا من المنافع االجتماعیة المحصّ
ّ تقدیر ھذه المدفوعات بـ. الخارج بفضل االستقصاء عن  ١٩٩٧ملیار لیرة لبنانیة عام  ٢٣وقد تم

م اعتبرت أنھا بقیت على ھذا  ّ رت بـ.  ٢٠٠٦حتى العام  المستوىاألوضاع المعیشیة لألسر ث ّ قدّ  ٢٤ثم
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ً العام  ٢٥و  ٢٠٠٧العام ملیار لیرة لبنانیة  ً العام  ٢٦و ٢٠٠٨ملیارا ً العام  ٢٨و ٢٠٠٩ملیارا ملیارا
٢٠١٠.  

  
  

 حساب التحویالت الرأسمالیة. القسم الثالث
  

یبیّن ھذا الحساب، لجھة الموارد، المیزان الجاري، ویبیّن، لجھة االستخدامات، التحویالت الرأسمالیة 
  .الصافیة

  
: لیة الصافیة وفق الطریقة ذاتھا التي استعملت لتقدیر التحویالت الجاریةتم تقدیر التحویالت الرأسما

وأدّت طریقة التقدیر ھذه إلى إظھار انخفاض في التحویالت الرأسمالیة الخارجیة . راجع القسم السابق
ً عام  ٤٦٩إلى  ١٩٩٧لیار لیرة لبنانیة عام م ١ ٩١٨من : ٢٠٠٢و ١٩٩٧الصافیة ما بین  ملیارا

ملیار  فأل ٤و ٢لتتراوح بین اكثر أھمیة ھذه التحویالت  اصبحت ٢٠٠٣العام  ومنذ. ٢٠٠٢
ألف ملیار العام  ٣٫٩و ٢٠٠٩آالف ملیار العام  ١٠ولتبلغ  ٢٠٠٨و ٢٠٠٦لیرة لبنانیة بین ) تریلیون(

٢٠١٠.  
    

وازن لھذا الحساب من حیث القیمة المطل ً إلى التوازن العام للحسابات، یساوي البند المُ قدرة قة ونظرا
ً . التمویلیة قتصاد الوطني التمویلیة أو حاجتھاال ً لالقتصاد (كان ھذا الرصید إیجابیا للخارج أي سلبیا

 ٢٠٠٩، ٢٠٠٨، ٢٠٠٦، ٢٠٠٣في ما خال األعوام  ٢٠١٠-١٩٩٧طوال الفترة الممتدة بین ) الوطني
  .٢٠١٠و
  
  

 الحساب المالي. القسم الرابع
 

ل الحساب المالي التغیّر  الذمم لجھة االستخدامات ولجھة الموارد التغیّر في التزامات العالم  فيیسجّ
وازن لویساوي . الخارجي إزاء االقتصاد الوطني ً البند المُ او  یةالتمویل قدرةاللحساب المالي تماما

َف والدیون لكل فئة. التمویلیة الحاجة ل ّ تسجیل صافي السُ  . وقد تم
  

 :االستخداماتلجھة  نجد
  

 الیة غیر األسھم األوراق الم  )أ (
ر مصرف لبنان ھذه . یقصد بھا التغیّر في محفظة سندات الخزینة اللبنانیة التي یملكھا غیر المقیمین یقدّ

 .انظر الفصل السابق، القسم السادس، الفقرة ب. المبالغ
  

 االئتمانات  )ب (
 .ئات العامةھنا نجد فقط االستدانات الخارجیة التي یقوم بھا مجلس اإلنماء واإلعمار وسائر الھی

  
 األسھم والمساھمات )ج (

. من األمالك العقاریة نتاجیةالمؤسسات اإل ملكیة یتكون الجزء األكبر من حقوق غیر المقیمین على
ً إلى تقدیر أجري في إطار وضع الحسابات للعام  ّ تقدیر تغیّر تلك الحقوق في ١٩٩٧واستنادا ، تم

لھا مصرف لبنان في تقدیراتھ لعناصر السنوات التي تلت بالتناسب مع االستثمارات المباش رة التي سجّ
 .میزان المدفوعات
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ل،  التمویلیة، التغیّر الصافي للموجودات الخارجیة للجھاز  قدرةإضافة إلى ال الموارد لجھةنسجّ
ویمثل ھذا التغیّر، بحسب تعریفھ المتعارف علیھ، ". النقد والودائع"المصرفي اللبناني تحت باب 

  . لمیزان المدفوعاتالرصید النھائي 
  

م نالحظ ّ ا تقد لمیزان المدفوعات  أنّ  ممّ ً عام  سجّ ً قویا ً عام و ٢٠٠١عجزا بفضل  ٢٠٠٢فائضا
ً لقرارات باریسمساھمة الھیئات األجنبیة في تمویل الخزینة  ل  ،٢٠٠٣في العام  .٢ اللبنانیة تنفیذا سجّ

ستمرار عملیات شراء سندات الخزینة المزدوج الفوائض أكثر فأكثر بفعل التأثیر میزان المدفوعات 
، بالرغم من النمو القوي ٢٠٠٤وفي العام  .الجاریة التحویالت أوالرأسمالیة  التحویالتومساھمة 

ّى الفائض في میزان المدفوعات عن المستوى الذي كان علیھ في الفترة  الذي سجلتھ التحویالت، تدن
عام ومنذ ال ".یورو بوندز"ني االكتتاب في سندات السابقة بسبب الزیادة الكبیرة في الواردات وتد

وال سیّما في قطاع ، نجم الفائض في میزان المدفوعات عن عودة االستثمارات المباشرة ٢٠٠٥
نجم ھذا الفائض عن الزیادة القویة في التحویالت  ٢٠١٠و ٢٠٠٩، ٢٠٠٨العقارات، وفي األعوام 

  .التمویلیة لالقتصاد الوطني قدرةالتي رفعت ال
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  خاتمة
  
  
 

 ّ  التي أعدّت وفق الطرق اإلحصائیة ٢٠١٠إلى  ٢٠٠٣للسنوات الحسابات اإلقتصادیة ال شكّ في أن
ّيأتاحت  ٢٠٠٢إلى  ١٩٩٧ السنواتحسابات  تقدیرفي  المُستخدمة ر االقتصاد الكل ّ ولكنھا  تقییم تطو

ً لتسھم في ت على خصائص االقتصاد والنظام  طرأتالتغیّرات التي حدید ذھبت إلى أبعد من ذلك أیضا
التي شھدتھا السنوات الماضیة على  الكبرى األحداث السیاسیةتداعیات المالي في لبنان وقیاس 

  :التي استنتجت على ضوء ھذه الحسابات الحقائقأھم  نبذة عنفي ما یلي . االقتصاد اللبناني
  

ّسم ی  ) أ( ّ ماالجھاز اإلنتاجي في لبنان إلت ً  الطلب رتغیّ في وجھ  بالصالبة ى حد الذي یحدث تأثیرا
ة  ّ   في الوارداتأكثر حد

 
ّ دورة النمو التي بدأت  لت  ٢٠٠٤عام في الإن ّ عام ال في استعادت نشاطھا ٢٠٠٦و ٢٠٠٥ نعامیالوتعط

زخم  ٢٠٠٧ ن ال د م لت بمزی ي الوتواص امیف ام  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨ نع ي الع اطؤا ف جلت تب ادت وس وع
م ھذا . ٢٠٠٧في العام  ٨٫٤و ٢٠٠٨في العام % ٨٫٦و ٢٠٠٩في العام % ٩قابل م% ٧: ٢٠١٠ نج

بة  ة بنس عار ثابت و بأس ل نم ّ د ل مع جّ ذي س ب ال ي الطل ة ف دّ ر ح اطؤ أكث ن تب اطؤ ع ل % ٥٫٧التب مقاب
ام % ١٣٫٧ ي الع ام % ١١٫٣و ٢٠٠٩ف ي الع ام % ١١٫٤و ٢٠٠٨ف ي الع ى . ٢٠٠٧ف الي أدّ وبالت

ب تراجع نمو  ى تراالطل وارداتإل و حجم ال ل نم دّ ي مع ة ف ّ د ر ح ع أكث ل % ٣٫١: ج ي % ٢٠٫٧مقاب ف
  .٢٠٠٧في العام % ١٨٫٦و ٢٠٠٨في العام % ١٦٫٩و ٢٠٠٩العام 

  

 
 

ز حركة االستثمارات والطلب الخارجي الدورالسائدة بحسب الظروف )ب(  ّ  البالغ األھمیة ، تعز
 .ضعف ھذا الدورو تُ یّر الطلب أالستھالك الخاص في تغل

  
  
  
  
  
  
  
  

السنة  
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  ٤٨ جدول
نات الطلب في نمو  ّ ً  /الطلب  بالنسبة المئویةمساھمة مختلف مكو   سنویا

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ مكونات الطلب
 2,8 4,6 5,4 4,1 1,0- االستھالك الخاص

 0,6 0,9 0,7 0,7 0,5 االستھالك العام
 0,5 7,4 3,4 4,1 0,5 إجمالي تكوین رأس المال الثابت والتغیّر في المخزون

 1,8 0,3 1,8 2,6 0,0  الصادرات
 5,7 13,1 11,3 11,4 0,0 الطلب اإلجمالي

ن بنسب تحقیق تحتسب مساھمة الطلب في: مالحظة ّ   اإلجمالیة ة قیمة ھذا العنصر من أصل القیمةالنمو من خالل ضرب نمو العنصر المكو
  

بنسب شبھ متساویة في زیادة  ر واالستثمارات والطلب الخارجي، ساھم طلب األسَ ٢٠٠٤ عامفي ال
ً العام الثاني الذي  – ٢٠٠٧ امفي العو. الطلب اإلجمالي ً قویا  كانت مساھمة الصادرات أقلّ  -شھد نموا

 مساھمة اإلستھالك بقدرفي دفع عجلة النمو إلى األمام  ھي التي ساھمت االستثمارات ، حیث أنّ أھمیة
لت ، استعاد طلب األسر د٢٠٠٨عام في ال. أو أكثر ّ وره الھام في تحقیق نمو الطلب في حین شك

ویرجع تدني نسبة نمو الصادرات في . ٢٠٠٩ام في العاالستثمارات السبب الرئیسي وراء نمو الطلب 
، نجم تباطؤ نمو الطلب عن تباطؤ االستثمارات ٢٠١٠في العام . إلى األزمة العالمیة ٢٠٠٩العام 

ّ ما عن ضعف نمو االستھالكالذي حصل بعد سنة من النمو القوي وإلى ح   ).٤٨راجع الجدول ( .د
  

  
 

لت )ج(   تباطؤاً  االستثمارات الخاصة سجّ
  

 واصلتو) من حیث القیمة %١١٫٩(+ ٢٠٠٣ عامالاالستثمارات  انتعشتبعد فترة من التراجع، 
رھا  ّ ّ  %)٢٥٫٦(+ ٢٠٠٤ عامالتطو ً ثم ھذا الجمود إلى  یرجع%). ٠٫٩- ( ٢٠٠٥ عامالشھدت جمودا

نة، إذ كمیات وانخفاض العامةجع االستثمارات ترا ّ الثابت  رأس المالتكوین إجمالي  أنّ  السلع المخز
بفضل تدفق ) من حیث الحجم %٥٫٨ حیث القیمة، من% ٨٫٥(+ واصل نموهفي المؤسسات الخاصة 

على لبنان، زادت  من االعتداءات رغمالب، و٢٠٠٦ عامو. الرسامیل األجنبیة بدافع توظیفھا
ّت ٢٠٠٧وفي العام . من حیث القیمة الحقیقیة% ٣٫٥بنسبة  والعامةصة الخا ثماراتاالست ھذه  سجل

ل نمو قیاسي بلغت االستثمارات ّ نةافي زیادة الینا نذا استثإ% ٢٠٫٤% (٢٥نسبتھ  معد ّ  ).لكمیات المخز
ر  ّ ا تطو تغیّر  ثناءاستب( للمؤسسات الخاصةمن حیث القیمة الفعلیة التكوین القائم للرأسمال الثابت أمّ
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نة ّ ً جدی%) ٢٠٫٥(+ ٢٠٠٨فتواصل في العام  )الكمیات المخز ً ـوبلغ مستوى قیاسیا :  ٢٠٠٩ام ـعالدا
  %.٥٫٨بنسبة  ٢٠١٠وتراجع في العام % ٣٥٫٨ +

  
بین اإلنفاق الوطني واالنتاج الداخلي بنسبة طفیفة خالل السنوات  الفجوة الھیكلیة زادت )د(

  األخیرة
  

مبعد الت والذي أدّى إلى تخفیف الفارق من حیث القیمة النسبیة  ٢٠٠٢-١٩٩٧ األعوامي شھدتھ الذ قدّ
 ٢٠٠٣بین % ٢١و% ٢٠، ارتفع ھذا الفارق لیتراوح بین القائمبین اإلنفاق الوطني والناتج المحلي 

العام % ٢٨و ٢٠٠٩ام عال% ٢٧٫٧و ٢٠٠٨عام ال% ٢٩٫٦و ٢٠٠٧عام ال% ٢٥ولیبلغ  ٢٠٠٦و
 عامال% ١٧٫٧إلى  ١٩٩٧ عامال القائم من الناتج المحلي %٣٠من قد تراجع  بعد أن كان، ٢٠١٠
ر مختلف القطاعات االقتصادیة  التفاوت یرجع اتساع ھذه الفجوة إلى. ٢٠٠٢ ّ الكبیر القائم بین تطو

  .وأسعار االستیراد واإلنتاج
  

 
 

ّل أساسالعجز الت تراجع، بالتوازي ً جاري في السلع والخدمات الذي كان یشك من اإلنفاق % ٢٣٫١ا
ن ـوقد تراوحت ھذه النسبة بی .٢٠٠٢ عامفي المن ھذا اإلنفاق % ١٥٫١إلى  ١٩٩٧عام الوطني 

عام ال% ٢٢٫٨و ٢٠٠٧ عامال %٢٠ثم عادت وارتفعت إلى  ٢٠٠٦و ٢٠٠٣بین % ١٨و% ١٦
  .٢٠١٠في العام % ٢١٫٩و ٢٠٠٩عام ال% ٢١٫٧و ٢٠٠٨

 
 اتراجعھ قطاعات إنتاج السلع واصلت) ه(
 

ةبصورة م قائمالالناتج المحلي  منعة الزراة حصّ  تراجعت ،٢٠٠٥إلى  ١٩٩٧ األعوام بین إذ  ستمرّ
 عنبكثیر  بنسبة ال تزید ٢٠٠٧و ٢٠٠٦ نعامیالت وارتفعت ثم عاد %٥٫٢إلى % ٦٫٧ من انخفضت
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% ٥٫٨انخفضت ھذه الحصة من جدید لتصل إلى  ٢٠١٠و ٢٠٠٩و ٢٠٠٨ األعوامخالل . %٦
من الناتج التصنیعیة وقطاع الطاقة  القطاعاتة حصّ  في المقابل، استمرت. بالتتالي% ٤٫٧و% ٥٫١و

 عامال %٥ إلى ١٩٩٧ عامال% ١٣٫٤ من ، فھبطت٢٠٠٨لغایة العام ي التراجع ف قائمالالمحلي 
ّ ارتفعت إلى  ،٢٠٠٨ یعزى و. ٢٠١٠في العام % ٤٫٥وانخفضت من جدید إلى  ٢٠٠٩عام ال %٦ثم

ة . ھذا التراجع إلى التدھور الكبیر في القیمة المضافة لقطاع الطاقة السبب األكبر في وحدھا حصّ
ة قائمالقطاعات التصنیعیة في الناتج المحلي ال ّ إلى  ١٩٩٧عام ال% ١٢٫٥من : تراجعت بنسبة أقل حد

وجدیر بالذكر أنھ لو تبعت أسعار . ٢٠١٠العام % ٧٫٢و ٢٠٠٩عام ال% ٧٫٦و ٢٠٠٨عام ال% ٨٫٣
ً من أن تنخفض أو تجمد، عوامل اال نتاج االتجاه ذاتھ الذي تبعتھ أسعار مجموع القیم المضافة، بدال

ّقل ً أكبر قطاع الصناعة حق   .نموا
  

 
 

لھ اتمیّز ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨من جھة أخرى تمیّز العامین  القطاع التجاري نتیجة  بالنمو الكبیر الذي سجّ
رة االرتفاع الكبیر في طلب األسر على السلع   . والسلع األخرى المستوردة بأكثرھا المعمّ

  
ً تغیّر أسعار االستیراانعكس ) و( على أسعار االستھالكد جزئیا  
  

ل التضخم ٢٠١٠ام في الع ً بأسعار االستھالك% ٣، بلغ معدّ قاسا أسعار  في حین أنّ  المحلیة، مُ
ً ، وبقیت األسعار المحلیة لعوامل اإلنتاج على مست%٧٫٩ارتفعت بنسبة االستیراد  واھا تقریبا

ل  بلغ ،٢٠٠٩العام  في .%)٠٫٢(+ ّ بالرغم من االنخفاض الكبیر في أسعار % ١٫٣+ تضخمالمعد
بسبب ارتفاع % ٧٫٥، إذ بلغ ارتفاع األسعار المحلیة لعوامل اإلنتاج ما نسبتھ %)١٤٫٥- (االستیراد 

ا العام . الضرائب ومعدالت األجور واألرباح رتفع بلغت نسبتھ ، فقد شھد معدّل تضخم م٢٠٠٨أمّ
 وأسعار عوامل االنتاج المحلیة %)٩٫٥( بفعل التأثیر المزدوج الرتفاع أسعار االستیراد% ١٠٫٤+
ً  ،٢٠٠٢ و ١٩٩٧ األعوام بین %).١٤( م زھیدا ّ ل التضخ ّ %) ٠٫٧+بمتوسّط سنوي نسبتھ (كان معد

ل وسطي بلغ  ً % ٤٫١في حین كانت أسعار الوحدات عند االستیراد قد تراجعت بمعدّ وقد نجم  .سنویا
العمالت األجنبیة الرئیسیة وانخفاض  إزاءھذا االنخفاض بجزئھ األكبر عن ارتفاع قیمة اللیرة اللبنانیة 

، بدأت اللیرة اللبنانیة المرتبطة بالدوالر األمیركي تفقد قیمتھا ٢٠٠٣ امفي العو. أسعار المواد األولیة
ى إلى ارتفاع أسعار االستیراد التصاعدي النمطفي حین استعادت أسعار المواد األولیة  دل بم، ما أدّ عّ
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ا األسعار. %٥٫٦ وسطي بلغ  بنسبة زادتأسعار االستھالك  االتجاه ذاتھ إذ أنّ  فلم تتبع المحلیةأمّ
ارتفعت قیم  ،٢٠٠٧و ٢٠٠٤بین  :وقد ثبت ھذا األمر على حالھ خالل األعوام التي تلت. فقط %٣٫٦

