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  ٢٠٠٥ تموزبيروت، 



 ٢
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  تمهيد
 



 ٤

٢٠٠٢ / ٥٠قم قرار ر  
 تأليف لجنة إلنشاء قاعدة بيانات للحسابات

٢٠٠١-١٩٩٧القومية للسنوات   
 
 

 إن رئيس مجلس الوزراء،
لس جتسمية السيد رفيق الحريري رئيساً لم (٢٦/١٠/٢٠٠٠ تاريخ ٤٣٣٥بناء على المرسوم رقم 

 الوزراء
.بناء على اقتراح وزير االقتصاد والتجارة  

 
 

:يقرر ما يأتي  
 

:تؤلف لجنة توجيهية قوامها السادة: دة األولىالما  
رئيساً  وزير االقتصاد والتجارة-
عضواً  ممثل عن وزير المالية-
عضواً  ممثل عن إدارة اإلحصاء المركزي-
عضواً  ممثل عن مصرف لبنان-
عضواً  ممثل عن المكتب الوطني لالستخدام-

 
.٢٠٠١-١٩٩٧ات للحسابات القومية للسنوات  مهمتها االشراف على إنشاء قاعدة بياننتكو  

 
المادة الثانية: يمكن لرئيس اللجنة أن يستعين بأي شخص أو مؤسسة تتمتّع بالخبرات والكفاءات 

.الالزمة لتنفيذ المهمة المشار إليها أعاله  
 

المادة الثالثة: تقوم اللجنة عند انتهاء مهمتها بنقل قاعدة البيانات إلى إدارة اإلحصاء  
.المركزي  

 
 المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار عندما تدعو الحاجة.

 
٢٠٠٢ أيار ٢٠بيروت في   

 
 

 رئيس مجلس الوزراء
 رفيق الحريري 
 
 
 
 



 ٥

 الفهرس
 

 الصفحة
المقدمة ١١
 األول حساب السلع والخدماتالجزء ١٣

 
 لمحليالفصل األول االنتاج ا  ١٦
    لدواجنا الزراعة وتربية ١ القسم        ١٧
  قطاع الطاقة والمياه٢القسم         ٢١
 الصناعة ٣القسم         ٢٣
 البناء ٤القسم         ٢٧
 النقل والمواصالت ٥القسم         ٢٨
 التسويقيةالخدمات  ٦القسم         ٣٠
 التجارة ٧ القسم        ٣٥
 التسويقيةالخدمات غير  ٨القسم         ٣٨
  الواردات انيالفصل الث ٤١
 االستهالك الفصل الثالث ٤٧
 استهالك األسر ١القسم          ٤٧
 االستهالك العام ٢القسم          ٥٥
 والتغير في المخزونالتكوين القائم لرأس المال الثابت  الفصل الرابع ٥٧
 التكوين القائم لرأس المال الثابت ١القسم          ٥٧
 تغير في المخزونال ٢القسم          ٥٩
 الصادرات الفصل الخامس ٦٠

  
 تكاملةالم الحسابات الجزء الثاني ٦٥

  
  لالقتصاد الوطنيتكاملةالحسابات الم الفصل األول ٦٩
  حساب االنتاج١القسم          ٧٠
  وتخصيصه حساب استثمار الدخل٢القسم          ٧٣
 لدخل ل حساب التوزيع الثانوي٣القسم          ٧٦
  الدخلعمال حساب است٤القسم          ٨٠
  حساب رأس المال٥القسم          ٨١
 الحساب المالي ٦القسم          ٨٢
 حسابات الجزء المتبقي من العالم وميزان المدفوعات الفصل الثاني ٨٧
  حساب العمليات على السلع والخدمات١القسم          ٨٧
 ب الدخل األولي والتحويالت الجاريةحسا ٢القسم          ٨٨
  حساب التحويالت برأس المال٣القسم          ٨٩
  الحساب المالي٤القسم          ٩٠

  



