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  تمھيد
  

، أطلق دولة الرئيس الشھيد رفيق الحريري ومعالي وزير ٢٠٠٢م عافي ال
االقتصاد والتجارة الشھيد الدكتور باسل فليحان مشروع إعداد الحسابات االقتصادية 

وقد حظي ھذا المشروع منذ بداياته بدعم المعھد الفرنسي لإلحصاءات والدراسات . للبنان
. ويتمّتع بشھرة كبيرة في ھذا المجالالذي يمتلك خبرات واسعة ) INSEE(االقتصادية 

كسنة أساس نظراً إلى توافر عدد من الدراسات  ١٩٩٧وقد اتخذ قرار آنذاك باعتماد سنة 
وقد أتاح ھذا األمر احتساب الحسابات االقتصادية الكاملة للعام . اإلحصائية لھذه السنة

، وبعدھا ٢٠٠٢٢-١٩٩٧ثّم جرى إعداد سلسلة الحسابات االقتصادية لألعوام  ١٩٩٧١
  .٢٠٠٥٥و ٢٠٠٤٤والعام  ٢٠٠٣٣الحسابات للعام 

  
، وإني ٢٠٠٧- ٢٠٠٦إنه ليسعدني أن أمھد لنشر الحسابات االقتصادية للعامين 

على ثقة أنه سيتم إعداد الحسابات االقتصادية للسنوات المقبلة بشكل منتظم وبما يتوافق 
  .مع الجدول الزمني الدولي لنشر ھذه الحسابات

  
شك فيه أن النشاط االقتصادي تأثر بالعدوان اإلسرائيلي على لبنان الذي ال ما مإنه 

ً كبيراًً◌ على  ٢٠٠٦حصل في شھر تموز من العام  وھو األمر الذي أحدث تأثيراً سلبيا
ً في   ٢٠٠٦العام  النصف األول مناالقتصاد اللبناني الذي كان قد سجل نمواً ملحوظا

االقتصادي  والنمو من تراجع في الزخم ٢٠٠٥خالل العام االقتصاد اللبناني بعدما عانى 
وبسبب االضطرابات والخسائر إال أنه . ٢٠٠٤في أواخر العام سجل الذي كان قد 

في الجسيمة التي سببھا العدوان اإلسرائيلي، فقد تراجع االستھالك النھائي بنسبة كبيرة 
نشاط االقتصادي خالل العام وھو مما أدى إلى تأثيرات سلبية كبيرة على الھذا العام 
زالة آثار الحرب في إ غير أنه وبعد أن نجحت الحكومة اللبنانية في مسعاھا. ٢٠٠٦

ً وبالتزامن مع فترة التوّسع االقتصادي التي مّرت بھا المنطقة  فقد استعاد العربية تدريجيا
رقماً  ٢٠٠٧عام الاالقتصاد اللبناني نشاطه حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي خالل 

وقبل األحداث المدمرة التي عانى  ٢٠٠٤قياسياً يعادل ما حققه االقتصاد من نمو في العام 
ھذا خير دليل على أنه بإمكان االقتصاد يعتبر و. ٢٠٠٦و ٢٠٠٥منھا لبنان في العامين 

اللبناني أّن يحّقق مستويات مرتفعة من األداء االقتصادي السيما عندما ال تكون البالد 
 .منھا خالل السنوات األخيرة نىصادھا عرضة ألحداث مأساوية كتلك التي عاواقت

  
  
  
  
  

                                                 
  )٢٠٠٣أيار (وزارة االقتصاد والتجارة  –الجمھورية اللبنانية  ١
  )٢٠٠٥تموز (وزارة االقتصاد والتجارة  –الجمھورية اللبنانية  ٢
  )٢٠٠٦أيار (رئاسة مجلس الوزراء  –الجمھورية اللبنانية  ٣
  )٢٠٠٧شباط (رئاسة مجلس الوزراء  –ورية اللبنانية الجمھ ٤
  )٢٠٠٧تشرين األول (رئاسة مجلس الوزراء  –الجمھورية اللبنانية  ٥



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .تقديم شكر إلى الفريق الذي ساھم في إنجاز ھذا العمل
 

.لدى لجنة الحسابات الوطنية ةإقتصادي ةخبير, نادين زنتوت  
 

.كزينجوى يعقوب، إحصائية لدى إدارة اإلحصاء المر  
 

  .إلعداد حسابات القطاع المالي, من مصرف لبنان, ميشال سالمة
 

  .إلعداد حسابات اإلدارة العامة, من وزارة المالية, رنا دكروب
  فھرس

 مقّدمة ٧
حساب السلع والخدمات. الجزء األول  ٩



 

  
  االنتاج . الفصل األول ١١
  الزراعة وتربية الحيوانات. ١القسم  ١١
 ع الطاقة والمياهقطا. ٢القسم  ١٤
 الصناعة. ٣القسم  ١٥
 البناء. ٤القسم  ١٦
 النقل والمواصالت. ٥القسم  ١٧
الخدمات التسويقية. ٦القسم   ١٨
 التجارة. ٧القسم  ٢٢
الخدمات غير التسويقية. ٨القسم  ٢٣
االستيراد. الفصل الثاني  ٢٦
 االستھالك.الفصل الثالث ٣٢
استھالك األسر. ١القسم  ٣٢
االستھالك العام. ٢القسم  ٤٠
االستثمار. الفصل الرابع ٤٢
التكوين القائم لرأس المال الثابت. ١القسم  ٤٢
 التغّير في المخزون. ٢القسم  ٤٣
تالصادرا. الفصل الخامس  ٤٥

  
الحسابات المتكاملة  .الجزء الثاني ٥١

  
 نيالمتكاملة لالقتصاد الوط الحسابات. الفصل األول ٥٤
حساب االنتاج. ١القسم   ٥٥
وتخصيص المداخيل االوليةحساب االستثمار. ٢القسم  ٥٨
 حساب التوزيع الثانوي للدخل. ٣القسم  ٦١
حساب استعمال الدخل. ٤القسم  ٦٥
 حساب رأس المال. ٥القسم  ٦٥
الحساب المالي. ٦القسم  ٦٦
العالم الخارجي وميزان المدفوعات حسابات. الفصل الثاني ٧٢
 حساب تبادل السلع والخدمات. ١القسم  ٧٢
الت الجاريةة والحوااألولي حساب المداخيل. ٢القسم  ٧٣
 الرأسمالية حساب الحواالت. ٣القسم  ٧٥
الحساب المالي. ٤القسم  ٧٥
 خاتمة ٧٧

    

 

 

  
  

  الئحة الجداول
٢٠٠٧-٢٠٠٥حساب السلع والخدمات . ١ ٩
 ٢٠٠٧- ٢٠٠٥ القيمة المضافة حسب القطاعات االقتصادية. ٢ ١١
٢٠٠٧-٢٠٠٥ ينتاج الزراعاإل. ٣ ١٢
٢٠٠٧- ٢٠٠٥ ياهمإنتاج قطاع الطاقة وال. ٤ ١٤
 ٢٠٠٧-٢٠٠٥ نتاج الصناعياإل. ٥ ١٥
٢٠٠٧-٢٠٠٥إنتاج قطاع البناء واألشغال العامة . ٦ ١٧
 ٢٠٠٧-٢٠٠٥ النقل والمواصالت خدماتإنتاج . ٧ ١٧
٢٠٠٧-٢٠٠٥ ةيإنتاج قطاع الخدمات التسويق. ٨ ١٩
٢٠٠٧-٢٠٠٥حساب قطاع التجارة . ٩ ٢٢
 ٢٠٠٧-٢٠٠٥ إنتاج الخدمات غير التسويقيةقيمة احتساب . ١٠ ٢٤
٢٠٠٧- ٢٠٠٥ استيراد السلع حسب نوعھا. ١١ ٢٧



 

٢٠٠٧- ٢٠٠٥ لسلع حسب جھة استعمالھال محلي استيراد. ١٢ ٢٨
 ٢٠٠٧-٢٠٠٥ توزيع المنتجات الوسيطة المستوردة لمختلف القطاعات) لى هإ) أ .١٣ ٢٩
٢٠٠٧-٢٠٠٥ استھالك األسر حسب نوع المنتجات المستھلكة. ١٤ ٣٢
  ٢٠٠٧-٢٠٠٥ استھالك األسر للمواد الغذائية حسب نوعھا. ١٥ ٣٣
  ٢٠٠٧-٢٠٠٥استھالك األسر للطاقة والمياه . ١٦  ٣٥
٢٠٠٧-٢٠٠٥قبل األسر  شراء سلع التجھيز من .١٧  ٣٦
 ٢٠٠٧-٢٠٠٥استھالك االسر للمنتجات الصناعية حسب نوعھا . ١٨ ٣٧
٢٠٠٧-٢٠٠٥االستھالك المحلي لخدمات النقل والمواصالت . ١٩ ٣٧
 ٢٠٠٧-٢٠٠٥استھالك الخدمات اإلجتماعية حسب نوعھا . ٢٠ ٣٨
٢٠٠٧- ٢٠٠٥استھالك الخدمات الفردية حسب نوعھا . ٢١ ٣٩
  ٢٠٠٦- ٢٠٠٢ العامة خدمات الصحة والتربيةكلفة تقدير ت. ٢٢ ٤١
 ٢٠٠٧-٢٠٠٥ حسب النوعالتكوين القائم لرأس المال الثابت . ٢٣ ٤٢
 ٢٠٠٧-٢٠٠٢ لخاص والعامن اعلى القطاعيالتكوين القائم لرأس المال الثابت توزيع . ٢٤ ٤٣
٢٠٠٧-٢٠٠٥ تصدير السلع والخدمات إلى الخارج حسب نوعھا. ٢٥ ٤٥
٢٠٠٧-٢٠٠٤تصدير سبائك الذھب . ٢٦ ٤٦
لإلقتصاد الوطني متكاملةالحسابات ال. ٢٧ ٥٢
 العالم الخارجي حسابات. ٢٨ ٥٣
٢٠٠٧-٢٠٠٣ ةسياإلقتصادية الرئي المجاميعر تطوّ . ٢٩ ٥٤
٢٠٠٧-٢٠٠٣ الضرائب غير المباشرة حسب نوعھا. ٣٠ ٥٦
 ٢٠٠٧-٢٠٠٣ رسوم االستھالك حسب نوعھا. ٣١ ٥٧
٢٠٠٧- ٢٠٠٣ مؤسسات العامةالاإلعانات إلى . ٣٢ ٥٧
 ٢٠٠٧- ٢٠٠٣ عوامل اإلنتاجعلى توزيع الناتج المحلي القائم . ٣٣ ٥٨
  ٢٠٠٧- ٢٠٠٣ واإلدارات االنتاج المدفوعة من قبل مؤسسات المصرفية الفوائد احتساب. ٣٤ ٦٠
٢٠٠٧- ٢٠٠٣تطور خدمة الدين العام وحصة الفوائد منه . ٣٥ ٦٠
 ٢٠٠٧- ٢٠٠٣الوطني القائم الدخل  ّوناتمك. ٣٦ ٦١
٢٠٠٧-٢٠٠٣توزيع الضرائب المباشرة حسب نوعھا. ٣٧ ٦٢
 ٢٠٠٧-٢٠٠٣ المدفوعة من قبل الوحدات اإلقتصادية الوطنية ةاإلجتماعي االشتراكات. ٣٨ ٦٣
 ٢٠٠٧-٢٠٠٣ حسب نوعھا المحصلة التقديمات اإلجتماعيةتوزيع . ٣٩ ٦٣
٢٠٠٧-٢٠٠٣ حسب نوعھا المحصلة الجاريةالت االحوتوزيع . ٤٠ ٦٤
 ٢٠٠٧-٢٠٠٣القائم المتاح  الوطنيإحتساب الدخل . ٤١ ٦٤

٦٦ 
-٢٠٠٣بحسب الوحدات المحاسبية ) - ( أو االحتياجات التمويلية(+)  القدرة التمويليةزيع تو. ٤٢

٢٠٠٧ 
 ٢٠٠٧- ٢٠٠٣ الخارجية الجھاز المصرفي موجوداتصافي ر الكتلة النقدية وغيّ ت. ٤٣ ٦٧
٢٠٠٧-٢٠٠٣ تبةتكمحسب الجھة الالخزينة ر سندات تغيّ  .٤٤ ٦٨
 ٢٠٠٧- ٢٠٠٣ ر التسليفات والقروض حسب نوعھاتغيّ  .٤٥ ٦٩
 ٢٠٠٧-٢٠٠٣القطاعات اإلقتصادية تسليفات المصرفية إلى القطاع الخاص حسب تغّير ال. ٤٦ ٧٠
  ٢٠٠٧- ٢٠٠٣ ر مختلف األرصدة لميزان المدفوعاتتطوّ . ٤٧ ٧٢
ً  /مساھمة مختلف مكونات الطلب في نمو ھذا الطلب بالنسبة المئوية .٤٨ ٧٧   سنويا
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  مقّدمة
  
  
  

 ، وقد تّم إعداد٢٠٠٧حسابات العام عن  ةمؤقت راتوتقدي ٢٠٠٦ھذه النشرة حسابات العام  تعرض
إلى  ١٩٩٧التي اعتمدت في وضع حسابات السنوات  ذاتھاوفق المفاھيم والنماذج  ھذه الحسابات

٢٠٠٥١.  
  

طيات جديدة عن مع كلّما توافرتمراجعة تقديرات بعض األقسام  وتجدر اإلشارة إلى أنه تّمت
ضافة إلى األعمال التي أشرنا إليھا في النشرات السابقة، قام فريق العمل وباإل. االقتصاد الوطني

 ٢٠٠٥و ٢٠٠٤المولج بإعداد الحسابات بمراجعة قطع حسابات عينة من أكبر البلديات للعامين 
   .بمراجعة حسابات اإلدارة العامةالذي سمح  األمر

  
بشكل  توّقف ٢٠٠٤واستمر مع مزيد من الزخم عام  ٢٠٠٣الذي بدأ عام إّن النمو االقتصادي 
شباط من  ١٤إثر اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري في  ٢٠٠٥ العام في مفاجئ وغير متوّقع

، استعاد االقتصاد ٢٠٠٧وفي العام . ب حرب تموز مع إسرائيلببس ٢٠٠٦وفي العام  ذلك العام
  . حركته وانتعاشه

  
التبادالت الخارجية كثيراً من الحصار الذي ّطوق المرافئ والمطارات في صيف ھذا وعانت 

الخارجية  تالحواالھار وقد أّدى ازد .٢٠٠٧ولكن ھذه التبادالت عادت وانتعشت في العام  ٢٠٠٦
فوعات بالرغم من زيادة العجز في تبادالت دخالل ھاتين السنتين إلى تحقيق فائض في ميزان الم

  .تالسلع والخدما
  

  :ترد جميع ھذه الوقائع بالتفصيل في جزئين يستعرضان الحسابات  كالتالي
  

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

  :الحسابات
  

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

  
فصلين التوازن العام للحسابات المجّمعة لمجموع التدفقات التي  يتألف منويظھر الجزء الثاني الذي 

املة لالقتصاد الوطني، وقد خّصص الفصل األول للحسابات المتك. تشّكل النشاط االقتصادي العام
أماّ الفصل الثاني  .ليات التوزيع والعمليات الماليةوھو يتناول حسابات االنتاج ويربطھا بحسابات عم

  .الخارجي وميزان المدفوعات القطاعفيدور حول حسابات 

                                                 
لدراستين السابقتين الصادرتين عن وزارة االقتصاد يمكنكم مراجعة نموذج الحسابات وطرق التقييم الواردة بالتفصيل في ا ١

، "٢٠٠٢- ١٩٩٧الحسابات اإلقتصادية للبنان للسنوات "و ٢٠٠٣، الصادرة في أيار " ١٩٩٧الحسابات اإلقتصادية للبنان لسنة :"والتجارة
    .٢٠٠٥الصادرة في تموز 
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المعطيات مراجعتھا على ضوء  التي تّمت ٢٠٠٧إلى  ١٩٩٧األعوام من  سيتم إعادة نشر حسابات
   .  في دراسة منفصلة تشتمل على حسابات أساسية وملحق إحصائي الجديدة اتوالبيان

  
التي مّر  خالل المراحل المختلفةسلوك االقتصاد اللبناني  من خالل ھذه الدراسة معرفة يمكن للباحث

  .بھا البلد خالل ھذه السنوات
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  الجزء األول
  حساب السلع والخدمات 

  
  

ثّم جمد  ٢٠٠٤، وقد بلغ ھذا النمو ذروته في العام ٢٠٠٣بدأ االقتصاد اللبناني يسّجل نمواً منذ العام 
 رئيس دولة بسبب التطورات الھامة التي طرأت على الساحة السياسية بعد اغتيال ٢٠٠٥في العام 
براير وانسحاب الجيش السوري من لبنان في شھر ف/الوزراء رفيق الحريري في شھر شباط مجلس
  .أبريل/نيسان

  
بزخم خالل الفصل األول من  ٢٠٠٥واستمرت حركة النمو التي بدأت منذ الفصل الثاني من العام 

ولسوء الحظ، دّمرت حرب تموز مع اسرائيل البنى . ُمِنبئة بمعّدل نمو قوي لذلك العام ٢٠٠٦العام 
في  .د ألكثر من ستة أسابيع مّما أّدى إلى تدھور النمو ليناھز معدله الصفرلالتحتية وشلّت اقتصاد الب

الذي كان قد بدأ يشھده قبل   درب النمو  ليسلك  ، استرجع االقتصاد اللبناني عافيته وعاد٢٠٠٧العام 
  .ثالث سنوات

  
 ٢٠٠٦عام % ٠.٥أدناه أّن الطلب اإلجمالي من حيث القيمة الحقيقية تراجع بنسبة  ١يبّين الجدول 
أخرى أقّل ، مّما أّدى إلى حدوث تقلبات حادة بالنسبة للواردات و٢٠٠٧عام % ١٠.٤وارتفع بنسبة 

ً في حجم االنتاج بنسبة  ٢٠٠٦وبالتالي، شھد العام  .حّدة بالنسبة لالنتاج  في حين% ٠.٦ارتفاعا
القائم ارتفاعاً ، سّجل معدل نمو الناتج المحلي ٢٠٠٧وعام  %.٣.٢انخفض حجم الواردات بنسبة 

  %.١٧.٢مقابل % ٧.٥:داتريقل بنسبة كبيرة عن االرتفاع الذي سجلته الوا
  
  ١ جدول

  ٢٠٠٧ -٢٠٠٥حساب السلع والخدمات 
  

ل.القيمة بالمليار ل  
 التغير السنوي بالنسبة المئوية

بالكمية  باألسعار   

  2005200620072006 2007 2006 2007 

      االستعماالت
 6.6 2.1- 5.0 4043.2 04531 76328 27 ستھالك الخاصاال

 4.5 2.6 0.6 3750.4 1155 9685 4  االستھالك العام
 27.3 4.0 8.7 4493.4 8249 3476 6 تكوين الرأسمال في القطاع الخاص

 7.0 0.1 4.1 0124.1 8729081  تكوين الرأسمال الثابت في القطاع العام 
 9.8 0.5- 5.2 2392.9 89347 95040 39 الوطنياإلنفاق :المجموع
 13.8 0.9- 4.0 5072.9 1898 0477 7 التصدير

 10.4 0.5- 5.0 7462.9 08255 99648 46 الموارد= االستعماالت 
        الموارد

 7.5 0.6 3.8 7582.١ 82637 95533 32  الناتج المحلي القائم

 17.2 3.2- 7.6 9884.٨ 25617 04214 14 االستيراد

  
، في حين اّن االستھالك العام )%٢.١-(بلغت  ٢٠٠٦تراجع استھالك األسر بنسبة ملحوظة عام 

وعام . وكذلك االستثمارات الخاصة تابعت تقّدمھا بوتيرة معتدلة مّما ساھم في الحّد من تدني الطلب
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وعن  نقط نسبية ٣.٨ـسر بعن استھالك األ %١٠.٤التي بلغت نسبته  الطلب ، نجم نمو٢٠٠٧
، أّي اّن الطلب الداخلي أدى إلى نقط ٠.٦ـوعن النفقات العامة ب نقط ٣.٩ـاالستثمارات الخاصة ب

  .نقط ٢.١ـب ھم الطلب الخارجيمن ھذا النمو في حين سا نقط نسبية ٨.٣تحقيق 
  

ً بتغّير مستويات أسعار االستھالك فقد سّجل بداية زيادة ،  ٢٠٠٥عام % ٢.١+ :أّما التضّخم قياسا
وبقي ھذا التضخم معتدالً بالنسبة إلى نمو مستويات أسعار  .٢٠٠٧عام % ٥+و ٢٠٠٦عام % ٣.٢

ً بمؤشّ  ، ٢٠٠٧عام % ٧.٦و ٢٠٠٦عام % ٤.٨ر قّيم الوحدات الذي تطّور بنسبة االستيراد قياسا
 ٢٠٠٦عام  %٢.١: +ي نسب ارتفاع أكثر اعتداالً في حين شھدت أسعار عوامل االنتاج الداخل

  .٢٠٠٧عام % ٣.٨+و
  

بالتفصيل في الفصول الخمسة  ٢٠٠٧و ٢٠٠٦يرد تطّور مجاميع حساب السلع والخدمات للعامين 
  :التالية

  االنتاج الداخلي. ١
  االستيراد. ٢        

  االستھالك. ٣
  رأس المال الثابت والتغّير في المخزونل القائم تكوينال. ٤
  التصدير. ٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل األول 
  نتاج اإل
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وھو يساوي  .مستوى نشاط انتاج مختلف العمالء االقتصاديين القائم يقيس إجمالي الناتج المحلي
، التي تنتج سلعاً )شركات ومؤسسات فردية ومؤسسات عامة(مجموع القيم المضافة للمؤسسات 

لخدمات غير التسويقية التي ت انتاج إداراوبقيمة إ وخدمات تسويقية، تقّدر بأسعار السوق من جھة
  .تقّدر بكلفة عوامل االنتاج من جھة أخرى

 
 2006حسب القطاعات وتطّوره خالل العام  القائم أدناه توزيع إجمالي الناتج المحلي ٢يبّين الجدول 

  .مقارنة مع العام السابق 2007و
  

 ٢ جدول
٢٠٠٧-٢٠٠٥القيمة المضافة حسب القطاعات االقتصادية   

  
ل.بالمليار ل القيمة  

 التغير السنوي بالنسبة المئوية
بالكمية  باألسعار   

 2007 2006 2007 2005200620072006 القطاع
 4.6- 0.7- 18.9 34820.3 0692 7312 1 الزراعة وتربية الحيوانات

 … … … …507-390-258- طاقة والمياهال
 7.2 6.7- 1.5 5790.3 2893 5163 3 الصناعة

 16.8 4.2 18.6 0525.9 9274 6542 2 لبناءا
 6.3 1.3- 1.9 0.3-118 8773 9262 2 النقل والمواصالت

 5.6 6.1 2.0 0.1-029 09213 41512 11  التسويقية الخدمات
 11.6 4.9- 1.4 5874.5 5858 6337 7 التجارة

 5.2 1.2 0.0 5530.0 3773 3383 3 اإلدارة العامة
 7.5 0.6 3.8 7582.1 82637 95533 32 الناتج المحلي القائم: موع المج

  
ال ترتبط زيادة القيمة المضافة أو تراجعھا في قطاع معّين بتطّور نشاط القطاع الفعلي فحسب بل 

ً ر أسعار اإلبتغيّ   . نتاج وأسعار المدخالت أيضا
  
  .فة في مختلف القطاعاتالقيمة المضا تكوينّين األقسام التالية بالتفصيل كيفية بت
  
  

  الزراعة وتربية الحيوانات. القسم األول
  

تحتسب القيمة المضافة في قطاع الزراعة وتربية الحيوانات من خالل طرح القيمة المقّدرة 
  .أدناه )٣جدول (كما يبّين  بأسعار باب المزرعةلالستھالك الوسيط من االنتاج 

  
  3 جدول
  ٢٠٠٧- ٢٠٠٥االنتاج الزراعي 

  
ل.قيمة بالمليار لال  

 التغير السنوي بالنسبة المئوية
بالكمية  باألسعار   
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 2007 2006 2007 2005200620072006 فرع اإلنتاج
 14.3- 8.7 4.2 9311710415.3 النيجيليات
 12.7- 12.0 17.0 10820.5 0851 8041 الفواكه

 2.2 9.5- 7.3 1031031139.9 الزراعات الصناعية
 1.1 9.0- 17.5 62569883022.9 المزروعات لخضار وغيرھا منا

 7.2- 2.4 16.0 15520.4 0032 6252 1 مجموع اإلنتاج النباتي
 9.1 10.1- 13.3 3032893586.2 الحيوانات الحية

 13.3 17.4- 36.1 22121232716.4 المنتجات الحيوانية
 22.8 24.1- 7.0 5746605.9  منتجات الصيد

 11.9 14.3- 21.7 5815477459.9منتجات تربية الحيوانات والصيد
 3.1- 2.0- 17.4 90018.0 5502 2062 2المجموع العام 

 3.0 7.0- 11.5 4754805528.8- االستھالك الوسيط

 4.6- 0.7- 18.9 34820.3 0692 7312 1 الصافية القيمة المضافة غير=  

  
ً في  لتسجّ في المجمل،  ً ملحوظا القيمة المضافة في قطاع الزراعة وتربية الحيوانات ارتفاعا

في سعر باب ارتفاع  حدوث ويعزى ھذا االرتفاع بشكل أساسي إلى. 2007و 2006العامين 
حجم اإلنتاج إلى  اتّجهفي الواقع، و .المستخدمة أسعار السلع الوسيطة المزرعة يفوق ارتفاع
  .األسعار الثابتةبخفاض القيمة المضافة االنخفاض مؤّدياً إلى ان

  
  الزراعي تطّور االنتاج

  
ً  النباتي الذي سّجلاإلنتاج  إنّ  ً  ارتفاعا ً كبيراً  ٢٠٠٦عام  حيث الحجم من طفيفا عام شھد تراجعا

نصف قيمة  أكثر منشّكل الذي يالفاكھة إنتاج ويعود ھذا التقلب بشكل أساسي إلى تقلّب . 2007
  .اإلنتاج الزراعي

  
ً  ،في كميات الفاكھة الحاد إّن التقلّبو ً وانخفاضا سبب وحيد ھو التبّدل الحاصل  عزى إلىيُ  ،ارتفاعا

ً  500 76فوفقاً لتقديرات وزارة الزراعة بلغ إنتاج الزيتون . في انتاج الزيتون من عام إلى آخر  طّنا
ً  300 177، و٢٠٠٥عام  ً عام   200 76، و2006 عام طّنا إنتاج مجموع  أما حجم. ٢٠٠٧طّنا

  .٢٠٠٧عام % ٣وبنسبة  ٢٠٠٦عام % ٠.٥الفاكھة األخرى فلم ينخفض إال بنسبة 
  

فعلى سبيل المثال، ارتفع . ٢٠٠٧و ٢٠٠٦ر إنتاج الفاكھة بشكل ملحوظ في العامين اسعأ توازداد
عام  ليرة لبنانية ١ ٦٠٠كلغ إلى /ليرة لبنانية ١٤٨٠من  باب المزرعة على الوسطيسعر الزيتون 

 ٩٠٠إلى  ٧٠٠من  ؛ كذلك ارتفع سعر التفاح٢٠٠٧عام  ليرة لبنانية ١ ٩٠٠ثم ارتفع إلى  ٢٠٠٦
  .   كلغ/ليرة لبنانية ١ ٠٠٠وعاد ليرتفع إلى  ليرة لبنانية
 عة، فقد شھدتالتي تحتل قيمة انتاجھا المرتبة الثانية من حيث األھمية في قطاع الزرا أّما الخضار

 سّجلت المنتجة لكن الكميات. إرتفاعاً يوازي اإلرتفاع في أسعار الفواكهأسعارھا على باب المزرعة 
ً في العام تراجع ونالحظ بشكل  ).%١.١(+ ٢٠٠٧بشكل طفيف عام  ثم ارتفعت) %٩-( ٢٠٠٦ا

وعادت  ٢٠٠٦ألف طّن عام  ٤٩٨إلى  ٢٠٠٥ألف طّن عام  ٥١١خاص ھبوط إنتاج البطاطا من 
  .٢٠٠٧عام  ألف طن ٥١٥وارتفعت إلى 

  



 13

ألف طّن عام  ٧٩.٢تتألف الزراعات الصناعية من الشمندر السكري الذي انخفض إنتاجه من 
آالف طّن بين  ٩إنتاجه بحوالى  تغّير، ومن التبغ الذي ٢٠٠٧ألف طّن عام  ٣٠.٩إلى  ٢٠٠٥

  .  ٢٠٠٧و ٢٠٠٥العامين 
  

القمح  سيما انتاج وال ٢٠٠٧غير أنه تراجع في العام نموه انتاج الحبوب  تابع، ٢٠٠٦في العام 
ألف طّن عام  ١٣٧ارتفع من  والذي يةالمنتجات الزراع من قيمة ھذه الفئة من% ٦٠الذي يشكل 

ألف  ١١٦إلى  ليتراجع ٢٠٠٦ألف طّن عام  ١٥٣، ثّم إلى ٢٠٠٥ألف طّن عام  ١٤٤إلى  ٢٠٠٤
  . ٢٠٠٧طّن عام 

  
ولكنه شھد  ٢٠٠٦ر بحرب تّموز قد تأثّ  قطاع تربية الحيوانات والصيدوالجدير ذكره أّن انتاج 

  .٢٠٠٧تحسناً كبيراً عام 
  

 ٧٠٠من (عن زيادة إنتاج األغنام والماعز  ٢٠٠٧وينجم ارتفاع كميات إنتاج الحيوانات الحية عام 
، فيما شھد )اطنّ  ١٤٣ ٦٠٠إلى  ١٤٠ ٤٠٠من (والدجاج ) طّن من اللحوم الحمراء ١٤ ٨٠٠إلى  ٨

  ). اطنّ  ١٥ ٠٠٠حوالى (إنتاج الماشية ركوداً 
  

ً لتقديرات وزارة الزراعة، . البيض والعسلو تتألّف المنتجات الحيوانية من الحليب الطازج وفقا
 ٢٠٠٦عام  اطنّ  ٢٠٥ ٩٠٠إلى  ٢٠٠٥عام  اطنّ  ٢٥١ ٩٠٠انخفض إنتاج الحليب الطازج من 

وحدة إلى  مليون ٧٥٨، أما إنتاج البيض فانتقل بالتتالي من ٢٠٠٧طّن عام  ٢٣١ ٥٠٠وارتفع إلى 
ثّم إلى  ٨١٠إلى  اطنّ  ١ ٠٩٥، وأخيراً انخفض إنتاج العسل من وحدة مليون ٧٦٢ثّم إلى  ٦٧٠
  .خالل السنوات نفسھا اطنّ  ٧٦٢

  
  االستھالك الوسيط في قطاع الزراعة وتربية الحيوانات

  
 ة الزراعة، ال تقامراخضع إلحصاءات منتظمة تقوم بھا وزعلى عكس االنتاج الزراعي الذي ي

وقد . استقصاءات مباشرة مع المزارعين وأصحاب المزارع حول االستھالك الوسيط في ھذا القطاع
تّم تقدير ھذا االستھالك بصورة غير مباشرة من خالل مراجعة نسب انتاج المنتجات المعّدة 