لوحدات السلع المستوردة بمع ط بلغ دّ ل % ٧ متوسّ ً في حین ارتفعت أسعار االستھالك بمعدّ سنویا
ً % ٣٫٣بلغ  وسطي    .فقط سنویا

  

   
 

  یةالخارج زاد االعتماد على التحویالت) ز(
 

َّ عَ یُ العجز في تبادل السلع والخدمات مع الخارج  لطالما كان  التحویالتبفضل المداخیل و ضو
غیر مباشر من خالل  أوبشكل مباشر  سواءاد الوطني في تمویل االقتصساھمت الخارجیة التي 

خراتالمساھمة في تكوین    .األسر مدّ
  

رة عدا االستثمارات المباشرة حركتھا وانتعاشھا منذ  التحویالتوبعد فترة من التراجع، استعادت  ّ المقد
 وطني القائمالالدخل من الخارجیة الجاریة  التحویالتو وبالتالي ارتفعت حصة المداخیل. ٢٠٠٣ العام

عام ال% ٢٢٫٦و ٢٠٠٨عام ال% ٢١٫٩و ٢٠٠٧عام ال% ١٤٫٣و ٢٠٠٣عام ال% ١٣٫٤إلى المتاح 
ّ كانت قد انخفضت من ، ٢٠١٠العام % ٢١٫٥و ٢٠٠٩  عامال% ٧إلى  ١٩٩٧عام ال% ١٥٫٣بعد أن
٢٠٠٢.  
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  على رصید إیجابي مدفوعاتمیزان الحافظ ) ح(
 

ّ التحویالت الجاریة او الرأسمالیة الوافرة المصحوبة في غالب األحیان باستثمارات مباشرة أو  إن
ً في میزان المدفوعات ّرت فائضا في . باكتتابات في سندات الخزینة سدّت عجز المیزان التجاري ووف

ً إلى تحقیق فائض وبخاصة ٢٠٠٦و ٢٠٠٥ نعامیال ى انخفاض الواردات نتیجة تدني الطلب أیضا ، أدّ
، ساھمت التحویالت في ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧في األعوام . ویالتبفعل زیادة التح ٢٠٠٦عام ال

، ٢٠١٠في العام  .الزیادة الكبیرة في الواردات والعجز في المیزان التجاريمن رغم التحقیق فائض ب
أدّى انخفاض التحویالت الخارجیة إلى تراجع الفائض في میزان المدفوعات إلى مستواه في العام 

٢٠٠٨.  
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ل )ط( اً  نمواً خار الوطني اإلدّ  سجّ  مستمرّ

  
ة بین  قائمتراجع اإلدّخار الوطني ال  ١٩٩٩عام في ال تھبعد أن كان قد بلغ ذرو ٢٠٠٢و ٢٠٠٠بحدّ

النشاط وبخاصة بفضل الفائض في  عودةوبفضل  ٢٠٠٣عام في الو. ملیار لیرة لبنانیة ٤ ٤٥٤ بمقدار
ً بنسبة كبیر قائممیزان المدفوعات، زاد اإلدخار الوطني ال بفعل ازدیاد  ٢٠٠٤عام الة ثم تراجع قلیال

ّ األحداث السیاسیة التي شھدھا العام. نفقات االستھالك دفعت األسر إلى  ٢٠٠٦و ٢٠٠٥ انوإن
ل الدخل المتاح معدل ٢٠٠٩و ٢٠٠٨و ٢٠٠٧وفي األعوام . إلدخار أكثر منھ إلى االستھالكا ، سجّ

ا جعل اإلدّخار  ملیار  ٧ ٣٣٨یبلغ مستویات قیاسیة بلغت بالتتالـي نمو یفوق معدل نمو االستھالك ممّ
ً و ١٣ ١١٣لیرة لبنانیة و ً لیستأثر بما نسبتھ  ١٨ ٩١١ملیارا من % ٢٨٫٠و% ٢٢٫٩و% ١٦٫٧ملیارا

، حافظ االدّخارعلى مستواه من حیث ٢٠١٠وفي العام  .المتاح خالل ھذه الفترة الوطني القائمالدخل 
  %.٢٦٫١المتاح بنسبة  وطني القائمإلى الدخل ال القیمة المطلقة ولكن تراجعت نسبتھ

  
ّ  )ي( ً بالغ األھمیة في تمویل االستثمارات الخاصةأ   دت المصارف دورا

  
 ١٩٩٧ العاممنذ  منحى تنازلیاً مساھمة الجھاز المصرفي في تمویل االستثمارات الخاصة  اتخذت

سندات الخزینة أو تم توظیفھ وقد استثمر فائض سیولة المصارف في . ٢٠٠٣ام سلبیة في العلتصبح 
، استعادت القروض المصرفیة للقطاع ٢٠٠٤ام في الع. في الخارج أو تجمیده لدى مصرف لبنان

ً وغطت  الخاص نشاطھا ولكن منذ العام  .من استثمارات ھذا القطاع% ٢٣فأصبح تغیرھا أیجابیا
إجمالي تكوین رأس ( استثمارات القطاع الخاصمع مقارنة بال لتنخفضعادت ھذه القروض  ٢٠٠٥

ّ بنحو ٢٠٠٧عام في ال). التغیّر في المخزون+المال الثابت من % ٩٫٦، لم تسھم ھذه القروض إال
خرات ا٢٠٠٨عام ومنذ ال. تمویل االستثمارات الخاصة غذي الودائع لذي ی، دفع الفائض في المدّ

إلى تمویل القطاع  المصارف التجاریة) دفع(المصرفیة واالنخفاض النسبي في معدالت الفوائد 
ل القطاع العامالخ ّ في السنوات  وبالتالي بلغ تغیّر التسلیفات على القطاع الخاص. اص بقدر ما تمو

  . الخاصة شركات والمؤسساتمن استثمارات ال% ٥٣و% ٢٩و% ٤٥نحو  الثالث األخیرة بالتتالي
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 النحساراستمر عجز الموازنة العامة با )ك(
  

فبعد أن تراوحت نسبة . ٢٠٠٥العام  في استمر ٢٠٠٣عام في ال الذي بدأالعجز العام  انخفاضإن 
 ٢٠٠٢و ١٩٩٧ نعامیالبین في الفترة ما   %٢٠و% ١٥بین  قائمالعجز من الناتج المحلي ال

 ٢٠٠٦في العامین . ٢٠٠٥ام الع% ٨٫١ وإلى ٢٠٠٣العام  %١٢,١ انخفضت ھذه النسبة إلى
العجز بنسبة  انخفض ٢٠١٠و ٢٠٠٨بین األعوام و%. ١٠عادت ھذه النسبة وارتفعت إلى  ٢٠٠٧و

ل اكثر منئب على االستھالك أكبر نتیجة االرتفاع الكبیر في الضرا ّ من الناتج  %٣٫١ ولم یعد یمث
  .قائمالمحلي ال

  
ً بقي عبء الدین العام ) ل( ا    ٢٠١٠عام التخفیف ھذا الدین بشكل ملحوظ  على الرغم من مھمّ

  
ّ الفوائد الصافیة  مة على خدمة الدین العام في عملیات التوزیع ) ما عدا ھامش المصارف(إن ّ المقد

لتھ مرتفعةالثانوي بقیت  لت١٩٩٧ففي العام : برغم التراجع الملحوظ الذي سجّ ّ  ھذه الفوائد ، شك
وقد : من االقتطاعات اإللزامیة من الدخل بشكل ضرائب مباشرة واشتراكات اجتماعیة% ١٤١

عام ال% ١٣٧وانخفضت إلى  ٢٠٠٣عام ال% ١٧٤و ٢٠٠٢عام ال% ١٧٥لى ارتفعت ھذه النسبة إ
 ٢٠٠٧عام ال% ١٢٩ثم عادت وارتفعت إلى . ٢٠٠٦و ٢٠٠٥في السنتین % ١٠٦و ٢٠٠٤

  .٢٠١٠إلى  ٢٠٠٨في األعوام % ٩١وانخفضت من جدید إلى 
  

ا الدین العام حد أمّ ّ ً ( المو من الوادئع لدى و لعامةاإلدارات ا التي تكتتب فیھامن سندات الخزینة صافیا
ً فقد بدأت  )نمصرف لبنا من : ٢٠٠٧ العامبالتراجع منذ  القائمإلى الناتج المحلي  قیمتھ النسبیة نسبة

عام ال% ١١٥و ٢٠٠٨عام ال% ١٢٧و ٢٠٠٧عام ال% ١٤٣إلى  ٢٠٠٦ العام في نھایة% ١٥٧
  .٢٠١٠العام % ١٠٨و ٢٠٠٩
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 ١ ملحق
 جداول الحسابات األساسیة

  
 :مالحظة 

 ٢٠٠٩الى  ٢٠٠٦عدلت حسابات السنوات  - 
 یعود الفرق في المجامیع ان وجد الى تدویر االرقام  - 
 

  جداول االستعماالت والموارد للسلع والخدمات
  

  مجموع السلع والخدمات .٠.١
  لیار لیرة لبنانیةم              الجاریة باألسعارالقیمة ) أ       

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ نوع العملیة
 357 29 042 25 611 25 118 20 521 17 االستھالك الوسیط
 160 55 616 50 700 45 673 37 899 33 االستھالك النھائي

 136 19 429 17 363 13 127 10 768 7 تكوین الراسمال الثابت
 201 9 122 8 019 9 255 7 783 5 التصدیر

 150- 685 401 335 35- تسویة/التغیر في المخزون
 704 112 894 101 093 94 508 75 936 64 الموارد=  مجموع االستعماالت

 925 68 747 61 773 57 396 48 805 42 عدا التجارةاالنتاج ما
 382 27 616 24 735 23 765 17 964 13 االستیراد

 081 5 754 4 710 3 872 2 450 2 الرسوم على السلع المستوردة
 316 11 777 10 875 8 475 6 717 5 *انتاج قطاع التجارة 

 
  ملیار لیرة لبنانیة            السنة السابقة بأسعارالمقیمة  األحجام )ب     

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ نوع العملیة
 043 27 721 27 360 22 894 18 705 16 االستھالك الوسیط

 667 53 926 49 310 41 097 36 989 32 ياالستھالك النھائ
 616 18 777 17 987 11 350 9 516 7 تكوین الراسمال الثابت

 032 9 679 8 991 7 999 6 621 5 التصدیر
 140- 069 1 363 317 42- تسویة/التغیر في المخزون

 218 108 173 105 010 84 657 71 790 62 الموارد=  مجموع االستعماالت
 445 67 519 61 112 52 968 45 676 41 عدا التجارةااالنتاج م
 308 25 679 28 780 20 506 16 307 13  االستیراد

 670 4 600 4 552 3 918 2 559 2 الرسوم على السلع المستوردة
 795 10 375 10 567 7 265 6 249 5 *انتاج قطاع التجارة 

  تصدیر خدمات تجاریة+ الھوامش التجاریة * 
 

ات  :مالحظة الي ال تشمل االستیراد واالستھالك ونفق ي وبالت وم المحل وضعت جداول االستعماالت والموارد حسب المفھ
  .األسر في الخارج، كذلك ال تدخل نفقات السیاح على األراضي اللبنانیة في قیمة الصادرات بل في قیمة االستھالك
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 )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  

  المنتجات الزراعیة. ١.١
  ملیار لیرة لبنانیة                القیمة باالسعار الجاریة) أ        

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  نوع العملیة
 546 1 370 1 607 1 186 1 125 1 االستھالك الوسیط
 701 2 454 2 190 2 988 1 801 1  االستھالك النھائي

 - - - - - تكوین الراسمال الثابت
 571 460 439 401 306 التصدیر

 - - - 32 - تسویة/التغیر في المخزون
 819 4 285 4 235.5 4 607.5 3 232 3 الموارد= مجموع االستعماالت

 610 2 348 2 422 2 155 2 003 2 االنتاج 
 050 1 920 042 1 822 537 االستیراد

 40 38 92 86 105 الرسوم على السلع المستوردة
 119 1 978 680 545 588 مش التجاریةالھوا

  
  

  ملیار لیرة لبنانیة                 السنة السابقة بأسعارالمقیمة  األحجام) ب       
 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ نوع العملیة

 486 1 633 1 371 1 983 957 االستھالك الوسیط
 666 2 296 2 898 1 833 1 563 1 االستھالك النھائي

 - - - - - لراسمال الثابتتكوین ا
 542 481 428 375 311 التصدیر

 - - - 22 - تسویة/ التغیر في المخزون
 694 4 409 4 696 3 213 3 832 2 الموارد= مجموع االستعماالت

 630 2 433 2 217 2 858 1 663 1 االنتاج 
 953 176 1 833 675 513 االستیراد

 42 97 84 135 99 الرسوم على السلع المستوردة
 070 1 704 562 545 557 الھوامش التجاریة
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 )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  

  المنتجات الحیوانیة .٢.١
  ملیار لیرة لبنانیة                   الجاریة باألسعارالقیمة ) أ        

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  نوع العملیة
 885 698 672 592 525 ستھالك الوسیطاال

 996 998 862 722 506 االستھالك النھائي
 75 55 22 20 18  تكوین الراسمال الثابت

 29 42 45 40 27 التصدیر
 - 100 - - - تسویة/التغیر في المخزون

 985 1 893 1 601 1 374 1 076 1 الموارد=  مجموع االستعماالت
 846 992 894 745 547 االنتاج 

 619 504 348 313 303 االستیراد
 6 5 6 6 4 الرسوم على السلع المستوردة

 514 392 353 310 222 الھوامش التجاریة
  
  

  ملیار لیرة لبنانیة             السنة السابقة بأسعارالمقیمة  األحجام) ب       
 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ نوع العملیة

 712 690 516 523 511 االستھالك الوسیط
 995 988 807 567 468 االستھالك النھائي

 77 55 22 16 16 تكوین الراسمال الثابت
 30 44 48 43 26 التصدیر

 0 103 - - - تسویة/التغیر في المخزون
 814 1 880 1 392 1 149 1 021 1 الموارد=  مجموع االستعماالت

 893 942 760 612 498 االنتاج 
 529 525 274 280 306 االستیراد

 6 8 6 5 5 الرسوم على السلع المستوردة
 386 406 352 251 213 الھوامش التجاریة
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  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  

  الطاقة والمیاه. ٣.١
  ملیار لیرة لبنانیة                   الجاریة باألسعارالقیمة ) أ       

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  لیةنوع العم
 160 7 414 5 520 6 568 4 068 4 االستھالك الوسیط
 970 2 601 2 171 2 805 1 701 1 االستھالك النھائي

 - - - - - تكوین الراسمال الثابت
 9 17 18 9 10  التصدیر

 - 700 - - - تسویة/التغیر في المخزون
 140 10 732 8 708 8 383 6 780 5 الموارد=  مجموع االستعماالت

 527 1 458 1 384 1 312 1 313 1 االنتاج 
 085 6 141 5 145 6 161 4 457 3 االستیراد

 684 1 593 1 739 599 609 الرسوم على السلع المستوردة
 843 540 440 311 401 الھوامش التجاریة

  
  

  ملیار لیرة لبنانیة                     السنة السابقة بأسعارالمقیمة  األحجام) ب       
 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ نوع العملیة

 688 5 027 7 129 5 222 4 691 3 االستھالك الوسیط
 673 2 655 2 965 1 763 1 673 1 االستھالك النھائي

 - - - - - تكوین الراسمال الثابت
 10 18 10 9 9 التصدیر

 - 086 1 - - - تسویة/التغیر في المخزون
 371 8 787 10 104 7 994 5 373 5 الموارد=  موع االستعماالتمج

 519 1 456 1 392 1 307 1 310 1 االنتاج 
 869 4 881 7 642 4 715 3 969 2 االستیراد

 485 1 938 688 619 675 الرسوم على السلع المستوردة
 497 511 383 353 420 الھوامش التجاریة
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  )تابع( لخدماتاتعماالت والموارد للسلع وسجداول اال. ١
  

  منتجات الصناعات الغذائیة والزراعیة .٤.١
  ملیار لیرة لبنانیة            الجاریة باألسعارالقیمة ) أ

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ نوع العملیة
 649 581 542 494 431 االستھالك الوسیط
 379 8 754 7 983 6 938 5 153 5 االستھالك النھائي

 - - - - - تكوین الراسمال الثابت
 724 599 577 468 366  التصدیر

 30 55- 71 30 70 تسویة/التغیر في المخزون
 782 9 878 8 172 8 930 6 019 6 الموارد=  مجموع االستعماالت

 384 4 026 4 990 3 404 3 192 3 االنتاج 
 627 2 300 2 053 2 776 1 324 1 االستیراد

 671 556 519 495 397 ى السلع المستوردةالرسوم عل
 099 2 996 1 610 1 254 1 107 1 الھوامش التجاریة

  
  

  ملیار لیرة لبنانیة              السنة السابقة بأسعارالمقیمة  األحجام) ب
 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  نوع العملیة

 565 583 495 458 403 االستھالك الوسیط
 083 8 601 7 895 5 441 5 910 4  االستھالك النھائي

 - - - - - تكوین الراسمال الثابت
 718 599 515 444 347 التصدیر

 29 59- 56 35 65 تسویة/التغیر في المخزون
 396 9 724 8 961 6 379 6 726 5 الموارد=  مجموع االستعماالت

 218 4 960 3 318 3 132 3 074 3 االنتاج
 445 2 444 2 823 1 620 1 291 1 االستیراد

 618 586 575 501 403 الرسوم على السلع المستوردة
 115 2 734 1 245 1 126 1 958 الھوامش التجاریة
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  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  

  واأللبسة الجلود، النسیجیةلمنتجات ا .٥.١
  ملیار لیرة لبنانیة              القیمة باالسعار الجاریة) أ  

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ نوع العملیة
 410 390 393 317 279 االستھالك الوسیط
 971 2 819 2 563 2 931 1 013 2  االستھالك النھائي

 7 6 5 5 4 تكوین الراسمال الثابت
 618 584 656 579 498  التصدیر

 - - 60 50 50- تسویة/التغیر في المخزون
 006 4 799 3 678 3 883 2 745 2 الموارد=  تعماالتمجموع االس

 997 879 913 754 697 االنتاج 
 351 1 321 1 205 1 963 863 االستیراد

 246 247 225 182 180 الرسوم على السلع المستوردة
 411 1 351 1 335 1 984 005 1 الھوامش التجاریة