 ٦

 الخالصة ٩١
  

 الملحقات ٩٣
  

  المنهجية١الملحق  ٩٥
  

  جدوال الحسابات األساسية٢الملحق  ١٠٦
  

 حصائيةاإل المصادر ٣الملحق  ١٢٧
 

جداولالئحة ال  
 

 الجداول التي تتخلّل النصوص
حساب السلع والخدمات ١ ١٣  
تنسبة التغير السنوي في األسعار واألحجام في العمليات على السلع والخدما ٢ ١٤
القيمة المضافة حسب القطاعات االقتصادية ٣ ١٦
٤ ١٧ ر توزيع الناتج المحلي ونسبة النمو حسب القطاعات االقتصاديةتطو
اب إنتاج قطاع الزراعة وتربية الحيواناتحس ٥ ١٨
تطور االنتاج النباتي والحيواني ٦ ١٩
ج الزراعي وأحجامهاتطور أسعار اإلنت ٧ ٢٠
ياهمحساب إنتاج قطاع الطاقة وال ٨ ٢١
٩ ٢٢ ياهمر إنتاج  الطاقة والتطو
١٠ ٢٢ ياهمر أسعار وأحجام إنتاج  الطاقة والتطو
لقطاع الصناعيحساب إنتاج ا ١١ ٢٣
١٢ ٢٤ ر إنتاج القطاع الصناعيتطو
١٣ ٢٥ ه وأحجامر أسعار إنتاج القطاع الصناعيتطو
االستهالك الوسيط في الصناعة حسب نوع المنتوج المستهلك تطور ١٤ ٢٦
تطور أسعار المنتوجات المستهلكة  في الصناعة ١٥ ٢٦
حساب إنتاج قطاع البناء ١٦ ٢٧
١٧ ٢٧ ألسعار في  قطاع البناءر اتطو
حساب إنتاج قطاع النقل والمواصالت ١٨ ٢٨
تطور إنتاج قطاع النقل والمواصالت حسب نوع الخدمة ١٩ ٢٩
تطور اسعار خدمات النقل والمواصالت ٢٠ ٢٩
حساب إنتاج قطاع الخدمات التسويقية ٢١ ٣١
ة حسب نوعهايتطور إنتاج قطاع الخدمات التسويق ٢٢ ٣٢
تطور أسعار الخدمات التسويقية ٢٣ ٣٢

 
٣٦ 

الرسوم على السلع المستوردة، هوامش وخدمات التجارة الخارجية محتسبة في  ٢٤
 ٢٠٠٢-١٩٩٧قيمة انتاج قطاع التجارة 

تطور نسب الرسوم والهوامش التجارية ٢٥ ٣٧



 ٧

حساب إنتاج قطاع التجارة ٢٦ ٣٨
تسويقيةاحتساب قيمة إنتاج الخدمات غير ال ٢٧ ٣٩
حساب إنتاج قطاع الخدمات غير التسويقية ٢٨ ٤٠
٢٩ ٤١ ر االستيرادتطو
استيراد السلع حسب نوعها ٣٠ ٤٢
٣١ ٤٣ ر مؤشر أسعار القطع  للعمالت األجنبيةنسبة تغي
٣٢ ٤٣ ر  أسعار المنتوجات المستوردةنسبة تغي
استيراد السلع حسب جهة استعمالها ٣٣ ٤٥
فة حسب جهة االستعمالر أسعار المنتوجات المستوردة المصنّتغينسبة  ٣٤ ٤٦
٣٥ ٤٧ ر استهالك األسر حسب نوع المنتوجات المستهلكةتطو
نسبة تغير أسعار المنتوجات المستهلكة محلياً ٣٦ ٤٨
تطور استهالك األسر للمواد الغذائية حسب نوعها ٣٧ ٤٩
٣٨ ٤٩ ر أسعار المواد الغذائيةنسبة تغي
 حسب نوعها غير المعمرة استهالك األسر للمنتوجات الصناعية٣٩ ٥٢
٤٠ ٥٢ ر أسعار بعض المنتوجات الصناعيةنسبة تغي
٤١ ٥٤ حسب نوعهار استهالك األسر للخدمات اإلجتماعيةتطو 
  نسبة تغير أسعار الخدمات اإلجتماعية٤٢ ٥٤
  دمات اإلجتماعية العامةالختقدير كلفة  ٤٣ ٥٦
رأسمال الثابت حسب النوعل  القائمتكوينال ٤٤ ٥٧
  نسبة تغير  أسعار الرأسمال الثابت ٤٥ ٥٧
 توزيع تكوين الرأسمال الثابت على القطاعي الخاص والعام ٤٦ ٥٨
  التغير في المخزون ٤٧ ٥٩
٤٨ تصدير السلع والخدمات ٦٠
  تصدير السلع والخدمات إلى الخارج حسب نوعها ٤٩ ٦١
   تغير أسعار الصادراتنسبة ٥٠ ٦٢