 بذور وأغراس ومياه رّي وأسمدة ومبيدات وعلف للمواشي،: للزراعة وتربية الحيوانات واستيرادھا
وعلى كّل حال، يتّم استيراد القسم األكبر من ھذه المنتجات األمر الذي يتيح احتساب . إلى آخره

  .الكميات المستعملة منھا وتطّور سعر مبيعھا إلى المزارعين على وجه التقريب
  

المخرجات، فيما ارتفع  مستوى من إلى مستوى أدنى الزراعية نخفض حجم المدخالتا، ٢٠٠٦عام 
وُيعزى ھذا األمر إلى النھج . رغم انخفاض الكميات المنتجة ٢٠٠٧مدخالت عام الھذه حجم 

وقطاع اإلنتاج  النباتي، أي قطاع اإلنتاج تطّور أكبر فرعين في قطاع الزراعة المعاكس الّذي تبعه
  . الحيواني

  
 %١١.٥+و ٢٠٠٦عام % ٨.٨+( ةارتفاع سعر ھذه المنتجات المستھلكة في الزراع ونجمكما  

واألسمدة ) %٣٧+و %٧.٦+( عن ارتفاع كلفة استيراد الحبوب والعلف من جھة) ٢٠٠٧ عام
  ). %١٣.٦+و% ٤.٧+(والمبيدات من جھة أخرى 
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  قطاع الطاقة والمياه .القسم الثاني

  
انتاج المياه والكھرباء وتوزيعھا، ثّمة مؤسسات صغيرة  تتولىبموازاة المؤسسات العامة التي 

الكھرباء على مستوى األحياء بسبب االنقطاع المتكّرر في التيار الكھربائي  خاصة تعمل على انتاج
  . الموّزع على الشبكة العامة، كما ثّمة مؤسسات توّزع المياه للمنازل بواسطة شاحنات صھاريج

  
 .٢٠٠٧و ٢٠٠٥التالي تطّور حساب إنتاج ھذا القطاع بين عامي ) ٤ الجدول(يستعرض 

  
  4 جدول

  2007-2005قة والمياه إنتاج قطاع الطا
  

ل.القيمة بالمليار ل  
 التغير السنوي بالنسبة المئوية

بالكمية  باألسعار   
 2007 2006 2007 2005200620072006 فرع اإلنتاج
 … … … …101111  الوقود الصلب

 3.0 3.3- 3.9 1910.3 1141 1491 1  كھرباء
 0.9 0.0 0.0 1731731740.0 ماء

 2.7 2.8- 3.3 3770.3 2981 3321 1  وعالمجم
 2.9 3.0- 9.4 88519.5 6881 5901 1  الوسيط االستھالك -

 … … … …507-390-258- الصافية القيمة المضافة غير= 

  
  تطّور االنتاج

  
ربائي يقّدر تطّور انتاج الكھرباء من حيث الحجم استناداً إلى االحصاءات المتعلقة بتوزيع التيار الكھ

إلى  ١٠ ٥٨١من ( ٢٠٠٦و ٢٠٠٥بين العامين   %٣.٣على الشبكة والتي أظھرت انخفاضاً نسبته 
ً ) ساعة/كيلوواطمليون  ١٠ ٢١٤ مليون  ١٠ ٥٤٨إلى ( ٢٠٠٧عام  ٣% بنسبة  وارتفاعا

  ).ساعة /كيلوواط
  

زاد بالتناسب مع  وفي ظّل عدم توافر بيانات تتعلّق بتوزيع المياه، افترضنا أّن استھالك ھذه السلعة
  .معّدل نمو السكان

ولكن بما أّن . ٢٠٠٧و ٢٠٠٥األسعار فاستقرت من حيث المبدأ ألّن التعرفة لم تتغّير ما بين  اأمّ 
ساعة الموّزع يرتبط بتوزيع /تعرفة الكھرباء ھي تعرفة تصاعدية، فإّن السعر الوسطي للكيلوواط

السعر الوسطي  الواردة من مؤسسة كھرباء لبنان فإنّ ت واستناداً إلى البيانا. االستھالك بين األسر
ليرة  ١٤١.٢إلى  ٢٠٠٥عام  ليرة لبنانية ١٤٠.٨لفواتير ارتفع من الوارد على اساعة /للكيلوواط
  .٢٠٠٧عام  ليرة لبنانية ١٤٦.٧ثّم إلى  ٢٠٠٦عام  لبنانية

  
  تطّور االستھالك الوسيط والقيمة المضافة في قطاع الطاقة

  

تھالك الوسيط في قطاع الطاقة بجزء كبير من المنتجات النفطية الّتي كانت تشھد ارتفاعاً يتألّف االس
ومع استقرار أسعار بيع اإلنتاج، سّجلت القيمة المضافة في ھذا القطاع ھبوطا حاّدا . في أسعارھا
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ً من قيمة  ٢٠٠٥ابتداًء من العام  اإلنتاج في ، نظراً إلى أّن ھذه القيمة ال تشّكل سوى جزًءا بسيطا
  . ھذا القطاع

  
  

  الصناعة .القسم الثالث
  

  .تطّور انتاج مختلف فروع الصناعة إلى جانب تطّور االستھالك الوسيط ٥ يبّين الجدول
  

  5 جدول
  ٢٠٠٧- ٢٠٠٥االنتاج الصناعي 

  
ل.القيمة بالمليار ل  

 التغير السنوي بالنسبة المئوية
بالكمية  باألسعار   

 2007 2006 2007 2005200620072006 فرع اإلنتاج
      اإلنتاج

 2.7 2.8- 3.4 4005.3 2013 1303 3 الغذائية الزراعية منتجات الصناعات
 2.3- 1.5- 10.6 5.5-749697754 صناعة المنسوجات
 11.1 8.1- 11.1 4273.1 1561 2201 1  المعادن الالفلزية
 17.8 7.9- 5.4 1.6-855 4951 6481 1 اآلالت والمعّدات ،المنتجات المعدنية

 16.7 11.1- 5.9- 27112.1 1571 1611 1 المطاط والمنتجات الكيماوية ،الخشب
 1.3 3.0- 12.8 5005015723.4 المفروشات

 13.0 2.7 5.1 6.2-065 9318961 الفروع االخرى
 6.8 5.7- 6.3 3433.4 10410 3399 9 المجموع 

 6.6 5.1- 9.1 7645.2 8156 8235 5  الوسيط كاالستھال -

 7.2 6.7- 1.5 5790.3 2893 5163 3 الصافية المضافة غير القيمة= 

  
فالتراجع . ، كان النمو الحقيقي لمجموع االنتاج الصناعي شبه معدوم٢٠٠٧و ٢٠٠٥بين األعوام 

وفي العام  %).٦.٨(+ ٢٠٠٧تّم التعويض عنه في العام %) ٥.٧-( ٢٠٠٦الذي شھده العام 
، ارتفع حجم مدخالت الصناعة بنسبة تقّل عن ارتفاع حجم االنتاج مّما أدى إلى نمو القيمة ٢٠٠٧

المدخالت، ارتفعت أكثر  غير اّن أسعار). %٧.٢(+المضافة باألسعار الثابتة بنسبة ال تزيد بكثير 
% ٠.٣(+و ارتفاعھا بنسبة ضئيلة من أسعار االنتاج مّما أدى إلى استقرار أسعار عوامل االنتاج أ

  ).٢٠٠٧عام % ١.٥و ٢٠٠٦عام 
 

   الصناعي تطّور االنتاج
  

بجميع فروع الصناعة بالدرجة ذاتھا كما لم تشھد ھذه  ٢٠٠٦تباطؤ النشاط االقتصادي عام  يؤّثرلم 
ً ففي حين شھد انتاج الصناعات الزراعية الغذائية تقّدم. ٢٠٠٧الفروع درجة نمو متشابھة عام   ا

 ً واأللبسة في التراجع فيما سّجلت الفروع  ، استمّرت صناعة النسيج والجلود)%٢.٧(+بسيطا
ً إلى حّد ما ً مھّما لبناء بشكل خاص أما الصناعات المتعلّقة بقطاع ا. الصناعية األخرى ارتفاعا

 ً   .ھانتاجافي حجم  فشھدت ارتفاًعا ملحوظا
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  تطّور االستھالك الوسيط في الصناعة
  

ففي . بارتفاع أسعار المواد األولية األساسية المستخدمة في الصناعة ٢٠٠٧و ٢٠٠٦لعامان اّتسم ا
% ٥٠.٨+، ٢٠٠٦عام % ١٧.٨+(ارتفاًعا في أسعار القمح  ُسّجلما يتعلّق بالصناعات الغذائية 

، والحيوانات )%١٤.٨+و% ٩.٢(+، والزيتون %)٢٣.٤+و% ٢١.٢(+، والحليب )٢٠٠٧عام 
ً في ). %١٣.٣+و% ٢.٨+(صة للذبح المخصّ  ً ملموسا انتقاال إلى صناعات أخرى، نلحظ ارتفاعا
، والحديد )٢٠٠٧عام % ٦.٧+و ٢٠٠٦عام % ٣٣(+األلومنيوم : ت الوسيطة التاليةالمنتجا

، )٢٠٠٧عام  %١٢.٢+و ٢٠٠٦في المعدل عام % ٣.٩(+الخشب و، )٢٠٠٧عام  %١٧.٥(+
ھذه  مجمل وقد ارتفع سعر النفط المستخدم في). %٨.٧+و% ٣.٢(+والمواد الكيميائية األساسية 

  .٢٠٠٧ العام في %١٢.٥ و ٢٠٠٦في العام  %١٦.١ الصناعات بنسبة
  
  

  البناء. القسم الرابع
  

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

التغّير في انتاج  ٦ يبّين الجدول. األشغال العامةالمحلية والمواد المستوردة المستعملة في البناء و
قطاع البناء من حيث القيمة ومن حيث الحجم إلى جانب تغير قيمة المواد المستھلكة في البناء 

  .وحجمھا
  

، استعاد القطاع نشاطه ٢٠٠٦لعدوان اإلسرائيلي في تموز اقطاع البناء نتيجة  نشاط تعليقبعد 
 ٢٠٠٧وفي العام . %٣مسّجالً معّدل نمو حقيقي بنسبة  من السنة األخيراالعتيادي خالل الفصل 

  .%١٦.٧من وتيرة النمو بمعّدل بلغ والترميم البناء  ضرورة القيام بأعمالسّرعت 
  

  
  
  
  

  ٦ جدول 
 ٢٠٠٧-٢٠٠٥قطاع البناء واألشغال العامة  إنتاج

  
ل.القيمة بالمليار ل  

 التغير السنوي بالنسبة المئوية
بالكمية  باألسعار   

 2007 2006 20052006200720062007 فرع اإلنتاج
 16.7 3.0 2225.613.1 4727 0305 5 اإلنتاج

 16.7 1.7 1715.36.7 5463 3772 2 الوسيط االستھالك -
 16.8 4.2 0525.918.6 9274 6542 2 الصافية القيمة المضافة غير= 

  

ه مباشرًة، فقد قّدر ھذا التغّير استناداً إلى المتوسط المرّجح  تقلّب سعر البناء لم تتّم مراقبت وبما أنّ 
 ٢٠٠٦ام ع %٤.٥ارتفعت كلفة اليد العاملة بنسبة و. لتّطور أجور العمال وأسعار المواد األولّية

ً بنسبة سّجلو. ٢٠٠٧عام % ١٥.٤وبنسبة  وارتفعت  %٧.٩و% ٨ت أسعار اإلسمنت ارتفاعا
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 أسعاركذلك، قّدر نمو . %٨.٧و% ٨.١المستعملة للبناء بنسبة المستوردة أسعار المواد األولية 
إجمالي فجاء نمو أسعار . ٢٠٠٧عام  %١٣.١+و ٢٠٠٦عام  %٥.٦+اإلنتاج بما يوازي 

ً عن نمو المواد األولية بسبب استقرار أسعار الخدمات والمنتجات اإلستھالك ال وسيط منخفضا
  .األخرى الّتي تندرج ضمن المدخالت

  
  

  النقل والمواصالت .القسم الخامس
  

 فسّجل  ٢٠٠٦رزح قطاع النقل والمواصالت تحت وطأة تعليق النشاط االقتصادي خالل صيف 
، فكان قطاع النقل الجوي األبرز في استعادة ٢٠٠٧لعام أما في ا .%٤.٢ھبوًطا بنسبة  حجم انتاجه

النقل على األراضي اللبنانية، استناًدا إلى احصاءات االتحاد الدولي  تذاكرارتفع معدل بيع : النشاط
لى مطار المسافرين القادمين إمن حيث القيمة في حين ارتفع عدد  %٣٦.١من  للنقل الجّوي،

ألًفا عام  ١ ٦٤٩ليرتفع أخيًرا إلى  ٢٠٠٦عام  ألًفا ١ ٣٦٦إلى  ٢٠٠٥ألًفا عام  ١ ٦٠١بيروت من 
 . %٢٠.٧ تهنسب، بارتفاع ٢٠٠٧

  

ا وسّجل انتاجھا أھمية قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية التي استقرت أسعارھ ٧ يظھر الجدول
 .٢٠٠٧عام  %٣.٧ارتفاعاً بنسبة 

  

  7 جدول
 ٢٠٠٧- ٢٠٠٥إنتاج خدمات النقل والمواصالت 

  
ل.القيمة بالمليار ل  

 التغير السنوي بالنسبة المئوية
بالكمية  باألسعار   

 2007 20072006 2005200620072006نوع الخدمة 
 0.8 3.8-11.4 7697618552.9  النقل البري

 20.6 1.1-12.8 4384405991.7 النقل الجوي وغيره 
 3.7 4.7-0.0 8982.1 7603 8633 3 البريد والمواصالت السلكية والالسلكية

 4.7 4.2-3.0 3522.2 9615 0694 5  المجموع 
 2.5 8.2-4.6 2345.9 0832 1432 2   الوسيط االستھالك -

 6.4 1.3-1.9 0.3-118 8773 9262 2  القيمة المضافة غير الصافية= 

نقل  ألنھا ال تشمل ناقصةالفرع  تقديرات ھذافي ما يتعلّق بالنقل البري، تجدر اإلشارة إلى أّن و
العام في  لوسائل النقللم يرتفع استخدام األفراد و. بسبب عدم توافر المعلومات الالزمةالبضائع 
الخفيف في عدد رتفاع االوبسبب ) %١١.٤(+بسبب ارتفاع األسعار من جھة %) ٠.٨(+ ٢٠٠٧
  . الوافدين من جھة أخرى السياح

  
  

  الخدمات التسويقية .القسم السادس
  
ت والتجارة الوارد في تبّين من حساب انتاج قطاع الخدمات التسويقية غير خدمات النقل والمواصالي

  .على السواء ٢٠٠٧و ٢٠٠٦ ينأدناه، أّن ھذا القطاع شھد تطّوراً منتظًما في العام ٨ الجدول
 

  الخدمات التسويقية إنتاجتطّور 
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متجانس وھو يضم مجموعات من النشاطات التي شھدت نسب  اع الخدمات التسويقية غيرإّن قط
ت بحملھا على قطاع السياحة، في حين شھد ٢٠٠٦ألقت حرب تموز قد ف. نمو وتطّور مختلفة
  .الصّحة والمال تقّدًما ملحوًظا يقطاعقطاعات أخرى ك

  
  الخدمات الموّجھة للمؤسسات ) أ

  
لم . لوماتية وتأجير المعّدات والسمسرة وغيرھاة والمعيوتشمل الخدمات التقنية والقانونية والمحاسب

ھذه الخدمات استناداً إلى استقصاءات مباشرة لدى المؤسسات التجارية  إنتاجيتّم احتساب 
مجموع الصادرات ومجموع االستھالك الوسيط لمختلف القطاعات  نتاجويساوي ھذا اإل. والصناعية

من ھنا، فاألخطاء التي قد تطرأ عند تقدير . مةالتي تلجأ إلى ھذه الخدمات وبخاصة االدارة العا
إنّما في توزيعه ما بين قطاع  القائم االستھالك الوسيط ال تؤثر في تقدير إجمالي الناتج المحلي

غير أّن أّي خطأ في تقدير تصدير الخدمات من شأنه أّن يؤثر في . الخدمات والقطاعات األخرى
اً إلى استقصاء أجري حديثاً، شكلّت الصادرات من ھذه واستناد ١.القائم إجمالي الناتج المحلي

  .الخدمات العامل الرئيسي الكامن وراء تطّورھا
  

  .ما من دراسات أجريت لتقدير أسعار ھذه الخدمات وبالتالي لم يتّم تغييرھا
  
  
  
  
  
  
  

  
  8 جدول

 ٢٠٠٧-٢٠٠٥إنتاج قطاع الخدمات التسويقية 
  

ل.القيمة بالمليار ل  
النسبة المئويةالتغير السنوي ب  

بالكمية  باألسعار   
 2007 2006 2007 2005200620072006نوع الخدمة 

 8.8 1.7 0.0 4760.0 3561 3331 1 الخدمات للمؤسسات
 5.4 0.1- 19.1 2162252824.1 الصيانة والتصليح

 1.0 0.9 0.0 4340.0 4102 3892 2 السكن
 0.6 3.7- 4.2 2.0-223 1671 2361 1 الفنادق والمطاعم

 1.0 0.0 11.7 8148619715.7 الخدمات الشخصية المختلفة
 7.7 15.4 3.3 0.8-376 9982 8061 1 خدمات الصحة
 2.8 2.7 2.7 5091.1 3233 2013 3 خدمات التعليم
 8.1 17.5 0.0 4390.0 1823 7083 2 الخدمات المالية

                                                 
.  ي أجريت  لدى المؤسسات التجارية والصناعية الكبيرةعلى ضوء نتائج االستقصاءات الت ٢٠٠٣تّمت مراجعة حسابات ھذا القطاع للعام   ١

  . ٢٠٠٢-١٩٩٧وقد تبين من ھذه االحصاءات أنّه أنقص في تقدير صادرات الخدمات المحتسبة في حسابات السنوات 
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 5.7 5.6 2.4 7110.4 52215 70514 13  المجموع 
 5.5 3.1 4.2 6822.9 4302 2902 2 الوسيط االستھالك -

 5.6 6.1 2.0 0.1-029 09213 41512 11  القيمة المضافة غير الصافية= 

  
 خدمات الصيانة والتصليح ) ب

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

أما خدمات الصيانة التي تستھلكھا المؤسسات . ريت اإلحصاءات لدى ھاتين الفئتين دون سواھماأج
بين  القائم التجارية والصناعية فقد اھملت ولم يتّم تقديرھا، وبالتالي فإّن توزيع إجمالي الناتج المحلي

  . قطاع الخدمات والقطاعات األخرى يعّد متحّيزاً 
  

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

استيراد قطع الغيار في ما يتعلق بتصليح السيارات واألجھزة : أجريت من خالل مؤشرات معّينة
وتدّل ھذه  .في ما يتّعلق بصيانة المباني) لألسر(زيادة عدد المساكن الكھربائية المنزلية، و

ً في العام  ھا قد سّجالإنتاجالمؤشرات على أّن استھالك مثل ھذه الخدمات وبالتالي  ارتفاًعا ھاما
وتشير بيانات ). %٠.١- ( ٢٠٠٦الطفيف الذي حصل في العام بعد االنخفاض ) %٥.٤( ٢٠٠٧

ً بلغت  ھذه الخدمات سجلّت أسعارالزراعة في بيروت إلى أن غرفة التجارة والصناعة و ارتفاعا
  .٢٠٠٧عام  %١٩.١و ٢٠٠٦عام % ٤.١ نسبته

  
  خدمات السكن) ت
  

خدمات السكن على األجور التي تدفعھا اإلدارات العامة وعلى القيمة التأجيرية  إنتاجيشتمل 
ؤسسات فال يتم التعرف إليھا وھي بالتالي أما األجور الّتي تدفعھا الم. األسر تسكنھاللمساكن الّتي 

  .تنتمي إلى القيمة المضافة لقطاعات السوق المختلفة
قطنھا األسر كن التي تاارتفاع عدد المسفي غياب أي إحصاءات حول تطور قطاع السكن، فقّدر 

 ١%سبة وتشّكل ھذه الن. نسبًة الرتفاع صافي نسبة الزواج المسّجلة سنوّيًا من دون األجور القديمة
وتجدر اإلشارة . ٢٠٠٧و ٢٠٠٦سابق كما في العامين األسر في العام ال سكنتھامن المساكن التي 

  . بقيت مستقّرة ققللش إلى أّن القيمة التأجيرية المتوّسطة
  
 خدمات الفنادق والمطاعم )ث
  

تھا مخصوماً الفنادق والمطاعم مساوياً إلجمالي مبيعا إنتاجمن أجل تسھيل عمليات اإلحصاء، يعتبر 
ً من تقديرات العام . منھا قيمة المشتريات من األطعمة والمشروبات التي تقّدم للزبائن وانطالقا

ھذا القطاع للسنوات التي تلت على أساس استخدام المعّدل البسيط لمعدالت  إنتاج، قّدر ١٩٩٧
مو ھذا القطاع ّدر معدل نعلى ھذا األساس، ق. الزيادة في عدد السّياح والسكان كمؤّشر للنمو الحقيقي

السّياح األجانب الوافدين تراجع عدد : تراجع الحركة السياحيةنظراً إلى  %٣.٧- بنسبة  ٢٠٠٦للعام 
 ١ ٢٢٦إلى  ٢٠٠٥ألف وافد عام  ١ ٣٢٣من ( ٢٠٠٥مقارنة بالعام  ٢٠٠٦في العام  %٧.٤بنسبة 

ليفوق عددھم في ألفا  ١ ٢٢٩جانب بلغ عدد الوافدين األفقد ، ٢٠٠٧أما في العام ). ٢٠٠٦ألفا عام 
  .بقدر بسيط ٢٠٠٦العام 
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. اسُتنِتج التغّير في أسعار خدمات المطاعم من بيانات غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت

أّما التغّير في أسعار الخدمات الفندقية فقد تّم احتسابه على أنه يساوي التغّير في أسعار خدمات 
 .المطاعم

  
 ات الخاصة المتنوعةالخدم  )ج

  
طالع وقد تمكّنا من اال. تشمل ھذه الخدمات خدمات الترفيه والعناية الخاصة والتنظيف المنزلي

أّما تقديرات السنوات التالية فقد أجريت استنسابياً . ١٩٩٧األسر لعام  عليھا بفضل استقصاء ميزانية
-١٩٩٧سنوياً للسنوات % ١.٤سبة ، بن١٩٩٧من خالل تطبيق معّدل نمو حقيقي على بيانات العام 

. ٢٠٠٦للعام  %٠و ٢٠٠٧و ٢٠٠٥لسنة % ١و ٢٠٠٤و ٢٠٠٣للعامين % ١.٢وبنسبة  ٢٠٠٢
وقد احتسب معّدل التغّير في األسعار على ضوء بيانات أسعار غرفة التجارة والصناعة والزراعة 

  .في بيروت
  

 خدمات الصّحة )ح
  

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

إدارة اإلحصاء المركزي ومنظمة (، االستقصاء حول استعمال الخدمات الصحية )١٩٩٨العالمية 
تندة إلى ھذه الدراسات على المس ١٩٩٧وقد طّبقت تقديرات العام ). ١٩٩٩الصحة العالمية 

وتؤخذ نفقات . الخدمات الصحية نتاجالسنوات التي تلت واستعمل استيراد األدوية كمؤشر إل
  .الضمان االجتماعي في الحسبان إن اقتضت الحاجة

  
القطاع التسويقي (شھد قطاع الصحة  ٢٠٠٧و ٢٠٠٦واستناداً إلى ھذه التقديرات، في العامين 

ا ملحوًظا ) ة العامةباستثناء خدمات الصح وارتفعت صادرات األدوية ). %٧.٧+و% ١٥.٤(+نمّوً
مليون عام  ٩١٧و ٢٠٠٦عام  ليرة لبنانيةمليون  ٧٧١إلى  ٢٠٠٥عام  ليرة لبنانيةمليون  ٦٤٧من 

لإلعانات  ليرة لبنانيةمليار  ٤٥١ وقد خّصص الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي .٢٠٠٧
  .٢٠٠٥ملياًرا عام  ٤٣٩مقابل  ٢٠٠٧عام  ليرة لبنانيةر مليا ٥٤٠و ٢٠٠٦المرضية عام 

  
استناداً إلى بيانات ) ٢٠٠٧عام  %٣.٣+و ٢٠٠٦عام % ٠.٨- (تّم احتساب التغّير في األسعار 

  .  إدارة اإلحصاء المركزي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت
  

 خدمات التعليم) خ
  

قساط المدرسية والجامعية وقيمة الخدمات الملحقة التي تحصل خدمات التعليم إالّ األ إنتاجال يشمل 
أّما خدمات المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية فتحتسب مع . عليھا المدارس والجامعات الخاصة

وقّد تّم تطبيق ). أنظر القسم الثاني من الفصل الثالث(الخدمات غير التسويقية لقطاع اإلدارة العامة 
على السنوات التي تلت استناداً إلى زيادة عدد التالميذ والطالب الذين تّم  ١٩٩٧تقديرات العام 

إدارة اإلحصاء تسجيلھم في مؤسسات التعليم الخاص وأسعار األقساط التي استقصت عنھا 
  .المركزي
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 ٢٠٠٧عام % ٢.٨سّجل معدل نمو فعلي بلغت نسبته  تظھر نتائج ھذه التقديرات أن قطاع التعليم 

ويتبّين من بيانات . ٢٠٠٤عام  %٦.٥وأخيًرا  ٢٠٠٥عام % ٢.٩ ، ٢٠٠٦عام  %٢.٧مقابل 
ً إدارة اإلحصاء المركزي أّن أسعار األقساط المدرسية وا ً طفيفا % ١.١(+لجامعية سجلّت ارتفاعا

 ).٢٠٠٧عام  %٢.٧+و ٢٠٠٦عام 
  

 الخدمات المالية )د
  

  .نتشمل الخدمات المالية الخدمات المصرفية وخدمات التأمي
  

الخدمات المصرفية قياًسا على الفوائد والعموالت التي ُتدفع للمصارف تخصم منھا  إنتاجتحّدد قيمة 
ھذه الخدمات  إنتاجوقد أخذت المعطيات التي استخدمت في احتساب . الفوائد التي تدفع للمودعين

  .التي ترفع إلى مصرف لبنان" الخسائر واألرباح"من حسابات 
  

ر للخدمات المصرفية، لذلك تّم االفتراض أّن أسعار الخدمات المصرفية من الصعب تحديد سع
مستقرة خالل الفترة الخاضعة للدراسة، ريثما تجرى دراسات تمّكن من وضع أسلوب لتحديد مثل 

  .نتيجًة لذلك، قد يحتسب جزء من النمو في ھذا القطاع ضمن نسبة التضّخم. ھذا السعر
  

مليار ليرة  ٢ ٣٤٤من ) االستثمار مصارفالمصارف التجارية و(المصرفي  نتاجارتفعت قيمة اإل
  . ٢٠٠٧مليار عام  ٢ ٩٩٠ثم إلى  ٢٠٠٦مليار عام  ٢ ٧٨٧إلى  ٢٠٠٥لبنانية عام 

  
خدمات التأمين على أنه يساوي الفرق بين األقساط التي يتم قبضھا والتعويضات  إنتاجوكذلك يحّدد 

وعلى غرار الخدمات المصرفية، ال . مار االحتياطات الفنيةالتي يتّم دفعھا تخصم منھا عائدات استث
إلى  ٢٠٠٥ر ليرة لبنانية عام املي ٣٦٥ارتفعت قيمتھا من وقد . يمكن تحديد سعر خدمات التأمين

  .٢٠٠٧عام  اً مليار ٤٤٩لتبلغ  ٢٠٠٦بنانية عام مليار ليرة ل ٣٩٦
  
  

  التجارة . القسم السابع
  

  تطّور إنتاج الخدمات التجارية
  

الفرق بين أسعار المبيع (الخدمات التجارية بالھوامش التجارية بالمعنى الواسع  إنتاجتقاس قيمة 
وتشمل ھذه . ضھا الوسطاء بين مستھلكي البضائع ومنتجيھاوالعموالت التي يقب) وأسعار الشراء

أدناه  ٩ يبّين الجدول. التّجار بالحصرالھوامش رسوم االستھالك التي يدفعھا التجار وھوامش 
  .قطاع التجارة إنتاجالعناصر التي تدخل في احتساب 

  
وحدھا الضرائب التي تستوفى عند دخول البضائع إلى األراضي اللبنانية أحصيت، وھي تشمل 

القيمة المضافة المفروضة على المنتجات الضريبة على الرسوم الجمركية ورسم االستھالك و
  .٢٠٠٢المستوردة منذ العام 
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التجارة الداخلية الفرق بين قيمة استعماالت السلع والخدمات وبين قيمة السلع  وتساوي ھوامش
واذا ما . المحلي يخصم منھا مجموع الرسوم المدفوعة من قبل المستوردين نتاجالمستوردة وقيمة اإل

احتسبت على ھذا الشكل، تشمل الھوامش الضرائب الداخلية كالضريبة على القيمة المضافة الداخلية 
  .ي ال تسمح االحصاءات الحالية برصدھا لمختلف المنتجاتالت
  

إن احتساب الھوامش بأسعار السنة السابقة يقضي باحتساب ھوامش سنة معينة من خالل تطبيق 
وقد طّبقت ھذه العملية الحسابية على رسوم . نسبة ھامش السنة السابقة على حجم السلع المتبادلة

أّما في ما يتعلّق بأسعار خدمات التجارة الخارجية، . منفصلةالتجارة الخارجية وھوامشھا بصورة 
  .فلم نتمّكن من تقدير تطوّرھا بأي شكل من األشكال وبالتالي أبقيت على حالھا

  
  9 جدول

  2007-2005قطاع التجارة حساب 
  

ل.القيمة بالمليار ل  
 التغير السنوي بالنسبة المئوية

بالكمية  باألسعار   
 2007 2006 2007 2005200620072006 مكّونات اإلنتاج

 19.1 3.2- 2.2- 4.2-856 4512 6432 2 الرسوم على السلع المستوردة
 10.9 3.5- 3.7 5808.9 7246 4495 5 الھوامش التجارية الداخلية
 3.9- 17.8- 0.0 9177537240.0 خدمات التجارة الخارجية

 119 4.9- 1.7 1614.2 92810 0088 9 االنتاج= المجموع 
 13.5 4.6- 3.2 5742.4 3441 3751 1  الوسيط االستھالك -

 11.6 4.9- 1.4 5874.5 5858 6337 7  القيمة المضافة غير الصافية= 

  :المعلومات التالية ٩نستنتج من قراءة الجدول 
عت وارتف ٢٠٠٦عام  %٧.٢روضة على السلع المستوردة بنسبة انخفضت الضرائب المف -

واذا ما قورنت ھذه الرسوم بمعدالت نمو االستيراد من حيث . %١٦.٥بنسبة  ٢٠٠٧عام 
، يتبين أّن نسبة )٢٠٠٧عام  %٢٥.٨+و ٢٠٠٦عام % ٢.٣+(القيمة باألسعار الجارية 

في العام % ١٧.٥إلى  ٢٠٠٥في العام % ١٩.٤سوم على االستيراد قد انخفضت من الر
ولو لم تتغّير أسعار االستيراد ومعدالت . ٢٠٠٧في العام  %١٦.٣ثم إلى  ٢٠٠٦