  
  

  ملیار لیرة لبنانیة                                                           السنة السابقة بأسعارالمقیمة  األحجام) ب
 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ نوع العملیة

 416 433 388 317 277 االستھالك الوسیط
 912 2 938 2 380 2 016 2 904 1  االستھالك النھائي

 7 6 5 6 4 تكوین الراسمال الثابت
 612 651 634 586 515 التصدیر

 - - 60 48 53- تسویة/التغیر في المخزون
 947 3 028 4 467 3 973 2 647 2 الموارد=  مجموع االستعماالت

 983 947 864 775 689 االنتاج 
 303 1 372 1 200 1 915 907 االستیراد

 244 256 227 191 182 الرسوم على السلع المستوردة
 417 1 452 1 175 1 092 1 870 الھوامش التجاریة
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  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  

  الالفلزیةالمنتجات من المعادن  .٦.١
  ملیار لیرة لبنانیة           القیمة باالسعار الجاریة) أ 

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ نوع العملیة
 344 3 878 2 651 2 994 1 596 1  االستھالك الوسیط

 115 110 96 69 63 ك النھائياالستھال
 41 37 33 29 24 تكوین الراسمال الثابت

 398 428 478 323 225 التصدیر
 - 60- 60 25 35- تسویة/التغیر في المخزون

 898 3 392 3 318 3 441 2 873 1 الموارد=  مجموع االستعماالت
 871 1 728 1 635 1 318 1 083 1 االنتاج 

 230 1 028 1 125 1 695 468 االستیراد
 142 113 98 91 63 الرسوم على السلع المستوردة

 655 524 460 337 259 الھوامش التجاریة
  
 

 ملیار لیرة لبنانیة                                                          السنة السابقة بأسعارالمقیمة  األحجام) ب
 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ نوع العملیة

 303 3 863 2 225 2 873 1 581 1  الستھالك الوسیطا
 114 113 83 69 65 االستھالك النھائي

 47 38 32 31 23 تكوین الراسمال الثابت
 439 472 401 314 215 التصدیر

 - 61- 49 23 35-  تسویة/التغیر في المخزون
 903 3 425 3 790 2 310 2 849 1 الموارد=  مجموع االستعماالت

 951 1 808 1 372 1 258 1 054 1 ج االنتا
 219 1 041 1 929 656 466 االستیراد

 134 91 121 88 59  الرسوم على السلع المستوردة
 599 485 367 308 270 الھوامش التجاریة
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  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  

  اتمعدالت والاآلدنیة، معالمنتجات ال .٧.١
  ملیار لیرة لبنانیة            الجاریة باألسعارالقیمة ) أ

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ نوع العملیة
 225 4 778 3 783 3 937 2 351 2 االستھالك الوسیط
 973 4 147 5 890 4 772 2 256 2 االستھالك النھائي

 293 4 185 5 647 2 014 2 510 1 تكوین الراسمال الثابت
 828 2 064 2 296 2 957 1 416 1 التصدیر

 180- - 210 98 20- تسویة/التغیر في المخزون
 139 16 174 16 825 13 778 9 513 7 الموارد=  مجموع االستعماالت

 214 2 003 2 286 2 855 1 495 1  االنتاج 
 135 9 763 8 370 7 284 5 025 4 االستیراد

 756 1 710 1 566 1 004 1 765 الرسوم على السلع المستوردة
 034 3 698 3 604 2 634 1 228 1 الھوامش التجاریة

  
  

  ملیار لیرة لبنانیة                                                       السنة السابقة بأسعارالمقیمة  األحجام) ب
 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ نوع العملیة

 045 4 969 3 426 3 707 2 227 2 االستھالك الوسیط
 982 4 172 5 490 4 650 2 208 2 االستھالك النھائي

 155 4 670 5 563 2 096 2 548 1 تكوین الراسمال الثابت
 787 2 196 2 128 2 863 1 348 1 التصدیر

 170- - 198 95 20- تسویة/التغیر في المخزون
 800 15 007 17 806 12 413 9 311 7 الموارد=  مجموع االستعماالت

 190 2 156 2 073 2 744 1 465 1 تاج االن
 743 8 175 9 018 7 096 5 898 3 االستیراد

 596 1 089 2 402 1 993 800 الرسوم على السلع المستوردة
 270 3 587 3 312 2 579 1 147 1 الھوامش التجاریة
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  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  

  جات كیماویةط ومنتخشب، مطا. ٨.١
  ملیار لیرة لبنانیة            القیمة باالسعار الجاریة) أ

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ نوع العملیة
 132 3 644 2 933 2 2439 037 2  االستھالك الوسیط
 463 2 2164 973 1 1770 516 1 االستھالك النھائي

 521 328 333 279 210  تكوین الراسمال الثابت
 888 786 139 1 738 539 التصدیر

 - - - 100 - تسویة/التغیر في المخزون
 004 7 922 5 378 6 325 5 302 4 الموارد=  مجموع االستعماالت

 565 1 299 1 629 1 271 1 157 1 االنتاج 
 122 4 619 3 576 3 055 3 355 2 االستیراد

 377 341 345 311 239 الرسوم على السلع المستوردة
 940 663 828 689 552 التجاریةالھوامش 

  
  

  ملیار لیرة لبنانیة                                                      السنة السابقة بأسعارالمقیمة  األحجام) ب
 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ نوع العملیة

 899 2 163 3 663 2 249 2 984 1 االستھالك الوسیط
 473 2 181 2 751 1 680 1 492 1 االستھالك النھائي

 486 361 301 263 198 تكوین الراسمال الثابت
 850 030 1 773 669 518  التصدیر

 - - - 94 - تسویة/التغیر في المخزون
 707 6 735 6 487 5 954 4 192 4 الموارد=  مجموع االستعماالت

 527 1 472 1 248 1 172 1 125 1 االنتاج 
 044 4 025 4 209 3 871 2 313 2 االستیراد

 381 388 327 291 241 الرسوم على السلع المستوردة
 756 850 703 619 513 الھوامش التجاریة
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  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  

  مفروشات. ٩.١
  ملیار لیرة لبنانیة            القیمة باالسعار الجاریة) أ

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ نوع العملیة
 48 48 41 35 31  االستھالك الوسیط
 540 483 388 293 263 االستھالك النھائي

 614 640 448 360 324 تكوین الراسمال الثابت
 116 112 133 101 84 التصدیر

 - - - - - تسویة/التغیر في المخزون
 317 1 282 1 010 1 790 702 الموارد=  مجموع االستعماالت

 930 894 716 572 501  االنتاج
 220 215 157 109 99 االستیراد

 77 73 53 41 38 الرسوم على السلع المستوردة
 90 100 84 67 64 الھوامش التجاریة

  
  

   ملیار لیرة لبنانیة                                                       السنة السابقة بأسعارالمقیمة  األحجام) ب
 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  نوع العملیة

 45 44 37 35 33 االستھالك الوسیط
 533 451 331 294 269 االستھالك النھائي

 617 610 432 357 321 تكوین الراسمال الثابت
 113 111 124 102 89 التصدیر

 - - - - - تسویة/التغیر في المخزون
 308 1 216 1 924 788 713 الموارد=  مجموع االستعماالت

 914 848 650 566 513 االنتاج 
 217 204 148 107 109 االستیراد

 74 68 55 41 41 الرسوم على السلع المستوردة
 103 96 71 73 50 الھوامش التجاریة
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  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  

  االخرى الصناعیة المنتجات. ١٠.١
   ملیار لیرة لبنانیة            الجاریةالقیمة باالسعار ) أ
 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ نوع العملیة

 281 315 273 230 201  االستھالك الوسیط
 721 1 387 1 190 1 927 792 االستھالك النھائي

 389 330 266 197 206 تكوین الراسمال الثابت
 915 884 869 699 574 التصدیر

 - - - - - تسویة/التغیر في المخزون
 306 3 915 2 598 2 053 2 773 1 الموارد=  مجموع االستعماالت

 671 1 498 1 333 1 065 1 896 االنتاج 
 942 805 714 588 534 االستیراد

 81 76 68 56 50 الرسوم على السلع المستوردة
 612 536 483 344 293 الھوامش التجاریة

  
  

  ملیار لیرة لبنانیة                                                        بقةالسنة السا بأسعارالمقیمة  األحجام) ب
 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ نوع العملیة

 291 317 288 211 191  االستھالك الوسیط
 576 1 323 1 142 1 860 723 االستھالك النھائي

 393 337 192 194 223 تكوین الراسمال الثابت
 876 943 758 655 511 التصدیر

 - - - - - تسویة/التغیر في المخزون
 137 3 920 2 380 2 920 1 648 1 الموارد=  مجموع االستعماالت

 478 1 455 1 214 1 978 808 االنتاج 
 985 834 704 570 534 االستیراد

 91 79 67 55 54 الرسوم على السلع المستوردة
 583 551 395 318 252 الھوامش التجاریة
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  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  

  بنیة واالشغال العامةاأل .١١.١
  ملیار لیرة لبنانیة            القیمة باالسعار الجاریة) أ

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ نوع العملیة
 - - - - -  االستھالك الوسیط
 - - - - - االستھالك النھائي

 197 13 849 10 609 9 222 7 472 5  ال الثابتتكوین الراسم
 - - - - - التصدیر

 197 13 849 10 609 9 222 7 472 5 الموارد=  مجموع االستعماالت
 197 13 849 10 609 9 222 7 472 5 االنتاج 

  
  ملیار لیرة لبنانیة                                                             حجام المقیمة باسعار السنة السابقةاأل) ب

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  نوع العملیة
 - - - - - االستھالك الوسیط
 - - - - -  االستھالك النھائي

 835 12 700 10 439 8 388 6 183 5 تكوین الراسمال الثابت
 - - - - - التصدیر

 835 12 700 10 439 8 388 6 183 5 الموارد=  مجموع االستعماالت
 835 12 700 10 439 8 388 6 183 5 االنتاج 

  
 النقل والمواصالت .١٢.١
  ملیار لیرة لبنانیة             القیمة باالسعار الجاریة) أ

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ نوع العملیة
 818 1 820 1 674 1 491 1 368 1 االستھالك الوسیط
 877 3 643 3 343 3 694 2 299 2 االستھالك النھائي

 - - - - - تكوین الراسمال الثابت
 132 169 153 310 251 التصدیر

 828 5 632 5 170 5 495 4 918 3 الموارد=  مجموع االستعماالت
 828 5 632 5 170 5 495 4 918 3 االنتاج 

  
  ملیار لیرة لبنانیة                                                            السنة السابقة بأسعارالمقیمة  األحجام) ب

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ نوع العملیة
 896 1 958 1 706 1 489 1 340 1 االستھالك الوسیط
 953 3 691 3 153 3 540 2 247 2 االستھالك النھائي

 - - - - - تكوین الراسمال الثابت
 138 182 157 310 246 التصدیر

 987 5 830 5 016 5 339 4 833 3 الموارد=  مجموع االستعماالت
 987 5 830 5 016 5 339 4 833 3 االنتاج 
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  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  

  الخدمات التسویقیة .١٣.١
  ملیار لیرة لبنانیة          القیمة باالسعار الجاریة) أ

  
  ملیار لیرة لبنانیة                                                            السنة السابقة بأسعارالمقیمة  األحجام) ب

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ نوع العملیة
 700 5 042 5 117 4 827 3 510 3 االستھالك الوسیط
 837 14 233 13 418 11 784 10 213 10 االستھالك النھائي

 - - - - - تكوین الرأسمال الثابت
 780 815 051 1 724 733 التصدیر

 316 21 090 19 586 16 335 15 455 14 الموارد=  مجموع االستعماالت
 316 21 090 19 586 16 335 15 455 14 اإلنتاج 

 
 ةالتسویقی غیر الخدمات .١٥.١
  یةملیار لیرة لبنان            الجاریة باألسعارالقیمة ) أ

  
  ملیار لیرة لبنانیة                                                       السنة السابقة بأسعارالمقیمة  األحجام) ب 

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ نوع العملیة
 - - - - - االستھالك الوسیط
 870 7 285 7 997 5 598 5 253 5  االستھالك النھائي
 - - - - - الثابتتكوین الرأسمال 

 - - - - - التصدیر
 870 7 285 7 997 5 598 5 253 5 الموارد = االستعماالتمجموع 
 870 7 285 7 997 5 598 5 253 5 اإلنتاج 

 
 
  

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ نوع العملیة
 859 5 108 5 522 4 835 3 509 3 االستھالك الوسیط
 455 15 658 13 366 12 140 11 266 10  االستھالك النھائي

 - - - - - تكوین الرأسمال الثابت
 803 825 156 1 724 733 التصدیر

 117 22 591 19 044 18 699 15 508 14 الموارد=  مجموع االستعماالت
 117 22 591 19 044 18 699 15 508 14 اإلنتاج 

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ نوع العملیة
 - - - - - االستھالك الوسیط
 999 7 399 7 686 6 624 5 270 5 االستھالك النھائي

 - - - - - تكوین الرأسمال الثابت
 - - - - - التصدیر

 999 7 399 7 686 6 624 5 270 5  الموارد=  مجموع االستعماالت
 999 7 399 7 686 6 624 5 270 5 اإلنتاج 
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  جداول المدخالت والمخرجات لحسابات السلع والخدمات. ٢
  باسعار السنة السابقةو باالسعار الجاریة

  
  :مالحظة 

 االستیراد  أرقام  فإن  وبالتالي المحلیة   مفھوم  وفق  والمخرجات  دخالتالم  جداول  وضعت  -
لم تشمل نفقات األسر في الخارج كما لم  تحسب  نفقات  المسافرین  األجانب   على  واالستھالك 

التعدیالت الواجب إدخالھا لالنتقال إلى المعطیات . األراضي اللبنانیة كصادرات بل كاستھالك محلي
  .لمفھوم الوطني مبینة في أسفل الجداولبحسب ا

القطاعات الواردة في ھذه الجداول ھي متجانسة حیث أن كل منھا ینتج مجموعة محددة من السلع أو  -
 .الخدمات وكل مجموعة من السلع أو الخدمات ال تنتج إال في واحد من تلك القطاعات

  
  ملیار لیرة لبنانیة                                                                                          باألسعار الجاریة ٢٠٠٦سنة ) أ. ١.٢

   نھائیة استعماالت وسیطة استعماالت  

  الفرع
 

 ١.     
 الزراعة

 ٢  .
الطاقة 
 والمیاه

 ٣.          
الصناعة   
 ٤.                   

 البناء

٥.  
  لنقل وا

 تالمواصال
الخدمات . ٦
 خرىاأل

 ٧ .                  
 التجارة

٨.  
اإلدارة 

 الستھالكا المجموع العامة

تكوین 
الرأسمال 

 التصدیر الثابت
التغیر في 
 المخزون

مجموع 
 االستعماالت

308 4 0 333 18 308 2 434 1 0 0 4 0 2 462 1 0 182  الزراعة. ١

780 5 0 10 0 701 1 936 3 124 168 475 089 1 29 618 539 1 26 الطاقة والمیاه. ٢

927 24 35- 702 3 278 2 056 12 944 6 140 306 768 20 909 1 406 3 125 252 الصناعة .٣

472 5 0 0 472 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البناء .٤

918 3 0 251 0 299 2 959 1 30 202 702 315 26 81 9 5 النقل ولمواصالت. ٥

508 14 0 733 0 266 10 493 3 452 1 647 376 200 351 393 31 59 الخدمات األخرى. ٦

753 0 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التجارة. ٧

270 5 0 0 0 270 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اإلدارات العامة. ٨

936 64 35- 783 5 768 7 899 33 766 17 746 1 323 1 324 2 624 1 317 2 959 5 704 1 524 تمجموع االستعماال

         945 32 524 3 597 7 183 12 293 2 156 3 062 3 390- 026 2 مضافةالقیمة ال

      71٢ 50 270 5 920 8 508 14 918 3 472 5 021 9 313 1 550 2 اإلنتاج

     ٩٦٤ 13 0 0 0 0 0 668 9 457 3 840 االستیراد

     0 0 450 2- 0 0 0 732 1 609 109 الرسوم على االستیراد

     0 0 717 5- 0 0 0 506 4 401 810 التجاریة الھوامش

     ٩٣٦ 64 270 5 753 508 14 918 3 472 5 927 24 780 5 308 4 مجموع الموارد

 
  

 جدول الفروقات بین الحسابات المحلیة والحسابات الوطنیة
النفقات المحلیة للمسافرین  الحسابات المحلیة 

 األجانب
في  اللبنانیین نفقات المسافرین

 الخارج
 الحسابات الوطنیة

 ٢٩٧ 14 ٣٣٢   964 13  االستیراد
١ ٤٩٨ 783 5 التصدیر    7 ٢٨٠ 

- ١ ٤٩٨ 899 33 االستھالك  ٣٣٢ 32 ٧٣٤ 
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  )تابع( جداول المدخالت والمخرجات لحسابات السلع والخدمات. ٢
  

 ملیار لیرة لبنانیة                                                               باألسعار الجاریة     ٢٠٠٧سنة ) أ .٢.٢

   نھائیة استعماالت وسیطة استعماالت  

  الفرع
 

١              .
 الزراعة

الطاقة .  ٢
 والمیاه

٣             .
الصناعة   

 ٤                    .
 البناء

النقل و .٥
 تالمواصال

٦  .
الخدمات 
 األخرى

٧                   .
 جارةالت

٨  .
اإلدارة 
 االستھالك المجموع العامة

تكوین 
الرأسمال 

 التصدیر الثابت
التغیر في 
 المخزون

مجموع 
 االستعماالت

981 4 32 441 20 710 2 778 1 0 0 5 0 3 561 1 0 209  الزراعة. ١
383 6 0 9 0 805 1 568 4 123 205 543 275 1 36 689 672 1 26 الطاقة والمیاه. ٢
198 30 303 865 4 885 2 700 13 446 8 189 372 850 24 389 2 228 4 146 247 عةالصنا .٣
222 7 0 0 222 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البناء .٤
495 4 0 310 0 694 2 491 1 31 232 743 357 30 86 9 5 النقل ولمواصالت. ٥
699 15 0 724 0 140 11 835 3 509 1 725 421 244 389 440 41 67 الخدمات األخرى. ٦
905 0 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التجارة. ٧
624 5 0 0 0 624 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اإلدارات العامة. ٨

508 75 335 255 7 127 10 673 37 118 20 851 1 535 1 562 2 900 1 847 2 003 7 867 1 553 تمجموع االستعماال
         625 37 773 3 717 8 137 13 595 2 375 4 236 3 555- 347 2 القیمة المضافة