  ة لإلقتصاد الوطنيتكامللحسابات الما ٥١ ٦٦
  حسابات العالم الخارجي ٥٢ ٦٨
  تطور الكتل اإلقتصادية الرئيسية ٥٣ ٦٩
  تطور الكتل اإلقتصادية الرئيسية ٥٤ ٧١
  رسوم االستهالك حسب نوعها ٥٥ ٧٢
  اإلعانات إلى مؤسسات اإلنتاج العامة ٥٦ ٧٢
  لناتج المحلي القائم على عوامل اإلنتاجتوزيع ا ٥٧ ٧٤
  احتساب الفوائد المدفوعة من قبل مؤسسات اإلنتاج ٥٨ ٧٥
  تكوين الدخل الوطني القائم ٥٩ ٧٦
  توزيع الضرائب المباشرة حسب نوعها ٦٠ ٧٧
   الضمان اإلجتماعي حسب الجهة المشتركةمناالشتراكات  ٦١ ٧٧
  هاالتقديمات اإلجتماعية حسب نوع ٦٢ ٧٨
  التحويالت الجارية المقبوضة  حسب نوعها ٦٣ ٧٩
  إحتساب الدخل الوطني القائم المتاح ٦٤ ٧٩



 ٨

   المتاح والوفرعلى العمالء اإلقتصاديين القائم الدخل الوطنيتوزيع ٦٥ ٨٠
  على العمالء اإلقتصاديينإلى التمويل )  -(أو الحاجة  (+)  القدرة توزيع ٦٦ ٨١
  نقدية والموجودات الخارجية الصافيةغير الكتلة الت ٦٧ ٨٣
  تغير السندات الخارجية حسب الجهة المستكتبة ٦٨ ٨٤
  تغير التسليفات والقروض حسب نوعها ٦٩ ٨٥
  اإلقتصادي لقطاع الخاص حسب حسب النشاطل تغير التسليفات المصرفية ٧٠ ٨٦
  تطور مختلف األرصدة لميزان المدفوعات ٧١ ٨٧

 
  ساسيةجداول الحسابات األ

  ١٠٦  جداول االستعماالت والموارد للسلع ولخدمات ١
  ١٠٧  المنتجات الزراعية  ١,١   
  ١٠٨  المنتجات الحيوانية ١,٢   
  ١٠٩   الطاقة والمياه١,٣   
  ١١٠  منتجات الصناعات الغذائية والزراعية ١,٤   
  ١١١    منتجات من النسيج والجلود واأللبسة١,٥   
  ١١٢  يةلزفلن المعادن غير ا م المنتجات ١,٦   
  ١١٣   والتجهيزات واآلالت  الفلزية من المعادن  المنتجات ١,٧   
  ١١٤   والمواد الكيماوية والمطاط   من الخشبالمنتجات ١,٨   
  ١١٥  المفروشات ١,٩   
  ١١٦   األخرىالمنتجات ١,١٠   
  ١١٧  األبنية واألشغال العامة ١,١١   
  ١١٨  التالنقل والمواص ١,١٢   
  ١١٩  الخدمات التسويقية ١,١٣   
  ١٢٠  جداول المدخالت والمخرجات لحسابات السلع والخدمات ٢
    حسابات اإلدارات العامة ٣