 بتراجع، ٢٠٠٦مليار ليرة لبنانية عام  ٢ ٥٥٨الضرائب، لبلغت قيمة رسوم االستيراد 
معدل النمو الفعلي  ، وبنسبة مختلفة عن٢٠٠٥فقط بالمقارنة مع العام  %٣.٢بنسبة 

و استيراد السلع وينجم ھذا الفارق عن االختالف القائم ما بين نم. %)٢.٤-(للواردات 
، تكون الضرائب على وبصورة معاكسة. الخاضعة للرسوم والسلع المعفاة من الرسوم

 بما يفوقأي  %١٩.١إلى ارتفاع بنسبة  ٢٠٠٧في العام األسعار والمعدالت الثابتة قد أّدت 
 .%١٦.٨ باألسعار الثابتة التي ارتفعت بنسبةمعّدل نمو الصادرات 

  
% ٥(+ ٢٠٠٧ي العام وف ٢٠٠٦ش التجارة الداخلية في العام وفي المقابل، زادت ھوام

 ٥ ٢٥٨واذا ما احتسبت الھوامش بأسعار ومعدالت ھوامش ثابتة، تكون قد بلغت ). %١٥.٣+و
مليار ليرة لبنانية في  ٦ ٣٤٩و %٣.٥، أّي أنھا انخفضت بنسبة ٢٠٠٦ام مليار ليرة لبنانية في الع

 "أسعار"وبالتالي تكون . ٢٠٠٦مقارنًة مع العام  %١٠.٩ ة، أي أّنھا ارتفعت بنسب٢٠٠٧العام 
 .٢٠٠٧عام  %٣.٧وبنسبة  ٢٠٠٦عام % ٨.٩خدمات التجارة قد ارتفعت بنسبة 
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  االستھالك الوسيط والقيمة المضافة في قطاع التجارة
  

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

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

  
مقابل  ٢٠٠٦عام % ٢.٤اع التجارة زيادة إجمالية بنسبة كة في قطسّجلت أسعار السلع المستھل

  .٢٠٠٧عام  %٣.٢
  
  

  الخدمات غير التسويقية. القسم الثامن
  

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

وبالتالي تقّدر قيمة الخدمات التسويقية بحسب تكاليفھا المكّونة من العناصر . أسعار بالمعنى المتداول
قيمة السلع والخدمات التسويقية المستھلكة، وقيمة اھتالك رأس المال العام الثابت : الثالثة التالية

  .ورواتب موظفي الدولة
  

وتشمل آخر . واإلعمار تنشر بصورة منتظمةھا حسابات اإلدارة المركزية ومجلس اإلنماء وحد
كما تناولت التقديرات . مؤقتةفھي  ٢٠٠٧حسابات العام  ، أّما٢٠٠٦نشرة حسابات تقديرات العام 

اإلدارات األخرى، وطّبقت ھذه التقديرات على السنوات األخرى استناداً إلى مؤشرات واردة في 
  .ات الخزينة العامةحساب

  
 .تي تدخل في احتساب انتاج اإلدارات العامةبالتفصيل العناصر ال ١٠ دوليبّين الج

  
  ١٠ جدول

 ٢٠٠٧-٢٠٠٥احتساب قيمة إنتاج الخدمات غير التسويقية 
  

ل.القيمة بالمليار ل  
 التغير السنوي بالنسبة المئوية

بالكمية  باألسعار   
 2007 2006 2007 2005200620072006عناصر الكلفة 

     شراء سلع وخدمات

 7.6 25.7 8.7 8812314310.2 طاقة و مياه
 8.3 9.8- 8.0 1481381613.7 منتجات مصّنعة
 16.8 23.0 0.1 2329342.1 نقل ومواصالت
 3.5 30.3 0.0 6939039350.0 خدمات مالية

 0.7- 19.8- 1.3 6785455480.2 خدمات تسويقية أخرى

 3.1 5.5 1.7 8221.0 7381 6301 1 الوسيط االستھالك: المجموع

 5.2 1.2 0.0 5530.0 3773 3383 3 القيمة المضافة غير الصافية
 0.1- 1.1- 0.0 6726656640.0 اھتالك   
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 6.5 1.8 0.0 8890.0 7122 6652 2 وأجور رواتب   

 4.5 2.6 0.6 3750.4 1155 9685 4  قيمة االنتاج

 
وبالتالي، .  إّن قيمة السلع والخدمات التسويقية المستھلكة تشّكل االستھالك الوسيط في عملية االنتاج

فالقيمة المضافة لإلدارات العامة تساوي رواتب موظفي الدولة وقيمة اھتالك رأس المال الثابت 
 ً   .الذي يستعمل جماعيا

  
  ت التسويقيةاالستھالك الوسيط للسلع والخدما) أ

 
في خدمة الدين أكثر من  التي تدخلقيمة الخدمات المصرفية  ، شّكلت٢٠٠٧و ٢٠٠٦في العامين 

وبالفعل، فإن جزءاً من . من السلع والخدمات التسويقية المستھلكة من قبل اإلدارات العامة% ٥٠
خدمة المصرفية التي الفوائد التي تدفعھا الدولة للمصارف المكتتبة بسندات الخزينة، يشّكل دفع ال

، ٢٠٠٦عام . د التي تدفع للمودعينتقاس قيمتھا باحتساب الفارق بين الفوائد التي تقبض والفوائ
ارتفعت القيمة المقّدرة للخدمات المالية بشكل كبير، ويعود ذلك إلى ارتفاع الفوائد المدفوعة إلى 

مليار ليرة لبنانية عام  ٢ ٥٠٢إلى  ٢٠٠٥مليار ليرة لبنانية عام  ١ ٩٧٨البنوك والّتي ارتفعت من 
  .٢٠٠٧عام  ملياًرا ٢ ٧٥٤و ٢٠٠٦

  
  

 القيمة المضافة لإلدارات العامة) ب
  

قيمة اھتالك رأس المال الثابت : تحتسب القيمة المضافة لإلدارت العامة بكلفة العناصر التالية
ة من قيمة الخدمات الفوائد المدفوعة صافي من المتعارف عليه أنّ  .وأجور ورواتب عنصر العمل

دارات العامة وبالتالي ال تشكل جزأً من الناتج المحلي المصرفية ال تحتسب في القيمة المضافة لإل
  .القائم

  
وقد تّم احتساب ھذه القيمة . الحالية ء الثالثين من قيمتھاساوي الجزت السلع العامة قيمة اھتالكإّن 

لرأس المال الثابت للسنوات الثالثين األخيرة، كون  من خالل جمع نفقات الدولة على التكوين القائم
ونظراً لعدم وجود  .لحالية بواسطة مؤشر أسعار مالئمتقّيم باألسعار ا معينة قيمة نفقات سنة سابقة

واذا ما ). أنظر تفاصيل الحسابات في الملحق. (ورمثل ھذا المؤشر اعتمدنا مؤشر الحّد األدنى لألج
. ٢٠٠٧و ٢٠٠٦قد شھدت انخفاًضا طفيًفا في العامين ون قيمة االھتالك احتسبت على ھذا النحو، تك

ويكمن السبب وراء ھذا االنخفاض الذي استمر لسنتين متتاليتين في تراجع وتيرة االستثمارات 
  .العامة خالل السنوات األخيرة

  
ويضات التي تدفعھا اإلدارات العامة فتشمل الرواتب األساسية والتع األجور والرواتبأّما 

وقد . في مؤسسات الضمان االجتماعي أرباب العملوالعالوات المتنوعة باإلضافة إلى مساھمات 
 .%٦.٥بنسبة  ٢٠٠٧وعام % ١.٨بنسبة  ٢٠٠٦عام نمت كلفة عنصر العمل 

  
 التغّير في الخدمات غير التسويقية من حيث الحجم) ت
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صر المعنى، فإن احتساب حجم ھذه بما أّنه ال يمكن تحديد أسعار للخدمات غير التسويقية بح
 وحدھا. يتّم بجمع عناصر الكلفة المقّدرة بأسعار المرجع المنتقاة سنة مرجعيةالخدمات بأسعار 

ّ أسعار عناصر . )٢٠٠٧عام  %١.٩و ٢٠٠٦عام % ١(+ أسعار السلع المستھلكة تغّيرت أما
  .تغّير خالل ھذه الفترةفلم ت) أجور ورواتب ومؤشر زيادة قيمة رأس المال الثابت(االنتاج 

  
   ٢٠٠٦العام  في %٢.٦+وبھذا تكون الخدمات غير التسويقية من حيث الحجم قد تغّيرت بنسبة 

  . على التوالي %٥.٢و% ٢.٩بنسبة  من حيث القيمة ترتغيو ،٢٠٠٧ في العام %٤.٥ و
  
 



 

  الفصل الثاني
  االستيراد 

 
 

 ھاخارج يستھالكنفاق االتتكّون الواردات من السلع المستوردة إلى األراضي اللبنانية ومن اال
من  تطرحألنھا  الوارداتال تندرج ضمن المستوردة ، غير أّن الخدمات مقيمين لبنانيينمن قبل 

  .الصادرات من الخدمات
  

.  األراضي اللبنانية بفضل إحصاءات الجمارك اللبنانية يمكن تحديد قيمة السلع المستوردة إلى
أّي السعر خالص ( المراكز الجمركية حتى نقطة ھاتأمينوتشمل قيمة ھذه السلع تكاليف شحنھا و

فبالدرجة : غير أّنه يتّم إدخال بعض التعديالت على ھذه اإلحصاءات). القيمة والتأمين والنقل
المضاربة، وبالتالي ال  دافعلتكوين االحتياطات أو ب لمستوردةا سبائك الذھب ُتحَتسباألولى، ال 

من ناحية أخرى، يتّم تعديل قيمة و. تشمل الواردات إالّ الذھب المستعمل في صناعة المجوھرات
ت الصادرة عن اإلدارة العامة االمنتجات النفطية المستوردة وكميتھا استناداً إلى االحصاء

  .١للنفط
  

الي مجموع السلع المستوردة بحسب التصنيف المعتمد في وضع الحسابات الت ١١يبّين الجدول 
  .٢٠٠٧و ٢٠٠٦مين وتطّورھا من حيث القيمة والحجم خالل العا

  
مقارنة مع الفترة ذاتھا  ٢٠٠٦من العام خالل الفصلين األولين  مھمة نمو نسبةالواردات  سّجلت

 الذي حصل في الفصل الثالث لتراجع الحادأّما ا .كما ھو مبّين في الجدول أدناه ٢٠٠٥من العام 
في الفصل األخير  بالكامل هبسبب حرب تموز مع اسرائيل لّم يتم التعويض عن ٢٠٠٦من العام 

ً من حيث القيمة . عودة الحركةب الذي اّتسم من ھذا العام وسّجل مجموع الواردات ارتفاعا
تراجع  إلىأّدى  "التأمين والنقلخالص القيمة و"ارتفاع األسعار  لكن، %٢.٦الجارية بنسبة 

  %.٢.٤حجم الواردات بنسبة 
  
  
  

                                                 
  يبّين الجدول التالي التعديالت التي أدخلت إلى إحصاءات الجمارك ١

  
ل.القيمة بالمليار ل  

 التغير السنوي بالنسبة المئوية

بالكمية  باألسعار   

  2005200620072006 2007 2006 2007 
 16.6 4.3- 7.8 8175.2 17217 08514 14  قيم حسب الجماركال

      7446-22- :تعديل المشتقات النفطية
 4.4- 1.8- 14.1 57811.9 3-282 3-988 2-  قيم الجمركيةال -
 0.5 7.1- 12.4 62416.5 2083 9663 2 قيم حسب مديرية النفطال +

      292-131-422- القيم المستثناة
      7-8-18- نقدال

 60.2 67.9- 13.4 39835.7-219-502- سبائك الذھب
 3.6 28.4- 13.4 999611335.7 الذھب لصناعة المجوھرات+

      246-205-444-  مجموع التعديالت
 16.8 2.4- 7.7 5725.0 96717 64013 13  المجموع المعدل

  
  
  



 

  
وإّن استعادة النشاط الذي بدأت تشھده 

استمّر  ٢٠٠٦الواردات في نھاية العام 
وبالتالي .  ٢٠٠٧بالمزيد من الزخم في العام 

 ً  سّجلت الواردات خالل ھذا العام ارتفاعا
% ١٦.٨من حيث القيمة و% ٢٥.٩بنسبة 

وقد يكون ھذا االرتفاع . جممن حيث الح
ً بنسبة كبيرة منه عن ضرورة إعادة  ناجما
تكوين المخزون الذي بدأ بقوة في الفصل 

  . ٢٠٠٦الثالث من العام 

  
ً خالل العامين  ُمحتسبةأسعار االستيراد  لتسجّ  : ٢٠٠٧و ٢٠٠٦بقيم الوحدات نمواً ملحوظا
ة مقابل العمالت بقيت مستقرّ  العملة اللبنانية وبما أنّ . ٢٠٠٧عام % ٧.٧و ٢٠٠٦عام % ٥

يعزى بشكل رئيسي إلى  ٢٠٠٦عام  ، فإّن ارتفاع اسعار االستيراد٢٠٠٦األجنبية الرئيسية عام 
، كان ارتفاع أسعار المنتجات النفطية مصحوباً ٢٠٠٧عام و .المشتقات النفطيةارتفاع أسعار 

ومشتقات الحليب ) %٤٦+(واد الغذائية وال سّيما أسعار الحبوب أسعار الم يھام ف بارتفاع
ً إلى  ىكما ويعز%). ١٥(+والمواد الدھنية %) ٢٠(+ قيمة  ارتفاعارتفاع ھذه األسعار أيضا

  %).٩(+اليورو 
  
  ١١جدول 

  ٢٠٠٧ - ٢٠٠٥استيراد السلع حسب نوعھا 
  

ل.القيمة بالمليار ل  
 التغير السنوي بالنسبة المئوية

سعارباأل   بالكمية 
 2007 2006 2007 2005200620072006 نوع المنتوج

 25.7 8.9- 21.3 5655398224.6 زراعية منتجات

 7.4- 6.0 11.5 1.0-288303313  منتجات تربية الحيوانات

 1.8 7.5- 12.7 96716.4 4573 2093 3 مشتقات نفطية

 22.4 0.0 9.6 7762.5 3241 2911 1 منتجات صناعات غذائية وزراعية

 6.1 2.0 5.2 4.9-890863963 منتجات نسيج وجلود والبسة

 40.0 9.5- 6.0 5154686950.4 معادن الفلزية

 26.6 1.7- 3.7 2833.3 0255 9664 3 منتجات معدنية واالت ومعدات

 21.9 1.4 6.4 0551.8 3553 2822 2 خشب ومطاط ومنتجات كيماوية

 8.2 8.0 2.0 8.8-10199109  شاتمفرو

 6.4 0.5 3.3 5315355890.2 أخرى منتجات

 16.8 2.4- 7.7 5725.0 96817 64013 13 مجموع استيراد داخلي

 38.0 28.5- 4.5 4012894170.6 نفقات المقيمين في الخارج

 17.2 3.2- 7.6 9894.9 25717 04214 14  مجموع

  
 فھي ٢٠٠٧و ٢٠٠٦ العامين خالل الحجم حيث من قوية باتتقلّ  استيرادھا دشھ التي السلع أّما

 الغذائية الصناعات منتجاتو )٢٠٠٧ عام %٢٥.٧+و ٢٠٠٦ عام %٨.٩-( الزراعية المنتجات

  إستيراد فصلي باألسعار الجارية
2007-2004
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 مليار ليرة لبنانية



 

 المعدنية والمنتجات %)٤٠+و %٩.٥- ( الالفلزية المعادن ومنتجات )٢٠٠٧ عام %٢٢.٤+(

 عام %٢١.٩(+ الكيماوية والمنتجات خشبوال %)٢٦.٦و %١.٧-( والمعدات واآلالت

٢٠٠٧.(  
  

وكما يبّين . تلّبي ھذه الواردات بالدرجة األولى حاجات المؤسسات واألسر من سلع التجھيز
 بنسبةارتفاعاً من حيث القيمة المخّصصة لألسر  المعّمرةأدناه، شھد استيراد السلع  ١٢الجدول 
ً  مال الثابتوتلك المخّصصة لتكوين الرأس ٢٠٠٧عام % ٢٢.٣ كما  %.٣٢.٣بنسبة  ارتفاعا

 %٦٣.٧+بلغت  مھمةوسّجل استيراد المعدات المخّصصة لقطاع النقل والمواصالت نسبة نمو 
أّما نمو ھذه السلع من حيث الحجم فيصعب تحديده ألّن تغّير قيم الوحدات ال . من حيث القيمة

  .أسعارھار الحقيقي في يعكس التغيّ 
  

  ١٢جدول 
  ٢٠٠٧ -٢٠٠٥للسلع حسب جھة استعمالھا  يمحل استيراد

  
ل.القيمة بالمليار ل  

 التغير السنوي بالنسبة المئوية
 بالكمية باألسعار 

 2007 2006 2007 2005200620072006االستعمال جھة 

      :استعمال وسيط في

 28.9 11.0- 22.5 2662503945.6 الزراعة وتربية الحيوانات  

 18.3 6.4- 12.6 7586.7 5724 35793 طاقة والصناعةانتاج ال  

 23.1 6.6- 8.7 5255277057.5 البناء  

 10.8 5.4- 9.0 31512.6 0891 0231 1 المواصالت والخدمات  

 0.3- 7.0- 9.0 70872578810.0 القطاعات األخرى  

 15.6 6.6- 11.7 9608.1 1637 1006 6  مجموع االستعماالت الوسيطة 

              االستھالك

 19.8 5.8- 2.1 2412.0 8322 9061 1  سلع معمرة   

 11.5 2.9 8.3 5373.7 5855 3004 4  سلع إستھالكية   

 13.9 0.2 6.4 7783.2 4177 2056 6  مجموع استعماالت نھائي

           رأس المال الثابت سلع لتكوين

 34.6 10.1- 5.7 95871241.6 اتالزراعة وتربية الحيوان   

 41.4 14.2- 0.4- 4583995631.6 انتاج الطاقة   

 5.1- 43.4 2.5 6.1-628482 البناء   

 70.8 21.3 4.3- 2753395551.8 المواصالت    

 13.1 14.3 6.0- 6.0-423454482 الخدمات والتجارة   

 16.7 0.1 6.9 2222282.1 القطاعات األخرى   

 35.7 5.4 2.5- 1.4-833 3861 3351 1  رأس المال الثابت مجموع سلع لتكوين

 16.8 2.4- 7.7 57٢4.9 96617 64013 13 إستيراد محلي :المجموع

  
زادت الواردات من السلع الوسيطة بفضل انتعاش االقتصاد وال سّيما نمو  ٢٠٠٧وفي العام 

تفاصيل تطّور استيراد المنتجات ) ه ١٣(إلى ) أ ١٣(داول بّين الجتو. حركة إعادة اإلعمار
  .٢٠٠٧و ٢٠٠٦خالل العامين الوسيطة المستعملة في مختلف القطاعات االقتصادية 



 

الحاد في كميات السلع الوسيطة  التقلّب، لوحظ لقطاع الزارعة وتربية الحيواناتبالنسبة 
قيم من االرتفاع الھام لغم على الر ٢٠٠٧عام % ٢٨.٩+و ٢٠٠٦عام % ١١- : المستوردة

عادة تكوين إومن األرجح أن يكون السبب في ذلك عائداً إلى  .%)٢٢.٥(+وحدات ھذه السلع 
   .)أ١٣راجع الجدول ( األسمدة والمبيدات المخزونات وال سّيما مخزون

  
  أ ١٣جدول 

  ٢٠٠٧ -٢٠٠٥استيراد سلع وسيطة للزراعة و تربية الحيوانات 
  

ل.القيمة بالمليار ل  
 التغير السنوي بالنسبة المئوية

 بالكمية باألسعار 
ة الوسيطةنوع السلع  2005200620072006 2007 2006 2007 

 33.0 7.7- 7.5 51.949.570.83.4 بذار وشتول

 19.4 13.0- 18.3 66.960.585.54.0  أسمدة

 56.9 32.7- 4.8 34.825.041.16.8  مبيدات

 26.9 4.8- 37.0 77.871.9129.77.6  علف للحيوانات

 1.3- 1.7- 6.1 2.5-34.242.667.2  منتجات أخرى

 28.9 11.0- 22.5 265.6249.6394.45.6  المجموع
  

في انتاج النفطية المستعملة  المشتقات لقطاع الصناعةالمنتجات الوسيطة المستوردة  تتضّمن
الذي ارتفع سعره خالص القيمة والتأمين والنقل المازوت وھي تشمل بصورة خاصة . الكھرباء

ألف  ٥٩٥و ٢٠٠٦ألف ليرة عام  ٥١٤إلى  ٢٠٠٥ألف ليرة لبنانية للطّن الواحد عام  ٤٥٤من 
النفطية األخرى المستوردة لالستعمال  المشتقاتولم نتمّكن من تصنيف . ٢٠٠٧ليرة عام 

مة بحسب القطاع الذي وقد أدرجت ضمن المنتجات غير المقسّ الصناعي بحسب وجھتھا 
  .)ه ١٣أنظر الجدول ( .يستخدمھا

  

  ب ١٣جدول 
  2007 - 2005لصناعة للطاقة وا استيراد سلع وسيطة

  
ل.القيمة بالمليار ل  

 التغير السنوي بالنسبة المئوية
 بالكمية باألسعار 

ة الوسيطةنوع السلع  2005200620072006 2007 2006 2007 

 38.6 25.4- 29.8 19916529711.3 زراعية منتجات

 13.3- 7.5 12.8 1.3-227241235  منتجات تربية الحيوانات

 7.9 14.1- 14.5 15014.3 9489311 مشتقات نفطية

 8.7 9.7- 9.2 1271251489.1 منتجات صناعات غذائية وزراعية

 13.2 9.2- 0.7 1651521741.9 دمنتجات نسيج وجلو

 63.4 3.8- 2.6 0.3-229220368 معادن الفلزية

 18.9 0.5 14.7 3486.1 9279881 منتجات معدنية

 25.7 3.4- 10.6 0053.2 7267231 خشب ومطاط ومنتجات كيماوية

 10.4 19.7- 7.6 3127328.2 أخرى منتجات

 18.3 6.4- 12.6 7586.7 5724 5793 3 مجموعال

 21.9 3.6- 12.0 6074.2 64٢3 6302 2  ما عدا مشتقات نفطية  



 

 ٢٠٠٦عام % ٤.٢إّن قيم وحدات مجموع السلع غير النفطية المعّدة للصناعة زادت بنسبة و
ثم عادت لترتفع  ٢٠٠٦عام  %٣.٦وانخفضت كمياتھا المستوردة بنسبة ، ٢٠٠٧عام % ١٢و

 الھبوط الحاد في) ب ١٣الجدول (بصورة خاصة  لوحظكما و. ٢٠٠٧عام % ٢١.٩بنسبة 
بعد أّن كانت قد %) ١٣.٣-( ٢٠٠٧في العام  استيراد الحيوانات الحّية المخّصصة النتاج اللحوم

ا عام طنّ  ٨٦ ٣٢٤وھكذا انتقل استيراد األبقار المعّدة للذبح من  .٢٠٠٦سجلّت ارتفاعاً في العام 
ً  ٨١ ٢٦٧ليتراجع إلى  ٢٠٠٦طّنا عام  ٩٢ ٧٤٩إلى  ٢٠٠٥ تراجع وكما . ٢٠٠٧عام طّنا

 ٢٠٠٥طّناً عام  ٨ ٨١٩بعد أن كان قد ارتفع من  ٢٠٠٧طّناً عام  ٧ ٤١٨إلى ستيراد األغنام ا
ً عام  ١٠ ٠١٠إلى  المنتجات  الكميات المستوردة من سّجلتوعلى العكس، . ٢٠٠٦طّنا
 .٢٠٠٦بعد التراجع التي شھدته في العام  زيادةً  اعية المعّدة النتاج الصناعات الغذائيةالزر

ت كمياته المستوردة لغالمنتجات على وجه الخصوص القمح الصلب الذي بوتشمل ھذه 
ً عام  ٤٠٥ ١٤٠ ً عام  ٤٠٢ ٤٠٦من  تقد تراجع تبعد أّن كان ٢٠٠٧طّنا إلى  ٢٠٠٥طّنا
 األوليةب المماثل الذي شھدته المواد قلّ وتجدر اإلشارة أيضاً إلى الت .٢٠٠٦طّناً عام  ٣٢١ ٤٥١
طّناً عام  ٢٠ ٧٠١كبزور السمسم مثالً التي تراجع استيرادھا من  تيةزيوت النبالتصنيع ال المعّدة
  .٢٠٠٧طّناً عام  ٢٣ ٤٥٩ليعود ويرتفع إلى  ٢٠٠٦طّناً عام  ١٦ ٧٨٦ ىإل ٢٠٠٥

  

 ٢٠٠٦م استقراراً في العابناء لقطاع القيمة السلع الوسيطة المستوردة  سّجلتوفي اإلجمال، 
ً كبيراً في العام و ارتفاع األسعار خالل ھذين  ، ولكن نظراً إلى%)٣٣.٨(+ ٢٠٠٧ارتفاعا

بعد  ٢٠٠٧في العام % ٢٣.١ت الكميات المستوردة من ھذه المنتجات نمواً بنسبة لالعامين، سجّ 
 التالي) ج ١٣(الجدول رقم  يبّينو%. ٦.٦بنسبة  ٢٠٠٦في العام  اً انحسارأن كانت قد شھدت 

  .انتاج المباني واألشغال العامة تطّور استيراد مختلف أنماط السلع الداخلة في
  
  ج ١٣جدول 

  ٢٠٠٧ - ٢٠٠٥استيراد سلع وسيطة للبناء 
  

ل.القيمة بالمليار ل  
 التغير السنوي بالنسبة المئوية

 بالكمية باألسعار 
ة الوسيطةنوع السلع  20052006200720062007 2006 2007 

 37.4 18.0- 7059902.611.0  رمل وإسمنت ،حجر
 25.5 3.9- 1.47.7-767297  فخز

 5.9 24.8- 3.011.8-312327 زجاج
 19.5 7.8- 20622930220.610.2 منتجات معدنية
 21.6 0.4 1.06.5-105105135 االت ومعدات

 31.7 13.2 2.32.5-364053 خشب ومنتجات كيماوية
 23.1 6.6- 5255277057.58.7  مجموع ال

  
المحروقات المستوردة لقطاع  قيمةارتفعت ، والخدمات للنقل المعّدةلسلع الوسيطة لبالنسبة و
ً أّن الكميات ارتفاع اسعار النفط،  ، نتيجةلالنق لتعود  ٢٠٠٦عام  تراجعتالمستوردة علما

  .)التالي د ١٣راجع الجدول (. ٢٠٠٧وترتفع بنسبة معتدلة في العام 
  
منتجات يمكن استعمالھا في أكثر من قطاع من دون أن تجدر اإلشارة أخيراً إلى أّن بعض الو

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

  د ١٣جدول 
  ٢٠٠٧ -٢٠٠٥ للنقل والخدمات استيراد سلع وسيطة



 

  
ل.القيمة بالمليار ل  

 التغير السنوي بالنسبة المئوية
 بالكمية باألسعار 

ة الوسيطةنوع السلع  2005200620072006 2007 2006 2007 
 6.4 8.3- 11.8 70677091619.0 مشتقات نفطية
 21.7 0.9 3.0 0.4-317319399   مشتقات نفطيةما عدا  منتجات أخرى

 29.1 6.9 3.4 1.8-134140187 منتجات معدنية   
 21.6 5.7- 2.9 0.3-10296120 خشب ومطاط ومنتجات كيماوية   
 11.3 6.8- 2.4 8278892.2 أخرى منتجات   
 10.8 5.4- 9.0 31512.6 0891 0231 1  مجموع ال

  
  
   ه ١٣جدول 

  ٢٠٠٧ - ٢٠٠٥ غير مصنفة بحسب الوجھة استيراد سلع وسيطة
  

ل.القيمة بالمليار ل  
وي بالنسبة المئويةالتغير السن  

 بالكمية باألسعار 
ة الوسيطةنوع السلع  20052006200720062007 2006 2007 

 9.8- 4.7- 47751952314.111.8 مشتقات نفطية
 23.5 11.6- 2312062651.04.0  مشتقات نفطيةما عدا  منتجات أخرى

 24.9 14.4- 1781552052.05.9 خشب ومطاط ومنتجات كيماوية   
 19.2 2.5- 2.1-1.9-535160 أخرى منتجات   
 0.3- 7.0- 70872578810.09.0  مجموع ال

  
  

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

االفتراض أّن ھذه النفقات قد تطّورت من حيث الحجم بحسب حركة المسافرين اللبنانيين إلى 
  .٢٠٠٧ العام% ٣٨+و ٢٠٠٦ العام% ٢٨.٥-: الخارج

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

سعر صرف الدوالر مستقراً أّما  سعر صرف وقد بقي. ألسعاربالنسبة للّيرة اللبنانية كمؤّشر ل
 .٢٠٠٧في العام % ٩و ٢٠٠٦في العام % ١.٢اليورو فقد ارتفع بنسبة 
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  الفصل الثالث
  االستھالك

  
  
  

بين  ، بحسب السنوات،سلع والخدمات ويمّثلال استعماالتيشّكل االستھالك النھائي الجزء األھم من 
أو ( المعيشية سرمن االنفاق االستھالكي لأل االستھالك يتكّونو. ةالمتاحمن الموارد % ٧٥و ٧٠

نستعرض  ؛)االستھالك العامأو (مة دارات العالإل يستھالكمن االنفاق االو) الخاصاالستھالك 
  .بالتفصيل في القسمين التاليين ھذين النوعين من االستھالك

  

  
  استھالك األسر .األول القسم

  

 تقدير االستھالك الخاص على األراضي اللبنانية من خاللسر ألاستھالك ا قيمةنحصل على 
االستھالكي  االنفاققيمة  افةإضسّياح ولل يستھالكاالنفاق اال خصمبعد  )االستھالك الداخلي(
على  ١٩٩٧ سنةاالستھالك خالل إعداد حسابات  ھذاوقد قّدر . مسافرين اللبنانيين في الخارجلل

استھالك األسر  يقّدرا بالنسبة للسنوات األخرى، أمّ . األسر يزانيةأساس نتائج االستقصاء حول م
  .مؤشرات مالئمة من خالل استخدامبشكل غير مباشر 

  

االستھالك  سعارألوقد أعّد مؤّشر . مختلف مكّوناته تطّور استھالك األسر بحسب ١٤الجدول  بّيني
  .في الملحقمصادر ھذه األرقام  ترد. لالستھالك الحقيقير تقدير التطوّ بھدف 

  
  14 جدول

 ٢٠٠٧ -٢٠٠٥استھالك األسر حسب نوع المنتجات المستھلكة 

ل.القيمة بالمليار ل  
ة المئويةالتغير السنوي بالنسب  

 بالكمية باألسعار
ات المستھلكةنوع المنتج  2005200620072006 2007 2006 2007 
 4.7 4.9- 11.1 0748.0 9448 7656 6  مواد غذائية

 10.3 11.2- 0.2 5645075611.2 تبغ
 0.1 2.5- 4.2- 9315.7 0131 9522 1 منتجات نسيجية وجلدية وألبسة

 1.5 5.2- 3.8 8061.7 7141 7781 1 طاقة وماء
 15.8 6.1- 4.7 4953.2 8833 9752 2 سلع معمرة

