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  2011في لبنان للعام  الحسابات الوطنية

 

وللمرة األولى  (CAS)أصدرت إدارة اإلحصاء المركزي 

، مع تحديث للسلسة 2011نتائج الحسابات الوطنية للعام 

، إضافة إلى التقديرات األولية 2010 – 2004الزمنية 

، معتمدة بذلك على نظام 2012للناتج المحلي والنمو للعام 

، والذي يعتبر أحدث نظام 2008الحسابات القومية للعام 
دولي لجمع بيانات الحسابات الوطنية، وھو يشكل إطار متين 
إلنتاج تقديرات متسقة لتدفقات السلع والخدمات في 

  . االقتصاد

ن الحسابات الوطنية في لبنان مجموعة من الجداول تتضم
اإلحصائية التي تصف بشكل دقيق تطور االقتصاد في لبنان 
على قدر المستطاع، حيث تم التركيز على السلسالت الزمنية 

ومكوناته، إضافة  (GDP)السنوية للناتج المحلي اإلجمالي 
لكل من (إلى جزء من حسابات القطاعات المؤسسية 

وتعتبر ھذه األرقام ذات أھمية ). والقطاع المالي الحكومة
كبرى لتحليل االقتصاد في لبنان ولجميع المستخدمين في 

  .القطاع العام والخاص والمجتمع الدولي

لھذه الغاية تم إصدار منشورتين، تتضمن المنشورة األولى 
، "طرق جمع البيانات ومصادرھا –الحسابات الوطنية "

للمنھجية المعتمدة في االحتساب،  وفيھا شرح كامل ومفصل
إضافة إلى مختلف مصادر البيانات والطرق التي استخدمتھا 
إدارة اإلحصاء المركزي لجمع الحسابات الوطنية في لبنان 

لغاية العام  2004، وتحديث التقديرات من العام 2011للعام 

على قاعدة جديدة وعلى مجموعة إضافية من  2010
، فتتضمن "الجداول والتعليقات"رة الثانية أما المنشو. البيانات

النتائج التفصيلية للحسابات الوطنية والناتج المحلي اإلجمالي 
وتصنيفه بحسب مكونات النشاط واإلنفاق، إضافة إلى 

ولغاية  2004التعليقات على الجداول ذات الصلة من العام 
  .2011العام 

اء الدوليين من ويأتي ھذا العمل نتيجًة للمساعدة التقنية للشرك
، ويشمل ذلك مشروع التوأمة الذي تم تمويله من 2010العام 

 Northernقبل االتحاد األوروبي مع  Ireland 

Cooperation Overseas  ‐ NICO  وThe Northern 

Ireland  Statistics  and  Research  Agency  – 

NISRA  والذي يھدف إلى بناء وتحسين نظام انتاج ،
وقد تشكل فريق العمل من . ة في لبنانالحسابات الوطني

خبراء دوليين ومن فريق عمل متخصص في إدارة اإلحصاء 
 .المركزي

 

  

  

  

ابط ومن خالل الضغط على الر المنشورتينيمكنكم الحصول على 
  :ةالتالي

h p://www.cas.gov.lb/images/PDFs/Na onal%20Accounts/CAS_L

ioebanon_Na onal_Accounts_2011_Data_sources_and_compilat

n_methods.pdf 

h p://www.cas.gov.lb/images/PDFs/Na onal%20Accounts/CAS_L

ebanon_Na onal_Accounts_2011_Comments_and_tables.pdf  