  ١٢٦  حسابات اإلدارة المركزية ٣,١   
  ١٢٨   الحسابات الموحدة لإلدارات العامة٣٫٢    
     حسابات المؤسسات المالية٤
  ١٢٩                                                            لتجارية  حسابات المصارف ا٤٫١   
  

  جداول الملحق اإلحصائي
I.١٣١  النشاط حسب ٣٠/٠٦/١٩٩٧ عدد المقيمين بتاريخ ١  
I.١٣١   عدد العاملين المقيمين حسب القطاع والوضع٢  
I.١٣١   حرآة السكان المسجلة٣  

II.١٣٢  نباتي اإلنتاج ال١  
II.١٣٣   الحيوانينتاج اإل٢  

III.١٣٤                                     أهم المنتجات النفطية المستوردة١  



 ٩

III.١٣٤                                                    استهالك الكهرباء٢  
III.١٣٤  استثمار كهرباء لبنان/  حساب إنتاج ٣  
IV.١٣٥  ١٩٩٨ية للصناعة للعام  المعطيات األساس١  
IV.١٣٦   استيراد مواد أولية للقطاع الصناعي٢  
V.١٣٧                  ):نقابة المهندسين( رخص بناء مسجلة ١  
V.١٣٧  للترابالبيع المحلي  ٢  
V.١٣٧   استيراد المواد األولية للبناء ٣  

VI.١٣٧                                مرفأ بيروتالمفرغة والمشحونة فيع ئالبضا ١  
VI.١٣٧   مطار بيروتا منعدد المسافرين الذين غادرو ٢  

.VI ١٣٧   السيارات العمومية المسجلةعدد ٣  
VI.١٣٧   إيرادات المديرية العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية         ٣  

VII.١٣٨  ١٩٩٧ لعام رئيسية إيجارات المساكن ال١  
VII.١٣٩  ة وطالب مسجلينعدد تالمذ: تعليمال ٢  
VII.١٣٩                          اإلدارات  العامة على الصحةالنفقات:  الصحة ٣  
VII.١٣٩   خدمات قطاع التأمين٤  
VII.١٣٩   قدوم المسافرين األجانب٥  

VIII.مصنفةً حسب تصنيف المحاسبة زنة الدولةوامواإليرادات ل النفقات  ١ 
  الوطنية

١٤٠  

VIII.١٤١                                               الخزينة عمليات ٢  
VIII.١٤١   الدين العام٣  
VIII.١٤٢  العامةزانة الدولة إلى اإلدارات واتحويالت من مال ٤  
VIII.١٤٣   حسابات مجلس اإلنماء واألعمار٥  
VIII.١٤٤   حسابات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي٦ 
VIII.١٤٥ األصول الثابتة المادية احتساب استهالك ٧ 

IX.١٤٦  وفقا للمصادر١٩٩٧ مداخيل األسر عام ١ 
IX.١٤٧  ١٩٩٧ األسر عام نفقات ٢ 
X.ر الوضع النقدي١١٤٩  تطو  
X.ر سعر صرف الدوالر األميركي٢١٤٩  تطو  
X.١٤٩  ة االقتصادياتلقطاععلى ا توزيع التسليفات المصرفية ٣  

XI.١٥٠   وفق فرع اإلنتاج                   السلع المستوردة مصنفة١ً 
XI.١٥٢ لا االستعمجهة السلع المستوردة مصنفةً وفق ٢ 
XI.١٥٢  المؤشر التجاري للصرف٣ 
XI.١٥٢               تطور الصادرات٤ 
XI.١٥٣ إعادة التصدير والترانزيت                                  تطور ٥ 
XI.١٥٣ ق بلد المنشأ تطور االستيراد وف٦ 