 10.4 2.8- 5.2 3042.3 9842 9961 1 منتجات صناعية أخرى
 5.1 6.2- 0842.25.2 7893 9072 2 نقل ومواصالت
 1.0 1.0 0.0 4230.0 4002 3762 2 إيجار السكن
 7.4 6.5 2.9 7760.4 2235 8855 4 تعليم وصحة
 4.6 1.5 6.3 0641.1 7553 6872 2 خدمات أخرى

 6.0 2.0- 5.0 5183.2 21332 88529 28  مجموع االستھالك المحلي
 9.2- 0.3 5.2 1053.8 1-156 1-107 1-  المسافرين الصافية نفقات -

 6.6 2.1- 5.0 4133.2 05631 77428 27 مجموعال
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ح على األراضي ّياسر والسي لألستھالكاالنفاق اال( الخاص االستھالك الداخلي ، تراجع٢٠٠٦عام 
يسّجل معدل نمو حقيقي ل ٢٠٠٧تفع في العام وارثم عاد  من حيث الحجم% ٢.١ - بنسبة )اللبنانية

عام % ٥و ٢٠٠٦عام  %٣.٢+وبما أّن االرتفاع في األسعار بلغ ما نسبته . %٦بلغت نسبته 
 ٢٠٠٦عام % ١.١+بالنمو بوتيرة بطيئة بلغت نسبتھا ھذا االستھالك  قيمة استمرت، ٢٠٠٧

على شراء السلع  وال سّيما انفاق األسرعودة حركة ويعزى ھذا النمو إلى . ٢٠٠٧عام % ١١.٣+و
نستعرض في ما يلي تطّور . بسبب حرب تموز ٢٠٠٦في العام التجھيزية التي كانت قد كسدت 

  .مختلف أنماط االنفاق
  

  المواد الغذائية استھالك ) أ
  

السكان المقيمين على األراضي اللبنانية وارتفاع األسعار إلى انخفاض  ، أّدت حركة٢٠٠٦في العام 
المواد الطفيف في انفاق األسر على  االرتفاع فإنّ وبالتالي . حجم المنتجات الغذائية المستھلكةفي 
-  مقابل %٨(+نخفاض األحجام بنسبة أكبر من ا قد نجم عن ارتفاع األسعار )%٢.٦( ئيةالغذا
حجم االنفاق االستھالكي بالرغم من ارتفاع األسعار، ولربما  زاد، ٢٠٠٧ولكن في العام . )%٤.٩

 توقد أدّ  .اص الذين غادروا بسبب الحربعودة األشختحّسن الظروف ويعود السبب في ذلك إلى 
المواد الغذائية من االستھالك حصة استھالك  زيادةإلى  الزيادة في حجم االنفاق االستھالكي هھذ

  . ٢٠٠٧عام % ٢٥.٧و ٢٠٠٦عام % ٢٤.٨إلى  ٢٠٠٥عام % ٢٤.٤ منالداخلي الخاص 
  

 أنواع مختلف ويبّين التغّير في أسعار، لمواد الغذائية بالتفصيلستھالك ااقيمة  ١٥الجدول  يستعرض
  .سلع المستھلكةا يسمح بتقييم النمو في حجم كل نوع من أنواع الالمواد الغذائية، ممّ 

  
  15 جدول

 ٢٠٠٧ -٢٠٠٥استھالك األسر للمواد الغذائية حسب نوعھا 
  

ل.القيمة بالمليار ل  
 التغير السنوي بالنسبة المئوية

 بالكمية باألسعار 
 2007 2006 2007 2005200620072006ات المستھلكةنوع المنتج 

1  : منتجات زراعية 6421 7961 98215.2 8.5 -5.1 1.7 
 2.4 6.3- 5.0 74578183911.8 فواكه  
8099251 خضار   03619.4 11.4 -4.2 0.5 
 8.6 3.2- 9.6 88891065.4ونباتات أخرى نجيليات 

 12.0 15.2- 27.2 5525067228.1صيدوال منتجات حيوانية
4:منتجات الصناعات الغذائية 5714 6425 3705.4 10.1 -3.6 5.0 

1 لحوم طازجة   1411 2011 3118.2 8.6 -2.7 0.5 
8728761 معجنات          0382.5 13.6 -2.0 4.3 
 3.7 3.2- 17.0 7197318865.1 منتجات االلبان    

 0.7 3.6- 10.9 4354565098.6  مواد دھنية     
 6.6 6.3- 5.2 18919621910.3 سكاكر وشكوالتة وحلويات  
 4.7 6.9- 7.4 2422332623.4  معلبات     
 8.7 3.7- 5.0 4704665323.0مستحضرات غذائية اخرى 

 11.9 10.7- 7.2 1311191421.4  مشروبات روحية  
 22.8 4.6- 5.0 3723654713.0 مشروبات غير روحية  

6  المجموع 7656 9448 0748.0 11.1 -4.9 4.7 
ت استھالك منتجات تربية الحيوانا في ٢٠٠٧العام  التغّير القوي في نقد يكو: مالحظة -

ً ممّوھ ومنتجات الصيد) الحليب الطازج والبيض والعسل( ناجم عن  ، فھو في الواقعا
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خالل العامين . بسبب حرب تموز ٢٠٠٦التراجع الحاد في استھالك ھذه المنتجات في العام 
ً ، كان معّدل نمو االستھالك س٢٠٠٧و ٢٠٠٦ ً % ٢.١-بمعدل ( لبيا رافقه ارتفاعاً ) سنويا

 .ھاماً في األسعار وال سّيما أسعار البيض
 
  استھالك التبغ ) ب

  
 راء التبغ المصّنع من قبل المقيميناستناداً إلى إحصاءات إدارة حصر التبغ والتنباك، تراجع ش

ليستعيد المستوى  ٢٠٠٧ثّم عاد وسّجل زيادة عام  ٢٠٠٦في لبنان بنسبة كبيرة عام  وغير المقيمين
سجلّت وفي الواقع ). من حيث الحجم% ١٠.٣+ثّم % ١١.٢-( ٢٠٠٥في العام  الذي كان عليه

طناً  ٧ ٢٥٢: ١٩٩٧منذ العام أدنى مستوى لھا  ٢٠٠٦عام  مبيعات إدارة حصر التبغ والتنباك
ثر نسبة تراجع إذ وإّن مبيعات التبغ المحلي ھي التي سّجلت أك .٢٠٠٤طّناً في العام  ٨ ٧٢٩مقابل 

  . ٢٠٠٦طّنا عام  ٦٧٥إلى  ٢٠٠٤طنا عام  ١ ٦٧١ انخفضت من
   

  ةاإلنفاق الخاص على الملبوسات واألقمش ) ج
  

بالرغم  ٢٠٠٥في العام المستوى التي سجلّته ة الملبوسات واألقمش النفقات على استھالكد لم تستع
فاالرتفاع في األسعار التي بلغت  .بسبب ارتفاع األسعار ٢٠٠٦من الزيادة التي شھدتھا في العام 

ً  ٢٠٠٦عام  %٥.٧نسبته  ً قابله تراجعا ھذه  وبالتالي فإنّ %). ٢.٥-(في الكميات المستھلكة  طفيفا
لم تمثل إالً  من مجموع استھالك السلع والخدمات التسويقية،% ٧ التي كانت تمثل ما يقاربالنفقات 
ر االستھالك في كّل من صيل وافية عن تطوّ ال تتوافر لدينا تفا. ٢٠٠٧منھا في العام % ٦.١

مكونات ھذه الفئة من المنتجات التي تتألف، إلى جانب المالبس، من الجلديات والبياضات المنزلية 
 .والسّجاد

  
  االستھالك الخاص للطاقة ) د

  
 .والمشتقات النفطيةالكھرباء والمياه من االنفاق االستھالكي على االستھالك الخاص للطاقة  يتكّونّ 

. ٢٠٠٧ عام% ٥.٧ إلى ٢٠٠٥عام % ٦.٤ مناألسر  ميزانية من نسبة ھذا االستھالك تراجعت
 ً ً وتجدر اإلشارة إلى أّن األسعار سجلت ارتفاعا المشتقات بالمقارنة مع االرتفاع في أسعار  طفيفا

  .أسعار الكھرباء والبنزين النفطية، وذلك بسبب إستقرار
  

ونستنتج منه أّن استھالك الطاقة الكھربائية . ھالك الطاقة والمياهأدناه تفاصيل است ١٦يبّين الجدول 
. ساعة/لكيلوواطالوسطي لسعر الفي  %٣.٩يساوي  ارتفاعمع  ٢٠٠٧في العام % ١تطّور بنسبة 

يمكن أن يتغّير رغم ثبوت التعرفة وذلك بحسب درجة تركيز  الوسطينشير إلى أّن السعر (
  .)االستھالك، كون التعرفة تصاعدية

  
مياه على افتراض أنھا تتبع وتيرة نمو ونظراً إلى عدم وجود احصاءات جديدة، تّم تقدير استھالك ال

  .سعار بقيت مستقرةعلماً أّن األالسكان 
  

بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة  ٢٠٠٧عام % ١.٤ارتفعت كمية المشتقات النفطية المستھلكة بنسبة 
ً % ٤.٥و ٣ا تطوراً معتدالً تراوح بين وقد سجلّت أسعارھ. ٢٠٠٦في العام % ٥.٦   .سنويا
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استخدام خاص  :نوعين من االستعمالالنفطية يقوم على األسر للمشتقات ستھالك ار أن نذكّ 

ة والطبخ استخدام منزلي لوسائل التدفئو )قود أو البنزين للسيارات الخاصةالو(بالمواصالت 
  ).المازوت وغاز البوتان(
  

  16 جدول
  ٢٠٠٧ -٢٠٠٥للطاقة والمياه استھالك األسر 

  
ل.القيمة بالمليار ل  

 التغير السنوي بالنسبة المئوية
 بالكمية باألسعار 

ات المستھلكةنوع المنتج  2005200620072006 2007 2006 2007 
 1.0 6.2- 3.9 6776376680.3 كھرباء
 1.0 0.0 0.0 1571571590.0 ماء

 1.4 5.6- 4.5 9259009533.0 نفطية مشتقات
 25.8 0.4 2.1 1920253.2 صلبة محروقات
 1.5 5.2- 3.8 8061.7 7141 7781 1  المجموع

تم تعديل استھالك المشتقات النفطية بتخفيضھا: مالحظة  

  
  ٣خالل % ٣.٤(+ ٢٠٠٧و ٢٠٠٤طفيفة ما بين  اتزيادكميات البنزين المستھلكة سجلّت 

ً سنوي% ١.١سنوات أّي ما معّدله   سعارفي أ جداً  المعتدلرتفاع بالرغم من اال وذلك) ا
ر مستقّرة ارتفع القائمة على إبقاء األسعاولحكومة وبفضل السياسة التي انتھجتھا ا. البنزين

إلى  ٢٠٠٤عام ليرة لبنانية  ٢٢ ٠٥٠من  اً ليتر ٢٠السعر المتوسط لصفيحة البنزين سعة 
 ٢١ ٥٥٥كان قد تراجع إلى  عد أنّ ب،  ٢٠٠٧عام  ٢٣ ١٢٧و ٢٠٠٦ليرة عام  ٢٢ ١٨٧

 ٢٠٠٥عام  %٣٠في حين ارتفع سعر استيراد ھذه السلعة بما يقارب ، ٢٠٠٥ليرة عام 
ً بفضل تخفيض رسوم وقد . ٢٠٠٧عام % ١٢و ٢٠٠٦عام % ١٩و كان ذلك ممكنا

وھكذا انخفضت حصة الضرائب المستوفاة على البنزين من سعر االستھالك . االستھالك
عام  %٢١.٢و ٢٠٠٥عام % ٢٨.٧و ٢٠٠٤عام % ٤٣.٧إلى  ٢٠٠٣ عام% ٥٥.٥من 

 .٢٠٠٧عام % ١٨.٣و ٢٠٠٦
 
  أّما كميات المازوت المستھلكة من قبل األسر فقد تأثرت من جّراء االرتفاع الشديد في سعر

عام % ٩.٦+و ٢٠٠٦عام % ١٣.٦+و ٢٠٠٥عام  %٣٩.٥ :ھذا النوع من الوقود
ليرة  ١٩ ٤٠٦إلى  ٢٠٠٤عام  ليتراً  ٢٠يحة سعة للصفليرة لبنانية  ١١ ٢١٢من ( ٢٠٠٧

بين % ٤٠وقّدر تراجع استھالك ھذه السلعة من قبل األسر بما نسبته ). ٢٠٠٧لبنانية عام 
   .٢٠٠٧و ٢٠٠٤

 نتيجة  ٢٠٠٥عام % ٦بنسبة  قد انخفض استھالكه يتعلّق بالغاز المنزلي فقد كان في ماو
 ١٢ ٢٢٦كغ من  ١٠وسط للقارورة سعة ارتفع السعر المت%: ٩.٨ارتفاع سعره بنسبة 

وبالتالي بقي استھالك  .٢٠٠٥ليرة في العام  ١٣ ٤٢٦إلى  ٢٠٠٤ليرة لبنانية في العام 
 ٢٠٠٦تراجعت في العام كانت قد بعد أن شأنه شأن أسعاره التي  الغاز المنزلي مستقراً 

 ٢٠٠٧لعام في ا كيلوغرام ١٠قارورة سعة ليرة لبنانية لل ١٣ ٥٧٢عادت لترتفع إلى 
  .٢٠٠٥بذلك بنسبة طفيفة مستواھا الذي سجلته في العام  وتتخطى
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  من قبل األسر سلع التجھيزشراء  ) ه
  

: ٢٠٠٧في العام  راً كبيراً التجھيز تطوّ شراء سلع على األسر  سّجل انفاق سنتين من االنكماش،بعد 
  . من حيث الحجم% ١٥.٨+من حيث القيمة و% ٢١.٢+
  
في العام % ٦٣ما يقارب (التجھيز سلع المرتبة األولى في سلّم االنفاق على ت شراء السيارا حتلّ او

من ، بعد أّن كان قد تراجع ٢٠٠٧سيارة عام  ٥١ ٩٣٧عدد السيارات المستوردة بلغ وقد ). ٢٠٠٧
واذا ما أخذنا باالعتبار تطّور . ٢٠٠٦و ٢٠٠٤ األعوامما بين  سيارة ٣٩ ٧٠٢إلى  ٤٥ ٤٤٣

من حيث  %٢٢.٣ ت ما نسبتهشراء السيارات الخاصة بلغ زيادةت، نالحظ اّن مختلف فئات السيارا
انفاق األسر على شراء السيارات بنسبة  زاد%) ٤.٧(+، ونظراً إلى ارتفاع األسعار الحجم
  .٢٠٠٦بالمقارنة مع العام  ٢٠٠٧في العام % ٢٨.١

  
  17 جدول

 ٢٠٠٧ - ٢٠٠٥شراء سلع التجھيز من قبل االسر 
  

ل.ليار لالقيمة بالم  
 التغير السنوي بالنسبة المئوية

 بالكمية باألسعار 
ات المستھلكةنوع المنتج  2005200620072006 2007 2006 2007 
 22.3 3.9- 4.7 2140.9 7282 7821 1 السيارات

 1.6 6.4- 2.9 4784825047.8 اآلت وتجھيزات
 11.9 2.0 0.3- 2.5-264263293 مفروشات

 16.5 9.2- 4.3 2172102556.3  أخرىمعدات 
 2.0- 29.0- 16.6 23320022920.8  مجوھرات
 15.8 6.1- 4.7 4953.2 8833 9752 2  المجموع

  
أكثر اعتداالً  االنفاق على شراء اآلالت واألدوات الكھربائية المنزلية بنسبة  زادومن ناحية أخرى، 

  ).٢٠٠٧في العام % ٤.٦(+
 

  استھالك سلع مصّنعة أخرى ) و
  

للعناية  التي تستخدم المنتجات الكيميائية والصيدلية: الفئات التالية" السلع المصّنعة األخرى" تشمل
أو  يةارأو فخّ  زجاجيةمتفرقة  منتجاتوأخيراً  دور النشر، ومنتجاتواالستعمال المنزلي،  الشخصية

  .عر استھالك ھذه السلتطوّ  ١٨يبّين الجدول . يةمعدن
  18 جدول

 ٢٠٠٧ -٢٠٠٥األسر للمنتجات الصناعية حسب نوعھا  استھالك
  

ل.القيمة بالمليار ل  
 التغير السنوي بالنسبة المئوية

 بالكمية باألسعار 
ات المستھلكةنوع المنتج  2005200620072006 2007 2006 2007 

 10.8 4.5 5.3 7691.6 5161 4271 1 أدوية ومواد كيميائية
 9.1 11.6- 5.7 3903664226.2 شوراتمن

 33.9 23.0- 1.3 3.5-11283113  منتجات زجاجية ومعدنية
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   4.8 671903.9 منتجات أخرى
 10.4 2.8- 5.2 3042.3 9842 9961 1 المجموع

  
 بقليل من ل أكثرعة فھي تشكّ تعتبر المنتجات الكيميائية والصيدلية األھم في ھذه المجمو -

باالرتفاع  االنفاق على ھذه السلع وقد استمرّ . االستھالك الداخلي الخاصإجمالي من % ٥
 نمو كميات على وجه الخصوصلنستعرض . من حيث القيمة او من حيث الحجم إن

 مليار ٥٩٣.٦قيمة ھذه الواردات من  ارتفعت: األدوية المستوردة بھدف بيعھا بالمفّرق
مليار في العام  ٨٣٠.٣و ٢٠٠٦مليار في العام  ٧٠٧.٥إلى  ٢٠٠٥في العام  ليرة لبنانية

انھا  طّنا، أيّ  ٥ ٦٥٨طّنا ثم  ٥ ٢٥٤إلى  طّنا ٤ ٥٥٣كمياتھا من  زادت، وبالتالي ٢٠٠٧
ً سّجلت  من حيث % ٧.٧و% ١٥.٤ومن حيث القيم % ١٧.٤و% ١٩.٢بنسبة  ارتفاعا
 .الكميات

  
والكتب بما فيھا الكتب الصحف والمجالت  بشكل أساسي من جات دور النشرمنت تتكّون -

ً في العام لى ھذه الفئة من السلع ل إنفاق األسر عبعد أّن سجّ  .المدرسية ً طفيفا تراجعا
  .الذي كان عليه في السنوات السابقة ليتابع التطور ٢٠٠٧عاد ليرتفع في العام  ،٢٠٠٦

 
  واالتصاالتاإلنفاق الخاص على النقل  ) ز

  
من % ٤.١- : ٢٠٠٦كان األكثر تأثراً بحرب تموز  االتصاالتوالنقل على  والسّياحاألسر  إنفاق إنّ 

  .من حيث الحجم% ٦.٢-حيث القيمة و
  

  ١٩ جدول
 ٢٠٠٧ - ٢٠٠٥االستھالك المحلي لخدمات النقل والمواصالت 

  
ل.القيمة بالمليار ل  

 التغير السنوي بالنسبة المئوية
 بالكمية باألسعار 

ات المستھلكةنوع المنتج  2005200620072006 2007 2006 2007 
 0.9 3.8- 11.4 7547468392.9 النقل البري

 20.8 1.1- 12.8 4344365951.7 النقل الجوي والسفريات
 2.7 8.5- 0.0 6512.1 6071 7201 1 البريد والمواصالت

 5.1 6.2- 5.2 0842.2 7893 9072 2  المجموع

من حيث % ٣٦.٥: +نشاطه بزخم النقل الجّويمات ، استعاد االنفاق على خد٢٠٠٧وفي العام 
قيمة تذاكر  النقل الجّوييساوي االستھالك الداخلي لخدمات و.  من حيث الحجم% ٢٠.٨+القيمة و

ويمكن معرفة أرقام ھذه المبيعات استناداً . السفر التي تبيعھا وكاالت السفر داخل األراضي اللبنانية
  .)IATA(حاد الدولي للنقل الجّوي االت إلى االحصاءات التي يقوم بھا

  
ويعزى ارتفاع نسبة االنفاق على ھذا . شبه مستقرّ  ةيالبرّ  المواصالت ، بقي استخداموفي المقابل

إلى ارتفاع  ٢٠٠٦بالمقارنة مع العام  ٢٠٠٧عام % ١٢.٥النوع من المواصالت والتي بلغت 
  .األسعار
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 ٢٠٠٧فقد سّجل في العام  تصاالت السلكية والالسلكيةالبريد واال إنفاق األسر علىا بالنسبة إلى مّ أ
عام % ١٨.٠+، و٢٠٠٤ امع% ٢٢.١:ھا في األعوام السابقةنسبة نمو تقّل عن تلك التي سجلّ 

، غير أّنه قد يتّم تعديل ھذا الرقم األخير ألّن وزارة البريد ٢٠٠٧عام % ٢.٧+و ٢٠٠٥
 .بعد ساباتھا النھائيةحلم تنشر  االتصاالتو
  

  يمة التأجيرية للسكنلقا ) ح
  

المنازل المسكونة  اعتبار الزيادة في عدد  تمّ  السكن،ر تطوّ  بشأنإحصاءات  في ظّل عدم وجود
كما  ٢٠٠٧وفي العام . القديمة مساوية لعدد الزيجات المسّجلة سنوياً صافي إعادة استخدام المساكن

من و .في السنة السابقة سكونةمن نسبة المنازل الم% ١ عدد ھذه المنازلشّكل ، ٢٠٠٦ في العام
للمساكن  وھكذا فإّن القيمة التأجيرية. جھة أخرى، الحظنا استقراراً في القيم التأجيرية المتوسطة

مليار ليرة لبنانية في العام  ٢ ٠٥٩التي قّدرت ضمن إطار االستقصاء حول ظروف معيشة األسر بـ
  . ٢٠٠٧مليار في العام  ٢ ٤٢٣بلغت  ١٩٩٧

  
  مات التعليم والخدمات الصحية استھالك خد ) ط

  
لم تتأثر . الخاص اإلنفاق االستھالكي إجماليمن % ١٨تستأثر الخدمات االجتماعية التسويقية بنسبة 

عام % ٧.٤و ٢٠٠٦عام % ٦.٥ھذه الخدمات بحرب تموز وقد بلغ نموھا الحقيقي ما نسبته 
٢٠٠٧ .  

  
 .التالي ٢٠كما يتبّين من الجدول  متفاوتةتطّوراإلنفاق على خدمات التعليم والصحة بنسب 

  
  ٢٠ جدول

  ٢٠٠٧ -٢٠٠٥استھالك الخدمات االجتماعية حسب نوعھا 
  

ل.القيمة بالمليار ل  
 التغير السنوي بالنسبة المئوية

 بالكمية باألسعار 
 2007 2006 2007 2005200620072006نوع الخدمة 

 2.8 2.7 2.7 5091.1 3233 2013 3 التعليم
 15.5 13.7 3.3 0.8-267 9002 6841 1 صحةال

 7.4 6.5 2.9 7760.4 2235 8855 4 المجموع

 ٢٠٠٥عام  مليار ليرة لبنانية ٣ ٢٠١ الخاص االبتدائي والثانوي والجامعي أقساط التعليمبلغت 
 ٢٠٠٦عام % ٣.٨ بمعّدل نمو نسبته أيّ ،  ٢٠٠٧مليار عام  ٣ ٥٠٩و ٢٠٠٦مليار عام  ٣ ٣٢٣و
% ٢.٨و% ٢.٧قد أّدى االرتفاع الطفيف في األسعار إلى نمو حقيقي بلغ و .٢٠٠٧عام % ٥.٧و

 ً إلى المنتسبين  الطالبعدد  والواقع أنّ  .ويعزى ھذا النمو إلى انتشار الجامعات الخاصة. سنويا
عام  ٧٦ ٣٣٤و ٢٠٠٥عام  ٧١ ٤١٤و ١٩٩٧في العام  ٣٨ ٢٠٢الجامعات الخاصة ارتفع من 

، ٢٠٠٤و ١٩٩٧ما بين % ٨.١معّدل نمو متوسطي بنسبة بأّي ، ٢٠٠٧ام ع ٨٧ ٤٠٣و ٢٠٠٦
في المقابل، وفي الفترات و. ٢٠٠٧عام % ١٤.٩و ٢٠٠٦عام % ٦.٩و ٢٠٠٥عام % ٨.٥و

بمعدل ( ٥٢٢ ٧٥٥   إلى ٥١٠ ٧٤٠عينھا، انتقل عدد التالمذة المنتسبين إلى المدارس الخاصة من 
+٠.٣ % ً %) ١.٣(+ ٢٠٠٦عام  ٥٣٥ ١١٤و %)١.١(+ ٢٠٠٥عام  ٥٢٨ ٣٢٠ثم إلى ) سنويا
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وفي اإلجمال، ارتفع ثقل نفقات التعليم في ميزانية االسر من . %)١.١-( ٢٠٠٧عام  ٥٢٩ ٣٧٨و
  .٢٠٠٧عام % ١١.١و ٢٠٠٦عام % ١١.٨و ٢٠٠٥عام % ١١.٥إلى  ١٩٩٧عام % ٨.٥

  
ھذا  أنّ  وإذا ما افترضنا. تفال يمكننا معرفته كما بالنسبة لباقي الخدماة الخدمات الصحيّ أّما تطّور 
ً بنمو التطّور مؤسسات حجم خدمات العناية التي تقدمھا  كوني، كمية األدوية المستوردة مرتبطا

ھل يعود السبب في ( ٢٠٠٧و ٢٠٠٦نمت بنسبة كبيرة خالل العامين خدمات الصحّية الخاصة قد ال
أظھرت ھذا و .٢٠٠٧ام ع% ١٥.٥+و ٢٠٠٦عام % ١٣.٧): +؟حرب تموزذلك إلى اندالع 

ً في األسعارالصحية الخدمات  أسعاركشوفات  ً طفيفا  %٠.٨- بلغت نسبته ٢٠٠٦في العام  انخفاضا
الصحّية على الخدمات  النفقات زادت وبالتالي، %.٣.٣+بلغت نسبته  ٢٠٠٧تبعه ارتفاعاً في العام 

% ٦.١من  في استھالك األسر نسبتھا تارتفعو ٢٠٠٧عام % ١٩.٣و ٢٠٠٦عام % ١٢.٨بنسبة 
  .٢٠٠٧عام % ٧.٢و ٢٠٠٦عام % ٦.٨إلى  ٢٠٠٥عام 

  

   الفردية استھالك الخدمات ) ك
  

ھي و ،على األراضي اللبنانية ر والسّياحمن مجموع نفقات األس% ٩ حوالي يةالفرد ل الخدماتتشكّ 
وخدمات متفرقة مثل خدمات التسلية  الصيانة والتصليحخدمات الفنادق والمطاعم وخدمات  تشمل
  . المنزلي التنظيفواية الشخصية والعن

   

  .٢٠٠٧و ٢٠٠٥أنواع ھذه الخدمات وتطّورھا بين  ٢١يبّين الجدول 
  

  21 جدول
 ٢٠٠٧ - ٢٠٠٥استھالك الخدمات الفردية حسب نوعھا 

  
ل.القيمة بالمليار ل  

 التغير السنوي بالنسبة المئوية
 بالكمية باألسعار 

 2007 2006 2007 2005200620072006 نوع الخدمة
 0.6 3.7- 4.2 2.0-223 1671 2361 1 فنادق ومطاعم

 12.3 39.9 19.1 991441934.1 تصليحات وصيانة
 16.1 8.6 0.0 5375836770.0  تامين وبنوك
 1.0 0.0 11.7 8148619715.7 خدمات اخرى

 4.6 1.5 6.3 0641.1 7553 6872 2 المجموع
 

وعلى نمو مستوى معيشة السكان من جھة على حركة السّياح  مطاعمقطاع الفنادق وال يعتمد
ً  القادمين ، كان معّدل نمو المسافرين األجانب٢٠٠٦عام . من جھة أخرى المقيمين -(        سلبيا
، مستقراً  بقيارتياد الفنادق والمطاعم من قبل المقيمين في لبنان  وقد تّم االفتراض أنّ  ،%)٧.٤

 ٢٠٠٧العام  في. ٢٠٠٦عام % ٣.٧-لقطاع قد سّجل معّدل نمو فعلي بنسبة وبالتالي يكون ھذا ا
بقيت نسبة السياح القادمين مستقّرة في حين  القادمين حركة قوية،لبنانيين المسافرين سّجل عدد ال

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

يرجى مراجعة (الل تقدير انتاج ھذه الخدمات من خ خدمات الصيانة والتصليحيتّم استنتاج استھالك 
  ).الفصل األول، القسم السادس الفقرة ب

  

بشكل أساسي من استھالك خدمات التأمين التي تساوي قيمتھا  الخدمات الماليةيتكّون استھالك 
ً منھا التعويضات التي تقبضھا وكما في السنوات . مجموع األقساط التي تدفعھا األسر مخصوما
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يرجى مراجعة الفصل األول، القسم السابع (ولكن بوتيرة أبطأ استمر ھذا القطاع بالنمو  لسابقة،ا
  ).الفقرة ز

  
  

  االستھالك العام .القسم الثاني
  

ً إلنتاج الخدمات  وردوقد . العامةالتسويقية من قبل اإلدارات  غير يعتبر االستھالك العام مساويا
  ).انظر الفصل األول القسم الثامن(باإلنتاج  المتعلّقالخدمات في الفصل  قيمة ھذهتقدير 

  

 الفرديةكلفة إنتاج الخدمات  ،خدمات الجماعيةإلى جانب قيمة الاالستھالك العام  ، يتضّمنلواقعفي ا
المؤسسات  التي تقّدمھا الطبّيةمثل خدمات التعليم وخدمات الرعاية ) أو شبه المجانية(المجانية 
نظام المحاسبة العامة ال يسمح  ، ولكنّ منفصلة ء ھذه الخدمات بصورةيتّم إحصاوبالعادة، . الحكومية

 ً يمكن ، وإنّما العامة اتحساب منفصل للخدمات االجتماعية التي تؤمنھا اإلدار بوضعحاليا
نفقات التعليم  ٢٢ول يبين الجد. احتساب قيمة تلك الخدمات الداخلة فياستخالص العناصر األساسية 

ة للتعليم االبتدائي والثانوي وفي حسابات الجامعة اللبنانية للتعليم لات الدوحساب قطعكما وردت في 
ً . العالي ستشفاء على االالمبالغ المدفوعة من قبل وزارة الصحة على خدمات  ويبّين الجدول أيضا

، يبّين الجدول التالي األرقام ٢٠٠٧لعام  أّن قطع الحسابات غير متوافرةوبما  .حساب الدولة
  .فقط ٢٠٠٦إلى  ٢٠٠٢للسنوات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ٢٢جدول رقم 

٢٠٠٦ -٢٠٠٢ تقدير تكلفة خدمات الصحة والتربية العامة  
                 ةمليار ليرة لبناني

 ٢٠٠٦ 2002200320042005 نوع الخدمة
   التعليم االبتدائي والثانوي

 485 460499504495 االجور   
 20 22234124 استھالك سلع وخدمات   
 505 482522545519 المجموع   

   الجامعة اللبنانية
 … 128121118116 االجور   
 … 16211718 استھالك سلع وخدمات   
 … 144142135134 المجموع   

 … 599663680653 مجموع التعليم
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274           217 نفقات استشفاء              227   222 180 
 … 816937907875 مجموع الخدمات االجتماعية