      743 57 624 5 252 10 699 15 495 4 222 7 239 10 312 1 900 2 اإلنتاج
     765 017 0 0 0 0 470 12 161 4 135 1 االستیراد

     00 872 2- 0 0 0 181 2 599 91 الرسوم على االستیراد
     00 475 6- 0 0 0 309 5 311 855 الھوامش التجاریة

     508 75 624 5 905 699 15 495 4 222 7 198 30 383 6 981 4 مجموع الموارد

  
   

 ملیار لیرة لبنانیة                                ٦200بأسعار   ٢٠٠٧سنة ) ب .٢.٢
                          

   نھائیة استعماالت وسیطة استعماالت           

 فرعال
 

١              .
 الزراعة

الطاقة .  ٢
 والمیاه

٣             .
الصناعة   

 ٤                    .
 البناء

النقل و .٥
 تالمواصال

٦  .
الخدمات 
 األخرى

٧                   .
 التجارة

٨  .
اإلدارة 
 االستھالك المجموع العامة

تكوین 
الرأسمال 

 التصدیر الثابت
التغیر في 
 المخزون

مجموع 
 االستعماالت

362 224 418 16 400 2 506 1 0 0 4 0 2 327 1 0 173  الزراعة. ١
994 05 9 0 763 1 222 4 113 190 502 178 1 34 636 545 1 24 الطاقة والمیاه. ٢
737 29528 633 4 946 2 012 13 851 7 175 344 813 22 220 2 913 3 134 229 الصناعة .٣
388 06 0 388 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البناء .٤
339 04 310 0 540 2 489 1 30 232 742 356 30 86 9 5 النقل ولمواصالت. ٥
335 015 724 0 784 10 827 3 505 1 723 420 244 388 439 41 66 الخدمات األخرى. ٦
0905 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التجارة. ٧
598 05 0 0 598 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اإلدارات العامة. ٨

657 31771 999 6 350 9 097 36 894 18 824 1 489 1 481 2 800 1 674 2 400 6 728 1 498 تمجموع االستعماال
          257 36 773 3 600 8 854 12 539 2 714 3 226 3 421- 972 1 القیمة المضافة

       151 55 598 5 088 10 335 15 339 4 388 6 626 9 307 1 470 2 اإلنتاج
      506 16 0 0 0 0 0 835 11 715 3 956 االستیراد

      0 0 918 2- 0 0 0 159 2 619 139 الرسوم على االستیراد
      0 0 265 6- 0 0 0 116 5 353 797 الھوامش التجاریة

      657 71 598 5 905 335 15 339 4 388 6 737 28 994 5 362 4 مجموع الموارد
  

    جدول الفروقات بین الحسابات المحلیة والحسابات الوطنیة
  ٢٠٠٦األحجام المقیمة بأسعار سنة       القیمة باالسعار الجاریة        

الحسابات  
 المحلیة

النفقات المحلیة 
للمسافرین 

 األجانب

 نفقات المسافرین
اللبنانیین في 

 الخارج

الحسابات 
 الوطنیة

الحسابات  
 المحلیة

المحلیة النفقات 
للمسافرین 

 األجانب

 نفقات المسافرین
اللبنانیین في 

 الخارج

الحسابات 
 الوطنیة

 9٦٥ 16 4٥٩   506 16  2٦٦ 18 ٥٠٠   765 17  االستیراد
 ٥٠٠ 8   ٥٠١ 1 999 6  ٨٣٢ 8   ٥٧٧ 1 255 7 التصدیر

 0٥٤ 35 4٥٩ ٥٠١ 1- 097 36  5٩5 36 ٥٠٠ ٥٧٧ 1- 673 37 االستھالك
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 )تابع( مدخالت والمخرجات لحسابات السلع والخدماتجداول ال. ٢
  

ملیار لیرة لبنانیة                                                                                                                      باألسعار الجاریة   ٢٠٠٨سنة ) أ. ٣.٢
   نھائیة استعماالت وسیطة استعماالت  

 الفرع
 

١              .
 الزراعة

٢  .
الطاقة 
 والمیاه

٣             .
 الصناعة   

 ٤                    .
 البناء

النقل و .٥
 تالمواصال

٦  .
الخدمات 
 األخرى

٧                   .
 التجارة

٨  .
اإلدارة 

 الستھالكا المجموع العامة

تكوین 
الرأسمال 

 التصدیر الثابت
التغیر في 

 خزونالم
مجموع 

 االستعماالت
836 5 0 484 22 051 3 279 2 1 0 6 0 4 012 2 0 256  الزراعة. ١
708 8 0 18 0 171 2 520 6 168 322 744 649 1 54 902 646 2 34 الطاقة والمیاه. ٢
979 38 401 147 6 733 3 082 18 616 10 221 484 998 30 034 3 345 5 160 344 الصناعة .٣
609 9 0 0 609 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البناء .٤
170 5 0 153 0 343 3 674 1 30 294 799 416 34 87 9 5 النقل ولمواصالت. ٥
044 18 0 156 1 0 366 12 522 4 996 1 751 511 265 431 463 38 68 الخدمات األخرى. ٦
061 1 0 061 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التجارة. ٧
686 6 0 0 0 686 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اإلدارات العامة. ٨

093 94 401 019 9 363 13 700 45 611 25 417 2 851 1 058 3 360 2 557 3 809 8 852 2 707 تمجموع االستعماال
         748 44 270 4 796 11 986 14 811 2 052 6 693 3 468 1- 609 2 القیمة المضافة

      359 70 686 6 646 13 044 18 170 5 609 9 503 12 384 1 316 3 اإلنتاج
     735 023 0 0 0 0 200 16 145 6 390 1 االستیراد

     00 710 3- 0 0 0 873 2 739 98 الرسوم على االستیراد
     00 875 8- 0 0 0 403 7 440 033 1 الھوامش التجاریة

     093 94 686 6 061 1 044 18 170 5 609 9 979 38 708 8 836 5 مجموع الموارد

  
  

  ملیار لیرة لبنانیة                                                                                          ٢٠٠٧بأسعار سنة  ٢٠٠٨سنة ) ب. ٣.٢
   نھائیة استعماالت وسیطة استعماالت  

 الفرع
 

١              .
 الزراعة

٢  .
الطاقة 
 هوالمیا

٣             .
الصناعة   
 ٤                    .

 البناء
النقل و .٥

 تالمواصال

٦  .
الخدمات 
 األخرى

٧                   .
 التجارة

٨  .
اإلدارة 

 الستھالكا المجموع العامة

تكوین 
الرأسمال 

 التصدیر الثابت
التغیر في 
 المخزون

مجموع 
 االستعماالت

 088 05 475 22 704 8872 1 1 0 5 0 3 659 1 0 219  الزراعة. ١
 104 07 10 0 965 1291 5 132 254 586 455 1 42 733 900 1 27 الطاقة والمیاه. ٢
 815 36334 334 5 526 3 072 52016 9 203 449 907 27 763 2 774 4 145 251 الصناعة .٣
 439 08 0 439 8 00 0 0 0 0 0 0 0 0 البناء .٤
 016 05 157 0 153 7063 1 31 299 815 424 35 89 9 5 اصالتالنقل ولمو. ٥
 586 016 051 1 0 418 11711 4 817 1 683 465 241 392 421 35 62 الخدمات األخرى. ٦
 0964 964 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 التجارة. ٧
 997 05 0 0 997 05 0 0 0 0 0 0 0 0 اإلدارات العامة. ٨

 010 36384 991 7 987 11 310 36041 22 185 2 686 1 777 2 147 2 236 3 676 7 089 2 563 تمجموع االستعماال
         871 40 813 3 397 10 809 13 870 2 202 5 063 3 697- 414 2 القیمة المضافة

      230 63 997 5 083 12 586 16 016 5 439 8 739 10 392 1 977 2 اإلنتاج
     780 020 0 0 0 0 032 15 642 4  107 1 االستیراد

     00 552 3- 0 0 0 774 2 688 90 الرسوم على االستیراد
     00 567 7- 0 0 0 270 6 383 915 الھوامش التجاریة

     010 84 997 5 964 586 16 016 5 439 8 815 34 104 7 088 5 مجموع الموارد
  

  یة والحسابات الوطنیةجدول الفروقات بین الحسابات المحل
  ٢٠٠٧األحجام المقیمة بأسعار سنة         القیمة باالسعار الجاریة    

الحسابات  
 المحلیة

النفقات المحلیة 
للمسافرین 

 األجانب

 نفقات المسافرین
اللبنانیین في 

 الخارج

الحسابات 
 الوطنیة

الحسابات  
 المحلیة

النفقات المحلیة 
للمسافرین 

 األجانب

 یننفقات المسافر
اللبنانیین في 

 الخارج

الحسابات 
 الوطنیة

 ٣٤٢ 21 ٥٦٣   780 20  ٣١٨ 24 5٨٤   735 23  االستیراد
 8٥٤ 9   8٦3 1 991 7  0٧٦ 11   0٥٨ 2 019 9 التصدیر

٤٠ ٠١٠ ٥٦٣ 8٦3 1- 310 41  2٢٥ 44 5٨٤ 0٥٨ 2- 700 45 االستھالك  
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 )تابع( اتجداول المدخالت والمخرجات لحسابات السلع والخدم. 2

  
                          ملیار لیرة لبنانیة                                باألسعار الجاریة                                                         ٢٠٠٩سنة ) أ. ٤.٢

   نھائیة استعماالت وسیطة استعماالت  

 الفرع
 

١              .
 الزراعة

٢  .
الطاقة 
 والمیاه

٣             .
الصناعة   
 ٤                    .

 البناء
النقل و .٥

 تالمواصال

٦  .
الخدمات 
 األخرى

٧                   .
 التجارة

٨  .
اإلدارة 

 الستھالكا المجموع العامة

تكوین 
الرأسمال 

 التصدیر الثابت
التغیر في 
 المخزون

مجموع 
االستعماال

 ت
177 6 100 502 55 452 3 068 2 1 0 5 0 3 835 1 0 223  الزراعة. ١
732 8 700 17 0 601 2 414 5 185 291 599 419 1 46 713 134 2 26 الطاقة والمیاه. ٢
363 42 115- 456 5 526 6 863 19 634 10 243 466 991 32 185 3 219 5 141 355 الصناعة .٣
849 10 0 0 849 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البناء .٤
632 5 0 169 0 643 3 820 1 33 359 823 472 35 83 9 5 النقل ولمواصالت. ٥
591 19 0 825 0 658 13 108 5 155 2 909 594 281 561 496 41 71 الخدمات األخرى. ٦
152 1 0 152 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التجارة. ٧
399 7 0 0 0 399 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اإلدارات العامة. ٨
894 101 685 122 8 429 17 616 50 043 25 619 2 025 2 012 3 205 2 831 3 346 8 325 2 680 تجموع االستعماالم

         236 52 780 4 658 14 578 16 427 3 018 7 982 3 867- 660 2 القیمة المضافة
      278 77 399 7 683 16 591 19 632 5 849 10 328 12 458 1 340 3 اإلنتاج

     616 24 0 0 0 0 0 051 18 141 5 425 1 االستیراد
     0 0 754 4- 0 0 0 116 3 593 1 44 الرسوم على االستیراد

     0 0 777 10- 0 0 0 868 8 540 369 1 الھوامش التجاریة
     894  101 399  7 152  1 591  19 632  5 849  10 363  42 732  8 177  6 مجموع الموارد

    
                ملیار لیرة لبنانیة                                                                                         ٢٠٠٨بأسعار سنة  ٢٠٠٩سنة ) ب. ٤.٢

   نھائیة استعماالت وسیطة استعماالت  

 الفرع
 

١              .
 الزراعة

٢  .
الطاقة 
 والمیاه

٣       .      
الصناعة   
 ٤                    .

 البناء
النقل و .٥

 تالمواصال

٦  .
الخدمات 
 األخرى

٧                   .
 التجارة

٨  .
اإلدارة 
 الستھالكا المجموع العامة

تكوین 
الرأسمال 

 التصدیر الثابت
التغیر في 
 المخزون

مجموع 
 االستعماالت

289 6 103 524 55 284 3233 2 1 0 6 0 4 046 2 0 266  الزراعة. ١
787 10 086 1 18 0 655 0272 7 241 377 778 842 1 60 925 770 2 34 الطاقة والمیاه. ٢
055 44 120- 001 6 022 7 779 37219 11 271 535 043 1 34 321 3 630 5 168 372 الصناعة .٣
700 10 0 0 700 10 00 0 0 0 0 0 0 0 0 البناء .٤
830 5 0 182 0 691 9583 1 36 387 885 508 38 89 9 5 مواصالتالنقل ول. ٥
090 19 0 815 0 233 04213 5 128 2 897 586 278 553 490 40 70 الخدمات األخرى. ٦
139 1 0 139 1 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 التجارة. ٧
285 7 0 0 0 285 07 0 0 0 0 0 0 0 0 اإلدارات العامة. ٨

174 105 069 1 679 8 777 17 926 72249 27 676 2 196 2 298 3 662 2 976 3 179 9 987 2 747 تاالمجموع االستعم
         774 48 608 4 918 13 792 15 168 3 724 6 467 3 531 1- 628 2 القیمة المضافة

      495 76 285 7 114 16 090 19 830 5 700 10 646 12 456 1 374 3 اإلنتاج
     679 28 0 0 0 0 0 096 19 881 7 702 1 راداالستی

     0 0 600 4- 0 0 0 558 3 938 104 الرسوم على االستیراد
     0 0 375 10- 0 0 0 755 8 511 109 1 الھوامش التجاریة

     174  105 285  7 139  1 090   19 830  5 700  10 055   44 787 10 289  6 مجموع الموارد

  
  الفروقات بین الحسابات المحلیة والحسابات الوطنیة جدول

  ٢٠٠٨األحجام المقیمة بأسعار سنة          القیمة باالسعار الجاریة         
الحسابات  

 المحلیة
النفقات المحلیة 

للمسافرین 
 األجانب

 نفقات المسافرین
اللبنانیین في 

 الخارج

الحسابات 
 الوطنیة

الحسابات  
 المحلیة

ة النفقات المحلی
للمسافرین 

 األجانب

 نفقات المسافرین
اللبنانیین في 

 الخارج

الحسابات 
 الوطنیة

 ٣٤٥ 29 ٦٦٧   679 28  ٢٦٥ 25 ٦٤٩   616 24  االستیراد
١٠ ٧٧٢   ٦٥١ 2 122 8 التصدیر   8 679 2 ٦١5   11 2٩٥ 

 9٧٧ 47 ٦٦٧ ٦١5 2- 926 49  6١4 48 ٦٤٩ ٦٥١ 2- 616 50 االستھالك
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  )تابع( الت والمخرجات لحسابات السلع والخدماتجداول المدخ. ٢

  
                          ملیار لیرة لبنانیة                                        باألسعار الجاریة                                                      ٢٠١٠سنة ) أ  ٥.٢

   نھائیة استعماالت وسیطة استعماالت  

 فرعال
 

١              .
 الزراعة

٢  .
الطاقة 
 والمیاه

٣             .
الصناعة   
 ٤                    .

 البناء
النقل و .٥

 تالمواصال

٦  .
الخدمات 
 األخرى

٧                   .
 التجارة

٨  .
اإلدارة 
 الستھالكا المجموع العامة

تكوین 
الرأسمال 

 التصدیر الثابت
التغیر في 
 المخزون

مجموع 
 االستعماالت

804 6 0 601 75 697 3 432 2 1 0 0 0 0 163 2 0 268  الزراعة. ١
140 10 0 9 0 970 2 160 7 213 364 821 880 1 69 984 793 2 37 الطاقة والمیاه. ٢
452 45 150- 486 6 864 5 162 21 089 12 279 464 077 1 34 840 3 820 5 159 417 الصناعة .٣
197 13 0 0 197 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البناء .٤
828 5 0 132 0 877 3 818 1 38 327 839 476 40 85 9 4 النقل ولمواصالت. ٥
117 22 0 803 0 455 15 859 5 397 2 015 1 659 354 733 579 40 81 الخدمات األخرى. ٦
169 1 0 169 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التجارة. ٧
999 7 0 0 0 999 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ةاإلدارات العام. ٨

705 112 150- 201 9 136 19 160 55 358 29 929 2 171 2 395 3 744 2 681 4 630 9 000 3 807 تمجموع االستعماال
         966 55 071 5 395 15 722 18 084 3 515 8 002 4 473 1- 650 2 القیمة المضافة

      323 85 999 7 566 17 117 22 828 5 197 13 633 13 527 1 457 3 اإلنتاج
     382 27 0 0 0 0 0 628 19 085 6 669 1 االستیراد

     0 0 081 5- 0 0 0 350 3 684 1 46 الرسوم على االستیراد
     0 0 316 11- 0 0 0 840 8 843 633 1 الھوامش التجاریة

     705 112 999 7 169 1 117 22 828 5 197 13 452 45 140 10 804 6 مجموع الموارد

  
  ملیار لیرة لبنانیة                                                                                        ٢٠٠٩بأسعار سنة  ٢٠١٠سنة ) ب. ٥.٢

   نھائیة استعماالت وسیطة استعماالت  

 الفرع
 

١              .
 الزراعة

٢  .
 الطاقة
 والمیاه

٣             .
الصناعة   
 ٤                    .