.XII١٥٤  المؤشر الرسمي ألسعار االستهالك               ١ 



 ١٠

.XIIالمؤشر ألسعار االستهالك وفق معطيات غرفة بيروت للتجارة ٢ 
والصناعة والزراعة                                                       

١٥٤ 

.XII١٥٦           مؤشر أسعار السلع المستوردة ٣ 

.XII١٥٨       مؤشر أسعار القطع                   ٤ 
  



 ١١

  مقدمة
 

  
تلبي الحسابات االقتصادية حاجة ملحة أكثر فأكثر للسلطات العامة في الحصول على أداة لتقييم 

 وآليات تطوره بحسب لوطني االقتصاد ابنيةالسياسات االقتصادية والمالية، وهي تهدف إلى إبراز 
  .القتصاديةالظروف ا

  
 لسببين ٢٠٠٢-١٩٩٨ لخمس سنوات حساباتمجموعة  لتكون أساساً إلنشاء ١٩٩٧اختيرت سنة 

ح بإعداد تسم هي غنية بما يكفي ل١٩٩٧ أن المعطيات حول سنة السبب األول يعود إلى.  ثنينإ
ني إلى السبب الثايعزى الحسابات الرئيسية التي تصف جميع أوجه الحياة االقتصادية في البلد، و

  ".عادية "ـأنه يمكن تصنيف هذه السنة ب
  

 إدارة اإلحصاء محاولة قامت بهاوفي الواقع منذ أول .   هناك معطيات إحصائية كثيرة حول سنة
 جهداً هذه اإلدارةوالتي أظهرت النقص في االحصاءات، بذلت تين  حسابات للسنلوضع المركزي

ن والمؤسسات التي كان لها نشاط اقتصادي سنة مسح شامل للمساك: كبيراً لتغطية هذه الثغرات
التحقيق حول  و١٩٩٧ألسر في حزيران ل األوضاع المعيشية حول االستقصاء بالعينة، ١٩٩٦

اضافة إلى ذلك قامت وزارة الزراعة، .  ١٩٩٧طوال سنة ميزانية األسرة في بيروت وضواحيها 
 المعطيات حديثراة الصناعة بتفي السنة ذاتها وبمساعدة الفاو، بإحصاء زراعي وقامت وز

 مؤسسة وذلك بمساعدة ١٩٩٤، على أساس اإلحصاء الصناعي المنفّذ سنة ١٩٩٨الصناعية لسنة 
وتجدر اإلشارة ايضاً إلى أن المكتب الوطني لالستخدام نفّذ ). GTZ (ةالتعاون التقني األلماني

  .ولي بمساعدة مكتب العمل الد١٩٩٩  و١٩٩٦تحقيقين حول العمالة سنة 
  

وفي الواقع استعاد النشاط االقتصادي حجماً عادياً بعد فترة .   سنة عادية١٩٩٧يمكن اعتبار سنة 
 كبيرة موجهة إلعادة إنشاء البنى التحتية التي دمرتها الحرب ولم يتأثر بعد باألزمة إطالق مشاريع

  .التي ظهرت خالل السنوات الالحقة
  

 النموذج العام وفقوقد وضعت هذه الحسابات .  ٢٠٠٣نشرت حسابات السنة األساس في أيار 
، وعلى الرغم من تطابقه إالّ أن هذا النموذج المعتمد.  توفر االحصاءاتبحسبللمحاسبة الوطنية و

 ال يتبع تماماً الهندسة المقترحة من األمم مع المفاهيم األساسية التي حددتها المجموعة الدولية،
   : لسببين أساسييناالتحاد األوروبيالمتحدة أو 

  
السبب األول يعود إلى ذاتية االقتصاد اللبناني الذي يختلف عن نموذج البلدان الصناعية  -

ك موارد ل ال يم ماليين نسمة٤ يبلغ عدد سكانه بلد صغير: البلدان الناميةعن نموذج و
ة في يستمد قوته من الموارد البشرية المنتشرومنجمية، منفتح جداً على العالم الخارجي 