  
إتمام تقدير تكاليف تلك الخدمات يتعين إضافة تقييم اھتالك المباني المدرسية والجامعية  ومن أجل
  . لدولة وتخصيص جزء من النفقات المصرفية التي تتكّبدھا الدولة لتغطية عجزھاا التي تملكھا

  
والطالب المنتسبين  مذةعدد التال رإذا ما تّم قياسھا بتطوّ  لرسمي،ايبدو نمو حجم خدمات التعليم 

 ً   :في ما يتعلق بالتعليم الثانوي واالبتدائيمختلفاً تماماً عن نمو تكاليف ھذه الخدمات وبخاصة  ،سنويا
  

ن في المدارس الرسمية ، ارتفع عدد التالمذة المسجلّيالمرحلتين االبتدائية والثانويةففي   -
ً في العام الدراسي  ٤٨٠.٤من والخاصة  في العام  ٤٨٥.٥إلى  ٢٠٠١-٢٠٠٠ألفا

سنوياً، في حين أّن معّدل نمو % ٠.٣معدل نمو متوسط نسبته ب ،٢٠٠٥- ٢٠٠٤
عدل نمو مليار ليرة لبنانية أّي بم ٥١٩إلى  ٤٧٠التكاليف انتقل في الفترة عينھا من 

ً % ٢متوسط بنسبة  - (ألف تلميذ  ٤٧٥لعدد ليبلغ ، تراجع ھذا ا٢٠٠٦في العام  .سنويا
  .ي التكاليفض مواز فمع انخفا%) ٢.٢

  
 ٢٠٠٥و ٢٠٠١، فقد تبعت تكاليف التعليم ما بين بالجامعة اللبنانيةأّما في ما يتعلّق  -

عدد الطالب المسّجلين خالل ھذه  انتقل: الوتيرة ذاتھا التي تبعتھا زيادة عدد الطالب
ً في حين بلغ س% ٠.٣انخفض بمعدل ه أن، أي ٧٠ ٠٦٥إلى  ٧١ ٠٥٠الفترة من  نويا

ً % ٠.٩-وسطي السنوي للتكاليف ما نسبته معدل النمو ال   . سنويا
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  الفصل الرابع
  االستثمار

  
 
  

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

   رأس المال الثابتالقائم لتكوين ال. القسم األول
   

 قيمة سلع قيمة إنتاج قطاع البناء إلى بإضافةالتكوين القائم لرأس المال الثابت إجماالً احتساب  يتمّ 
 ه يتم استيراد الجزء األكبر من ھذه السلع فإنّ وبما أنّ . المؤسسات واإلداراتالتجھيز التي تشتريھا 

 ٢٣يظھر الجدول . لتقدير تلك القيمة الالزمةمؤشرات الإحصاءات التجارة الخارجية تعطي 
  .٢٠٠٧و ٢٠٠٥ما بين األعوام الثابت وتطوّره  رأس المالالقائم ل تكوينت اللالعناصر التي شكّ 

  
  23جدول 

  ٢٠٠٧ -٢٠٠٥التكوين القائم لرأس المال الثابت حسب النوع 
  

ل.القيمة بالمليار ل  
 التغير السنوي بالنسبة المئوية

باألسعار   بالكمية    
 2007 2006 20052006200720062007 نوع الراسمال الثابت
 16.7 3.0 2225.613.1 4727 0305 5 أبنية وأشغال عامة
 1.8 16.5- 4.03.4-190152160 منتجات معدنية
 15.2 19.2- 8567458847.82.9  آالت ومعّدات
 51.1 21.8 4996139700.94.7  وسائل النقل
 10.2 2.6- 3303243600.80.9  مفروشات

 9.5 13.6 0.84.4-405456521 منتجات أخرى
 20.3 2.8 1173.38.3 76210 3107 7  المجموع

   
. إلى تباطؤ حركة االستثمارات القوية التي شھدتھا األعوام السابقة ٢٠٠٦عام  أّدت حرب تموز

خالل  شھدت جموداً النشاطات التي تّمت إعادة إحياء  ٢٠٠٧العام وبالتالي، يمكن االعتبار أنه في 
التي دمرتھا الحرب  ھذا وقد أّدت ضرورة إعادة تأھيل البنى التحتية .٢٠٠٦الفصل الثالث من العام 

قيمة  من ھنا سّجلتو .)الفصل األول، القسم الرابع( وذكرنا فيسبق  إحياء نشاطات البناء كماإلى 
بعد ان كانت قد  ٢٠٠٧عام % ٣٢االستثمارات في قطاع البناء واألشغال العامة قفزة بلغت نسبتھا 

ومن  .إلى ارتفاع أسعار البناءويعود ھذا النمو بجزء منه  .٢٠٠٦فقط في العام % ٨.٨ت بنسبة نم
 ٢٠٠٧في العام % ١٦.٧حيث القيمة الحقيقية، بلغ معّدل نمو ھذا النوع من االستثمارات ما نسبته 

  .٢٠٠٦في العام % ٣مقابل 
   

ً  ٢٠٠٧وقد شھد العام  % ٥٨.٢(+نمواً قوياً لالستثمار في سلع التجھيز وال سّيما معدات النقل  أيضا
بعد تراجع  ٢٠٠٧عام % ١٨.٧آلالت والمعدات التي زادت قيمتھا بنسبة افي و )من حيث القيمة

من حيث التجھيز بات األسعار المستعملة في احتساب تقلّبات سلع وإّن تقلّ . ٢٠٠٦عام % ١٣بنسبة 
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ً استيراد تلك السلع مضاف عندم الوحدات قيھي  الحجم  قد تكونفي ھذه الحالة، . إليھا الضرائب ا
  .النوعية تغّيرجمة جزئياً عن نا سعارتقلبات األ

  
  

  رأس المال الثابت بين القطاع الخاص والقطاع العامالتكوين القائم ل توزيع
 

 وإنّما يتم ،مباشرة بالمؤسسات بصورةرأس المال الثابت الخاص القائم لتكوين ال ال يمكن معرفة
. الستثمارات العامةوالقيمة اإلجمالية لاإلجمالية  قيمتهالفرق بين  احتساب استنتاجه من خالل

في الواقع، . وحسب استثمارات القطاع الخاص كل المؤسسات بل اتاستثمار نحصيال  وبالتالي،
 نفقاتاللإلدارات العامة،  رأس المال الثابتالقائم لتكوين التتضمن االستثمارات العامة، إضافة إلى 

تكوين الل جزءاً من تشكّ  ت السلكية والالسلكية التيواالتصاالتوزيع الكھرباء والمياه شبكات  على
 .العامةمؤسسات لل رأس المال الثابتالقائم ل

  

  24جدول 
   2007 - 2002توزيع التكوين القائم لرأس المال الثابت على القطاعين الخاص والعام 

  مليار ليرة لبنانية
 2007 20022003200420052006 القطاع

 106 9 854 4386 9356 2525 6565 4  القطاع الخاص
 012 1 901739950872908 العام القطاع

 117 10 762 3107 8847 9916 5585 5 المجموع
 

ىر تقدّ ف الستثمارات العامةأّما ا تناداً إل ابات الدو اس تقلّ لحس اء ة واإلدارات المس ا مجلس اإلنم ة ومنھ
  .١واإلعمار

  

من % ٢٣.٦: +بعد فترة طويلة من االنكماش ٢٠٠٤ھا في العام استأنفت االستثمارات العامة نمو
، عادت ھذه االستثمارات ٢٠٠٥وبعد تراجع في العام . ٢٠٠٣في العام % ٨.٥-حيث القيمة مقابل 
ويترجم جزء من ھذا النمو في %). ١١.٤(+ ٢٠٠٧والعام %) ٤.٢(+ ٢٠٠٦لترتفع في العام 

وفي الواقع، كان من المفترض أن  .٢٠٠٦فته حرب تموز دمار الذي خلّ الحاجة إلى إعادة إعمار ال
 ً ة بفضل الھبات وقد أجري جزء كبير من أعمال ترميم الجسور المدّمر. يكون ھذا النمو أكثر ارتفاعا

حتسب وبما أّن الجھات المانحة قامت مباشرة بأعمال الترميم والتصليح لم تُ  .الخاصة واألجنبية
 ١٠٠وقد قّدرت قيمتھا بـ. رجت بالتالي على أنھا استثمارات خاصةقيمتھا في النفقات العامة وأد

 .مليار ليرة لبنانية
  
 

 التغّير في المخزون .القسم الثاني
 

 اتفالتغّيرات في المخزون. المؤسساتمن  المخزونإحصاءات عن  ةال يمكن الحصول على أي
والخدمات من سنة إلى  لسلعمن ا ستخدامات الموارداإدخالھا للتسوية بين  الحسابات تمّ  الواردة في

يعود بجزء منه  ٢٠٠٧وإّن السبب وراء نسبة النمو الكبيرة التي شھدھا االستيراد في العام  .أخرى

                                                 
ت البلديات واالطالع بالتفصيل على المشاريع التي يقوم بھا مجلس اإلنماء تمت مراجعة االستثمارات العامة بفضل التدقيق في حسابا  ١

  .واإلعمار
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بسبب إغالق المرفأ وتوقيف المؤن  ٢٠٠٦إلى ضرورة إعادة تكوين المخزون الذي نفذ في العام 
مليار  ٣٠- بـ  ٢٠٠٦تغّير المخزون في العام  وقد أّدت موازنة الحسابات إلى تقدير. ستة أسابيعلمّدة 

  .٢٠٠٧عام  مليار ٣٤٣+و ليرة لبنانية
  
عارا األأّم ي احتساب  س تعملة ف رالمس ي المخزون التغّي ن حيث ف د  م يم الوحدات عن م فھي ق الحج

   .التي تودع في المخزوناستيراد السلع 
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 الفصل الخامس
 الصادرات

 
  
  

ة السلع المصّدرة من  ن الصادراتتتضمّ  المتعارف عليھا،بحسب المفاھيم  ات األراضي اللبناني ونفق
  .على ھذه األراضيالسّياح 

  

وز ه حرب تم ّببت ب ي تس ود الت د الجم ام  بع ي الع ام ، ٢٠٠٦ف ي الع تعادت الصادرات ف  ٢٠٠٧اس
ام % ١٦.٦و  ٢٠٠٦في العام % ٢: ات السابقةفي السنو االنمو التي سّجلتھ تمعّدال   .٢٠٠٧في الع
  .٢٥الصادرات في مختلف القطاعات وقد أعطيت تفاصيلھا في الجدول  تطّور الفقرات التالية تظھر

  

ة بات في التي اعُتمدت لتقييم التقلّ  سعاراألاستنتجت  حجم السلع المصّدرة، من اإلحصاءات الجمركي
ى ا يم عل اتمن خالل قسمة الق د الخدمات أسعار ومن المفترض أن تكون .لكمي ة ق ا أّم. بقيت ثابت

  .االستھالك أسعارر ن فيفترض أنه يساوي مؤشّ نفقات السياّح في لبنا أسعارر مؤشّ 
  

  ٢٥جدول 
 ٢٠٠٧ -٢٠٠٥تصديرالسلع والخدمات الى الخارج حسب نوعھا 

  
ل.القيمة بالمليار ل  

 التغير السنوي بالنسبة المئوية
ألسعاربا   بالكمية    

 2007 2006 2007 2005200620072006 نوع المنتوج
 23.1 1.0- 5.4 1.3-344336439 المنتجات الزراعية

 20.0 2.8- 6.9 1.6-323309399 منتجات زراعية   
 59.5 27.9 7.4- 2127402.1 منتجات حيوانية   

 25.0 1.9- 5.0 8744.5 7124 6183 3 المنتجات الصناعية
 21.5 1.7- 5.3 3523664685.5 منتجات الصناعات الغذائية والزراعية   
 17.7 6.1 1.3- 3.2-485498579   النسيج والجلود منتجات   

 39.5 27.3- 3.0 2962253234.6 المعادن الالفلزية   
 31.6 1.0- 5.0 9565.0 4151 3611 1 جات المعدنية واآلالت والمعّدات  المنت   
 24.1 0.7 10.4 5155397384.0  خشب ومطاط ومنتجات كيماوية   
 20.9 39.1 0.3- 5.6-6484101  مفروشات   
 13.5 4.6- 6.7 54558570812.4  المنتجات األخرى   

 24.9 1.8- 5.1 3124.0 0485 9624 3  مجموع السلع
 1.3- 7.6 0.0 6600.2 6841 5611 1  الخدمات 

 3.7 4.7- 0.0 2031982052.1 مواصالت      
 6.0 6.0 0.0 3834054300.0 خدمات للمؤسسات      
 7.2- 457.1 0.0 593283010.0 المؤسسات المالية   
 3.9- 17.8- 0.0 9177537240.0  تجارةال   

 17.2 0.9 3.8 9732.9 7326 5235 5 الى الخارج التصدير
 0.2 7.4- 5.0 5223.2 4451 5121 1  ّياحالس نفقات

 13.8 0.9- 4.0 4952.9 1778 0357 7 االجمالي المجموع

  
 الصادرات الزراعية) أ
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الظروف السياسية  من جّراء، عانى قطاع الزراعة أكثر من غيره من القطاعات ٢٠٠٦في العام 

ليبلغ  ٢٠٠٧تعادت نشاطھا في العام غير أّن الصادرات الزراعية اس. سادت في البلدالسيئة التي 
ّن قيمة إومن باب التذكير، . من حيث الحجم% ٢٣.١من حيث القيمة و% ٣٠.٦معّدل نموھا 

 .تلك الواردة في اإلحصاءات الجمركية تفوق بكثيرالصادرات الزراعية الواردة في الحسابات 
وازن حسابات ت راتبحسب ضرو ٣و ١.٥بين  التي طّبقتالتصحيح  معاِمالتتراوح تو

  . الموارد الخاصة بالمنتجات الزراعية/االستعماالت
  

الصادرات من الفاكھة التي تشّكل أكثر من نصف الصادرات الزراعية ، سّجلت ٢٠٠٧وفي العام 
 تلكما وسّج◌ّ . من حيث الحجم% ١٤.٤من حيث القيمة و% ١٨.٧بنسبة  زيادة في جملتھا

ً  الصادرات من التبغ الخام بتخفيض إدارة حصر التبغ والتنباك  قامتو، %)٤٢.٢+(نمواً مھما
  .بسبب تراجع الطلب عليھابنسبة كبيرة السجائر  انتاج

  
 الصادرات الصناعية) ب
 

بعض بصادرات  قةلالمتعاإلحصاءات الجمركية  عّدلتلصادرات الزراعية، لالحال بالنسبة  ھيكما 
  .رسمية بنسب أقّل بكثيرولكن أتت الزيادات على األرقام العة المنتجات المصنّ 

  

االصادرات الصناعية  استعادت، ٢٠٠٧في العام  ام  اتجاھھ دأ في الع ذي ب و ال ى النم د  ٢٠٠٠إل بع
ة % ٣١.٣: +٢٠٠٦في العام  الجمود التي شھدته ام من حيث القيم ة بالع % ٣٧.٧+و ٢٠٠٦مقارن

ام ة بالع ّدل ٢٠٠٥ مقارن رتي %١٦.١، أّي بمع نتين األخي الل الس نوياً خ اع . نس ى االرتف راً إل ونظ
بته  واً بلغت نس %  ١١.٤المستمر في أسعار التصدير سّجل حجم الصادرات من السلع المصّنعة نم

  .  ٢٠٠٧و ٢٠٠٦و ٢٠٠٥سنوياً في األعوام 
   
فلو ادخلت . تجدر اإلشارة إلى أّن الصادرات من سبائك الذھب كما وارداتھا استثنيت من الحساباتو

ت  ت حّرف الكان ة تاتجاھ ناعية الحقيقي ادرات الص دول . الص ن الج ّين م ا يتب ھدت، ٢٦وكم  ش
ام % ٣٣.٤-: ٢٠٠٧و ٢٠٠٤جداً ما بين  متفاوتةبنسبة تقلّبات الصادرات من الذھب   ٢٠٠٥في الع

  .٢٠٠٧في العام % ٢٩.٤-و ٢٠٠٦في العام % ٢٧٠.٣+و
  
  
  

 ٢٦جدول 
 ٢٠٠٧ - ٢٠٠٤تصدير سبائك الذھب 

 النسبة المئويةير السنوي بل التغّ معدّ  
 20042005200620072005 2006 2007 

 29.4- 270.3 33.4-272.3181.3671.4474.2 ل.القيمة بالمليار ل
 39.8- 173.3 40.1-254 99416 87826 5049 16 الكمية بالكلغ

 17.3 35.5 16.518.424.929.211.2 ل.سعر الكلغ بالمليون ل
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ام  - ي الع ت، ٢٠٠٧ف ادرات نم ة ص ة الغذائي ات الزراعي ا بنسب  المنتج ع أنماطھ بجمي
والسكاكر  ،)من حيث الحجم% ٢١.٧من حيث القيمة و% ٢٧.٣(+المعلبات  :متفاوتة

من % ٢٧(والعجائن  ،)من حيث الحجم% ٥.١من حيث القيمة و% ١٧.٤(والشوكوال 
ة الو، )من حيث الحجم% ٢٢.٤حيث القيمة و واد الدھني ةالم من حيث % ٣٣.٨( غذائي

ة و م% ٣٤.٩القيم ث الحج ن حي ة  )م روبات الروحي ة % ٢٧(والمش ث القيم ن حي م
ا . )من حيث الحجم% ٢٨و ة م ة الغذائي الي الصادرات الزراعي امي إجم وبالتالي بلغ تن

بته ة و% ٢٧.٩ نس ث القيم ن حي ّجل % ٢١.٥ م د س ان ق د ان ك م بع ث الحج ن حي م
 .٢٠٠٦في العام % ١.٧تراجعاً بنسبة 

  
التباطؤ التي شھدته الصادرات من المنتجات النسيجية والجلود  ، تابعت٢٠٠٦لعام في ا -

ام % ٥.٥+من حيث القيمة مقابل % ٢.٧: في العام السابق % ٢١.٢+و ٢٠٠٥في الع
ام . ٢٠٠٤في العام  غ  ٢٠٠٧ثم استعادت نشاطھا في الع و بل ّدل نم % ١٦.٢لتسّجل مع

ا من حيث ا. من حيث القيمة اً بسبب انخفاض وقد سّجل نموھ ر ارتفاع لحجم نسبة أكث
 .نت ھذه الصادرات بشكل أساسي من األحذية والجلدياتوتكوّ . األسعار

  
 :شھدت تقلّبات قويةة منھا فقد نأّما صادرات المعادن الالفلزية والمنتجات المكوّ  -

ي % ٣٩.٥+و% ٢٧.٣- م ف ث الحج ن حي والي ٢٠٠٧و ٢٠٠٦م ى الت ام  .عل ي الع ف
 1   صادراته من  انخفضت وقد منت أكثر من نصف ھذه المنتجاتشّكل األس ،٢٠٠٦

ى  ٢٠٠٥مليار ليرة لبنانية في العام  ١٦٨.٢ألف طّن بقيمة  654 ألف طّن أي  ٩١٦إل
بة، أّي أّنه ٢٠٠٦في العام  ليرة لبنانية مليار ١٠٥بقيمة  يث من ح% ٤٥.٩ تراجع بنس

ة و ة% ٣٧.٦الكمي ث القيم ن حي ام  .م ي الع منت ٢٠٠٧وف ات االس ت كمي ، انخفض
اع األسعار بنسبة %)١.٥-(ألف طّن  ٩٠٣المستوردة إلى  ر أّن ارتف أّدى % ٨.٧، غي

ا وأّدى تصدير  %.٧.١قيمة صادرات االسمنت بنسبة إلى زيادة  ى األرجح (كم أو عل
 .األلماس الطبيعي الخام إلى تنامي صادرات المعادن الالفلزية) إعادة تصدير

  
ناعية  - ادرات الص ي الص ة ف ة مھم دات مرتب ادن واآلالت والمع ة المع ت مجموع احتل

وتتألّف ھذه المجموعة ). ٢٠٠٧في العام  من قيمة المنتجات المصّنعة المصّدرة% ٤٠(
ة ة التالي ذھب : من المجموعات الفرعي تثناء ال ادن باس ة و، %)١٢.١(مع منتجات معدني

 %).٢.٤(ئل نقل ووسا) %١٨.٨(وآالت ومعدات ، %)٦.٧(
  

o  ام بة ، ٢٠٠٧في الع ادن بنس ة %٥٩ارتفعت الصادرات من المع . من حيث القيم
ى تصدير الخردة  ات(ويعود ھذا االرتفاع إل ار في  ١٣٣التي انتقلت من ) نفاي ملي

 . ٢٠٠٧مليار في العام  ٢٣٩إلى  ٢٠٠٦العام 
o  بين المنتجات ومن %. ٢٦.٧ارتفعت قيمة الصادرات من المنتجات المعدنية بنسبة

ذكر  ة، ن ذه المجموعة الفرعي ع ضمن ھ ىالرئيسة التي تق اء التي  البن ة للبن الحديدي
ام  ٣٣.٩إلى  ٢٠٠٦مليار في العام  ٢١.٩قيمة صادراتھا من  ارتفعت مليار في الع
٢٠٠٧. 

 
o  بته ت نس اً بلغ دات ارتفاع ن اآلالت والمع ادرات م جلّت الص ام  %٢٧.٧س ي الع ف

 . ٢٠٠٦مقارنة بالعام  ٢٠٠٧
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" الخشب والمّطاط والمنتجات الكيماوية"المجموعات الفرعية كـ جميع شھدت صادرات  -

ين  ا ب ي صادراتھا م واً ف ات : ٢٠٠٧و ٢٠٠٥نم تثناء المفروش بية باس مصنوعات خش
ام  ٣٢.١من ( ة ع رة لبناني ار لي ى  ٢٠٠٥ملي ار  ٢٨.٣إل ام ملي ار  ٣٤.٦و ٢٠٠٦ع ملي

ام  ون و، )٢٠٠٧ع ورق والكرت ن(ال ى  ١٢٠.٩ م ة إل رة لبناني ار لي م  ١٣٩ملي ار ث ملي
ار ١٧٤.٤ ية و، )ملي ة األساس ات الكيماوي ن (المنتج ة ١٩٧.٧م رة لبناني ار لي ى  ملي إل
اط ) مليار ٢٧٧.٨ثم  مليار ١٩٤.٣ ة ٦.٩من (والمصنوعات من مّط رة لبناني ار لي  ملي

ى  ار  ١٢.٤إل ّم ملي ار ١٥.٦ث تيكية ) ملي راً المصنوعات البالس ن (وأخي ار  ٦٦.٤م ملي
 ).مليار ٨٤.٧ثّم مليار  ٦٣.٨إلى ليرة لبنانية 

بتھا ضئيلة في مجموع الصادرات،الصادرات من المفروشات أّما - و كانت نس د  ، ول فق
 ً ام % ٣١.٣(+: سّجلت نمواً من حيث القيمة أيضا ام % ٢٠.٥+و ٢٠٠٦في الع في الع

٢٠٠٧.(  
ات ال - ن منتج كل أساسي م ة بش لع المتفرق ّون الس بة تتك ي زادت صادراتھا بنس ر الت نش

ة ١٦٤من حيث القيمة اذ انتقلت من % ٤٠.٢و% ١٦.٢ رة لبناني ار لي ام  ملي  ٢٠٠٥ع
ى  ام  ١٩١إل ة ع رة لبناني ار لي ام  ٢٦٧و ٢٠٠٦ملي ة ع رة لبناني ار لي ن ٢٠٠٧ملي ، وم

ي  وھرات الت ادراتھا  زادتالمج بةص ن (% ١٢.٧و% ٢.٣ بنس رة  ٢٩٧م ار لي ملي
 ).مليار ٣٤١ثّم إلى مليار  ٣٠٣إلى لبنانية 

 
 الخدماتصادرات  )ج
 

لفالمبالغ الصافية . د بعدإحصاء تبادل الخدمات مع الخارج بشكل جيّ  لم يتمّ  لة مقاب الخدمات  المحّص
توقد . وحدھا يمكن معرفتھا بصورة منتظمةالعامة لالتصاالت السلكية والالسلكية  الصادرات  أھمل

ذي  وقّدرت .الصافية لخدمات النقل الخدمات الصافية المصّدرة إلى المؤسسات بفضل االستقصاء ال
ام  ة  .٢٠٠٤جرى مع مؤسسات كبيرة الحجم في الع حصة صافي تشتمل صادرات الخدمات المالي

لة من الخارج  د المحّص ة عن الفوائ ادة صافي والمنتج المصرفي الناجم الصادرات من خدمات إع
  .قريبيةالواردة في الحسابات فھي تالتجارة الثالثية  راداتأما اي .التأمين، علماً أن ھذه األخيرة سلبية

  
رادات الصافية لاتجھت  ة لالاإلي ة العام لكيةلمديري لكية والالس ة من االتصاالت  تصاالت الس المتأتي
ة ى  الدولي ام إل ي الع ا ف تعادة نموھ ّجلت %)٣.٧(+ ٢٠٠٧اس د س ت ق د أن كان نتين ، بع اً لس تراجع
  .٢٠٠٦في العام % ٤.٧-و ٢٠٠٥في العام  %٣.٦ - :متتاليتين

  
ّدم الخدمات للمؤسسات، صافية  أّما أرقام المبيعات التي حّققتھا في الخارج الشركات اللبنانية التي تق
م  رة الحج د ارتفعت بحسب تصريحات المؤسسات الكبي ين، فق ر المقيم دفوعات الخدمات لغي ن م م

ا ٢٠٥لتصل إلى  ة في الع رة لبناني ار لي ام  ٢٤٥و ٢٠٠٢م ملي ار في الع ا سجلّت  ٢٠٠٣ملي أي أنھ
بته  لت أرقام المبيعات نمواً ، سجّ ٢٠٠٥و ٢٠٠٤وفي العامين  ١%.١٩.٣زيادة بنسبة  ا نس % ٢٥بم

ة) أوف شور(بحسب تصريحات مؤسسات  ى وزارة المالي ّم  .إل ة ت اب إحصاءات حديث وبسبب غي
  .٢٠٠٧و ٢٠٠٦في تقديرات العامين % ٦اعتماد معّدل نمو بنسبة 

  

                                                 
ً  ٢٠٠٢-١٩٩٧أظھر ھذا االستقصاء أّن ارقام الصادرات من الخدمات الواردة في حسابات   ١   .ناقصة تماما
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لة من  ٢٠٠٦وإّن النمو الضخم التي سّجلته الخدمات المالية في العام  د المحّص يعود إلى زيادة الفوائ
د ارتفعت من  ي الخارج وھي ق ا ف ل المصارف من توظيفاتھ ام  ٢٧٩قب ي الع ة ف رة لبناني ار لي ملي

ام  ١ ٠٤٧إلى  ٢٠٠٥ ديرات مصرف ٢٠٠٦مليار ليرة لبنانية في الع ان المركزي، بحسب تق . لبن
غ  من الخدمة المصرفية نسبةوبما أّن  لة بل د المحّص ام % ٢٨.٢الفوائ في % ٢٩.٩و ٢٠٠٥في الع

ا صادرات ٢٠٠٦العام  ى انھ د المحتسبة عل ة الفوائ ام  ٩٧.٨، بلغت حّص ة في الع رة لبناني ار لي ملي
ام  ٣٧٧.٨و ٢٠٠٥ ي الع ار ف رى،  .٢٠٠٦ملي ة أخ ن ناحي ادةوم دمات إع افي خ غ ص أمين  بل الت

والي ٢٠٠٧و ٢٠٠٦مليار ليرة لبنانية في العامين  ٥١.٢و ٥٠المستوردة من الخارج  د . على الت وق
  .تّم طرح ھذه المبالغ من صادرات الخدمات

  
ق ب ا يتعلّ ي م دّ وف دير مع د لتق و المعتم راداتل النم دّ  ةالصافي اإلي و مع ة فھ ارة الثالثي ة للتج ل حرك

ادة التصدير ور وإع د و. العب ام بع ي الع اً ف ة %)٣٢.٤(+ ٢٠٠٤أن شھدت ارتفاع ، تراجعت حرك
ام في ال %)٣.٥-( مستمرالتجارة الخارجية بشكل  ام  %)١٧.٨-( و ٢٠٠٥ع -(و  ٢٠٠٦  في الع

  .٢٠٠٧في العام  )%٣.٩
 
 نفقات السّياح) د
 

راضي خرين على األاآلجانب األمسافرين الو نفقات السّياحل نمو حجم معدّ  أنّ  من المتعارف عليه
ً إلى لبنان) باستثناء السوريين(عدد المسافرين األجانب نمو اللبنانية يساوي  : الذين يدخلون سنويا

أّما . ٢٠٠٧عام % ٠.٢+و ٢٠٠٦عام % ٧.٤-و ٢٠٠٥عام % - ٢.٩و ٢٠٠٤ عام% ٢٤.٩+
  .مؤّشر األسعار المعتمد في احتساب قيمة النفقات فھو مؤشر أسعار االستھالك

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الحسابات المتكاملة. الجزء الثاني
 
 

من الحسابات لكّل من  إعداد سلسلةب (SCN93) يقضي النظام الدولي للحسابات اإلقتصادية
سلسلة أخرى من الحسابات و S.1المشار إليھا بـ  لالقتصاد الوطني الخمسالوحدات المحاسبية 

  .S.2الخارجي المشار إليھا بـ  قطاعلل
  

  : سبية االقتصادية ما يلي وتضّم الوحدات المحا
  

S11 :غير المالية  المؤسسات اإلنتاجية  
S12 :المالية اإلنتاجية المؤسسات  
S13 : اإلدارات العامة  
S14 : األسر  
S15 : الربح   تستھدفالجمعيات التي ال  

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

بين الشركات غير المالية  التوزيععمليات اإلنتاج و توزيع بخاصةويستحيل . ات المحاسبيةالوحد
مجموع لالمتكاملة للحسابات  األساسيةلعناصر ا -على نحو تقريبي –ولكن يمكن قياس  ،واألسر

 .الخارجيقطاع البوحدات المحاسبية الداخلية وتلك المتعلقة ال
  

الخارجي  قطاعولل) S.1(بات المتكاملة لإلقتصاد الوطني ككّل الحسا) ٢٨(و) ٢٧(يفّصل الجدوالن 
)S.2( خالل السنوات يةاالقتصادتمّيزت بھا الحركة ، ويتيحان استنتاج التدفقات األساسية التي 

٢٠٠٧ -  ٢٠٠٥.  
  