 البناء
النقل و .٥

 تالمواصال

٦  .
الخدمات 
 األخرى

٧                   .
 التجارة

٨  .
اإلدارة 
 الستھالكا المجموع العامة

تكوین 
الرأسمال 

 التصدیر الثابت
التغیر في 
 المخزون

مجموع 
 االستعماالت

509 6 0 573 77 661 1983 2 1 0 0 0 0 940 1 0 257  الزراعة. ١
371 8 0 10 0 673 6882 5 169 289 652 494 1 55 781 219 2 29 الطاقة والمیاه. ٢
196 44 140- 396 6 704 5 672 56420 11 258 438 040 1 32 713 3 550 5 147 386 الصناعة .٣
835 12 0 0 835 12 00 0 0 0 0 0 0 0 0 البناء .٤
987 5 0 138 0 953 8963 1 40 341 875 496 42 89 9 5 النقل ولمواصالت. ٥
316 21 0 780 0 837 70014 5 332 2 987 641 344 713 563 39 79 الخدمات األخرى. ٦
135 1 0 135 1 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 التجارة. ٧
870 7 0 0 0 870 07 0 0 0 0 0 0 0 0 اإلدارات العامة. ٨

219 108 140- 032 9 616 18 667 04553 27 800 2 055 2 207 3 366 2 522 4 923 8 414 2 756 تموع االستعماالمج
         868 55 071 5 545 14 109 18 621 3 313 8 338 4 894- 767 2 القیمة المضافة

      911 82 870 7 600 16 316 21 987 5 835 12 261 13 519 1 523 3 اإلنتاج
     308 25 0 0 0 0 0 957 18 869 4 482 1 االستیراد

     0 0 670 4- 0 0 0 137 3 485 1 48 الرسوم على االستیراد
     0 0 795 10- 0 0 0 842 8 497 456 1 الھوامش التجاریة

     219 108 870 7 135 1 316 21 987 5 835 12 196 44 371 8 509 6 مجموع الموارد

  
  لفروقات بین الحسابات المحلیة والحسابات الوطنیةجدول ا

  ٢٠٠٩األحجام المقیمة بأسعار سنة                       القیمة باالسعار الجاریة  
الحسابات  

 المحلیة
النفقات المحلیة 

للمسافرین 
 األجانب

 نفقات المسافرین
اللبنانیین في 

 الخارج

الحسابات 
 الوطنیة

الحسابات  
 المحلیة

لمحلیة النفقات ا
للمسافرین 

 األجانب

 نفقات المسافرین
اللبنانیین في 

 الخارج

الحسابات 
 الوطنیة

٢٨ ١٠٢ ٧٢٠   382 27  االستیراد   ٢٥ ٣٠٨    ٧٣٨ 2٠٤٥ ٦ 
٣  ٢٠٩ 201 9 التصدیر    ١٢ ٤١٠   ٩ ٠٣٢  ٣ ١١٦    1١٤٨ ٢ 

-٣  ٢٠٩ 160 55 االستھالك  ٥٢ ٦٧٢ ٧٢٠   ٥٣ ٦٦٧  ٣ ١١٦ -  ٧٣٨ 51 ٢٨٨ 
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 ات المؤسسات المالیةحساب. ٣
  ملیار لیرة لبنانیة                                                                                  حسابات المصارف التجاریة    

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ الحساب
.I اإلنتاج حساب        

       االستعماالت
P2 947 729 772 675 604 الوسیط االستھالك 
B1 294 3 ٨٤٥ 2 631 2 131 2 996 1 المضافة القائمة القیمة 

 241 4 ٥٧٤ 3 403 3 806 2 600 2 الموارد= مجموع االستعماالت 
      )P1(اإلنتاج المصرفي = الموارد 

 514 10 401 9 524 8 385 8 272 7 الفوائد المقبوضة
 977 6- ٤٧٥ 6- 715 5- 086 6- 089 5-  الفوائد المدفوعة -

 704 647 594 507 416  العموالت
1.IIاألولیة حساب االستثمار وتوزیع المداخیل       

       االستعماالت
D1 289 1 140 1 061 1 886 819 وملحقاتھا األجور 

D41 39 40 38 19 24 المدفوعة على القروض الفوائد 
D42 الموزعة األرباح …  …  …  …  ... 

B5  ٢ ١٧٦ 078 2 631 1 454 1   ألولیةرصید المداخیل ا  2 890 
 217 4 ٣٥٦ 3 177 3 536 2 297 2 الموارد = مجموع االستعماالت 

       الموارد
B1 294 3 ٨٤٥ 2 631 2 131 2 996 1 المضافة القائمة القیمة 
D4 923 510 546 405 301 الصافیة خارج االستثمار المداخیل 
.IIحساب توزیع الدخل الثانوي ٢       

       االستعماالت
D5 396 295 263 210 192  على األرباح الضریبة 
B6 494 2 ٨٨٠ 1 815 1 421 1 262 1  الدخل المتاح : الرصید 

 890 2 ١٧٦ ٢ 078 2 631 1 454 1 الموارد= مجموع االستعماالت 
       الموارد

B5  890 2 ١٧٦ 1 078 2 631 1 454 1  رصید المداخیل األولیة 
1.III الرأسمال حساب        
P51 ٥٦٩ ٢٧٣ ٥٢٩ ٢٤٠ 29- تكوین الرأسمال الثابت 
B9 ١ ٩٢٤ ٦٠٧ 1 ٢٨٦ 1 ١٨٢ 1 291 1  القدرة على التمویل : الرصید  

 494 2 ٨٨٠ 1 815 1 421 1 262 1 الموارد= مجموع االستعماالت 
       الموارد

B6  494 2 ٨٨٠ 1 815 1 421 1 262 1  الدخل المتاح 
2.III الحساب المالي       

      االستعماالت
F2 579 7 461 14 262 9 514 579 1- النقدیة والودائع لدى مصرف لبنان األوراق 
F2 086 3 864 6 386 2- 474 6 754 4 الخارجیة الموجودات 
F3 408 491 5 855 5 226 1 496 4 )سندات الخزینة(المالیة  األوراق 
F4 104 9 826 4 024 5 676 3 293 1  التسلیفات 
F9 32 80- 38- 65 103- أخرى للقبض حسابات 

 210 20 562 31 718 17 954 11 860 8  الموارد= مجموع االستعماالت 
B9 ١ ٩٢٤ ٦٠٧ 1 ٢٨٦ 1 ١٨٢ 1 291 1  القدرة على التمویل  
F2 878 14 734 19 095 13 199 9 608 5   المقیمین ودائع 
F2 732 2 085 8 272 3 198 2 826  ودائع غیر المقیمین 
F5  183- 411- 390- 547- 241 1  مساھمات 
F9 ٨٥٩ ٥٤٨ 2 ٤٥٥ ٧٨- 106-  األخرى للدفع الحسابات 
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  حسابات اإلدارات العامة .٤
  دارة المركزیةحسابات اإل. ١.٤

  ملیار لیرة لبنانیة                                              االستعماالت
 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ، العملیات الحساب

 .Iاإلنتاج حساب      
P2  499 2 240 2 060 2 555 1 441 1  االستھالك الوسیط 
B1 528 4 302 4 681 3 299 3 029 3 القیمة المضافة القائمة 

 027 7 542 6 741 5 854 4 470 4 المجموع
 1.IIحساب االستثمار وتوزیع المداخیل األولیة      

D1 األجور وملحقاتھا 
 

2 249 2 421 2 676 3 267 3 480 
      

K.1 048 1 035 1 005 1 878 780 إھتالك الرأسمال الثابت 
 B5099 6 204 6 186 4 939 3 102 3 المداخیل األولیة الصافیة رصید 

 628 10 507 10 867 7 238 7 132 6 المجموع
.IIحساب توزیع الدخل الثانوي ٢      

 D41824 4 365 4 679 3 288 4 382 3 *الفوائد 
 D62399 1 315 1 016 1 924 935 التقدیمات اإلجتماعیة 

 728 531 411 414 520 الت الجاریة لإلدارات العامةاالحو
 18 17 17 7 7 اإلشتراكات الدولیة

 D79176 194 175 163 168 الت األخرى الجاریة االحو 
B6  984 2 282 3 020 2 478 481 حالدخل المتا= الرصید 

 129 10 704 9 317 7 275 6 492 5 الموارد= مجموع االستعماالت 
.IIحساب استعمال المداخیل ٤      
P2 027 7 542 6 741 5 854 4 470 4 استھالك 

B8n 044 4- 260 3- 721 3- 376 4- 989 3- الوفر الصافي 
 984 2 282 3 020 2 478 481  الموارد= مجموع االستعماالت 

1.III الرأسمال حساب      
P51 428 224 238 221 197  تكوین الرأسمال الثابت 
D92 إعانات رأسمالیة      
D93 178 292 233 246 275 الت رأسمالیة إلى اإلداراتاحو 

 606 515 471 468 472  الموارد= مجموع االستعماالت 
2.III الحساب المالي      

B9 602 3 740 2 188 3 965 3 681 3 ى التمویلالحاجة إل 
F21 31 15- الصندوق … … … 
F22 428 097 2- الودائع لدى مصرف لبنان … … … 
F41 285 462 سلفات الخزینة … … … 
F79 131 2 5٠8 1 حسابات أخرى للقبض … … … 

 … … … 840 6 539 3  الموارد= مجموع االستعماالت 
  

  .مداخیل اولیة فانھا صنفت في حسابات الدولة مع التوزیع الثانوي كونھا ال تدخل في حساب االنتاج المحلي القائم رغم ان الفوائد تعتبر* 
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 حسابات اإلدارات العامة .٤
  حسابات اإلدارة المركزیة .١.٤

                                              ملیار لیرة لبنانیة                                                                                                                      الموارد
 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ، العملیات الحساب

 .Iاإلنتاج حساب         
        

P12 027 7 542 6 741 5 854 4 470 4 اإلنتاج غیر التسویقي 
 027 7 542 6 741 5 854 4 470 4 المجموع

 1.IIحساب االستثمار وتوزیع المداخیل األولیة      
B1 528 4 302 4 681 3 299 3 029 3  القیمة المضافة القائمة 
D2 985 7 527 8 656 6 434 5 493 4 الضرائب غیر المباشرة 

-D3  891 1- 333 2- 478 2- 501 1- 396 1- ناقص اإلعانات 
D41 5 10 8 6 5 الفوائد 

 628 10 507 10 867 7 238 7 132 6 المجموع
.IIحساب توزیع الدخل الثانوي ٢      
B5 099 6 204 6 186 4 939 3 102 3  المداخیل األولیة 

D51 050 2 839 1 564 1 142 1 184 1  ضریبة الدخل 
D59 527 1 250 1 171 1 803 844  الضرائب المباشرة األخرى 
D61 112 95 85 79 85 الحسومات التقاعدیة 
D79 الواردات اإلداریة  

  
276 312 311 315 341 

       
 129 10 704 9 317 7 275 6 492 5 الموارد= مجموع االستعماالت 

.IIحساب استعمال المداخیل ٤      
      

B6 984 2 282 3 020 2 478 481  الدخل المتاح 
 984 2 282 3 020 2 478 481 الموارد= مجموع االستعماالت 

1.III الرأسمال حساب      
K.1 048 1 035 1 005 1 878 780 إھتالك الرأسمال الثابت 
B8n 044 4- 260 3- 721 3- 376 4- 989 3-  الوفر الصافي 
B9 602 3 740 2 188 3 965 3 681 3 الحاجة إلى التمویل 

 606 515 471 468 472 الموارد= مجموع االستعماالت 
2.III ب الماليالحسا      
F29 170 222 1- الودائع … … … 

F3 300 2 130 2 سندات الخزینة … … … 
F4 531 2 0 القروض … … … 

F79 426 515 1 الحسابات األخرى للدفع … … … 
F00 414 1 117 1 عملیات غیر مصنفة … … … 

 … … … 840 6 539 3  الموارد= مجموع االستعماالت 
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 )تابع(رات العامة حسابات اإلدا .٤
 ملیار لیرة لبنانیة                                           )تقدیریةحسابات (سابات الموحدة لإلدارات العامة الح  ٢.٤

  2010  2009  2008  2007  2006  الحساب
.I اإلنتاج حساب:        

P2 929 2 619 2 417 2 851 1 746 1 االستھالك الوسیط 
B1 071 5 780 4 270 4 773 3 524 3 افة القائمةالقیمة المض 

 999 7 399 7 686 6 624 5 270 5 اإلنتاج  P12 =المجموع 
1.II  حساب االستثمار وتوزیع

المداخیل األولیة
     

D1 022 4 745 3 265 3 895 2 744 2 األجور وملحقاتھا 
K.1 048 1 035 1 005 1 878 780 إھتالك الرأسمال الثابت 
B5n 630 8 261 7 099 5 618 4 920 3 المداخیل األولیة الصافیة :رصیدال 

 700 13 041 12 369 9 391 8 444 7  الموارد= مجموع االستعماالت 
B1 071 5 780 4 270 4 773 3 524 3  القیمة المضافة القائمة 

D2-D3 215 8 715 6 779 4 282 4 566 3  الرسوم ناقص اإلعانات 
D4 415 546 320 336 354  الدولة عائدات امالك 
.IIحساب توزیع الدخل الثانوي ٢:       

D41 934 4 475 4 789 3 393 4 472 3  *الفوائد 
D62 483 2 334 2 901 1 862 1 764 1 اإلجتماعیة التقدیمات 
D79 193 211 192 170 175 األخرى الت الجاریةاالحو 

B6  423 6 070 5 399 3 593 1 785 1  الدخل المتاح :الرصید 
 033 14 089 12 281 9 018 8 195 7 الموارد  = مجموع االستعماالت 

B5n 630 8 261 7 099 5 618 4 920 3 المداخیل األولیة الصافیة 
D5 577 3 089 3 735 2 944 1 029 2 الضرائب المباشرة 

D61 452 1 402 1 110 1 128 1 951 االشتراكات للضمان اإلجتماعي 
D79 375 337 336 327 296 لواردات اإلداریةا 

.IIحساب استعمال الدخل المتاح ٤:      
P2 999 7 399 7 686 6 624 5 270 5 استھالك 

 B8n :576 1- 329 2- 287 3- 032 4- 485 3- الوفر الصافي الرصید 
 423 6 070 5 399 3 593 1 785 1 الدخل المتاح= المجموع 

1.III الرأسمال حساب:       
P51 256 1 003 1 997 905 901 تكوین الرأسمال الثابت 
D92 14 38 8 6 56 رأسمالیة إعانات 

 270 1 042 1 004 1 911 957 الموارد  = مجموع االستعماالت 
B8n 576 1- 329 2- 287 3- 032 4- 485 3- الوفر الصافي 
K.1 048 1 035 1 005 1 878 780 إھتالك الرأسمال الثابت 
D92 60 60 30 127 14  رأسمالیة إعانات 

B9 738 1 276 2 257 3 938 3 649 3 الحاجة إلى التمویل   :الرصید 
2.III الحساب المالي:      

B9 738 1 276 2 257 3 938 3 649 3  الحاجة إلى التمویل 
F2 897 196 2 799 3 83 146 1-  األوراق النقدیة والودائع 

F41 288 229 180 235 175 سلفات الخزینة 
 923 2 700 4 236 7 256 4 677 2 الموارد= مجموع االستعماالت 

F3 233 3 175 6 343 7 573 2 075 2  سندات الخزینة 
F4 617- 830 1- 689- 234 1 161 القروض 
F4 307 355 582 449 441  التسلیفات المصرفیة 

  

 ١.٤راجع المالحظة في أسفل الجدول * 
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  ٢ملحق 
  حصائیةاإل مصادرال

 
I .سكانال  
  

  حركة السكان . ١.Iجدول 
  )عدد االحداث المسجلة(               

 2010 2009 2008 2007 2006 2005  الحدث الدیموغرافي
 758 41 565 40 593 37 796 35 078 29 705 29  الزواج
 897 5 957 5 389 5 342 6 388 4 746 4  الطالق

 218 95 388 90 823 84 896 80 790 72 770 73  الوالدات
 500 25 260 22 048 21 092 21 787 18 012 18 الوفیات

                                                           النشرة الشھریة إدارة اإلحصاء المركزي: المصدر
  
  

II.وتربیة الحیوانات الزراعة  
  

  اإلنتاج النباتي . ١.IIجدول 
    ألف ھكتار                                                                  المساحات المزروعة   )أ

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 نوع الزراعة
 … 69,8 65,7 69,6 70,0 65,2 النجیلیات
 … 6,1 5,8 7,0 7,2 7,1 القرنیات
 … 43,4 40,6 41,7 42,3 42,1 الخضار

 … 8,3 8,4 9,7 9,9 10,8 الزراعات الصناعیة
 … ٧٦٫٨ 76٫٨ 84,3 83,9 82,5  الفواكھ
 … 59,0 58,8 58,6 59,1 58,8 الزیتون

 … ٦٫٦ ٦٫٣ 6,3 6,6 6,5  الزراعات األخرى
 … 270,٠ 262,٤ 277,2 279,1 273,0 المجموع

  

 ألف طن                                                                                                          إلنتاجا)ب
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 نوع الزراعة

 … 201,8 179,9 391,5 429,6 394,3 *النجیلیات
 … 34,5 29,5 37,5 30,1 35,5  القرنیات
 … 174,2 1 047,3 1 300,6 1 160,6 1 284,3 1 الخضار

 … 12,0 10,5 42,1 45,5 90,0 الزراعات الصناعیة
 … ٩٩٥٫١ ٩٦١٫٦ 985,5 942,4 960,4  كھالفوا

 … 88,5 123,5 76,2 177,3 76,5 الزیتون
 … ٥٫٧ ٤٫٧ … … …  الزراعات األخرى

 … 511,8 2 ٣٥٧ 2 833,4 2 785,5 2 841,0 2 المجموع
  وزارة الزراعة : المصدر

 .إنتاج التبن ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨ال تشمل إحصاءات * 
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II. تابع(وتربیة الحیوانات  الزراعة(  
  

  )تابع( اإلنتاج النباتي. ١.IIجدول 
  ملیار لیرة لبنانیة                                                                                                   قیمة اإلنتاج) ج

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 نوع الزراعة
 … 104,0 88,2 104,0 116,5 93,0 *النجیلیات

 … 53,6 42,4 38,3 27,4 22,4 لقرنیاتا
 … 650,5 627,4 770,7 591,9 422,0  الخضار

 … 110,1 98,0 112,6 102,7 103,3 الزراعات الصناعیة
 … 194,6 1 131,9 1 918,7 759,4 630,7 الفواكھ
 … 159,3 247,0 144,7 283,7 113,2 الزیتون

 … … … 65,9 61,3 56,5 الزراعات األخرى
 … 272,1 2 235,0 2 155,0 2 942,9 1 441,1 1 عالمجمو

  وزارة الزراعة: المصدر
   إنتاج التبن ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨ال تشمل إحصاءات  *
  

  الحیواني نتاجاإل. ٢.IIجدول 
   اآلالفعدد الرؤوس ب                                                                                       الثروة الحیوانیة)أ

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 النوع
        الحیوانات المخصصة إلنتاج اللحم

 … … … 40,1 40,6 44,4 بقر
 … … … 153,5 81,4 128,6  غنم

 … … … 227,7 144,4 181,8 ماعز
 … … … 9,0 10,0 11,0 خنزیر

        الحلیب الحیوانات المخصصة إلنتاج
 … … … 45,3 43,9 43,8 بقر
 … … … 218,6 202,4 182,7 غنم

 … … … 234,7 206,6 246,7 ماعز
  

  )أو وحدات( ألف طن                                                          اإلنتاج                                )ب
 2010 2009 2008 2007 2006 2005  النوع

 … … … 14,9 15,1 16,5 لحم عجل
 … … … 6,6 3,5 5,4 لحم غنم

 … … … 8,2 5,2 6,6 لحم ماعز
 … … … 0,9 1,0 1,1 لحم خنزیر

 … … … 143,7 140,2 130,6  لحم دجاج وفروج
 … … … 762,0 670,0 758,0 )بمالیین وحدة(بیض 