 .العالم
 
شأت مديرية أنللبنان تاريخ احصائي قصير جداً؛ : السبب الثاني هو عملي الطابع -

إلحصاء المركزي في بداية الستينات ولم تعمل فعلياً إالًَ عشرة أعوام قبل األحداث األليمة ا
إن اإلحصاءات و . ١٩٩٤عام  نشاطاتها إالّ تعاود ولم ١٩٩٠-١٩٧٥ التي جرت ما بين



 ١٢

 وفي كل غير متكاملةة إلنشاء محاسبة وطنية وفقاً للنظام الدولي هي احصاءات الالزم
بنية االقتصاد اللبناني الخاصة جداً والتي تتميز بإنفاق ل نظراً التنظيماألحوال غير سهلة 

 .لدخل الخارجي من اداخلي يفوق االنتاج بنسبة كبيرة وتمولّه تدفقات هامة
  

  الحسابي لهذا النموذجطاراإلستعرض ا . الحسابات مبسط جداًلوضعمن هنا فالنموذج الذي اعتمد 
  .١٩٩٧ الحسابات االقتصادية للعام  نشرةفي الفصل األول من

  
  

فاالستقصاءات .  خاصة تقييم طرق اعتماد حسابات السنوات التي تلت السنة األساس وضع تطلّب
اصر المختلفة للحسابات على ن الع لم تكرر منذ ذلك الوقت وقد تم تقدير١٩٩٧التي جرت سنة 

باإلضافة إلى ذلك، فإن ضرورة إظهار التطور الفعلي حدا .  رةشاطات المتوفّللنمؤشرات الأساس 
المعطيات  باستعمالألسعار متناسقة لمؤشرات ولين عن الحسابات إلى وضع مجموعة بالمسؤ
  .المتوفّرة

  
أما النتائج فتستعرض في سبعة .  قريرذا الت ملحقة بهذكّرةم بالتفصيل في مالتقييتستعرض طرق 

  .فصول مقسمة إلى جزئين
  

 الجزء األول حسابات السلع والخدمات التي تصف مختلف أوجه االقتصاد الحقيقي يستعرض
المعادلة األساسية صر التي تشكّل للعنا فصول مخصصة خمسةيشتمل هذا الجزء على .  وتطورها

  :لهذه الحسابات
  

  .تصدير+  والتغير في المخزونرأس المال الثابت  القائم لتكوينال+ استهالك = راد استي+ انتاج 
  

 لمجموع التدفقات  فصلين التوازن العام للحسابات المجمعة الذي يشتمل علىويظهر الجزء الثاني
،  الوطنيدخصص الفصل األول للحسابات المجمعة لالقتصا.  العام التي تشكّل النشاط االقتصادي

  أماّ الفصل . يتناول حسابات االنتاج ويربطها بحسابات عمليات التوزيع والعمليات الماليةوهو
   . وميزان المدفوعاتالعالم الخارجيالثاني فيستعرض حسابات 



 ١٣

  حساب السلع والخدمات.  الجزء األول
  
  
  

اد ر االقتص يظهر تطو٢٠٠٢ و ١٩٩٧المتعلّق بالسنوات ما بين الخدمات  وإن حساب السلع
 الدولية على الشكل قاييس وفقاً للمه احتسابب الذي تم الحساارد هذيو.  الفعلي خالل هذه الفترة

  )١ رقم الجدول (:التالي
  

 ١جدول رقم 
 ٢٠٠٢-١٩٩٧ حساب السلع والخدمات

  مليار ليرة لبنانية
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠ 

    االستعماالت

 ٢٣،٥٤٩ ٢١،٩٣٣ ٢١،١٦٩٢١،٥٥٧٢١،٥٨٥٢١،٥٢٠ االستهالك الخاص
 ٤،٨٠٥ ٤،٥٣٦ ٣،٩٥٨٤،٠٢٦٤،٣٣٧٤،٤٢٨ االستهالك العام