التي تظھر المجاميع  ةالوطني يةاالقتصاد الوحدات المحاسبيةيعرض الفصل األول حسابات 
والتوزيع األولي للمداخيل، وحساب  وحساب االستثمار ،حساب اإلنتاج: يةاإلقتصادية األساس

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

لميزان المدفوعات الموّزعة على أربعة حسابات ھي  األساسيةالعناصر قياس ويتناول الفصل الثاني 
الجارية، وحساب تحويل رأس  الحواالتاب تبادل السلع والخدمات، وحساب المداخيل وحس: التالية

  .المال وأخيراً الحساب المالي
  

فھي حسابات اإلدارة المركزية وحسابات  إعدادھاالتي تمكّنا من  الوحدات المحاسبيةأّما حسابات 
 .ھذا التقريرحق مال أحد وترد ھذه الحسابات في. المصارف التجارية

 
  
 



 

  ٢٧ جدول
 ٢٠٠٧ -٢٠٠٥ )S.1(الحسابات المتكاملة لإلقتصاد الوطني 

 مليار ليرة لبنانية 
 الموارداالستعماالت 

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٥ الحسابات
. Iحساب اإلنتاج     

P11 134 47 865 41 442 40 إنتاج تسويقي 
P12 375 5 115 5 968 4 إنتاج غير تسويقي 

D2-D3 932 5 970 4 247 5 الرسوم ناقص اإلعانات 
P2683 12420 70318 17 االستھالك الوسيط   
B1758 82637 95533 32 القيمة المضافة غير الصافية   

 440 58 950 51 658 44050 95058 65851 50المجموع
II.1 حساب االستثمار وتوزيع المداخيل األولية    

B1758 37 826 33 955 32 المضافة غير الصافيةالقيمة 
D2–D3 932 5 970 4 247 9325 9705 2474 5 الرسوم ناقص اإلعانات 

D41502 7 674 6 355 4266 3977 2126 6 الفوائد 
   925 9252 1802 3 القطاع الخاص               
   472 4723 0313 3 القطاع العام               

D1+D4..745 25 158 23 194 18522 86825 55022 21 أجور ومداخيل أخرى 
B5 394 39438 74234 33 الدخل الوطني القائم :الرصيد   

 937 76 628 68 751 93766 62876 75168 66المجموع
.2II حساب توزيع الدخل الثانوي    
B5 394 38 394 34 742 33 الرصيد الدخل الوطني القائم 
D5 117 2 029 2 554 1171 0292 5542 1 الضرائب المباشرة 

D61110 1 951 031 1101 0319511 1 االشتراكات اإلجتماعية 
D62863 1 787 1 698 8391 7641 6751 1 التقديمات اإلجتماعية 
D79774 6 601 6 211 4074734864 الجارية األخرىالحواالت 

B6 706 54544 56940 37 الدخل الوطني المتاح :الرصيد   
 259 50 761 45 235 25942 76150 23545 42المجموع

II.حساب استعمال المداخيل ٤      
P2 779 16136 73133 32 استھالك   
B8 928 3847 8387 4 الوفر القائم   

 706 44 545 40 569 70637 54544 56940 37 الدخل الوطني المتاح= المجموع 
.IIIحساب الرأسمال ١       
B8 927 7 384 7 838 4   الوفر القائم 

P51460 73210 2197 7 تكوين الرأسمال الثابت   
D9204 2 178 4 393 121881051 تحويل رأسمال 
B9 434-742 1093 1-إلى التمويل) -(الحاجة /القدرة :الرصيد   

 132 10 562 11 231 1326 56210 23111 6المجموع
.IIIالحساب المالي ٢        

B9  434- 742 3 109 1-    إلى التمويل) -(أو الحاجة(+)القدرة 
F2 554 9 090 5 060 6244 30312 1869 5 األوراق النقدية والودائع 
F3 464 2 152 2 316 4343 0012 7574 2 األوراق المالية غير األسھم 
F4 154 3 783 3 225328 6712 1893 القروض 
F5 204 2 555 7 160 3403-347 6245 1 األسھم والمساھمات األخرى 

 942 16 322 22 755 9429 32216 75522 9المجموع

  ٢٨ جدول



 

 2007 -٢٠٠٥ )S.2( حسابات العالم الخارجي
 مليار ليرة لبنانية 

 الموارداالستعماالت 
 2007 2006 2005200620072005 الحسابات

. Iحساب تبادل السلع والخدمات      
 988 17 256 14 042 14   االستيراد
   507 1898 0477 7التصدير

B11 481 0679 9957 6 الميزان التجاري   
 988 17 256 14 042 98814 25617 04214 14المجموع

II .لجاريةا الحواالتحساب المداخيل و    
B11 481 9 067 7 995 6   الميزان التجاري 
D1 201 1 937 674586755822 األجور وملحقاتھا 

D41 241 2 926 1 142 3172 2032 2842 2 الفوائد 
D4... 421 355 427309 1019971 1 )صافية(مداخيل أخرى 

D62 232324 التقديمات اإلجتماعية   
D79 288 1286 8046 3) الصافية(ارية األخرى الج الحواالت   
B12 532 3813482 2 ميزان العمليات الجارية   

 344 13 285 10 268 34410 28513 26810 10المجموع
1.III حساب الرأسمال    
B12 532 2 348 381 2   ميزان العمليات الجارية 
D9  099 0902 2724 1 )صافي(تحويل رأسمال   
B9  742434 3-109 1 إلى التمويل) -(أو الحاجة(+)القدرة   

 532 2 348 381 5322 3813482 2المجموع
III.الحساب المالي ٢      
B9  434 742 3- 109 1    إلى التمويل) -(أو الحاجة(+)القدرة 
F2  070 3 213 4 126 1   )الصافية(األوراق النقدية والودائع 
F3 84930 1-559 ق المالية غير األسھماألورا   
F4 140112930 القروض   
F5 544 2082 5362 1 األسھم والمساھمات األخرى      

 504 3 471 235 5042 2354713 2المجموع

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  



 

  الفصل األول
 الحسابات المتكاملة لإلقتصاد الوطني

  
  
 

أو التدفقات الناجمة عن  الوحدات المحاسبية االقتصاديةين تتوّزع العمليات المختلفة المنجزة ب
إّن األرقام ھي عبارة : (النشاط اإلقتصادي على ست فئات أو فئات فرعية من الحسابات ھي التالية

  ).عن  رموز التصنيف الدولي للحسابات
 

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

 

قتصادي وقد تّم تلخيصھا في النشاط اال تكّونتتيح ھذه الحسابات استنتاج المجاميع األساسية التي 
  .التالي ٢٩ الجدول

  

  ٢٩ جدول
  ٢٠٠٧-٢٠٠٣  اإلقتصادية الرئيسية عالمجامير تطوّ 

 مليار ليرة لبنانية                     

  2007  ٢٠٠٦ 2005 2004 2003 الحصيلة نوع
 758 37 826 33 955 84832 27632 30 المحلي القائم الناتج

 636 567 531787-681- مداخيل عوامل اإلنتاج الصافية+ 
 394 38 394 34 742 31733 59532 29 الدخل الوطني القائم= 
 312 6 151 6 827 4283 4574 5 الجارية الصافية الحواالت+ 
 706 44 545 40 569 74537 05236 35 مئالدخل الوطني المتاح القا= 
 779 36- 161 33- 731 32-666 32-717 30- االستھالك -

 928 7 384 7 838 0794 3354 4 الوطني القائم اإلدخار= 
 099 2 090 4 272 8941 7201 2 حويل الرساميل الصافيةت+ 
 027 10 475 11 110 9736 0555 7 المتاح القائم اإلدخار= 
 460 10 732 7 219 2847 8027 5 تكوين الرأسمال الثابت -
 434- 742 3 109 1-312 1-253 1احتياجات التمويل أو  (+) القدرة على التمويل =
 504 3 471 235 5672 8521 3  خارجي تمويل+  
 070 3 213 4 126 1052551 5 ميزان المدفوعات=  

  ٢٠٠٥إلى  ٢٠٠٣األرقام العائدة إلى السنوات  تّم تعديل :مالحظة       
  

 :أنّ استناداً إلى ما تقّدم نستنتج 
  

 .صاديةإنتاج مجموع الوحدات المحاسبية االقتالناتج المحلي القائم ھو رصيد حساب  -
 . من حساب التوزيع األولي للمداخيل يشتقالدخل الوطني القائم  -
 .المتاح القائم يساوي رصيد حساب التوزيع الثانوي للمداخيل الدخل الوطني -
 .اإلدخار الوطني القائم ھو رصيد حساب استعمال الدخل -



 

اب رأس حس من االحتياجات التمويليةو أ قدرةالاإلدخار الوطني المتاح القائم ويطرح  -
 . المال

 ".التغّير في النقد والودائع" في خانةيرد رصيد ميزان المدفوعات في الحساب المالي  -
 

 .تتناول األقسام التالية ھذه الحسابات بالتفصيل
  
  

  حساب اإلنتاج. القسم األول
 

ن م ،ويسّجل وحدات محاسبية اقتصادية مختلفةيسّجل حساب اإلنتاج، من حيث الموارد، قيمة إنتاج 
 .ويكون رصيد ھذا الحساب مساوياً للناتج المحلي القائم .تعماالت، قيمة االستھالك الوسيطحيث االس

  
 ناقصوإلى الضرائب ) P.12(وإنتاج غير تسويقي ) P.11(وتقّسم قيمة اإلنتاج إلى إنتاج تسويقي 

 ). D.2 – D.3(اإلعانات على المنتجات 
  

 (P.11)اإلنتاج التسويقي ) أ
 

وحدات اإلنتاج من بيع جملة نتاج التسويقي اإليرادات الصافية من الرسوم التي تجنيھا يساوي اإل
في ظّل غياب اإلحصاءات المالئمة،  تمدولكن بحسب طرق التقدير التي اعتُ . السلع والخدمات

 ً  .تشمل قيمة اإلنتاج التسويقي المذكورة ھنا أيضاً قيمة اإلنتاج المستھلك ذاتيا
  

إلنتاج مجموع إنتاج جميع القطاعات التسويقية المحتسب بسعر السوق، مخصوماً تساوي قيمة ھذا ا
  . غير المباشرة ومضافاً إليه إعانات االستثمار الرسوم منه
  

يتناول الفصل األول من الجزء األول بالتفصيل اإلنتاج التسويقي المقّدر باألسعار المدفوعة من قبل 
  .المستخدمين

  
  (P.12) ياإلنتاج غير التسويق) ب

 
. في ھذه الحسابات، تقدير إنتاج اإلدارات العامة فقط ھو وارديمثل اإلنتاج غير التسويقي، كما 

ً من قبل األسر وال إنتاج الجمعيات التي ال  وبالتالي فھو ال يتضّمن قيمة اإلنتاج المستھلك ذاتيا
 .ھدف الربحستت

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

 
 
 
  

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



 

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

الرسوم الجمركية والرسوم : وتشمل ھذه الضرائب ما يلي. ساب استثمار المؤسساتحالداخلة في 
، ٢٠٠٢على استھالك بعض المنتجات بما فيھا الضريبة على القيمة المضافة المفروضة منذ العام 

 .رسوم البلدية وغيرھا من الضرائبالإضافة إلى أرباح المؤسسات العامة وأخيراً 
  

 الكبيرة حسابات البلديات بعد اإلّطالع علىالواردة في ھذه الدراسة  راجعة الرسوم البلديةتّمت مقد و
أّما  .٢٠٠٥و ٢٠٠٤لألعوام  الحجم ة والمتوسطةعينة من البلديات الصغيرحسابات و الحجم

تقديرھا من خالل المؤشرات المستنتجة من حسابات المفروضة في السنوات األخرى فقد تّم رسوم ال
تتضمن ھامش من التعديل وكما . ينة العامة التي ُتحّصل بعض الرسوم لحساب البلدياتالخز

من قطع  الحصول عليھافيّتم  ،أما الضرائب األخرى. الضروري لتوازن حسابات القطاع العام
 ٢٠٠٣ما بين  ائب غير المباشرةتطّور مختلف أنواع الضر ٣٠ يبّين الجدولو .حسابات الدولة

  .٢٠٠٧و
  

 ٣٠ جدول
  ٢٠٠٧- ٢٠٠٣ ھا الضرائب غير المباشرة حسب نوع

  مليار ليرة لبنانية                                                                                                       

  2007  ٢٠٠٦ 2005 2004 2003 الضريبة نوع
 561 475529481461 الرسوم الجمركية
 779 2 349 4402 8742 5752 2 رسوم االستھالك

 003 2 428 6631 4531 2601 1 أرباح المؤسسات العامة
 271 224274261259 طوابع و رسوم أخرى 
 343 384424422497رسوم البلديات و تسوية

 27- 26-19-61-20-  اإلعانات -  
 932 5 970 2474 4935 8985 4 المجموع

  
المتبعة من  سياسةال، نتيجة ٢٠٠٣و ٢٠٠١ عامي بينقد انخفضت  الجمركية الرسومبعد أن كانت 

ھذه  ارتفعت ،الضريبة على القيمة المضافةھذه الرسوم بالتدريجي ل ستبدالاال قبل الحكومة في
ت نسبة الرسم تراجعو. الوارداتوتيرة نمو  أدنى منوإنّما بوتيرة نمو  ٢٠٠٤في العام  الرسوم

  . ٢٠٠٧عام % ٣.١إلى  ٢٠٠٣عام % ٤.٣للواردات من  الجمركية القيمة الجمركي إلى
  

من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة  تتكون بجزٍء كبير رسوم اإلستھالكأن  ٣١ يبين الجدول
  .٢٠٠٢منذ العام 

 

 
 

 
 

 



 

  ٣١ جدول
  ٢٠٠٧ -٢٠٠٣ رسوم االستھالك حسب نوعھا

 مليار ليرة لبنانية      

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  الرسم نوع
 003.2 2 660.2 560.81 688.21 322.41 1 على القيمة المضافة

 211.0 184.6196.5190.8162.0 على التبغ
 77.7 72.384.283.864.4 على السفر من المطار

 185.0 816.3644.7362.2230.3 على المحروقات
 286.0 164.2242.2230.5216.5  تسجيل السيارات على

 16.3 15.418.111.916.0 رسوم أخرى
 779.2 2 349.3 440.02 873.92 575.22 2 المجموع

 
رادات٢٠٠٤عام  ة في اإلي ادة القوي م تكن الزي ة المضافةا من ، ل ى القيم %) ٢٧.٧+( لضريبة عل

ي عنقاعدة الضريبة وأيضاً الإتساع عن وإنّما  ،الصفقات في نموال ناجمة فقط عن ين  الفارق الزمن ب
اريخ  رادات وت اريخ تحصيل اإلي ديدت الغ  تس ةالمب ين. المتوجب امي وب و ، ٢٠٠٧و ٢٠٠٤ ع غ نم بل

ه  ا معّدل ة المضافة م ً % ٥.٩الضريبة على القيم نويا د أدّ . س تسياسة  توق زينأسعار  تثبي ى  البن إل
  .٢٠٠٤بصورة منتظمة منذ العام تخفيض الضريبة على المحروقات 

  
الدولة ھي التي تحّدد أسعار  على المنتجات ألنّ  على أنھا رسوم سسات العامةأرباح المؤ ُتْحَتَسبو

المؤسسات العامة العاملة في مجال  وتسّجل. السلع والخدمات التي تنتجھا ھذه المؤسسات
شھدت نمواً ملحوظاًً◌ خالل  ھيھذه األرباح و أعلى نسبة مناالتصاالت السلكية والالسلكية 

 ٢٠٠٢مليار عام  ٧٨٥إلى  ١٩٩٧ عاممليار ليرة لبنانية  ١٤١تفعت من ارإذ السنوات األخيرة، 
وقّدرت  .٢٠٠٥مليار عام  ١ ٤٥٦و ٢٠٠٤مليار عام  ١ ٣١٠و ٢٠٠٣مليار عام  ١ ٠٨٦و
  .٢٠٠٧مليار عام  ١ ٨٢٠و ٢٠٠٦مليار ليرة لبنانية عام  ١ ٢٩٨بـ
 

: فھي على الشكل التالي لدولةوالتي ترد في حسابات ا اإلعانات المقّدمة للمؤسسات العامةأما 
  ).٣٢ جدول(
  

  ٣٢ جدول
  ٢٠٠٧ - ٢٠٠٣ العامةاإلعانات الى المؤسسات 

 مليار ليرة لبنانية    

  م٢٠٠٧  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ المؤسسة

 … 5.0-15.0- مندر السكريالقمح والش مكتب
 … --0.41.6 المياه مصالح
 … 15.014.015.013.0 النقل المشترك مصلحة
 … 2.528.24.04.0 لبنان تلفزيون

 … 2.42.10.34.0 غيرھا

 27.0 20.360.919.326.0 المجموع
  أرقام مؤقتة: م

  



 

ال تسّجّ◌ل اإلعانات التي تمنح لمؤسسة كھرباء لبنان في نفقات موازنة الدولة، بل تسّجل في حساب 
ارتفعت ديون شركة  وقد .مالية اتمليعلى أّنھا سلفات للمؤسسات العامة وتعتبر ع العامة الخزينة

 ٧٣٤و ٢٠٠٤مليار عام  ٥١١و ٢٠٠٣مليار ليرة لبنانية عام  ٨١كھرباء لبنان للخزينة بمقدار
وتجدر اإلشارة  . ٢٠٠٧و ٢٠٠٦لم يتم بعد نشر حسابات الخزينة للعامين ، فيما ٢٠٠٥ام عمليار 

ً إلى انّ  من  تستنتج ي التبغ والتي نجھل قيمتھالمزارعالتي تقّدم اإلعانات غير المباشرة  أيضا
 .الضرائب على التبغ المصّنع

  

 االستعماالت الوسيطة) د
 

تساوي االستعماالت الوسيطة عمليات شراء السلع والخدمات االستھالكية من قبل وحدات االنتاج 
 .ومويتم تقييمھا بأسعار السوق أي باحتساب كّل الرس ،اتفي المخزون اتمخصوماً منھا التغّير

  

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

  
  

  ستثمار وتخصيص المداخيل األوليةإلاحساب . القسم الثاني
 

في قيمة الناتج المحلي  التي تدخلبالمداخيل األولية كلفة عوامل اإلنتاج وغيرھا من العناصر  ُيقَصد
المداخيل األولية، لجھة الموارد، الناتج المحلي القائم  وتخصيص سّجل حساب استثماروي. القائم

يسّجل، لجھة وكما . الوحدات المحاسبية الوطنيةحّصلھا توسائر أنواع المداخيل األولية التي 
ويستنتج من رصيد . الوحدات المحاسبية الوطنيةاالستعماالت، المداخيل األولية المدفوعة من قبل 

ستثمار وبما أّنه تّم وضع حساب ا. لقائمالحساب ثاني المجاميع أھمية وھو الدخل الوطني ا ھذا
لوحدات اإلنتاج فقط، فھو يسمح بتفصيل الناتج المحلي القائم بحسب  ةل األولييخادموتخصيص ال
 .منظور الدخل

  
  منظور الدخل الخاص بالناتج المحلي القائم) أ
  

المحلي القائم بحسب كلفة عوامل اإلنتاج وغيرھا من العناصر التي  توزيع الناتج ٣٣يظھر الجدول 
صافية على المنتجات تندرج ضمن قيمته أي الرواتب واألجور وملحقاتھا والضرائب غير المباشرة 

  .من اإلعانات والفوائد وغيرھا من المداخيل واالھتالكات
  

 ٣٣ جدول
   ٢٠٠٧ -٢٠٠٣ مل اإلنتاجتوزيع الناتج المحلي القائم على عوا            

  مليار ليرة لبنانية      
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ عناصر الناتج المحلي القائم

 932 5 970 2474 4935 8985 4 المنتجات /الرسوم ناقص اإلعانات
 631 3 925 1802 0853 5673 2 الفوائد 
 185 25 868 55022 42121 02621 20 خرىاألمداخيل الجور واأل

 010 3 063 9773 8492 7852 2 ) رصيد(اھتالك 

 758 37 826 95533 84832 27632 30 الناتج المحلي القائم = المجموع



 

مؤسسات المجموع مخّصصات الُمسَتخَدمين التي تتحّملھا  وملحقاتھا الرواتب واألجورتمثل 
لمدفوعة من قبل اإلدارات العامة من ستخلص الرواتب واألجور اوتُ . واإلدارات العامة يةاإلنتاج

انظر الجزء األول، الفصل ( ١٠حسابات القطاع العام وقد تّم عرض تطّورھا في الجدول رقم 
أّما الرواتب واألجور وغيرھا من مصاريف الُمسَتخَدمين التي تدفعھا ). األول، القسم الثامن

بفضل معطيات  ١٩٩٧لسنة فقد تّم تقديرھا أثناء وضع الحسابات  يةمؤسسات اإلنتاجال
في القطاع % ٨٣.٢: %٣٥.٥وقد بلغت نسبتھا من الناتج المحلي القائم نسبة . االستقصاءات
  . في القطاع التسويقي% ٢٩.١اإلداري و

  
. لمعرفة تطّور ھذه النسبة ٢٠٠٧و ١٩٩٨لسوء الحظ ال تتوافر معلومات عن الفترة الممتدة بين 

مؤسسة صناعية  ٢٤٠مل المؤسسات الكبيرة الحجم بما فيھا الذي ش ٢٠٠٤وإّن استقصاء العام 
خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية والخدمات المالية وخدمات  عدا(مؤسسة خدمات  ٢٧٠و

مؤسسة تجارية، أظھر معّدالت تكلفة اليد العاملة على إجمالي القيمة المضافة في  ٩٦و) التعليم
  :كالتالي ٢٠٠٣و ٢٠٠٢عامي 

  
  ٢٠٠٣  ٠٢٢٠  القطاع
  %٢٤.٢  %٢٤.٦  الصناعة
  %٣٢.٩  %٣٢.٤  الخدمات
  %١٠.٩  %١٠.٥  التجارة

  
، القائم الناتج المحلي من مخصوماً منھا اإلعانات حصة الضرائب غير المباشرة سّجلت، في المقابل

. ٢٠٠٤عام % ١٦.٧إلى  ١٩٩٧عام % ١٠.٥، إذ ارتفعت من ٢٠٠٤و ١٩٩٧تقّدماً ھاماً ما بين 
واّتساع  ٢٠٠٢االرتفاع األخير عن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في شباط وقد نجم ھذا 

، أّدى تراجع االستھالك ٢٠٠٦و ٢٠٠٥ين في العامو. الضريبة في السنتين التي تلتھما ھذه قاعدة
ثّم إلى % ١٥.٩إلى انخفاض الضرائب المباشرة وحّصتھا من الناتج المحلي القائم الذي تراجع إلى 

، عادت حصة الضرائب غير المباشرة من الناتج ٢٠٠٧ومع انتعاش االستھالك عام %. ١٤.٧
  %.١٥.٧المحلي القائم إلى االرتفاع لتبلغ 

 
، ھذه الرساميلإلى أصحاب مؤسسات المدفوعة من قبل ال ةماليساميل الالر عائدات الفوائد تمثل

 تستعملالفوائد ال  ھذهعارف عليه أّن ومن المت. وھي ال تتضمن الفوائد التي تدفعھا اإلدارات العامة
  .اإلنتاج غير التسويقي وبالتالي فھي ال تشكل جزءاً من الناتج المحلي القائمفي احتساب 

  
األموال عائدات في ھذه الدراسة  تناولنا ،يةمؤسسات اإلنتاجال تدفعھاتقدير الفوائد التي  وبھدف

وقد تّم توزيع الفوائد التي تقّدمھا المصارف . المصارف التجارية ومصارف االستثمار المودعة في
ً لحب وتجدر اإلشارة إلى أن جزءاً من الفوائد التي . صة دينھم للمصارفين العمالء المدينين وفقا

  .ھذه المصارف خدمات الوساطة المالية التي تقّدمھا أجورتقبضھا المصارف يمثل 
 
 
 
 



 

 ٣٤جدول 
  ٢٠٠٧ -٢٠٠٣واالدارات  بل مؤسسات اإلنتاجالمدفوعة من قالمصرفية احتساب الفوائد 

 يةمليار ليرة لبنان  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  المصارف معطيات
    المقبوضةالفوائد

 754 2 502 2 978 0831 9032 2 على سندات الخزينة  
 047 1 047 1 220279279 من غير المقيمين  
 009 5 173 4 429 1714 5274 3 من مدينين آخرين  

 810 8 722 7 686 5336 6506 6 المجموع
 386 6 413 5 801 8324 8394 4الفوائد المدفوعة  إلى المودعين

 0.725 0.701 0.7280.7400.718 نسبة الفوائد المدفوعة على الفوائد المقبوضة
          :توزيع الفوائد المدفوعة إلى المودعين على حساب

 996 1 754 1 420 5411 1121 2 دارات العامة اإل  
 759 734 160206200 غير المقيمين  
 631 3 925 2 180 0853 5673 2 مؤسسات القطاع الخاص  

 386 6 413 5 801 8324 8394 4  المجموع

 
وعلى ضوء ما تقّدم، فإّن الفوائد التي يدفعھا القطاع الخاص إلى أصحاب الودائع عبر المصارف 

أّي  ٢٠٠٧عام  ٣ ٦٣١و ٢٠٠٦مليار عام  ٢ ٩٢٥ ،٢٠٠٥عام  ليرة لبنانية مليار ٣ ١٨٠بلغت 
ً أنه من الناتج المحلي القائم، بالتتالي% ٩.٦و% ٨.٦، % ٩.٧بنسبة  لم ، ١٩٩٧في العام  علما
  %.٥.٣ھذه النسبة  تتجاوز

  
القائم، وإنما تدخل في  أّما الفوائد التي يدفعھا القطاع العام والتي ال تدخل في قيمة الناتج المحلي

حساب التوزيع األولي بحسب ما ھو متعارف عليه دولياً، فيتم استخالصھا من حسابات اإلدارات 
 ب المعطيات الواردة في الجدولوتقّدر ھذه األخيرة بحس. العامة بعد خصم قيمة الخدمات المصرفية

حّصلھا المصارف من سندات ت الفوائد التي منمن خالل تطبيق نسبة قيمة الخدمات المصرفية  ٣٤
  .يبّين الجدول التالي تطّور أعباء الدين العام وتوزيعھا بين فوائد وخدمات مصرفية. الخزينة

  
  35جدول

   مليار ليرة لبنانية             ٢٠٠٧ -٢٠٠٣تطور خدمة الدين العام وحصة الفوائد منه             

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ أعباء الدينتقسيم 

 730 4 375 7244 2193 9524 4 خدمة الدين
 ٩٣٥ ٩٠٣  ٦٩٣ ٦٧٥  ٩٤١ مصرفيةقيمة الخدمات ال -

 795 3 472 0313 5443 0113 4 الفوائد المدفوعة= 
  

صحاب رؤوس األموال المستثمرة في اإلنتاج تدفع ألالتي  العالواتمن أنواع الدخل األخرى  تتألّف
وقد خضعت ھذه المداخيل إلى تقدير إجمالي عام . ردّيين المختلطةومن إيرادات المتعھدين الف

وكما ھو الحال بالنسبة للرواتب، قّدرت ھذه . أصحاب األسھم غير معروفة عالواتوتبقى  ١٩٩٧
فقط، األمر الذي أّدى إلى تبيان حصة نسبية من ھذه المداخيل من الناتج  ١٩٩٧المداخيل للعام 

  %.٤٢.٣المحلي القائم تصل إلى 
ونتيجة لعدم توافر المعلومات الكافية تّم جمع الرواتب وأنواع المداخيل غير الفوائد في بند واحد 

  .١٩٩٨اعتباراً من 



 

  

ً إليه القيمة المقدرة  االھتالكات وفي الواقع، تعتبر رصيد حساب استثمار مؤسسات اإلنتاج مضافا
 ١٠صر األخير في الجدول ض ھذا العنالستھالك رأس المال الثابت لإلدارت العامة، وقد تّم عر

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

الوحدات يساوي الدخل الوطني القائم رصيد حساب استثمار وتخصيص المداخيل األولية لمجمل 
ً إليه على أنه يساوي الن يقاس بالتالي وھو. االقتصادية الوطنيةالمحاسبية  اتج المحلي القائم مضافا

للمداخيل األولية الذي يساوي الدخل الصافي للعوامل الوافدة من ) االستعماالت –الموارد (رصيد 
) ٢٨ الجدول( S.2ھذه األخيرة من حسابات العالم الخارجي  استخالصويتّم . لخارجياقطاع ال

 .المفّصلة في الفصل التالي
  

في ) والمداخيل األخرى الفوائد، األجور(مداخيل األولية الثالثة وقد تّم تفصيل رصيد أنواع ال
 .٣٦ الجدول

 
 ٣٦ جدول

 ٢٠٠٧ -٢٠٠٣ الدخل الوطني القائم مكّونات
 مليار ليرة لبنانية    

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ الوطنيعناصر الدخل 

 758 37 826 33 955 84832 27632 30 الناتج المحلي القائم
 76 277 867143-104 1- جية الصافيةالفوائد الخار

 560 290 423336644  المداخيل الخارجية األخرى الصافية

 394 38 394 34 742 31733 59532 29  الدخل الوطني القائم=  المجموع

  
سنوات من انحسار المداخيل الخارجية الصافية التي أّدت إلى نمو الدخل الوطني القائم  أربعبعد 

 ٢٠٠٦ين نسبة نمو الناتج المحلي القائم، استعادت ھذه المداخيل زخمھا في العام ية عنمتدنبنسبة 
األجانب بنسبة ضئيلة وارتفعت مداخيل  انخفضت عمالةلبنان،  ففبحسب تقديرات مصر: ٢٠٠٧و

المحّصلة من الفوائد  ىتخطّ وبالتالي انعكست الصورة لت. اللبنانيين العاملين في الخارج بشكل ملحوظ
وھكذا ارتفع الدخل  .المحّصلة من غير المقيمين تلكعلى توظيفاتھم في الخارج ل الللبنانيين قب

من حيث القيمة اإلسمية والتي  الناتج المحلي القائمبنسبة توازي إرتفاع  ٢٠٠٧الوطني القائم عام 
  %. ١١.٦بلغت 

  
   

  حساب التوزيع الثانوي للدخل . القسم الثالث
  

الوحدات لثانوي للدخل، لجھة الموارد، الدخل الوطني القائم وموارد يسّجل حساب التوزيع ا
الضرائب المباشرة واالشتراكات : وھي الحواالتالناجمة عن أنواع مختلفة من  يةالوطناالقتصادية 

قوم بھا تالتي  مدفوعات تلك الحواالت ويتم تسجيل. الجارية الحواالتوالتقديمات االجتماعية و
دخل وبالتالي يساوي رصيد ھذا الحساب ال. على أنھا استعماالت ةالوطني ةالوحدات االقتصادي

وبالتالي نحصل على حاصل ثالث . الجارية الصافية اآلتية من الخارج الوطني القائم زائد الحواالت
  ".الدخل الوطني المتاح القائم "يفيد في دراسة أداء االقتصاد الوطني وھو ما يعرف بـ 



 

 
 رةالضرائب المباش) أ
 

اإلدارات العامة من موارد الوحدات إن الضرائب المباشرة ھي مبالغ إلزامية يتم اقتطاعھا من قبل 
 .وفي موارد اإلدارات العامة القطاع الخاص ويتم تسجيلھا في استعماالت االقتصادية الوطنية

  

ه الضريبة وتشب. الضريبة على الدخل والضريبة على األمالك: ھناك نوعان من الضرائب المباشرة
احتسابھا مع الضرائب المباشرة  على السيارات الخاصة الضريبة المفروضة على األمالك وقد تمّ 

المبالغ التي  ٣٧ ويظھر الجدول. رسوم االستھالكبخالف التصنيف اإلداري الذي يدرجھا في 
  . تستوفيھا اإلدارة المركزية من ھذه الضرائب مثلما ظھرت في قطع حسابات الدولة

  
 ٣٧ ولجد

  ٢٠٠٧ -٢٠٠٣ توزيع الضرائب المباشرة حسب نوعھا
 مليار ليرة لبنانية

  م٢٠٠٧  ٢٠٠٦ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥ الضريبةنوع
 308 1 184 7088019071 ضريبة الدخل

 532 310396409579 على األمالك الضريبة
 276 238238237265 على السيارات الضريبة
 117 2 029 5542 4351 2561 1 المجموع