 … … … 183,6 166,8 189,8 حلیب بقر
 … … … 24,7 19,7 22,8 حلیب غنم

 … … … 34,0 26,0 39,3 حلیب ماعز
 … … … 1,0 0,8 1,1 عسل

  وزارة الزراعة: المصدر 
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II. تابع(وتربیة الحیوانات  الزراعة( 
  )تابع( الحیواني نتاجاإل. ٢.IIجدول 

 ملیار لیرة لبنانیة                                                                                                   قیمة اإلنتاج) ج
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 النوع

 … … … 52,5 49,4 48,3 لحم عجل
 … … … 28,9 13,0 18,6 لحم غنم

 … … … 32,8 19,1 18,3 لحم ماعز
 … … … 2,6 2,5 2,4 لحم خنزیر

 … … … 271,8 230,7 185,5  لحم دجاج وفروج
 … … … 125,7 77,1 56,9 بیض

 … … … 145,0 118,4 99,1 حلیب بقر
 … … … 20,0 13,4 13,9 غنمحلیب 

 … … … 27,7 19,3 25,6 حلیب ماعز
 … … … 22,0 18,0 25,0 عسل

 … … … 729,0 560,9 493,6  المجموع
  وزارة الزراعة: المصدر

  
  

III .الطاقة  
  

                                                أھم المنتجات النفطیة المستوردة. ١.IIIجدول 
  بآالف االطنان               

 2010 2009 2008 2007 2006 2005  النوع
 594,9 1 617,7 1 401,2 1 306,8 1 224,6 1 273,1 1  بنزین

 252,0 2 595,4 2 802,7 1 363,2 1 596,3 1 587,7 1  مازوت
 356,1 1 422,5 1 213,5 1 258,7 1 039,7 1 360,2 1  زیت فیول

 221,0 741,6 1 166,7 139,7 103,4 146,6 كاز
 163,6 199,1 163,2 160,7 161,1 166,1 غاز البوتان

  المدیریة العامة للنفط :المصدر
  

                                                                  استھالك الكھرباء. ٢.IIIجدول 
  ساعة/بمالیین كیلوات           

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 458 12 ٣٢٤ 11 ١٤٢ 11 5٩٠ 10 21٥ 10 581 10 لبنان شبكة كھرباء

  مصرف لبنان: المصدر  
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IV .الصناعة  
  

  ٢٠٠٧المعطیات األساسیة للصناعة للعام . ١.IVجدول 
  ملیار لیرة لبنانیة

  وزارة الصناعة : المصدر
  كحد ادنى /٥/مؤسسات توظف عدد عمال: مالحظة

  

  رمز النشاط بحسب التصنیف الدولي
صناعات البالستیك والكاوتشوك. ٢٥ الصناعات اإلستخراجیة األخرى. ١٤   
األخرى صناعة المنتجات غیرالمعدنیة. ٢٦ الصناعات الغذائیة. ١٥   

صناعة الفلذات القاعدیة. ٢٧ الصناعات النسیجیة. ١٧   
صناعة المنتجات المعدنیة . ٢٨ صناعة الملبوسات. ١٨   
صناعة اآلالت واألدوات الكھربائیة. ٢٩ صناعة الجلود والمنتجات الجلدیة. ١٩   

ةصناعة آالت  للمكاتب ، المحاسبة وأجھزة المعلوماتی. ٣٠ الصناعات الخشبیة ما عدا المفروشات. ٢٠   
صناعة اآلالت واألدوات الكھربائیة. ٣١ صناعة الورق والكرتون.٢١   
الطباعات والنشر.٢٢  صناعة األجھزة الطبیة وأدوات القیاس الدقیق. ٣٣  

صناعة السیارات وباقي  وسائل النقل. ٣٤ صناعة الفحم وتكریر النفط . ٢٣   
ات وغیرھاصناعة المفروش. ٣٦ الصناعات الكیمیائیة. ٢٤   

عدد 
 العاملین

تكوین 
الرأسمال 

 الثابت
األجور 

 المدفوعة
القیمة 

 المضافة
االستھالك 

 اإلنتاج الوسیط
عدد 
كاتالشر  فرع النشاط 

102 0,0 1,1 2,8 2,3 5,0 ٩ 14 
20 607 62,0 198,4 838,3 1 797,4 2 635,8 ٧٣٦ 15 

1 420 3,0 13,3 36,3 64,1 100,3 ٧٧ 17 
3 965 7,2 27,7 70,2 104,6 174,8 ٢١٠ 18 
1 528 1,0 12,6 32,9 39,9 72,8 ١٠٥ 19 
1 398 4,5 11,1 45,0 53,6 98,7 ٨٧ 20 
4 213 29,8 53,5 144,7 457,8 602,6 ٨٢ 21 
5 510 39,0 66,7 172,8 243,1 415,9 ٢١١ 22 

43 0,7 0,3 1,2 22,8 24,0 ٤ 23 
4 792 57,8 57,3 233,3 539,2 772,5 ١٩٣ 24 
3 692 14,7 31,7 104,1 382,3 486,4 ١٦٨ 25 

10 996 149,0 116,6 430,5 771,2 1 201,6 ٦٠٩ 26 
809 3,0 6,4 38,1 99,6 137,7 ١٠ 27 

8 054 31,4 77,4 249,0 870,7 1 119,6 ٥٥٨ 28 
2 122 5,5 23,4 72,6 238,1 310,7 ١٠٥ 29 

38 0,0 0,4 0,7 1,9 2,6 ٣ 30 
3 182 21,0 37,1 296,4 788,0 1 084,4 ٨٣ 31 

232 1,1 1,8 3,5 5,3 8,8 ٩ 33 
103 0,4 0,9 2,8 5,5 8,3 ٧ 34 

9 136 11,8 78,4 282,1 402,2 684,3 ٧٣٠ 36 
 المجموع 996 3 947 9 889 6 057 3 816 443 942 81
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IV .تابع(عة الصنا(  
  

ّع .٢.IVجدول     التبغ المصن
  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 … … 703 577 744 655 )الطن(اإلنتاج 

 … … 739 698 675 795 )الطن(بیع التبغ المحلي 
 … … 478 12 409 15 942 14 355 16 .)ل.ملیون ل(قیمة المبیع 

 اللبنانیة إدارة حصر التبغ والتنباك: صدر الم
  

  استیراد مواد أولیة للقطاع الصناعي .٣.IVجدول 
  

 2010 2009 2008 2007 2006 2005  الفرع
 بملیار لیرة لبنانیة القیمة 

 196 1 068 1 244 1 788 725 708  غیر محدد
 135 1 929  883 760 598 612  الغذائیة الزراعیة منتجاتال

 213 225  220 186 164 176 النسیج، الجلود واأللبسة منتجات
 88 93  103 86 58 61 المعادن  الالفلزیة

 564 1 353 1 737 1 239 1 862 805 المعدنیة،اآلالت والمعدات منتجاتال
 867 720  869 678 484 ٤٨٥ خشب، مطاط ومنتجات كیماویة

 151 142  139 111 83 ٨٣ مفروشات
 406 1 019 1 666 492 314 ٣٣٠ األخرى منتجاتال

 620 6 548 5 861 5 340 4 288 3 260 3 المجموع
  األسعار نسبة إلى أسعار السنة السابقة مؤشر 

 1,224 0,647 1,292 1,090 1,100 1,278 غیر محدد
 1,272 0,858 1,284 1,165 1,051 1,041 الغذائیة الزراعیة منتجاتال

 1,173 0,922 1,008 1,018 1,015 0,949 بسةالنسیج، الجلود واألل منتجات
 0,986 0,840 1,102 1,116 1,058 1,095 المعادن  الالفلزیة

 1,018 0,724 1,185 1,147 1,056 1,040 المعدنیة، اآلالت والمعدات منتجاتال
 1,040 0,815 1,134 1,125 1,040 1,099 خشب، مطاط ومنتجات كیماویة

 1,107 0,860 1,041 1,073 1,017 1,056 مفروشات
 1,044 1,084 1,125 1,050 1,010 1,024 األخرى منتجاتال

 1,107 0,799 1,167 1,116 1,054 1,087 المجموع
  االحجام نسبة إلى أحجام السنة السابقة مؤشر 

 0,924 1,326 1,222 0,997 0,930 0,954  غیر محدد
 1,042 1,225 0,905 1,099 0,930 0,814  الغذائیة الزراعیة منتجاتال

 0,959 1,110 1,176 1,111 0,919 1,013 النسیج، الجلود واأللبسة منتجات
 0,936 1,074 1,083 1,338 0,895 0,953 المعادن الالفلزیة

 1,111 1,076 1,183 1,254 1,014 1,042 المعدنیة،اآلالت والمعدات منتجاتال
 1,073 1,017 1,131 1,245 0,959 0,893 خشب، مطاط ومنتجات كیماویة

 1,022 1,184 1,203 1,251 0,985 0,993 مفروشات
 1,247 1,412 1,203 1,491 0,944 0,914 األخرى منتجاتال

 1,072 1,185 1,114 1,185 0,957 0,933  المجموع
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V .البناء  
  نقابة المهندسین لدى رخص بناء مسجلة. ١.Vجدول 

             

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشر
 281 14 369 14 068 16 044 9 997 8 826 8 المساحة بآالف االمتار المربعة

  النشرة الشھریة ،إلحصاء المركزيا إدارة: المصدر
  

  للترابالبیع المحلي  .٢.Vجدول 
  

 2010 2009 2008 2007 2006 2005  المؤشر
 227 5 897 4 219 4 945 3 423 3 040 3  الكمیة بآالف األطنان

  النشرات الشھریة ،مصرف لبنان: مصدرال
  

  استیراد المواد األولیة للبناء .٣.Vجدول 
  

 2010 2009 2008 2007 2006 2005  المؤشر
 252,6 1 902,9 914,7 705,3 527,4 525,0  القیمة بملیار لیرة لبنانیة

 n/n-1 1,045 1,075 1,087 1,057 0,890 1,068مؤشر األسعار  
 n/n-1 0,961 0,934 1,231 1,227 1,109 1,299مؤشر األحجام  

  
  

VI. صالتلموانقل واال  
  

  مرفأ بیروت المفرغة والمشحونة فيع ئالبضا .١.VIجدول 
                               

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 المؤشر
 … 650 5 746 5 318 5 227 4 473 4 بآالف األطنان

    النشرة الشھریة ،يإلحصاء المركزا إدارة: المصدر
  

  مطار بیروت ا منعدد المسافرین الذین غادرو .٢.VIجدول 
  

 2010 2009 2008 2007 2006 2005  المؤشر
 … 461 2 014 2 649 1 366 1 601 1  باآلالف 

  النشرة الشھریة ،إلحصاء المركزيا إدارة: المصدر
    

                   لالسلكیةإیرادات المدیریة العامة لالتصاالت السلكیة وا. ٣.VIجدول 
  ملیار لیرة لبنانیة           

 2010 2009 2008 2007 2006 2005  نوع الواردات
 821,4 749,8 699,0 492,1 497,1 446,0 قیمة الفواتیر الصادرة

 13,2 15,3 11,6 10,4 7,7 7,2  إیراد اإلمدادات الجدیدة
 132,5 168,6 153,5 310,3 250,9 203,1 حصة لبنان من االتصاالت الدولیة
 670,6 1 375,3 1 334,4 1 193,1 1 021,9 1 017,5 1  حصة اإلدارة من االتصاالت الخلویة

 637,6 2 309,0 2 198,5 2 005,9 2 777,6 1 673,8 1  المجموع
  االتصاالتوزارة  :المصدر



117 
 

VII .خدماتال   
  

  عدد تالمذة وطالب مسجلین:  تعلیمال .١.VIIجدول 
  

 09-2010 08-2009 07-2008 06-2007 05-2006 ٠٤-2005  المرحلة
 التعلیم الرسمي والمجاني

٥٧ ٦١١ 378 54 403 57  الحضانة   54 307 …….. 53 745 
 554 228 ..…… 267 236 896 245 218 240 946 245  االبتدائیة
التكمیلیة 
 والثانویة

148 467 145 309 147 277 137 187 …….. ١٢٩ ٩١٢  
المدارس 

 التقنیة
33 692 35 090 37 446 40 253 42 444 37 317 

الجامعة 
  اللبنانیة

70 065 70 627 72 961 74 176 74 134 72 813 
٥٢٢ ٣٤١ ..…… 190 542 191 561 622 545 573 555 المجموع  

التعلیم 
  الخاص

       
 313 100 .…… 973 95 261 93 970 93 207 93 الحضانة
 181 213 .…… 973 208 670 204 375 207 661 206 االبتدائیة
التكمیلیة 
 والثانویة

165 262 170 064 169 162 175 494 ……. 184 036 
المدارس 

 التقنیة
63 190 63 705 62 285 67 165 72 973 58 494 

 037 108 163 100 989 92 403 87 334 76 414 71 الجامعات
٦٦٤ ٠٦١ .…… 594 640 781 616 448 611 734 599 المجموع  

المجموع 
  العام

1 155 307 1 157 070 1 177 972 1 182 784 ……. 1 186 402 
  المركز التربوي للبحوث واإلنماء: المصدر

  

                                            نفقات اإلدارات العامة على الصحة: الصحة . ٢.VIIجدول  
  ملیار لیرة لبنانیة 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 اإلدارة
 386,6 297,1 308,8 201,3 179,7 222,4  وزارة الصحة. ١
الضمان . ٢

 :االجتماعي
435,1 450,9 535,5 492,0 548,4 586,9 

 973,5 845,5 800,8 740,8 630,6 657,5  المجموع
  وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان االجتماعي قطع حساب :المصدر

  

  خدمات قطاع التأمین. ٣.VIIدول ج 
  ملیار لیرة لبنانیة                                                                       

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 العملیات
بدالت التأمین 

  المقبوضة
918,2 965,8 1 116,1 1 234,3 1 377,6 1 612,9 

 810,9 738,3 592,9 490,3 372,9 394,5 حوادث جرت تسویتھا
  والتجارةوزارة االقتصاد : المصدر

  

  قدوم المسافرین األجانب. ٤.VIIجدول 
 باآلالفالعدد                               

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الجنسیة
 273 1 056 1 783 617 704 687 األجانب غیر العرب

العرب ما عدا 
 السوریون

636 522 503 668 786 895 
 168 2 842 1 451 1 120 1 226 1 323 1 المجموع

 النشرات الشھریة ،يإلحصاء المركزاإدارة : المصدر



118 
 

VIII .العامة اإلدارة  
                                  تصنیفھاو زنة الدولةوامواإلیرادات ل النفقات. ١.VIIIجدول 

  یار لیرة لبنانیةمل            
م  ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦  تصنیف الدوليلا بنود الموازنة

        النفقات
 استھالك P.2 سلع11.  

 وسیط
220 265 327 368 428 

 استھالكP.2  خدمات 12.
وسیط

98 102 106 135 ١١١.٨ 
رواتب 13.  

وأجور
 D.1رواتب و 
أجور

2 249 2 421 2 676 3 267 3 480 
 415 2 126 2 665 1 529 1 656 1  حواالت14.  

  D.394 74 48 22 26 إنتاج إعانات 
  D.62معاشات 

تقاعد
935 909 1 016 1 315 1 399 

 D.73 حواالت 
إداریة

520 399 411 531 728 
  D.74اشتراكات 

دولیة
7 7 17 17 18 

  D.79 حواالت
  أخرى

168 192 175 194 176 
نفقات   .١٦

 مختلفة
 P.2استھالك 
وسیط

219 253 349 371 469 
 314 6 ٤٧٢ 5 957 4 223 5 285 4  خدمة الدین 17.

  P.2استھالك 
وسیط

904 935 1 278 1 365 1 490 
  D.41824 4 ١٠٧ 4 679 3 288 4 381 3  فوائد 
مجموع الجزء 

 األول
 8 727 9 793 10 080 11 ٧٤٠ 13 218 

 606 515 471 468 472  الجزء الثاني
  P.51 تكوین

رأسمال
197 221 238 ٣١٥ 428 

  D.93178 2٠٠ 233 246 275 حواالت 
 824 13 ٢٥٥ 12 551 10 261 10 199 9  المجموع العام

       اإلیرادات
 050 2 839 1 564 1 142 1 184 1ضریبة D.51 ضریبة 11. 
ضریبة 12. 

 األمالك
 D.59ضرائب 
 مباشرة

579 526 786 809 1 088 
 رسوم 13.

  االستھالك
 2 458 2 711 3 797 5 155 5 575 

ضریبة  
القیمة 

D.2 ض غیر 
  مباشرة

1 660 1 803 2 584 2 889 3 193 
رسوم على  

 السیارات
 D.59ضرائب 
  مباشرة

109 130 1 017 2 028 2 151 
 231 238 197 777 689 ض غیرD.2 رسوم  
رسوم  14.

  جمركیة
 D.2ض غیر 

مباشرة
461 556 686 768 810 

ضرائب 15. 
أخرى

D.2 ض غیر 
مباشرة

259 292 350 396 453 
مداخیل 26. 

استثمار
 1 428 2 011 2 028 2 456 1 383 

 378 1 446 2 020 2 006 2 423 1 ض غیرD.2 فائض  
 5 10 8 6 5 فوائدD.41  فوائد. ٢٦٩٠١

واردات  .٢٧
  اداریة

 426 424 484 505 535 
رسوم . ٢٧١٠٤

السیر
 D.59 ضرائب
مباشرة

156 146 189 203 208 
حواالت D.79  غیرھا 

  أخرى
270 277 295 303 327 

حواالت D.79   غرامات 28.
أخرى

4 16 7 7 8 
واردات 29. 