  أرقام مؤقتة: م
  

 االشتراكات االجتماعية) ب
 

 لحسابات االشتراكات المحصلة من قبلتشمل االشتراكات االجتماعية التي أحصيت في ھذه ا
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والمبالغ التي تقتطعھا الدولة من رواتب الموظفين الحكوميين 

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

 
ويفترض بجميع االشتراكات، بما فيھا تلك التي يدفعھا أرباب العمل إلى الصندوق الوطني للضمان 

ضات العمل ويتّم من قبل الُمسَتخَدمين إذ يتم احتسابھا ضمن تعوي االجتماعي، أن تكون مدفوعة
  .على أنھا موارد لإلدارات العامة تسجيلھا

 
وُتدرج المبالغ المدفوعة من قبل الدولة إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في الموازنة في 

اقدين ال يتمتعون بصفة ف متععمل يوظّ  متوجبة على ربّ وليس على أنھا اشتراكات  الحواالتبند 
 ٦٠( غير منتظمةتبقى تلك المدفوعات . الموظفين الحكوميين وبالتالي يخضعون إلى قانون العمل

مليار عام  ٢٢٠و ٢٠٠٥عام مليار  ٣٤٠و ٢٠٠٤مليار عام  ٨٠و ٢٠٠٠عام  مليار ليرة لبنانية
ات من أجور مدفوعلاستثناء ھذه ا وقد تمّ ). ٢٠٠٣و ٢٠٠١مدفوعات بين ، ولم تسّدد أية ٢٠٠٦

  .العمال واالشتراكات االجتماعية
  
 ٣٨ جدول

 ٢٠٠٧ - ٢٠٠٣ المدفوعة من قبل الوحدات اإلقتصادية الوطنيةاالشتراكات االجتماعية 
  مليار ليرة لبنانية      

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  نوع االشتراك



 

 022 8651 648759946 االشتراكات في صندوق الضمان اإلجتماعي
 8588 748685  تراكات الموظفين الحكوميينإش

 110 9511 031 7228451   المجموع

  
 التقديمات االجتماعية) ج

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

لية، على معاشات االستعماالت وذلك ألن بعض األسر المقيمة تحصل باإلضافة إلى التقديمات المح
مليار ليرة  ٢٣وقّد قّدرت معاشات التقاعد المدفوعة من الخارج بـ . تقاعد تدفعھا ھيئات غير مقيمة

خالل الفترة  وأبقيت ثابتةً . بفضل االستقصاء حول األوضاع المعيشية لألسر ١٩٩٧لبنانية في العام 
  .  المعلومات التي تلت بسبب عدم توافر

 
  ٣٩ جدول

 ٢٠٠٧ -٢٠٠٣ حسب نوعھا المحصلة اإلجتماعية يماتتوزيع التقد
  مليار ليرة لبنانية    

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  نوع التقدمة

 943 829 806812801 تقديمات صندوق الضمان اإلجتماعي 
 540 451 397444439 تعويضات المرض   
 224 231 215217221 التعويضات العائلية   
 179 147 194150141 لخدمةتعويضات نھاية ا   

    معاشات التقاعد المدفوعة

 897 935 849821874 من الدولة   
 23 23 232323 من الخارج   

 863 1 787 1 698 6561 6781 1   المجموع

 
فھي تقتصر ) المسّجلة لجھة االستعماالت(الوحدات االقتصادية الوطنية قّدمھا تأّما التقديمات التي 

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

ّم مليار ومن ث ٨٢١مليار إلى  ٥٢٨، وارتفعت الثانية من ٢٠٠٧في العام  مليار ٩٤٣و ٢٠٠٤العام 
  .ذاتھامليار خالل الفترة  ٨٩٧إلى 

  
المنافع  وكما ھي الحال بالنسبة لالشتراكات اإلجتماعية، لم تشمل الحسابات الواردة في ھذه الدراسة

  .التي تقّدمھا صناديق أخرى
 الجارية واحتساب الدخل الوطني المتاح القائم  الحواالت) د

 
الدولة غير الضريبية،  إيرادات: التدفقات ھيثالثة أنواع من " الجارية الحواالت"يشمل باب 

وھيئات أخرى مقيمة أو غير مقيمة من القطاع  جمعياتوالمساعدات التي تقّدمھا الدولة لألفراد وال
  .غير المقيمين إلى األسر المقيمة من قبلالجارية  الحواالتالخاص، وأخيراً 

  



 

علق بالمساعدات يت ھامش من التعديل معيتّم استخالص البابين األولين من قطع حسابات الدولة 
  .أخرىالمقّدمة بواسطة إدارات 

  
الخارجية الصافية من األساليب المعتمدة لتقدير مختلف بنود ميزان المدفوعات،  الحواالتُتشتق 

  .ويتناول الفصل الثاني من ھذا الجزء ھذه األساليب
 

 40 جدول
  ٢٠٠٧ - ٢٠٠٣  حسب نوعھا المحصلةالجارية  الحواالتتوزيع 

  لبنانية مليار ليرة    

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤  ٢٠٠٣ نوع التحويل

 289 298 332303283   ضريبيةالالدولة غير  إيرادات
 189 168 150147113 إعانات

 296 6 135 6 815 4183 4394 5 الخارجية الصافية الحواالت

 774 6 601 6 211 8684 9214 5 المجموع

  
الدخل الوطني القائم زائد المدفوعات الخارجية  التوزيع الثانوي للدخل، رصيد حساب يساوي

  .أدناه ٤١ ي بحسب ما ھو مبّين في الجدولالصافية على شكل توزيع ثانو
  

  ٤١ جدول
  ٢٠٠٧ -٢٠٠٣الوطني المتاح القائم إحتساب الدخل 

  مليار ليرة لبنانية  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  

 394 38 394 74234 31733 59532 29 الوطني القائمالدخل 
 23 23232323 الوافدة من الخارجمعاشات التقاعد 

 296 6 135 8156 4183 4394 5 الخارجية الصافية الحواالت

 7- 7-11-13-5-  ناقص المساھمات للمنظمات الدولية

 706 44 545 56940 74537 05236 35 الدخل الوطني المتاح القائم=  المجموع

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

، أظھرت ٢٠٠٣وفي العام . جعل نمو الناتج المحلي القائم يتجاوز نمو الدخل الوطني المتاح القائم
مّما جعل نمو ) التالي أنظر الفصل(إلى لبنان  ان المدفوعات حركة قوية للحواالت الوافدةنتائج ميز

% ١٢.٨(الدخل الوطني المتاح القائم يتجاوز نمو الناتج المحلي القائم من حيث القيمة الجارية 
من % ١٨.٣بلغ  الخارجية الصافية الذي الحواالتإّن مستوى ). القائمللناتج المحلي % ٥.٥مقابل 

وعاد ليرتفع بشكل  ٢٠٠٥ج عام من ھذا النات% ١١.٦إنخفض إلى  ١٩٩٧الناتج المحلي القائم عام 
وعام  .حيث سجل ميزان المدفوعات مرة أخرى فوائض كبيرة ٢٠٠٧و٢٠٠٦ملحوظ عامي 

  .من الناتج المحلي القائم% ١٦.٧ الحواالتشكلت ھذه  ٢٠٠٧
  
  

 حساب استعمال الدخل. القسم الرابع
 



 

ل الوطني المتاح القائم يسّجل حساب استعمال الدخل االستھالك الوطني من حيث االستعماالت والدخ
 .ويساوي رصيد ھذا الحساب االدخار الوطني. من حيث الموارد

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

 ١٩٩٧عام % ١٣.٤وبالتالي، فإّن معّدل االدخار العام الذي وصل إلى . ٢٠٠٢العام  إلى ٢٠٠٠
الخارجية التي  الحواالتويبدو أن ھذا التطّور مرتبط بتطّور . ٢٠٠٢عام % ٧.٥انخفض إلى 

ش ھذه اتعمع انو. انخفاضاً حاداً خالل الفترة األخيرة كما يتبّين من دراسة ميزان المدفوعات شھدت
 تفعثم ار ٢٠٠٤عام % ١١.١تراجع إلى  ثمّ % ١٢.٤، بلغ معّدل اإلّدخار٢٠٠٣ام في الع الحواالت

، تجاوز نمو المداخيل المتاحة نمو ٢٠٠٧و ٢٠٠٦وفي العامين  .٢٠٠٥عام % ١٢.٩إلى 
  %.١٨االستھالك وبالتالي بلغ معّدل اإلّدخار الوطني ما يقارب 

  
  

 حساب رأس المال. القسم الخامس
 

 يسّجل حساب رأس المال، من حيث االستعماالت، التكوين القائم لرأس المال الثابت والتغّير في
ويسّجل، من حيث . ةالوطني الوحدات االقتصاديةقوم بھا تالرأسمالية التي  الحواالتالمخزون و

 .الرأسمالية المقبوضة الحواالتو اإلّدخارصافي الموارد، 
  

 تدفعھاالتي إعادة اإلعمار االستعماالت، مساعدات  المسّجلة في خانةالرأسمالية  الحواالتتمّثل 
ھذه  قيمة وبعد أن كانت. المدفوعة إلعادة إعمار جنوب لبنان حواالتالو ري الحربمھجّ ل الدولة

ياً لتصبح زھيدة انخفضت تدريج) ١٩٩٧عام مليار ليرة لبنانية  ٤٨١(البداية في  مرتفعة الحواالت
وإنما بنسبة خفيفة إعانات إعادة اإلعمار  عادت حركة، ٢٠٠٤عام ومنذ ال .٢٠٠٣و ٢٠٠٢بين 

  .٢٠٠٧عام  يار ليرة لبنانيةمل ١٠٥بلغت قيمتھا حيث 
  

على االستعماالت،  في خانةتلك المسّجلة  إلى جانبالموارد،  في خانةالمسّجلة  الحواالت وتشتمل
ً . الرأسمالية الوافدة الحواالتصافي  ً تدريجيا ً انخفاضا إذ انتقلت من وقد سّجلت ھذه األخيرة أيضا
لتصل  بعدئذ ثم استعادت زخمھا ٢٠٠٢ر عام مليا ٣٧٥إلى  ١٩٩٧ مليار ليرة لبنانية عام ١ ٩٩٩
إالّ أّن ھذه . ٢٠٠٧عام مليار  ٢ ٠٩٩و  ٢٠٠٦عام  مليار ٤ ٠٩١و ٢٠٠٥عام مليار  ١ ٢٧٢إلى 
  .ة في الفصل التاليمبينعن تقديرات ميزان المدفوعات ال ةاجمون ةأوليّ ھي  اتتقديرال
  

ً إذ القدرة التمويليةُيطلق على رصيد حساب رأس المال اسم  إذا  االحتياجات التمويلية أو ا كان إيجابيا
 ً وكما يتبّين من الجدول . باإلجمال، كان االقتصاد اللبناني دائماً بحاجة إلى تمويل خارجي. كان سلبيا

، باستثناء ؤسسات اإلنتاج واإلداراتلم حتياجاتاالكافية لتلبية  الماليةلم تكن طاقة األسر  ،٤٢رقم 
ً حيث سّجل اال ٢٠٠٦العام    .قتصاد فائضا

 
  

  ٤٢ جدول
  بحسب الوحدات المحاسبية)  -( االحتياجات التمويليةأو (+) القدرة التمويلية  توزيع

 ٢٠٠٧- ٢٠٠٣  
  مليار ليرة لبنانية  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤  ٢٠٠٣ الوحدة اإلقتصادية

 144 2- 576 2- 840 1-529 2-655 3-  اإلدارات العامة



 

 103 7- 425 4- 042 4-172 4-976 2- مؤسسات اإلنتاج

 813 8 743 10 894 3904 8855 7 األسر

 434- 742 3 109 1-312 1-253 1 المجموع
  

ً إليه  التمويلية األسر قدرةبحسب نظام المحاسبة المعتمد، تساوي  مداخيل اّدخار ھذه األسر مضافا
دفع ھذه ويفترض أن تُ . وافدةالالرأسمالية  الحواالتصافي غير الموّزعة و المؤسسات اإلنتاجية

 الحواالتكما تّم تعريفھا تعتمد على  التمويليةقدرة األسر وبالتالي فإّن . ١األخيرة بالكامل إلى األسر
بلغت القدرة التمويلية مستوى ، ٢٠٠٦وفي العام . الجارية والرأسمالية على حّد سواء الخارجية

 بفضل الحواالت الھامة المسّجلة، وبالتالي تخّطت) ةآالف مليار ليرة لبناني ١٠ما يزيد عن (قياسيا 
  .لمؤسسات االنتاج واإلدارات في تلك السنة االحتياجات التمويلية بنسبة كبيرة

  
تساوي التكوين القائم لرأس المال الثابت في القطاع  لمؤسسات اإلنتاج التمويلية حتياجاتإّن اإل

ر وبالتالي فإّن تطوّ . اھتالكُتخصم على أنھا لتي المبالغ ا ناقصالتسويقي والتغّير في المخزون 
شھد  ذيلدى مؤسسات اإلنتاج قد تبع تطّور االستثمارات في القطاع الخاص ال التمويلية حتياجاتاال

  .٢٠٠٧عام وارتفاعاً كبيراً  ٢٠٠٥عام تراجعاً 
  

ا العجز بكثير قيمة ويفوق ھذ. فتساوي عجز القطاع العام اإلحتياجات التمويلية لإلدارات العامةأما 
ً االستثمارات العامة لكنه يميل إلى ا من الناتج المحلي % ١٥.٧وھو كان يمثل . النخفاض تدريجيا

بلغت ھاتين النسبتين  ٢٠٠٧وعام  .٢٠٠٢من الدخل الوطني المتاح القائم عام % ١٤.٥القائم و
غير أننا نذكر بأّن ما تقّدم ھو العجز في الميزانية الذي ال يشمل العجز  %.٤.٨و% ٥.٧بالتتالي 

ولو تّم تسجيل سلفات الخزينة إلى شركة كھرباء لبنان . في عمليات الخزينة الخارجة عن الميزانية
  .على أنھا إعانات وليس سلفات، لكان ھذا العجز أكبر

  
 

 الحساب المالي. القسم السادس
 

، كما يسّجل، من حيث الحقوقالي، من حيث االستعماالت، التغّير في الديون ويسّجل الحساب الم
ويساوي رصيد الحساب المالي القدرة . الموارد، التغّير في ديون الوحدات االقتصادية الوطنية

وترتكز . وينجم ھذا التساوي عن مبدأ التوازن العام للحسابات. التمويلية أو االحتياجات التمويلية
وھكذا، فإّن قدرة . ى مبدأ التوازن ھذالقياس المعتمدة في وضع الحسابات إلى حّد بعيد علأساليب ا

في حين تتّم تغطية احتياجات مؤسسات  حقوقھاتترجم بزيادة متكافئة في ديونھا و األسر التمويلية
 وأخيراً يترجم عجز. بزيادة المساھمات وبالقروض التي يتم الحصول عليھا التمويلية اإلنتاج

 .اإلدارات العامة بزيادة في الدين العام توازي قيمة ھذا العجز
  

تّم تبويب الحقوق والديون الواردة في الحسابات الحالية بحسب التصنيف الدولي ضمن األبواب 
، األسھم أو (F4)، القروض(F3)، األوراق المالية غير األسھم (F2)النقد والودائع : األربعة التالية
 .(F5) المساھمات

  
  (F2)التغّير في النقد والودائع ) أ

  

                                                 
  .اإلنتاجية األخرى نذكر أيضاً بأّن المؤسسات الفردية ال تندرج ضمن األسر وإنما ضمن المؤسسات  ١



 

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

األوراق النقدية بالدوالر أو بالعمالت موجودات المصارف اللبنانية في الخارج، وھي ال تشمل 
وقد تّم استثناء النقد . في المصارف خارج لبنان) عدا الجھاز المصرفي(األخرى وال ودائع المقيمين 
وإّن األرقام المعتمدة ھي مأخوذة من البيانات المتعلقة بالكتلة النقدية . والودائع العائدة للقطاع العام
  .الصادرة عن مصرف لبنان

. ل التغّير في الكتلة النقدية مورداً للجھاز المصرفي واستعماالً للقطاع الخاص غير المصرفييشكّ 
وتتألف الكتلة بجزء كبير منھا من ودائع األسر والتغّير في حساب الصندوق والمصرف للشركات 

ارتفعت من وھكذا فإّن التغّير في الكتلة النقدية التي . غير المالية والتي يمكن اعتبارھا غير مھمة
مليار عام  ٩ ٥٥٤ثّم إلى  ٢٠٠٦مليار عام  ٥ ٠٩٠إلى  ٢٠٠٥مليار ليرة لبنانية عام  ٤ ٠٦٠
  ). أنظر أعاله(، ناجم بجزء منه عن تطّور القدرة التمويلية لألسر ٢٠٠٧

  
  ٤٣ جدول

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٣الخارجية  الجھاز المصرفي موجوداتصافي  ر الكتلة النقدية وغيّ ت
  نيةمليار ليرة لبنا    

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤  ٢٠٠٣ النقد نوع
 353 9871- 513 1-98-672 5 بالليرة اللبنانيةالنقد

 200 0778 6 573 0005 1327 1 بالعمالت األجنبية الودائع
 554 0909 5 060 9024 8056 6 الموارد= المجموع 

 070 2133 4 126 1062551 5 للمصارف ودات الخارجيةالموجصافي 
 624 30312 9 186 1575 9107 11االستعماالت = المجموع
  .يحتسب تغيير الودائع بالعمالت األجنبية بأسعار صرف ثابتة: مالحظة

  
عمالت أجنبية وليرة لبنانية من التقلبات  المكّون من دتأتي التقلّبات القوية المسّجلة في تركيبة النقو

وتجدر اإلشارة إلى أّنه تم احتساب تغّيرات . لفائدةلمعّدل المتغّير لواالظرفية للثقة في العملة الوطنية 
  .سعر صرف ثابتبالودائع في العمالت األجنبية 

   
الموجودات الخارجية التي تملكھا المصارف المقيمة صافي ولجھة االستعماالت، تضاف الزيادة في 

صافي الموجودات الخارجية  زيادة فيال وتساوي. ر في العملة التي يملكھا المقيمونإلى قيمة التغيّ 
ً منھا ودائع غير المقيمين، وھي تحتسب بسعر ودا ئع المصارف اللبنانية في الخارج مخصوما

  .المدفوعات ميزان رصيدوإّن ھذا التغّير، بحسب تعريفه، يساوي . صرف ثابت
 
 
 
  

  تغّير األوراق المالية غير األسھم) ب
 

األوراق المالية الصادرة عن القطاع  وأھملتخذت باالعتبار وحدھا سندات الخزينة اللبنانية أ
  .٢توزيع سندات الخزينة بحسب المكتتبين ٤٤ويظھر الجدول رقم  .الخارجيالقطاع  الخاص أو

                                                 
ي يكتتب . مصرف لبنان ت ھذه المصارف الصادرة عنمن ميزانيامأخوذة سندات الخزينة التي تكتتب فيھا المصارف إّن  ١١ ا السندات الت أم
ورھا في ة فتحتسب الجمھ ل واإلدارات العام وافرة من قب ى اإلحصاءات المت تناداً إل ان إس العمالت . مصرف لبن رات السندات ب وتحتسب تغي



 

 
كتتب فيھا المصارف والمقيمين يماالت، يتم تسجيل تغّير سندات الخزينة التي من حيث االستع

ً ألصول توحيد الحسابات إلداراتتلك التي تكتتب فيھا اأما . اآلخرين . المستقلة فھي تستثنى وفقا
موارد  يكتتب فيھا غير المقيمين التي سنداتتعتبر الإضافة إلى السندات التي يكتتب فيھا المقيمون 

مكتتبين لكن تجدر اإلشارة إلى أن توزيع سندات الخزينة بين مكتتبين مقيمين وو. لإلدارات العامة
عناصر ميزان  اتمن تقدير مأخوذة األرقام المعتمدةوإّن . وفاً على وجه الدقةمقيمين ليس معرغير 

 .مصرف لبنان التي قام بھاالمدفوعات 
  

  ٤٤جدول 
  ٢٠٠٧- ٢٠٠٣تغير سندات الخزينة حسب الجھة المكتتبة 

  مليار ليرة لبنانية  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ تبةتكالم الجھة

 بالليرة اللبنانية السندات 
 475 1 361250860-618- دارات العامةاإل

 626 2 312773 6219902 3 *المصارف

 398- 134-279-316 1-206 1- غيرھا

 704 3 500 2831 6872-798 1 المجموع

 السندات بالعمالت األجنبية 
 205 361 4727243 8153-  *المصارف

 30 849 1-787374559 خارج المصارف

 235 513 2831 8461 283- المجموع

 مجموع السندات 
 831 2 135 0354 4633 8064 2 *المصارف 

 398- 134-279-316 1-206 1- المقيمون من القطاع الخاص

 30 849 1-787374559 ينمقيمالغير 

 464 2 152 3162 5203 3873 2 لموحدالمجموع ا
  .ف األعمالمصرف لبنان، المصارف التجارية ومصار* 
  

سندات إصدارات بالعمالت إلى الحلول مكان سندات الخزينة إصدارات  اتجھت، ٢٠٠٤في العام 
، ٢٠٠٥وعام . وقد استأثرت المصارف بأكبر نسبة من ھذه السندات. رة اللبنانيةالخزينة باللي

 ١ ٢٨٣(+  تالتسديدا ة مننسبة سندات الخزينة الصادرة بالعمالت األجنبية صافي كثيراً  تراجعت
 ٣ ٤٧٢مليار مكتتبة من قبل المصارف مقابل  ٧٢٤مليار ليرة لبنانية بأسعار صرف ثابتة منھا 

ت ، أظھر٢٠٠٧عام . )مليار ليرة لبنانية ٣ ٨٤٦مليار من أصل مجموع إصدارات صافية بلغت 
 )ةمليار ليرة لبناني ٢ ٥٠٠ - (أصول ميزانية مصرف لبنان انخفاض في محفظة سندات الخزينة 

من قانون النقد  ١١٥الخصوم بموجب المادة  ضمنمقابل انخفاض بند فروقات القطع المدرج 
  .العالواتوإن ھذه الكتابة المحاسبية لم تحتسب في احتساب اإلصدارات صافية من . والتسليف

  
 تسليفالتغّير في ال) ج

                                                                                                                                                 
ى .  ويبدو أن ھناك تفاوت ال يستھان به بين حسابات الخزينة وإحصاءات مصرف لبنان. األجنبية بحسب سعر صرف ثابت دنا إل وبالتالي عم

  .عتمدة في الحسابات الوطنيةتقدير األرقام الم
 



 

 
مبينة في اإلحصاءات المتعلقة المصرفية ال التسليفاتتمثل المبالغ المسجلة لجھة االستعماالت تغّير 

أما لجھة . الخزينة الممنوحة إلى المؤسسات العامة تقديرات تسليفاتبالوضع النقدي إضافة إلى 
 ً  .التي تحصل عليھا اإلدارات العامة الخارجية التسليفات صافي الموارد فتتضّمن القروض أيضا

  
  ٤٥ جدول

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٣ تغير التسليفات والقروض حسب نوعھا
  ليار ليرة لبنانيةم    

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ التسليفات نوع

      التسليفات المصرفية
 914 163 4646781 5491- للقطاع الخاص 
 118- 137 2231 1-190 1-129 )صافية(للقطاع العام  

 35- 9-1841518 تسليفات    

 83- 146 2311 1-341 1-54- طاع العامقودائع ال-    

 796 301 5452-419274- مجموع التسليفات المصرفية
 429 1 370 4315117341 سلفات الخزينة

 225 2 671 127851893 اإلستعماالت مجموع

 930 205307140112 1  القروض الخارجية

 154 3 783 0923283 2171 1 الموارد :مجموعال

 
بعد ان سّجلت تباطؤاً  ٢٠٠٤زخمھا في العام  ع الخاصالقروض المصرفية المقّدمة للقطا استعادت

ً خالل الفترة الممتدة ما بين  ً ثم تسليفات ، سجلت ھذه ال٢٠٠٥عام . ٢٠٠٣و ١٩٩٧واضحا تراجعا
وقد بلغ مجموع . ٢٠٠٤ولكنھا لم تستعد مستواھا في العام  ٢٠٠٧و ٢٠٠٦استعادت زخمھا في 
 .٢٠٠٤عام مليار ١ ٤٦٤مقابل  ٢٠٠٧يرة لبنانية عام مليار ل ٩١٤ التسديدات التسليفات صافية من

ت المستفيدة كما نشره التالي تطّور توزيع تسليفات القطاع المالي بحسب القطاعا ٤٦ ھر الجدوليظ
  . مصرف لبنان

  
الوضع النقدي لكنھا تسمح بتحديد التقلبات في  تدرج في دراسةوتختلف ھذه القروض عن تلك التي 

على سبيل المثال أن القروض الممنوحة لقطاع  نالحظ. القطاعات وتطّورھاالقروض بحسب توزيع 
 ٢٠٠٤ ارتفعت عاموإنما  ٢٠٠٣و ٢٠٠٠البناء ھي التي سجلّت أكبر نسبة تراجع ما بين األعوام 

 ٢٠٠٦استعادت ھذه التسليفات نشاطھا بنسبة خجولة عام  .٢٠٠٥ثّم انخفضت من جديد عام 
عي سّجلت زيادة حظ في المقابل أّن القروض الممنوحة للقطاع الصناونال .٢٠٠٧ وبنسبة أكبر عام

قطاع الخدمات بنسبة لتسليفات الحيث ارتفعت  ٢٠٠٧ونمواً كبيراً عام  ٢٠٠٤و ٢٠٠٣في العامين 
 .عالية

  ٤٦جدول 
  ٢٠٠٧- ٢٠٠٣ ةاإلقتصاديرفية إلى القطاع الخاص حسب القطاعات تغير التسليفات المص

  مليار ليرة لبنانية  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ قطاعال

 34 16-5452-0 ةعاالزر
 592 33838519131 الصناعة



 

 440 414111-441293- البناء
 891 41067-61404 التجارة
 675 1 9613980782 الخدمات

 485 6786197254 المالية المؤسسات
 190 3505418915- األخرى المؤسسات

 157 1 448582398885 أفراد

 462  5 130 8892832 2211 المجموع

 548 4- 967-425395-770- صحيحت

 914 163 4646781 5491- المصرفية التسليفات =مجموعال

 
ويعكس التغّير في التسليفات . من الودائع يةصاف تسليفات النظام المصرفي للقطاع العام ُتحَتَسب

تبقى ھذه األخيرة زھيدة، فالمصارف تمّول . ر في التسليفاتمما يعكس التغيّ  ر في الودائع أكثرالتغيّ 
على سبيل المثال  ٢٠٠٥و ٢٠٠٤في العامين . القطاع العام من خالل االكتتابات في سندات الخزينة

مليار ليرة لبنانية تبعاً  ١ ٢٠٠ بحوالىالمصرفية الصافية المقّدمة للقطاع العام  انخفضت التسليفات
ً للزيادة ) ٢٠٠٥مليار سنة  ٨+و ٢٠٠٤مليار سنة  ١٥١(+يادة الخفيفة في التسليفات للز وتبعا

وبما أّن التغّير في سندات ). مليار ١ ٢٣١+مليار و ١ ٣٤١(+الكبيرة في الودائع بما مقداره 
 ٣ ٥٤٧ +بلغ  )مصرف لبنان والمصارف التجارية(القطاع المصرفي حتفظ بھا يالخزينة التي 

 ٢ ٣٢٤، ارتفعت التسليفات المصرفية الصافية المقّدمة للقطاع العام بمقدار ٢٠٠٥ي العام مليار ف
، ساھم القطاع المصرفي بتمويل القطاع العام بنسبة على العكس ٢٠٠٦وعام  .مليار ليرة لبنانية

مليار على  ١ ١٤٦مليار على شكل سندات خزينة و ٣ ٦٩٦مليار ليرة لبنانية منھا  ٤ ٨٣٣: كبيرة
   .ودائعإنخفاض في ال شكل

 
فالنظام . كھرباء لبنان ليست معروفة بدقةمثل شركة  سلفات الخزينة إلى المؤسسات العامة إنّ 

وتبقى المبالغ . لقطاع العام ال يسمح بمعرفة تقسيم السلفات بحسب المستفيدينلالحالي المحاسبي 
  .ات العامةالمشار إليھا تقريبية وتسمح بإيجاد توازن في حسابات اإلدار

  
قام بھا مجلس اإلنماء واإلعمار المشار إليھا ھي تلك التي القروض الخارجية للقطاع العام  أّما

التمويل  تلجأ الحكومة إلى. والھيئات الحكومية األخرى كما وردت في احصاءات مصرف لبنان
  .)يورو بوندز(الخارجي من خالل إصدار سندات بالعمالت األجنبية 

  
 اتھم أو المساھمتغير األس) د

 
ً أي معطيات عن ميزاني وتمثل األرقام المشار إليھا لجھة االستعماالت . الشركات اتال توجد حاليا

كما . تغير حقوق األسر على ملكية مؤسسات اإلنتاج أكانت شركات مغفلة أو مؤسسات فردية بالمبدأً 
لقد تّم تقدير ھذه المبالغ األخيرة و. تتضمن المبالغ المدفوعة من قبل األسر لشراء المساكن الجديدة

ومع غياب . بفضل االستقصاء حول األوضاع المعيشية لألسر ١٩٩٧مليار عام  ١ ٣٢٨بقيمة 
مؤسسات اإلنتاج  سر في التكوين القائم لرأسمالمعطيات عن السنوات التالية تم تقدير مساھمة األ

 . بحسب المبالغ المتبقية
  

ساھمات المقيمين االستثمارات المباشرة لغير المقيمين وتقدر ھذه إلى م ُتضاف ،أما لجھة الموارد
  .انظر الفصل التالي. االستثمارات في إطار ميزان المدفوعات



 

 الفصل الثاني
  حسابات العالم الخارجي وميزان المدفوعات

 
 
ل العمليات التي تجري مع العالم الخارجي في أربعة حسابات تستنتج منھا األرصدة األتُ  ساسية سجَّ

 : لميزان المدفوعات
I. حساب العمليات المتعلّقة بالسلع والخدمات ويكون رصيده مساٍو للميزان التجاري.  
II.    الجارية ويكون رصيده مساٍو للميزان الجاري الحواالتحساب المداخيل األولية و. 
III.االحتياجات او  للقدرة التمويليةالرأسمالية ويكون رصيده مساٍو  الحواالتحساب  ١

 .ويليةالتم
III.الحساب المالي ويكون رصيده مساٍو للعجز أو الفائض في ميزان المدفوعات ٢. 