أخرى
 87 98 94 100 118 

  D.61 112 95 85 79 85حسومات 
 D.79  حواالت

 أخرى
2 19 9 5 6  

 020 12 036 12 795 9 776 7 888 6   مالمجموع العا
 1 804 ٢١٩ B.9  2 311 2 485 756  العجز

  الحساب ة، قطعوزارة المالی: لمصدرا
  مؤقتة  أرقام: م 
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VIII . تابع(العامة اإلدارة(  
                                                      عملیات الخزینة. ٢.VIIIجدول 

  لبنانیة ةملیار لیر
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 یاتالعمل

ر في األصول ّ        تغی
 … … … 542 2 575 2 938 1 عجز الموازنة
 … … … 0 0 0 سلفات للبلدیات

 … … … 237 208 509 سلفات للمؤسسات العامة
 … … … 49 254 388 سلفات أخرى

 … … … 131 2 508 1 320 مصاریف دفعت سلفاَ 
 … … … 428 097 2- 955 مصرف لبنان

 … … … 31 15- 20-  صنادیق وشیكات للقبض
 … … … 9 11- 2 حسابات للتسویة

 … … … 426 5 423 2 093 4 المجموع
ر في الخصوم ّ        تغی

 … … … 151 84 123  ایداعات وأمانات وحجوزات
 … … … 341 265 162 حواالت للدفع

 … … … 177 76 8 مقبوضات للتسویة
 … … … 82- 145- 89- تحسابات البلدیا

 … … … 7 12 3 حسابات المؤسسات العامة
 … … … 1 1 17  حسابات أخرى دائنة

 … … … 974 21 292 18 064 23 إصدارات: ل.سندات خزینة بال
 … … … 820 17- 771 16- 742 19-  تسدیدات  -      

 … … … 725 5 771 1 0 إصدارات: سندات بالعملة األجنبیة
 … … … 199 5- 163 1- 210- تسدیدات  -      

 … … … 151 0 756 قروض خارجیة
 … … … 426 5 423 2 093 4 المجموع

 المھمة حساب ،وزارة المالیة: المصدر
  

  لبنانیة ةلیربملیار  الوضع في آخر السنة               الدین العام. ٣.VIIIجدول 
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 عناصر الدین

       لخزینة باللیرة اللبنانیةسندات ا
 912 12 043 10 419 8 647 8 143 9 233 11  مصرف لبنان   
 137 27 181 27 222 24 784 16 429 16 072 14 المصارف التجاریة   
 911 7 353 7 906 5 474 5 129 4 325 3  خارج النظام المصرفي   

 295 396 460 468 503 512 قروض من النظام المصرفي
 255 48 973 44 007 39 373 31 204 30 141 29 مجموع الدین الداخلي االجمالي

 419 11 522 10 326 8 527 4 - 444 4 - 590 5 - ودائع القطاع العام -    
 836 36 451 34 681 30 846 26 760 25 551 23 .)ل.ل(الدین الداخلي الصافي 

 045 31 ٠٤٨ 32 ٨٨١ 31 9٧٧ 31 647 30 844 28  الدین بالعملة األجنبیة
 882 67 ٤٩٩ 66 ٥٦٢ 62 8٢٣ 58 407 56 395 52 المجموع

    النشرات الشھریة ،مصرف لبنان: المصدر
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VIII .تابع( العامة اإلدارة(  
 المستقلةزنة الدولة إلى اإلدارات واالت من میحولتا. ٤.VIIIجدول 

                         ةلبنانی ةملیار لیر                                                                من الموازنة لالجزء األو) أ
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 اإلدارة

 26,4 36,6 27,9 32,1 21,9 24,2  مجلس اإلنماء واإلعمار
 1,2 1,3 0,7 1,5 1,0 0,8 مؤسسة المحفوظات الوطنیة

 30,3 25,3 21,0 18,9 13,6 14,8 إدارة الدفاع المدني
 269,8 252,0 173,6 146,2 156,9 158,6 الجامعة اللبنانیة

 13,7 13,5 13,0 10,0 11,0 11,0  المركز التربوي للبحوث واإلنماء
 6,1 6,0 5,7 5,8 4,3 4,5 المجلس الوطني للبحوث العلمیة

 14,6 11,5 9,1 8,2 8,2 6,0  المعھد الوطني للموسیقى
 10,0 10,7 6,2 7,0 5,0 6,0  مجلس الجنوب

 52,0 - - - - -  المدارس
 6,5 6,0 6,0 6,5 5,5 6,0  الصندوق المركزي للمھجرین

 8,7 1,6 2,4 0,0 12,8 43,9 ھیئة االغاثة
 2,5 3,0 0,5 1,7 2,4 1,6 المكتب الوطني لالستخدام

 5,4 9,4 9,7 21,7 ١٧,١ ٢٨,٠  ادارة المستشفیات الحكومیة
 11,0 9,5 7,5 6,0 5,9 4,6  المشروع األخضر

 7,7 7,1 4,4 3,6 4,0 3,4 مكتب البحوث الزراعیة
 15,8 3,0 3,8 4,0 2,2 7,3 المؤسسات لتشجیع االستثمارات

 220,0 - 100,0 100,0 220,0 340,0 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
 18,1 34,7 19,7 41,0 28,2 19,0 إدارات أخرى

 719,8 431,2 411,2 414,2 520,0 679,7 المجموع
  الحساب قطع ،وزارة المالیة: المصدر

  
                                                                   الجزء الثاني من الموازنة) ب

  لبنانیة ةملیار لیر                                                                                                                         
 2010 2009 2008 2007 2006 2005  اإلدارة

 139,3 172,8 181,5 216,5 185,8 206,8 مجلس اإلنماء واإلعمار
 - - - - - - الجامعة اللبنانیة

 - 30,0 - - 41,2 85,0  الصندوق المركزي للمھجرین
 38,5 51,3 - - 35,0 60,0 مجلس الجنوب
 - 32,5 40,0 30,0 10,0 47,0 جیع االستثماراتالمؤسسات لتش
 - 5,0 11,7 0,0 2,6 3,8 إدارات أخرى

 177,8 291,6 233,2 246,5 274,6 402,6 المجموع
 الحساب قطع ،وزارة المالیة: المصدر
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VIII . تابع(العامة اإلدارة(  
  

                      ٢٠١٠-٢٠٠٥ عمارحسابات مجلس اإلنماء واإل. ٥.VIIIجدول 
  ملیار لیرة لبنانیة          

 2010 2009 2008 2007 2006 2005  العملیات
        اإلیرادات

 … … 780,0 833,2 811,4 664,2  الحواالت من موازنة اإلدارات
 … … 34,9 126,7 13,5 24,6 ھبات

 … … 0,8 0,9 1,2 1,4  اإلیرادات
 … … 7,3 6,6 4,0 1,2 الفوائد

 … … - - - 8,9  ة دیون مشكوك بتحصیلھاإسترداد مؤون
 … … 5,8- 13,6 7,0 -  صافي فروقات قطع

 … … 817,3 981,0 837,0 700,2 المجموع
        النفقات

 … … 814,0 ٧٤٥٫٥ ٦٩٩٫٥ 688,2 قیمة األعمال المنجزة
 … … 20,7 18,5 22,0 30,7 النفقات اإلداریة

 … … 109,9 104,8 90,3 65,3 الفوائد
 … … - - - - نة دیون مشكوك بتحصیلھامؤو

 … … 944,7 958,1 019,6 1 785,2 المجموع
 … … 127,4- 22,9 182,6- 85,0- )+(الفائض  ، )-(العجز

ّر في األصول         التغی
 … … 26,6- 115,4 129,0 15,4- الصندوق والمصارف

 … … - - - - سندات الخزینة اللبنانیة
 … … 86,4- 61,8- 193,7- 187,2- عام القروض التحویلیة قطاع

 … … 2,1- 0,3 0,1 2,2-  القروض التحویلیة قطاع خاص
 … … 0,0 0,0 0,0 0,0 قروض أخرى
 … … 17,0 ٠٫٧- 13,4 12,4  أصول أخرى

 … … 131,8- 11٤,١ 65,4 94,0- الحكومة اللبنانیة
 … … 0,2 0,٠- 0,0 0,0 موجودات ثابتة

 … … 222,3- 167,1 14,2 286,4- المجموع
ّر في الخصوم         التغی

 … … 30,5 16,4- 25,6 22,7- حسابات دائنة
 … … 8,3 0,3 5,2 6,2 الفوائد للدفع

 … … 21,4 46,6 90,7 0,0  سلفات الخزینة
 … … 152,8- 110,7 72,5 181,0-  القروض

 … … … 18,2 52,4- 41,5  القروض الجاریة
 … … … 92,5 124,9 222,5- قروض أخرى

 … … 1,1- 0,8- 0,7- 0,9- مؤونات لتعویض نھایة الخدمة
 … … 127,4- 22,9 182,6- 85,0-  )- (أو العجز(+) الفائض
 … … 1,2- 3,8 3,5 3,0- تسویة

 … … 222,3- 167,1 14,2 286,4-  المجموع
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VIII . تابع(العامة اإلدارة( 
  

  يتماعحسابات الصندوق الوطني للضمان االج. VIII.6جدول 
    لبنانیة ةملیار لیر                           

 2010 2009 2008 2007 2006 2005  العملیات
        المساھمات

 477,8 481,8 392,3 401,9 340,3 368,9  تعویضات المرض واألمومة
 275,4 273,6 218,7 230,4 198,8 223,9 التعویضات العائلیة

 586,6 551,1 431,1 417,2 362,3 353,7 تعویضات نھایة الخدمة
 339,7 1 306,5 1 025,1 1 049,1 1 901,3 946,4  مجموع التعویضات 

 ٥٠٦,١ 684,3 360,1 490,9 420,0 362,7  تعویضات أخرى
        النفقات

        :النقدیات
تعویضات المرض 

 586,9 548,4 492,0 535,5 450,9 439,0 واألمومة
 262,1 244,9 241,3 224,2 230,5 220,9 التعویضات العائلیة

 234,4 226,2 151,9 178,9 147,3 140,8  تعویض نھایة الخدمة
 083,4 1 019,5 1 885,3 938,6 828,8 800,7 مجموع التعویضات المدفوعة

 106,6 108,2 104,7 103,2 97,4 94,5 النفقات اإلداریة
  الصندوق الوطني للضمان االجتماعي :المصدر
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VIII . تابع(العامة اإلدارة(  
  

 األصول الثابتة المادیةاحتساب استھالك . ٧.VIIIجدول 
  لبنانیة ةلیرملیار                  

 السنة

مؤشر 
 األسعار
n/n-1 

تكوین 
الرأسمال 

 الثابت

 القیمة الحالیة لتكوین الرأسمال الثابت خالل السنوات الثالثین الماضیة

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
2010         
2009 1,014 1 095,0      1 110,4 
2008 1,115 996,7     1 126,8 1 126,8 
2007 1,083 905,4    1 093,3 1 108,6 1 108,6 
2006 1,033 901,4   1 008,4 1 124,4 1 140,1 1 140,1 
2005 1,027 871,9  925,0 1 001,8 1 117,0 1 132,6 1 132,6 
2004 1,030 949,8 1 004,7 1 037,9 1 124,0 1 253,3 1 270,8 1 270,8 
2003 1,017 739,1 795,1 821,4 889,5 991,8 1 005,7 1 005,7 
2002 0,995 901,5 964,9 996,8 1 079,5 1 203,7 1 220,5 1 220,5 
2001 0,958 1 060,0 1 087,0 1 122,8 1 216,0 1 355,9 1 374,8 1 374,8 
2000 0,975 1 153,4 1 153,2 1 191,2 1 290,1 1 438,5 1 458,6 1 458,6 
1999 0,979 884,4 865,6 894,2 968,4 1 079,8 1 094,9 1 094,9 
1998 1,019 1 610,1 1 605,9 1 658,9 1 796,6 2 003,2 2 031,3 2 031,3 
1997 1,000 1 531,4 1 527,5 1 577,9 1 708,9 1 905,4 1 932,1 1 932,1 
1996 1,000 1 161,3 1 158,3 1 196,5 1 295,8 1 444,9 1 465,1 1 465,1 
1995 1,200 1041,6 1 246,7 1 287,8 1 394,7 1 555,1 1 576,9 1 576,9 
1994 1,250 652,1 975,6 1 007,7 1 091,4 1 216,9 1 233,9 1 233,9 
1993 1,695 609,0 1 544,3 1 595,3 1 727,7 1 926,4 1 953,3 1 953,3 
1992 1,000 329,7 836,1 863,6 935,3 1 042,9 1 057,5 1 057,5 
1991 1,573 169,1 674,5 696,7 754,5 841,3 853,1 853,1 
1990 1,667 34,8 231,1 238,7 258,5 288,3 292,3 292,3 
1989 3,000 34,3 684,9 707,5 766,3 854,4 866,3 866,3 
1988 1,000 21,0 418,9 432,7 468,7 522,6 529,9 529,9 
1987 2,344 10,5 490,9 507,1 549,2 612,4 620,9 620,9 
1986 2,370 1,3 146,1 151,0 163,5 182,3 184,8 184,8 
1985 1,831 2,0 407,0 420,5 455,4 507,7 514,8 514,8 
1984 1,180 2,5 594,9 614,5 665,5 742,1 752,5 752,5 
1983 1,136 2,2 586,6 606,0 656,3 731,7 742,0 742,0 
1982 1,189 1,2 389,4 402,2 435,6 485,7 492,5 492,5 
1981 1,156 1,6 589,9 609,3 659,9 735,8 746,1 746,1 
1980 1,185 1,2 517,6 534,7 579,0 645,6 654,7 654,7 
1979 1,205 0,9 492,9 509,2 551,4 614,8 623,4  
1978 1,349 0,7 499,3 515,8 558,6 622,9   
1977 1,203 0,3 260,2 268,8 291,1    
1976 1,113 0,0 22,2 22,9     
1975 1,000 0,2 225,9      

 544,0 31 057,1 31 139,9 30 341,8 26 414,8 23 997,2 21 القیمة الحالیة للرأسمال الثابت
 051,5 1 035,2 1 004,7 1 878,1 780,5 733,2  )١/٣٠(اإلھتالك 
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IX .مالیةالمؤسسات ال  
  

ر الوضع النقدي. ١.IXجدول  ّ   تطو
  لبنانیة ةبملیار لیر ،ضع في آخر السنةوال                                                                         
عناصر النقد وما 

 یقابلھا
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 402 59 489 51 325 37 831 24 477 23 465 24  یةنقد باللیرة اللبنان
 293 79 229 72 099 66 279 65 678 56 893 49  ودائع بالعملة األجنبیة

 215 13  82 87 89 88  سندات
 910 138 732 123 506 103 197 90 244 80 446 74  الكتلة النقدیة: مجموع

الموجودات الخارجیة 
 الصافیة

24 311 30 371 36 394 42 169 57 121 66 536 
 613 19 169 15 108 12 517 11 755 8 140 7  بذھ  
 923 46 953 41 061 30 877 24 616 21 171 17 عمالت أجنبیة  

 878 48 492 47 845 42 917 40 584 40 666 35 دیون صافیة على قطاع عام
 252 31 057 30 237 27 222 24 493 24 636 21 باللیرة اللبنانیة   
 626 17 435 17 608 15 695 16 091 16 030 14  بالعمالت األجنبیة   

 829 47 447 38 482 33 736 27 841 23 246 25 دیون على قطاع خاص
 731 10 163 7 356 5 474 4 980 3 850 4 باللیرة اللبنانیة   
 098 37 284 31 127 28 262 23 861 19 396 20  بالعمالت األجنبیة   

 170 11- 761 6 602 3- 041 3- 125 3- 392 1- القطعفروقات 
 163 13- 568 12 389 11- 810 11- 426 11 - 385 9- عناصر أخرى صافیة

 910 138 732 123 506 103 197 90 244 80 446 74 المجموع
 مصرف لبنان: المصدر

  
  ةاالقتصادی اتلقطاععلى اتوزیع التسلیفات المصرفیة . ٢.IXجدول 

  لبنانیة ةبملیار لیر ،ع في آخر السنةضوال    
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 القطاع

 554 421 426 362 328 344  الزراعة
 564 6 629 5 403 5 650 4 058 4 027 4  الصناعة

 494 9 295 7 502 6 757 4 317 4 206 4 البناء
 419 12 443 10 966 9 952 8 061 8 994 7 التجارة

 627 8 735 7 301 7 000 6 325 4 543 3  الخدمات
 927 4 878 3 105 3 870 1 385 1 131 1  المؤسسات المالیة

 036 2 606 1 683 1 377 1 187 1 172 1 ھیئات أخرى
 723 13 577 10 707 7 770 6 613 5 728 4 أفراد

 344 58 584 47 092 42 737 34 275 29 145 27 المجموع
  مصرف لبنان: المصدر

 
  
  
  
  
  
  



125 
 

X .الخارج 
  

ً وفق فرع اإلنتاج تطور .١.Xجدول   السلع المستوردة مصنفة
       ملیار لیرة لبنانیة                                                                                                                     

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 الفرع
 669 1 425 1 390 1 135 1 842 854 ربیة الحیواناتالزراعة وت. ١

 050 1 920 042 1 823 539 565 المنتجات النباتیة.11
 404 365 475 337 192 201 نجیلیات.111
 163 151 128 105 86 89 فواكھ.112
 219 185 193 158 105 133 مزروعات صناعیة.113
 259 214 241 218 152 139 خضار و غیرھا.114
 5 5 5 5 4 3 منتجات األحراج.115

 619 504 348 312 303 289 المنتجات الحیوانیة.12
 490 389 255 232 236 223 حیوانات حیة.121
 17 11 10 9 6 5 منتجات حیوانیة أخرى.122
 112 104 82 71 61 61 منتجات صید األسماك.123

 798 5 849 4 120 6 920 3 531 3 232 3 الطاقة والمیاه.2
 798 5 849 4 120 6 920 3 531 3 232 3 المحروقات.21

 77 68 102 53 16 20 محروقات صلبة.211
 721 5 781 4 018 6 867 3 515 3 212 3 محروقات نفطیة.212

 935 19 201 18 813 16 755 12 791 9 991 9 المنتجات الصناعیة.3
 337 275 239 199 159 183 التبغ المصنع.31
 292 2 025 2 813 1 577 1 164 1 108 1 الغذائیة المصنوعات.32

 294 264 204 128 111 92 لحوم طازجة.321
 233 204 210 192 148 144 معلبات .322
 399 365 325 303 251 259  ألبان وأجبان.323
 270 270 277 225 167 149 مواد دھنیة غذائیة.324
 286 250 210 162 133 123 معجنات غذائیة.325
 333 259 214 208 157 151 سكر، شكوالتة وسكاكر.326
 128 101 86 65 49 55 مشروبات روحیة.327
 128 108 101 140 19 9  مشروبات غیر روحیة.328
 221 203 186 153 129 126  منتجات غذائیة أخرى.329

المنتجات النسیجیة  .33
 والجلدیة

891 863 962 1 205 1 321 1 349 
 223 243 240 197 172 203  خیوط وأنسجة.331
 693 663 592 469 441 439 ألبسة.332
 40 41 46 42 29 29 منتجات الحیاكة.333
 186 165 138 110 96 88 أحذیة.334
منتجات جوت قناب .335

 وحبال
3 3 4 4 4 5 

 13 14 13 11 12 10 جلود وفرو.336
 78 67 59 44 36 36 منتجات جلدیة.337
 38 48 43 29 25 33 سجاد.338
 73 77 70 57 49 50 منتجات نسیجیة أخرى.339
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X .تابع( الخارج( 
  