  
  .ھذه األرصدة المختلفة ٤٧يعرض الجدول 

  
  ٤٧ جدول

  ٢٠٠٧-٢٠٠٣تطور مختلف األرصدة لميزان المدفوعات 
  مليار ليرة لبنانية    

 ٢٠٠٦٢٠٠٧ ٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥ نوع الرصيد

٦ ٧٩٩٥ ٦١٠٢ ٢٤٢ الميزان التجاري  ٩ ٧٤٨١ ٠٦٧  
 949 6-719 6- 614 4-897 3-- ٤ ٧٧٦ الجارية الحواالتصافي الدخل و +

 532 3482 381 2052 4663 1 ميزان العمليات الجارية= 
 099 2-090 4- 272 1-894 1-720 2- صافي تحويل الرساميل + 

 742434 3- 109 3121 2531 1- الحاجة إلى التمويل/ القدرة على التمويل= 
 504 3-471- 235 2-567 1-852 3- صافي التمويل الخارجي+ 

 30-849 1 559-374-787-  القروض  
 930-112- 140-307-205 1-  سندات الخزينة  

 544 2-208 2- 536 1-886-860 1-  صافي إستثمارات مباشرة  

 070 3-213 4- 126 1-255-106 5- ميزان المدفوعات= 
  

يعتبر الرصيد اإليجابي في حساب العالم الخارجي عجزاً للبالد، بينما يعتبر الرصيد : مالحظة
 ً   .٢٠٠٧و ٢٠٠٣اس يكون ميزان المدفوعات قد سّجل فائضاً بين وعلى ھذا األس. السلبي فائضا

  
  

  حساب تبادل السلع والخدمات. القسم األول
  

العالم الخارجي الصادرات لجھة االستعماالت، ل في حساب تبادل السلع والخدمات مع جَّ سَ تُ 
في الفصلين الثاني والخامس من الجزء  ھذه المجاميعسبق واستعرضنا . والواردات لجھة الموارد

وإّن رصيد ھذا الحساب الذي يطلق عليه اسم الميزان التجاري له معنى أشمل من المعنى . األول
ً تقتصر على البضائع بل ال  التبادل ھذهالجاري للمصطلح ألّن عمليات  الصادرات من  تشتمل أيضا

 . الخدمات الصافية



 

انخفض العجز في تبادل السلع  ٢٠٠٢و ١٩٩٧بين . كان الميزان التجاري في لبنان في عجز دائم
مليار نتيجة ركود الواردات ونمو  ٥ ٤٤٠مليار ليرة لبنانية إلى  ٨ ٠٠٩والخدمات مع الخارج من 
 ٦ ٢٤٢ارتفع العجز من جديد ليصل إلى  ،٢٠٠٤و ٢٠٠٣العامين  في. ملموس في الصادرات

 ٢٠٠٥في العامين و. مليار، إثر نمو الواردات بنسبة تفوق نسبة نمو الصادرات ٧ ١٠١مليار ثّم 
ً على ذات المستوى ٢٠٠٦و ً  ٢٠٠٧عام . استقر العجز تقريبا مقداره  بلغ ھذا العجز مستوى قياسيا

، كان ھذا العجز يمثل ١٩٩٧عام . سبب الزيادة الكبيرة في الوارداتمليار ليرة لبنانية ب ٩ ٤٨٠
 يمّثل ھذا العجزيكن لم  ٢٠٠٢عام . من اإلنفاق الوطني% ٢٤.٨من الناتج المحلي القائم و% ٣٣
 بالتتالي ارتفعت ھذه النسب وقد. من اإلنفاق الوطني% ١٥.٩من الناتج المحلي القائم و% ١٨.٨إال 

% ٢٠.١و% ٢٥.١و ٢٠٠٦عام % ١٧.٣و% ٢٠.٩وإلى  ٢٠٠٥ام ع% ١٧.٥و% ٢١.٢إلى 
  . ٢٠٠٧عام 

  

الصادرات من  زيادة تقديراتنتيجة  ى أّن تقديرات الميزان التجاري تّم تخفيضھاتجدر اإلشارة إل
  .الخدمات الصافية

  
 

  الجارية الحواالتو ةل األولييخادمحساب ال. القسم الثاني
  
العالم الخارجي للمقيمين  قطاع ماالت، المداخيل األولية التي يدفعھال ھذا الحساب، لجھة االستعجِّ سَ يُ 

ويبّين، لجھة الموارد، رصيد حساب . الوافدة من الخارج الصافية الحواالتاللبنانيين إضافة إلى 
 .تبادل السلع والخدمات ويسّجل المداخيل األولية التي يدفعھا االقتصاد الوطني لغير المقيمين

  

وعلى غرار الميزان التجاري، فإن . ا الحساب رصيد ميزان المدفوعات الجارييساوي رصيد ھذ
من . ھذا الميزان األخير إيجابي بالنسبة إلى العالم الخارجي مما يشير إلى عجز بالنسبة للبنان

ً لتحّسن الميزان التجاري لصالح لبنان، ٢٠٠٢ إلى ١٩٩٧ ً تبعا ، سّجل الميزان الجاري انخفاضا
ً حاداً بعد أن استعادت  ٢٠٠٣وفي العام  ، أّدى ٢٠٠٤وفي العام . زخمھا الحواالتسّجل انخفاضا

الجارية إلى ارتفاع الميزان الجاري إلى المستوى الذي كان عليه  الحواالتنمو الواردات وتباطؤ 
وقد أّدى جمود الواردات والحركة القوية  .عاد ھذا الميزان لينخفض مجدداً  ٢٠٠٥عام . ١٩٩٧عام 
  .ويالت إلى لبنان إلى انخفاض الميزان الجاري إلى أدنى مستوى له منذ عشر سنواتللتح

  

  .نورد في ما يلي عرضاً لتطور عناصر ھذا الحساب
  

  المداخيل األولية) أ
   

ً اسم عوامل اإلنتاج، األجور والفوائد وغيرھا من  تشمل المداخيل األولية، التي يطلق عليھا أيضا
  .لمالمصادر دخل العمل ورأس ا

  
التي يحصل عليھا المقيمون  األجور وغيرھا من مصادر دخل العمل، تّم تقدير ١٩٩٧عام 

وقد تّم تقدير ھذه األرقام . اللبنانيون من الخارج بفضل بحث أجري حول األوضاع المعيشية لألسر
ى األجور المدفوعة أما بالنسبة إل. للسنوات التالية استناداً إلى مؤّشر تكّرر سفر اللبنانيين إلى الخارج

 .إلى غير المقيمين، فقد أخذ تطور القيمة المضافة في قطاعي الزراعة والبناء كمؤشر لتقديرھا
الجديدة التي أدخلھا مصرف لبنان على ميزان المدفوعات، تّم اعتماد  التغييراتولكن وبعد 



 

راجع الجدول ( .ر دّقةمؤشرات جديدة لتطّور ھذه المداخيل، وإنما من دون التوّصل إلى أرقام أكث
٢٨(.  
  
ن على توظيفاتھم في الخارج والفوائد المدفوعة إلى غير ياللبناني المتلقاة من المقيمين الفوائد اأمّ 

وتشير ھذه . على ميزان المدفوعاتالتغييرات تقديرھا من قبل مصرف لبنان في إطار  فيتمّ المقيمين 
ليار ليرة لبنانية عام م ١  ٢٩٧التي انخفضت من  تلقاةالتقديرات إلى تراجع واضح في الفوائد الم

، في حين سّجلت الفوائد المدفوعة للمستثمرين غير ٢٠٠٣مليار ليرة عام  ٥٤٩إلى  ١٩٩٧
ً إذ انتقلت من  ً ھاما عام  مليار  ١ ٦٥٢إلى  ١٩٩٧عام  لبنانية مليار ليرة ٩٥١المقيمين ارتفاعا

 وفي العام. مليار ١  ٧٤٧ووصلت إلى  ٢٠٠٢بعد أن كانت قد بلغت ذروتھا في العام  ٢٠٠٣
٢٠٠٤  ً  ١ ٨١٣( ولكن بقي الرصيد لصالح غير المقيمين سّجلت الفوائد المتلقاة والمدفوعة ارتفاعا

اللبنانيين تلك المقّدمة  المتلقاة من، تخّطت الفوائد ٢٠٠٥عام ولكن منذ ال). لبنانية مليار ليرة ٩٤٦ –
 ٢٧٧و ٢٠٠٥عام  مليار ليرة لبنانية ١٤٣إيجابي بلغت قيمته لغير المقيمين مّما أسفر عن فائض 

  .٢٠٠٧مليار عام  ٧٦و ٢٠٠٦مليار عام 
  

الدخل  شھدالخارجي،  القطاعالمتبادلة مع  المداخيل األوليةالفوائد تشّكل القسط األكبر من وبما أّن 
ً  الصافي الوافد لعوامل اإلنتاج ً ملحوظا فبعد  :٢٠٠١منذ العام الناتج عن القطاع الخارجي تراجعا

 ٤٧٢الدخل الوطني من  فيالخارجي  القطاعحيث ارتفعت مساھمة  ٢٠٠٠و ١٩٩٧تقّدم ما بين 
ً  وأصبح ٢٠٠١مليار عام  ١٧٧الدخل الصافي إلى  ھذا مليار ليرة لبنانية، انخفض ٧٣٩إلى   سلبيا
- ( ٢٠٠٤ عام و ) ةرة لبنانيمليار لي ٦٨٣-( ٢٠٠٣، عام )مليار ليرة لبنانية ٣٨٨-( ٢٠٠٢عام 
ً لمصلحة لبنان ٢٠٠٥عام ومنذ ال. )مليار ٥٣٤  ٧٨٤(+، عاد ھذا الدخل الصافي ليصبح إيجابيا
أنظر (). ٢٠٠٧و ٢٠٠٦، ٢٠٠٥بالتتالي في األعوام  ليرة لبنانية مليار ٦٣٣+و ٥٦٥+، مليار

  ).٢٩ الجدول
  

 الجارية الصافية الحواالت) ب
 

الوافدة، غير أّنه ليس ھناك أيّة إحصاءات جدّية عن طبيعة  لحواالتالطالما استفاد لبنان من تدّفق 
الجارية تقضي باعتبار كل  الحواالتكانت الطريقة المعتمدة لتقدير . ومقدارھا الحواالتھذه 

وتوزيع ھذه  حواالتعلى أنھا " الخطأ والسھو"األموال المتبقية في ميزان المدفوعات أي تحت باب 
رأسمالية بحسب الظروف العامة والسيما وضع  حواالتجارية و حواالتن األموال المتبقية بي

الرأسمالية، مع  الحواالتالجارية و الحواالتلتوزيع الناتجة بين وجاءت مفاتيح ا. االستثمارات
 ؛١٩٩٩عام  ٠.٨/٠.٢ ؛٢٠٠٤و ١٩٩٨ ، ١٩٩٧ في ٠.٧/٠.٣: تعديل بسيط، على الشكل التالي

ثالثة  ؛٢٠٠٣ثلث عام /ثلثين؛  ٢٠٠١ عام ٠.٩/٠.١ ؛ ٢٠٠٢و ٢٠٠٠في العامين  ٠.٨٥/٠.١٥
 .٢٠٠٦عام  ٠.٦/٠.٤؛ وأخيراً ٢٠٠٧و ٢٠٠٥ين ربع في العام/ أرباع

  
وفي . ٢٠٠٢و ١٩٩٧ميل نحو االنخفاض ما بين يالخارجية الصافية  حواالتلل االتجاه العام كان

اعتبار أن ھذا االنخفاض قد أثر ظّل ميل االستثمارات في لبنان إلى االنخفاض، كان من الطبيعي 
، تبّين من الفائض ٢٠٠٣في العام و. الجارية الحواالتعلى  منهالرأسمالية أكثر  الحواالتعلى 

ً لزيادة اإليرادات النفطية الحواالتالكبير في ميزان المدفوعات أّن  . إلى لبنان كانت ضخمة تبعا
 الحواالت، اعتبرت الزيادة في االرتفاع نحواالستثمارات في القطاع الخاص  اتجاهونظراً إلى 

ثبت ھذا الوضع على حاله في . الجارية الحواالتالرأسمالية أكثر اھمية من الزيادة التي سّجلتھا 
ً جديداً  ٢٠٠٦أّما العام  .ولكن بمستوى أضعف ٢٠٠٥و ٢٠٠٤العامين  فقد شھد مستوى قياسيا



 

% ٦٠رأسمالية و حواالتشكل  فيمنھا % ٤٠) آالف مليار ليرة لبنانية ١٠أكثر من ( حواالتلل
   .جارية حواالت في شكل

  
من  المتلقاةالجارية الصافية معاشات التقاعد وغيرھا من المنافع االجتماعية  الحواالتإلى  ُتضاف
بفضل البحث عن  ١٩٩٧عام مليار ليرة لبنانية  ٢٣تّم تقدير ھذه المدفوعات بـ وقد. الخارج

  .في السنوات التي تلتھا المستوىواعتبرت أنھا بقيت على ھذا  األوضاع المعيشية لألسر
  
  

 الرأسمالية الحواالتحساب . القسم الثالث
  

 ماليةرأسال الحواالتيبّين ھذا الحساب، لجھة الموارد، الميزان الجاري، ويبّين، لجھة االستعماالت، 
  .الصافية

  

 :الجارية الحواالتالتي استعملت لتقدير ھا ذاتالرأسمالية الصافية وفق الطريقة  الحواالتتم تقدير 
ارجية الرأسمالية الخ الحواالتإلى إظھار انخفاض في  ھذهوأّدت طريقة التقدير . انظر القسم السابق
 عام مليار ٤٩٤إلى  ١٩٩٧ليار ليرة لبنانية عام م ١ ٨٩٥من : ٢٠٠٢و ١٩٩٧الصافية ما بين 

 آالف ٤أكثر من ( ٢٠٠٦تبلغ أوجھا في العام ل الحواالتزادت ھذه  ٢٠٠٣ومنذ العام  .٢٠٠٢
  .٢٠٠٧عام  مليار ٢ ٠٩٩ثم عادت وتراجعت إلى ) مليار ليرة لبنانية

    

القدرة من حيث القيمة المطلقة ونظراً إلى التوازن العام للحسابات، يساوي رصيد ھذا الحساب 
ً ما بين  كان. أو احتياجات ھذا االقتصاد التمويليةلالقتصاد الوطني  التمويلية ھذا الرصيد إيجابيا
  .٢٠٠٦و ٢٠٠٣في ما خال العامين  ٢٠٠٧- ١٩٩٧

  
  

 الحساب المالي. القسم الرابع
 

تغّير ديون العالم الخارجي االستعماالت ولجھة الموارد  يسّجل الحساب المالي تغير الديون لجھة
وقد تّم . حتياجات التمويليةاالاو  القدرةويساوي رصيد الحساب المالي تماماً . تجاه االقتصاد الوطني

 . تبيان المبالغ الصافية لكل فئة من الديون
  

 :االستعماالتلجھة  نجد
  

 األوراق المالية غير األسھم  )أ (
وقد قّدر مصرف  .تغّير في محفظة سندات الخزينة اللبنانية التي يملكھا غير المقيميناليقصد بھا 

 .لسادس، الفقرة بانظر الفصل السابق، القسم ا .لبنان ھذه المبالغ
  

 القروض )ب (
و غيرھا من الھيئات  ھنا نجد فقط االستدانات الخارجية التي يقوم بھا مجلس اإلنماء واإلعمار

 .العامة
  

 األسھم والمساھمات )ج (
. من االمالك المبنية يةمؤسسات االنتاجاليتكون الجزء األكبر من حقوق غير المقيمين على ملكية 

، تّم تقدير تغّير تلك الحقوق في ١٩٩٧إطار وضع الحسابات للعام واستناداً إلى تقدير أجري في 



 

السنوات التالية بشكل نسبي مع االستثمارات المباشرة التي سّجلھا مصرف لبنان في تقديراته 
 .لعناصر ميزان المدفوعات

  
 ازلجھ، التغّير الصافي للموجودات الخارجية لالقدرة التمويليةإضافة إلى  الموارد لجھةنسّجل، 

ويمثل ھذا التغّير، بحسب تعريفه المتعارف عليه، ". النقد والودائع"المصرفي اللبناني تحت باب 
  . الرصيد النھائي لميزان المدفوعات

  
ً عام  سّجلميزان المدفوعات  أنّ  مّما تقّدم نالحظ ً عام و ٢٠٠١عجزاً قويا تبعاً  ٢٠٠٢فائضا

 ،٢٠٠٣في العام  .٢للبنانية تنفيذاً لقرارات باريسالمساھمة الھيئات األجنبية في تمويل الخزينة 
ً أكثر أھمية  المزدوج الستمرار عمليات شراء سندات فعل التأثير بسّجل ميزان المدفوعات فائضا

وعلى الرغم من  ٢٠٠٤في العام  .الجارية الحواالت أوالرأسمالية  الحواالتالخزينة ومساھمة 
ميزان المدفوعات أخّف من الفترة السابقة بسبب االرتفاع الھام، كان الفائض في  الحواالتمقدار 

، نجم الفائض في ٢٠٠٥عام ومنذ ال ".يورو بوندز"القوي في االستيراد واكتتابات أقّل في سندات 
  .وال سيما في قطاع العقاراتميزان المدفوعات عن عودة االستثمارات المباشرة 

  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  خاتمة

  
  
 



 

وفق األساليب التي تّم اعتمادھا في  ٢٠٠٧إلى  ٢٠٠٣سابات اإلقتصادية لألعوام إّن وضع الح
، أتاح تقييم تطّورات االقتصاد الكلّي من جھة وسّھل من ٢٠٠٢إلى  ١٩٩٧وضع حسابات األعوام 

جھة أخرى تحديد التغّيرات التي طرأت على خصائص االقتصاد والنظام المالي في لبنان، وقياس 
نورد في ما يلي . األحداث السياسية على النشاط االقتصادي خالل ھذه األعوام مدى تأثير أھم

  :باختصار أھم الوقائع المستخلصة من ھذه الحسابات
  

يتمّيز االقتصاد اللبناني بشيء من الصالبة تجاه التغّير في الطلب الذي يوثر أكثر في   )أ(
  الواردات

 

بته عن اللذين شھدا نمواً  ٢٠٠٧و ٢٠٠٤في العامين  ّل نس واً تق ائم نم ي الق اتج المحل اً، سّجل الن قوي
% ١٠.٤ و  ٢٠٠٤عام % ٩.١تة بنسبة مقابل زيادة الطلب باألسعار الثاب% ٧.٥: نسبة نمو الطلب

ام  داخلي. ٢٠٠٧ع ى تراجع النشاط ال ؤدي انخفاض الطلب بالضرورة إل ة أخرى، ال ي . ومن جھ
الي بنسبة الرغم م، وب٢٠٠٦و ٢٠٠٥وھكذا في العامين  % ٠.٥ و%     ١ن تراجع الطلب اإلجم

اً  اد إيجابي و االقتص ّدل نم ي مع ة بق ة الحقيقي ث القيم ن حي ام % ١(+م ام % ٠.٦+و ٢٠٠٥ع ع
٢٠٠٦.(  

  

وھكذا : وبخالف ذلك، فإّن أّي تغير في الطلب يؤدي إلى تغّير أكبر في الواردات في ذات االتجاه
. ٢٠٠٧عام % ١٧.٢و ٢٠٠٤عام % ١٣.٤الحقيقية بلغ معدل نمو الواردات من حيث القيمة 

حيث كان الطلب اإلجمالي في تراجع، انخفضت كميات السلع  ٢٠٠٦و ٢٠٠٥وخالل العامين 
  %.٣.٢و% ٥.٧المستوردة بالتتالي إلى 

  

بحسب الظروف، تعّزز حركة االستثمارات والطلب الخارجي الدور المھيمن الذي يلعبه   )ب(
  ّير الطلب او تضعف ھذا الدوراالستھالك الخاص في تغ

  

، ساھم الطلب من قبل األسر واالستثمارات والطلب الخارجي بنسب شبه متساوية في ٢٠٠٤عام 
ً كانت مساھمة الصادرات ٢٠٠٧وعام . زيادة الطلب اإلجمالي ، السنة الثانية التي شھدت نمواً قويا

األمام بنسبة متساوية أو أكثر من أقل أھمية، وقد ساھمت االستثمارات في دفع عجلة النمو إلى 
  ).٤٨راجع الجدول (مساھمة اإلستھالك 

  
  ٤٨ جدول

ً  /مساھمة مختلف مكونات الطلب في نمو ھذا الطلب بالنسبة المئوية    سنويا
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣ مكونات الطلب

 3.8 1.2- 1.1-2.73.1 االستھالك الخاص
 0.5 0.3 0.40.0-0.2 االستھالك العام

 4.0 0.5 0.6-1.03.1 تكوين الرأسمال الثابت والتغّير في المخزون
 2.1 0.1- 1.53.30.7  التصدير

 10.4 0.5- 1.0-5.59.1الطلب اإلجمالي
  نة على قيمة الطلب اإلجماليفي نمو الطلب تحتسب من خالل ضرب نمو المكونة بنسبة قيمة ھذه المكو إن المساھمة: مالحظة

  
  مرار نمو االستثمارات الخاصةاست  )ج(

  
) من حيث القيمة% ١١.٩(+ ٢٠٠٣بعد فترة من التراجع، استعادت االستثمارات زخمھا بقّوة عام 

ويعود السبب %). ٠.١(+ ٢٠٠٥وشھدت جموداً عام %) ٢٣.٤(+ ٢٠٠٤وتابعت تطّورھا عام 



 

ر أّن التكوين القائم غي. وراء ھذا الجمود إلى تراجع االستثمارات العامة وانخفاض المخزونات
من % ٥.٦+حيث القيمة، من% ٩.٥(+لمال الثابت في المؤسسات الخاصة استمر في النمو الرأس 

، وبالرغم من العدوان ٢٠٠٦وعام . بفضل تدفق الرساميل األجنبية بدافع توظيفھا) حيث الحجم
% ٣.٥لحقيقية بنسبة االسرائيلي على لبنان، زادت االستثمارات الخاصة والعامة من حيث القيمة ا

  ).ذا ما استثينا زيادة المخزوناتإ% ٢١% (٢٥نسبته  بلغت ٢٠٠٧وسجلّت معّدل نمو قياسي عام 
  

  
  

  
ازداد الفارق البنيوي بين اإلنفاق الوطني واالنتاج الداخلي بنسبة طفيفة خالل السنوات ) د(

  ةاألخير
  

والذي أّدى إلى تخفيف الفارق من حيث القيمة  ٢٠٠٢- ١٩٩٧بعد التطّور الذي شھدته السنوات 
ما % ٢٢و% ٢١النسبية بين اإلنفاق الوطني والناتج المحلي القائم، ارتفع ھذا الفارق ليتراوح بين 

 معدل نمو الموارد
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ى إل ١٩٩٧من الناتج المحلي القائم عام % ٣٣.٠بعد أن كان قد تراجع من  ٢٠٠٦و ٢٠٠٣بين 
ويأتي ھذا التطّور نتيجة االختالف الكبير القائم بين تطّور مختلف القطاعات . ٢٠٠٢عام % ١٨.٥

  .االقتصادية وأسعار االستيراد واإلنتاج
  

من % ٢٤.٨وفي المقابل، فإّن العجز التجاري في السلع والخدمات الذي كان يغّطي في األصل 
وقد تراوحت ھذه . ٢٠٠٢ذا اإلنفاق عام من ھ% ١٥.٦تراجع إلى  ١٩٩٧اإلنفاق الوطني عام 

  .٢٠٠٧عام % ٢٠.١ثم عادت وارتفعت إلى  ٢٠٠٦عام % ١٨و ٢٠٠٣عام %  ١٧النسبة بين 
 

 
 استمرار ضعف قطاعات إنتاج السلع) ه(
 

 ٢٠٠٥و ١٩٩٧انخفضت حصة قطاع الزراعة من الناتج المحلي القائم باستمرار بين األعوام 
من دون أن  ٢٠٠٧و ٢٠٠٦ت وارتفعت في العامين ثم عاد% ٥.٢إلى % ٦.٧لتتراجع من 

غير أّن حصة الصناعات من الناتج المحلي القائم استمرت في التراجع %. ٦تتخّطى بكثير ما نسبته 
ويعزى السبب األكبر في ھذا التراجع إلى . ٢٠٠٧عام % ٨.١إلى  ١٩٩٧عام % ١٣.٧لتھبط من 
وفي المجموع، بلغت نسبة مساھمة ھذين القطاعين . ير في القيمة المضافة لقطاع الطاقةالتدھور الكب

وجدير بالذكر أنه لو تبعت أسعار عوامل االنتاج %. ١٥حوالى  نذ ذلك الوقتين للسلع مالمنتج
االتجاه ذاته الذي تبعته أسعار مجموع القيم المضافة، بدالً من أن تنخفض أو تجمد، لشھد قطاع 

 .نمواً أكبر اعةالصن
  

 موارد االنفاق الوطني
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عجز في التجارة الخارجية
 



 

  
  

انعكاس ارتفاع أسعار االستيراد جزئياً على أسعار االستھالك ) و(  
  

وقد نجم ھذا  ٢٠٠٢و ١٩٩٧بين % ٤.١كانت أسعار استيراد الوحدات قد تراجعت بمعدل 
الت األجنبية الرئيسية االنخفاض بجزئه األكبر عن ارتفاع قيمة الليرة اللبنانية بالمقارنة مع العم

، بدأت الليرة اللبنانية المرتبطة بالدوالر األميركي تفقد ٢٠٠٣وعام . وانخفاض أسعار المواد األولية
قيمتھا في حين استعادت أسعار المواد األولية ميلھا إلى االرتفاع، ما أّدى إلى ارتفاع أسعار 

ع الميل ذاته حيث أّن أسعار االستھالك سّجلت أّما األسعار الداخلية فلم تتب%. ٥.٦االستيراد بنسبة 
إلى  ٢٠٠٤من  :وقد ثبت ھذا األمر على حاله خالل األعوام التي تلت%. ٣.٦ارتفاعاً ال يزيد عن 

ً في حين ارتفعت أسعار االستھالك % ٧ارتفعت قيم وحدات السلع المستوردة بمعّدل  ٢٠٠٧ سنويا
ً % ٣.٣بمعّدل لم يزد عن    .سنويا

  

  

معدل نمو األسعار
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  يةالخارج إرتباط أوثق بالحواالت  )ز(
 

ى دائماً بفضل المداخيل والحواالت الخارجية  كان العجز في تبادل السلع والخدمات مع الخارج ُيَغطَّ
التي ساھمت في تمويل االقتصاد الوطني إّما بشكل مباشر وإّما بشكل غير مباشر من خالل 

وبعد فترة من التراجع، استعادت الحواالت المقّدرة عدا . األسر المساھمة في تكوين اّدخار
وبالتالي ارتفعت حصة المداخيل . ٢٠٠٣المباشرة حركتھا وانتعاشھا منذ العام  تاالستثمارا

% ١٥.٦و ٢٠٠٣عام % ١٣.٦والحواالت الخارجية الجارية من الدخل الوطني المتاح القائم إلى 
 .٢٠٠٢عام % ٧.٥إلى  ١٩٩٧عام % ١٨.٦ت من بعد أّن كانت قد انخفض ٢٠٠٧ عام

 

 
 

ً بقي ميزان ال  )ح(  مدفوعات إيجابيا
  

إّن الحواالت الجارية او الرأسمالية الھامة المصحوبة في غالب األحيان باستثمارات مباشرة أو 
لى حصول فائض في ميزان باكتتابات في سندات الخزينة سّدت عجز الميزان التجاري مّما أّدى إ

، أّدى انخفاض الواردات نتيجة تدني الطلب إلى تحقيق ٢٠٠٦و ٢٠٠٥وفي العامين . المدفوعات
زيادة الحواالت بفعل  ٢٠٠٦وكانت نسبة ھذا الفائض أكبر في العام . فائض في ميزان المدفوعات

رغم من الزيادة ، ساھمت الحواالت في تحقيق فائض بال٢٠٠٧وفي العام  .وتراجع الواردات
  .دات والعجز في الميزان التجاريالكبيرة في الوار

تكوين الدخل الوطني المتاح القائم
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 ٢٠٠٤العام زيادة اإلّدخار الوطني مقارنة ب) ط(
  

بعد أن كان قد بلغ أوجه في العام  ٢٠٠٢و ١٩٩٩بنسبة كبيرة بين  اإلّدخار الوطني الصافي تراجع
وبفضل استعادة النشاط وبخاصة بفضل  ٢٠٠٣وفي العام ). مليار ليرة لبنانية ٤ ٤٧٦( ١٩٩٨

بفعل  ٢٠٠٤الفائض في ميزان المدفوعات، تطّور اإلدخار الوطني بنسبة كبيرة ثم تراجع قليالً عام 
حّثت األسر  ٢٠٠٦و ٢٠٠٥وإّن األحداث السياسية التي شھدھا العامين . ازدياد نفقات االستھالك

، سّجل الدخل المتاح معدل نمو يفوق معدل ٢٠٠٧وعام .  ستھالكعلى اإلدخار أكثر منه على اال
ً بلغ  مليار ليرة لبنانية ليستأثر بما نسبته  ٧ ٩٢٥نمو االستھالك وسّجل اإلّدخار مستوى قياسيا

  .من الدخل الوطني المتاح القائم% ١٧.٧
  

  استمرار االفتقار إلى مساھمة المصارف في تمويل االستثمارات الخاص )ي(
  
لتصبح  ١٩٩٧ت مساھمة الجھاز المصرفي في تمويل االستثمارات الخاصة بالتراجع منذ العام بدأ

وقد استثمر فائض سيولة المصارف في سندات خزينة أو تم توظيفه في الخارج . ٢٠٠٣سلبية عام 
، استعادت القروض المصرفية للقطاع الخاص ٢٠٠٤وفي العام . أو تجميده لدى مصرف لبنان

ً ومّثل  زخمھا وأصبح ، عادت ٢٠٠٥عام منذ ال و. من استثمارات ھذا القطاع% ٢٠تغّيرھا إيجابيا
التغّير +التكوين القائم لرأس المال الثابت(استثمارات القطاع الخاص  ھذه القروض لتتراجع مقابل

انخفضت مساھمة المصارف التجارية في تمويل المؤسسات إلى ما نسبته وبالتالي : )في المخزون
١٠.%  
  
  
  
  
  

 ة العامةاستمرار انخفاض عجز الموازن) ك(
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فبعد أن تراوحت نسبة العجز . ٢٠٠٣، استمر العجز العام في االنخفاض الذي بدأ عام ٢٠٠٥عام 
فقط من % ١٢.١وصل إلى  ٢٠٠٢- ١٩٩٧من الناتج المحلي القائم ما بين % ٢٠و% ١٥بين 

، بعد أن كان قد ارتفع إلى ٢٠٠٧م عا% ٥.٧و ٢٠٠٥عام %  ٦و ٢٠٠٣الناتج المحلي القائم عام 
 يةالتمويل من القدرة إالّ نسبة صغيرة منذ ذلك الوقتوبالتالي لم تستلزم تغطيته . ٢٠٠٦عام % ٧.٦

  .الداخلية والخارجية
  

الخزينة إلى  ال يشمل سلفات ة الذيھو عجز الموازن في الفقرة السابقةالعجز المشار إليه  ولكن
ة على أساس أنھا إعانات للمؤسسات أدرجت ھذه السلفات في الموازنلو و .كھرباء لبنان مؤسسة

  .من الناتج المحلي القائم% ٩ما نسبته  ٢٠٠٧العامة لََتجاوز العجز عام 
  

  عبء الدين العاماستمرار أھمية  )ل(
  

المقّدمة على خدمة الدين العام في عمليات التوزيع ) ما عدا ھامش المصارف(إّن الفوائد الصافية 
من % ١٤١فھي كانت تشكل : ثانوي بقيت مھيمنة على الرغم من التراجع الملموس الذي سّجلتهال

وقد . ١٩٩٧االقتطاعات اإللزامية من الدخل بشكل ضرائب مباشرة واشتراكات اجتماعية عام 
عام % ١٣٧وانخفضت إلى  ٢٠٠٣عام % ١٧٤و ٢٠٠٢عام % ١٧٥ارتفعت ھذه النسبة إلى 

  .٢٠٠٧عام % ١٠٨، لتعود وترتفع إلى ٢٠٠٦و ٢٠٠٥عامي % ١٠٦و ٢٠٠٤
  