ً وفق فرع اإلنتاج تطور السلع المستورد .١.Xجدول                                              تابع(ة مصنفة
  ملیار لیرة لبنانیة                                                                                                                         

 2010 2009 2008 2007 2006 2005  الفرع
 230 1 028 1 126 1 695 468 515 صناعة المعادن الالفلزیة.34

 161 118 107 82 68 79 أحجار ورمال.341
 609 531 673 355 220 233  معادن الفلزیة.342
 1 0 0 0 0 0 أسمنت وكلس.343
 25 19 16 12 7 7 منتجات من األسمنت.344
 274 218 187 122 98 108  فخار.345
 160 142 143 123 75 88 زجاج ومنتجات زجاجیة.346

 المنتجات المعدنیة، اآلالت .35
 والمعدات   

4 369 4 148 5 569 7 966 8 905 9 438 
 3 5  0 2 9 4 معادن فلزیة.351
 595 2 805 1 286 2 470 1 949 202 1 فلزات قاعدیة.352
 534 450  425 324 262 266 منتجات معدنیة.353
 112 87 127 122 75 62  منتجات من ألومنیوم.354
 511 1 331 1 201 1 959 840 790 آالت.355
 316 1 348 1 176 1 921 702 752 أجھزة كھربائیة.356
 367 3 879 3 751 2 771 1 310 1 293 1 معدات نقل.357

خشب، المطاط والمنتوجات ال.36
 الكیماویة 

2 282 2 355 3 055 3 577 3 619 4 123 
منتجات خشبیة عدا .362

 مفروشات
199 186 259 326 323 329 

 502 430 466 428 304 324 منتجات الورق.363
 838 700 777 643 480 491  مواد كیماویة قاعدیة.364
 021 2 784 1 668 1 432 1 161 1 051 1  مواد كیماویة مختلفة.365
 184 175 144 132 96 89 مطاط ومنتجاتھ.366
 249 207 196 161 128 127 لدائن ومنتجاتھا.367

 220 215 157 110 99 101 المفروشات.37
 72 73 52 35 33 34 مفروشات معدنیة.371
 148 143 105 75 66 67  مفروشات غیر معدنیة.372

 946 813 730 588 535 542  ة األخرىالمنتجات الصناعی.38
 155 109 99 73 66 78  منشورات.381
 470 412 370 311 298 263 أجھزة متخصصة.382
 144 128 111 76 68 85  مجوھرات.383
 107 96 89 72 56 65  ألعاب وأدوات موسیقیة.384
 70 67 61 56 47 51 منتجات أخرى.385

 11 18 8 6 6 8  مصنف غیر.0
 413 27 492 24 334 24 817 17 172 14 085 14 العام المجموع

 
  



127 
 

X .تابع( الخارج( 
  

  تطور االستیراد وفق بلد المنشأ الرئیسي  .X.2جدول 
 لبنانیة ةلیرملیار                                                  

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 البلد
 878 2 660 2 789 2 718 1 532 1 826 الوالیات المتحدة األمریكیة

 802 1 368 2 013 2 332 1 148 1 189 1 فرنسا
 470 2 171 2 098 2 535 1 133 1 108 1 الصین
 101 2 847 1 672 1 597 1 070 1 471 1 إیطالیا
 899 1 866 1 549 1 131 1 995 991 ألمانیا

 794 736 688 678 613 487 بریطانیا
 648 634 691 790 572 458 مصر

 613 467 437 426 447 496 المملكة العربیة السعودیة
 938 011 1 935 595 430 463 الیابان

 764 627 759 531 393 768 اإلتحاد الروسي
 031 1 985 053 1 611 389 301 تركیا

 402 546 480 434 342 241 البرازیل
 842 613 929 525 320 637 سویسرا

 536 438 737 407 280 157 كویت
 511 352 408 311 268 296 سوریا

 350 284 405 194 243 264 رومانیا
 371 389 398 275 232 264 بلجیكا
 363 369 253 228 226 229 ھولندا
 462 387 418 323 225 253 أسبانیا
 446 500 361 217 200 170 كوریا

 557 394 492 329 199 206 اإلمارات العربیة المتحدة
 446 479 334 266 178 210 الھند

 128 137 94 75 66 73 السوید
 374 154 161 216 172 147 الیونان
 232      مالیزیا
 291 276 244 193 138 126 تایالند

 510 332 389 181 115 200 اوكرانیا
 165 69 183 115 115 96 بلغاریا

 207      جورجیا
 343 286 164 124 101 97 األردن
 243 128 157 128 99 105 تایوان

 145      األرجنتین
 138      الدانمارك

 124      النمسا
 200      روسیا البیضاء

 2765 874 2 668 2 223 2 750 1 717 1 بلدان أخرى
 089 27 492 24 334 24 818 17 172 14 085 14 المجموع اإلجمالي

  المدیریة العامة للجمارك: المصدر
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X .تابع( الخارج(  
 

                              الصادرات. ٣.Xجدول 
  لبنانیة ةلیرملیار                                                                     

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 طبیعة المنتج المصدر
 258 203 221 177 138 129  منتجات عالم الحیوان والنبات

 155 6 051 5 025 5 070 3 304 3 706 2  منتجات أخرى
 413 6 254 5 246 5 247 3 442 3 835 2 المجموع

   المدیریة العامة للجمارك :المصدر
  

                                             إعادة التصدیر والترانزیتتطور . ٤.Xجدول 
  لبنانیة ةلیرملیار                     

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 230 217 279 283 162 211  إعادة التصدیر

 585 647 512 251 212 300  الترانزیت
 815 864 791 534 374 511 المجموع

 المدیریة العامة للجمارك : المصدر
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  .XI    األسعار 
  

  سعار االستھالكالمؤشر الرسمي أل. XI١.جدول 
   

  

األساس كانون 
=  ١٩٩٨األول 

  ١٠٠=  ١٩٩٧األساس كانون األول   ١٠٠

  فئة المصروف
 التثقیل

%  
 ك األول
٢٠٠٧ 

التثقیل 
%  

 ك األول
٢٠٠٨ 

 ك األول
٢٠٠٩ 

ك األول 
٢٠١٠ 

 123,5 116,3 116٫5 22٫0 125,6 34,6 المواد الغذائیة والتبغ
 125,1 117,2 118,2 19,9    روحیةالمواد الغذائیة والمشروبات غیر ال

 108,6 107,8 100,1 2,1    المشروبات الروحیة والتبغ
 113,4 94,2 104,9 6,2 127,6 6,3 األلبسة واألحذیة

 111,2 111,2 104,8 16,2 … 1,6  )السكن(اإلیجارات 
 106,4 98,5 91,4 9,5 147,0 7,2 الكھرباء، الماء والغاز
 108,2 107,3 107,0 3,9 105,7 7,9  تجھیز وصیانة المسكن

 103,9 106,6 104,4 6,8 106,6 8,8 الصحة
     153,8 11,3 النقل والمواصالت

 124,6 86٫4 101,1 12,3    النقل 
 86,3 103٫6 99,5 4,8    المواصالت

 121,7 114,1 104,1 7,7 100,6 13,4 التعلیم
 105,8    110,0 5,4 الترفیھ

  103٫6 100,8 7,7    ترفیھ، تسلیة وثقافة
 138,0 129,8 125,3 2,7    مطاعم وفنادق

 107,0 104,9 105,0 4,2 157,4 3,5 العنایة الشخصیة وخدمات أخرى
 114,1 109,1 105,5 100,0 124,1 100,0 المجموع

 إدارة اإلحصاء المركزي: المصدر
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.XI  تابع(األسعار(  
 

  حسب فرع اإلنتاج حدات السلع المستوردةمؤشر قیمة و .XI٢.جدول 
  مؤشر السنة نسبة إلى السنة السابقة      

 0٩/20١٠ 0٨/200٩ 0٧/200٨ 0٦/200٧ 0٥/200٦ الفرع
 1,102 0,787 1,251 1,213 1,046  المنتجات النباتیة.11

 1,161 0,682 1,331 1,459 1,140  نجیلیات .111
 1,099 0,934 1,121 1,040 0,907  فواكھ .112
 1,096 0,847 1,297 1,094 1,046  مزروعات صناعیة.113
 1,028 0,864 1,158 1,112 1,034 خضار وغیرھا.114
 1,019 0,860 0,995 0,831 0,845 منتجات األحراج.115

 1,170 0,961 1,270 1,115 0,990 المنتجات الحیوانیة.12
 1,204 0,969 1,407 1,133 0,989 حیوانات حیة.121
 1,029 1,025 1,030 0,993 0,878 منتجات حیوانیة أخرى.122
 1,059 0,927 0,998 1,078 1,010 منتجات صید األسماك.123

 1,253 0,623 1,325 1,127 1,164  المحروقات.21
 0,730 1,094 1,508 1,255 0,953 محروقات صلبة.211
 1,265 0,619 1,322 1,125 1,166 محروقات نفطیة.212

 1,116 1,022 0,935 0,996 1,006  المصنع التبغ.31
 1,075 0,934 1,158 1,110 1,028 المصنوعات الغذائیة.32

 1,242 0,900 1,375 1,091 1,058 لحوم طازجة.321
 0,999 0,966 1,114 1,095 1,023 معلبات.322
 1,090 0,887 1,226 1,196 0,976 ألبان وأجبان.323
 1,022 0,805 1,375 1,149 0,997 مواد دھنیة غذائیة.324
 0,997 1,005 1,105 1,106 1,029 معجنات غذائیة.325
 1,168 1,094 1,083 1,042 1,156 سكر، شكوالتة وسكاكر.326
 0,955 1,004 1,046 1,071 1,003 مشروبات روحیة.327
 1,042 0,905 0,843 1,158 0,921  مشروبات غیر روحیة.328
 1,026 0,968 1,075 1,020 1,045  منتجات غذائیة أخرى.329
 1,036 0,967 1,004 1,052 0,951 المنتجات النسیجیة والجلدیة .٣٣

 0,998 0,904 1,033 1,016 1,019  خیوط وأنسجة .٣٣١
 1,041 0,991 0,987 1,124 0,927  ألبسة .٣٣٢
 0,963 0,977 1,040 0,958 0,914  منتجات الحیاكة .٣٣٣
 1,139 1,000 1,022 0,964 0,879  أحذیة .٣٣٤
 1,007 0,845 1,034 1,046 0,995  منتجات جوت، قناب وحبال.335
 1,110 1,103 0,892 0,889 0,935  جلود وفرو.336
 1,116 0,978 1,062 1,045 1,006  منتجات جلدیة.337
 0,882 0,995 1,056 0,960 1,042  سجاد.338
 0,954 0,880 0,946 0,992 1,054  منتجات نسیجیة أخرى.339
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 .XI تابع(األسعار(  
 

                       ) تابع(مؤشر قیمة وحدات السلع المستوردة حسب فرع اإلنتاج  .XI٢.جدول 
  مؤشر السنة نسبة إلى السنة السابقة                                                                                    

 0٩/20١٠ 0٨/200٩ 0٧/200٨ 0٦/200٧ 0٥/200٦ الفرع
 1,009 0,994 1,211 1,060 1,004 صناعة المعادن الالفلزیة.34

 0,996 0,922 1,033 1,073 1,005 أحجار ورمال.341
 1,010 1,033 1,354 1,072 1,011  معادن الفلزیة.342
 0,586 1,069 0,962 1,077 1,191 أسمنت وكلس.343
 1,004 0,863 1,108 1,056 1,057 منتجات من األسمنت.344
 1,010 0,984 1,040 1,061 0,992 فخار.345
 1,025 0,952 1,063 1,016 0,997 زجاج ومنتجات زجاجیة.346

 1,051 0,915 1,062 1,041 1,040 داتالمنتجات المعدنیة، االالت والمع .35
 1,485 0,861 1,006 1,147 1,005 معادن فلزیة.351
 1,139 0,818 1,208 1,164 1,166 فلزات قاعدیة.352
 1,005 0,931 1,072 1,044 0,984 منتجات معدنیة.353
 1,072 0,777 1,009 1,069 1,144 منتجات من ألومنیوم.354
 0,986 0,907 1,025 0,981 0,991 آالت.355
 1,009 0,950 1,005 1,039 1,029  أجھزة كھربائیة.356
 1,042 0,961 1,002 0,986 1,005 معدات نقل.357

 1,019 0,899 1,114 1,064 1,018 خشب، المطاط والمنتجات الكیماویةال.36
 1,050 0,873 1,084 1,122 1,039 منتجات خشبیة عدا مفروشات.362
 1,103 0,839 1,122 1,081 1,011 منتجات الورق.363
 1,087 0,799 1,111 1,087 1,032 مواد كیماویة قاعدیة.364
 0,963 0,961 1,114 1,048 1,008 مختلفةمواد كیماویة .365
 1,087 1,011 1,114 1,032 1,084 مطاط ومنتجاتھ.366
 1,045 0,871 1,169 1,009 1,000  لدائن ومنتجاتھا.367

 1,014 1,058 1,062 1,020 0,912 المفروشات.37
 0,967 1,069 0,986 1,049 0,873  مفروشات معدنیة.371
 1,039 1,053 1,104 1,007 0,932 مفروشات غیر معدنیة.372

 0,954 0,965 1,012 1,033 1,002 المنتجات الصناعیة األخرى.38
 0,807 1,024 0,986 0,988 0,958 منشورات.381
 0,966 0,952 1,006 1,008 0,962 أجھزة متخصصة.382
 1,062 0,986 1,058 1,173 1,209 مجوھرات.383
 0,999 0,970 1,053 1,036 1,044 ألعاب وأدوات موسیقیة.384
 0,994 0,912 0,961 1,071 1,033  منتجات أخرى.385

 1,082 0,841 1,143 1,078 1,052 المجموع العام
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.XI  تابع(األسعار(  
 

 مؤشر أسعار القطع  . XI٣.جدول 
  مؤشر السنة نسبة إلى السنة السابقة                                            

 0٩/20١٠ 0٨/200٩ 0٧/200٨ 0٦/200٧ 0٥/200٦ البلد
 1,000  1,000      1,000 1,000 1,000 الوالیات المتحدة األمریكیة

 0,953  0,947      1,075 1,090 1,012 فرنسا
 1,009 1,016      1,087 1,050 1,027 الصین
 0,953 0,947      1,075 1,090 1,012 إیطالیا
 0,953  0,947      1,075 1,090 1,012 ألمانیا

 0,988 0,844      0,927 1,086 0,999 بریطانیا
 0,987 0,978      1,037 1,017 1,008 مصر

 1,000  1,000      0,998 1,000 1,000 المملكة العربیة السعودیة
 0,063 1,103      1,139 0,988 0,948 الیابان

 1,042 0,783      1,025 1,065 1,040 اإلتحاد الروسي
 1,031 0,831      1,000 1,102 0,940 تركیا

 1,124 0,910 1,072 1,123 1,113 برازیل
 1,042 0,996 1,111 1,043 0,996 سویسرا

 1,006 0,933 1,057 1,021 1,006 كویت
 1,001 1,008 1,029 1,000 1,000 سوریا

 0,959 1,002 0,968 1,155 1,036 رومانیا
 0,953 0,947 1,075 1,090 1,012 بلجیكا
 0,953 0,947 1,075 1,090 1,012 ھولندا
 0,953 0,947 1,075 1,090 1,012 إسبانیا
 1,098 1,000 0,852 1,029 1,072 كوریا

 1,000 1,000 0,999 1,000 1,000 اإلمارات العربیة المتحدة
 1,063 0,995 0,946 1,098 0,973 الھند

 1,058 1,000 1,029 1,093 1,010 السوید
 0,953 0,947 1,075 1,090 1,012 الیونان
 1,059     مالیزیا
 1,084 1,003 0,974 1,178 1,061 تایالند

 1,011 1,013 0,960 1,002 1,014 اوكرانیا
 0,953 1,001 1,065 1,093 1,008 بلغاریا

 0,938     جورجیا
 1,000 0,999 0,999 1,000 0,100 األردن
 1,049 1,003 1,036 0,992 0,987 تایوان

 0,953     األرجنتین
 0,953     الدانمارك

 0,953     النمسا
 0,932     روسیا البیضاء

  0,964 0,966 1,043 1,058 1,003 المجموع
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.XI  تابع(األسعار(  
  
 ) تابع(مؤشر أسعار القطع . XI٣.جدول 

 %بالـ                                 عوامل التثقیل                      
 0٩/20١٠ 0٨/200٩ 0٧/200٨ 0٦/200٧ 0٥/200٦ البلد

  10,6    10,9 9,6 9,6 10,8 الوالیات المتحدة األمریكیة
  6,6 9,7 7,4 7,5 8,1 فرنسا
  9,1 8,9 8,6 8,6 8,0 الصین
  7,7          7,5 9,0 9,0 7,6 إیطالیا
  7,0          7,6 6,3 6,3 7,0 ألمانیا

  2,9          3,0 3,8 3,8 4,3 بریطانیا
  2,3 2,6 4,0 4,4 4,0 مصر

  2,2 1,9 2,3 2,4 3,2 المملكة العربیة السعودیة
  3,5         4,1 3,3 3,3 3,0 الیابان

  2,8         2,6 3,0 3,0 2,8 اإلتحاد الروسي
  3,8 4,0 3,4 3,4 2,7 تركیا

  1,5          2,2 2,4 2,4 2,4 برازیل
یسراسو  2,3 2,9 2,9 2,5          3,1  

  1,9          1,8 2,2 2,3 2,0 كویت
  1,8         1,4 1,7 1,7 1,9 سوریا

  1,3          1,2 1,0 1,1 1,7 رومانیا
  1,4     1,6 1,5 1,5 1,6 بلجیكا
  1,3          1,5 1,2 1,3 1,6 ھولندا
  1,7 1,6 1,8 1,8 1,6 إسبانیا
  1,6 2,0 1,4 1,2 1,4 كوریا

  2,0  1,6 1,8 1,8 1,4 اإلمارات العربیة المتحدة
  1,7 2,0 1,4 1,5 1,3 الھند

  0,5          0,6 0,4 0,4 0,5 السوید
  1,4 0,6 1,2 1,2 1,2 الیونان
  0,9     مالیزیا
  1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 تایالند

  1,9          1,4 1,0 1,0 0,8 اوكرانیا
ریابلغا  0,8 0,6 0,6 0,3         0,6  

  0,8     جورجیا
  1,3   1,2 0,6 0,7 0,7 األردن
  0,9 0,5 0,7 0,7 0,7 تایوان

 0,5     األرجنتین
 0,5     الدانمارك

 0,5     النمسا
 0,7     روسیا البیضاء

 89,4 88,3 86,0 87,1 88,1 المجموع
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