ر أسمال الثابت والتغيرالتكوين 
 ٥،١١٨ ٥،٩٢٣ ٧،٠٨٥٧،٤٢٦٥،٩٣٠٥،١٠٨في المخزون

 ٣٣،٤٧٢ ٣٢،٣٩٣ ٣٢،٢١٢٣٣،٠١٠٣١،٨٥١٣١،٠٥٦االنفاق الوطني:جموعالم
 ٤،٤١٣ ٣،٨٨٧ ٣،٣٢٩٣،٣٢٧٣،٤١٣٣،٤٠٩ التصدير

 ٣٧،٨٨٥ ٣٦،٢٨٠ ٣٥،٥٤١٣٦،٣٣٧٣٥،٢٦٤٣٤،٤٦٦ الموارد= االستعماالت 
    الموارد
 ٢٧،٨٣٢ ٢٥،٧٢٦ ٢٤،٠٠٨٢٥،٦٣٨٢٥،٦٤٧٢٥،١٤٣  المحلي القائمالناتج

 ١٠،٠٥٣ ١٠،٥٥٤ ١١،٥٣٣١٠،٦٩٩٩،٦١٧٩،٣٢٣ االستيراد
  

دة بعد عملية إعا تراجع االستثمارات بتأثيرته هذه الفترة  شهدذي النمو البطءى ل هذه األرقام عتدّل
  . الضخمةاإلعمار

  
% ٣من حيث القيمة أي بمعدل % ١٥،٩ خمس سنوات ارتفع الناتج المحلي القائم بنسبة خاللفي 
من هنا سجلت ). سنوياً% ٢،٧% (١٢،٨ بنسبة، في حين أن قيمة الواردات انخفضت سنوياً

% ١،٣+(ارتفاعاً طفيفاً خالل هذه الفترة ) استيراد+ انتاج داخلي (دمات الموارد من السلع والخ
الذي لم يعوض بنمو الطلب الخارجي و) سنوياً% ٨،٠ (المتدنيمقابل الطلب الوطني ) سنوياً

هو ) سنوياً% ٥،٢-(ومن الجلي أن انخفاض التكوين القائم لرأس المال الثابت ).  سنوياً% ٥،٨(
    . او الوطنيمحليد الطلب الالسبب في شبه ركو

  
وعلى الرغم من ارتفاع . األسعار من تراجعلمحلي  النمو الفعلي للطلب استفاداوفي الواقع، 

 أسعار االستهالك ب تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، فإنب بس٢٠٠٢األسعار في العام 
 أسعار  تدنينخفاض إلى هذا االعزىوي.  تقريباً سنوياً% ٠،٣واالستثمارات انخفضت بمعدل 

سنوياً للناتج % ٠،١+سنوياً مقابل % ٤،١-:  ارتفاع سعر الناتج المحلي القائمفاقالذي االستيراد 
  .المحلي القائم



 ١٤

 السلع  علىالكتل الخاصة بالعملياتلمختلف ر األسعار  تقدير تطو٢يستعرض الجدول رقم 
  :يث الحجم من ح عينهاالكتل تطور استنتاجوالخدمات مما يتيح 

- ل االنفاق الوطنيلسجاستهالك األسر زيادة إثر  من حيث الحجم سنوياً %١،١  تقدماً بمعد
ن القائم سنوياً وانخفاض التكو% ٤ نسبةسنوياً واستهالك اإلدارات العامة ب% ١,٥ نسبةب

 .سنوياً% ٢،٥لرأس المال الثابت بمعدل 
 .من حيث الحجمسنوياً % ٨،٥سجل الطلب الخارجي نمواً بمعدل  -
سنوياً، % ٢،٠  بمعدل)نمو الناتج المحلي القائم من حيث الحجم (حقّق االقتصاد نمواً فعليا -

% ١،٨نسبته الذي كانت   اإلجمالي والخارجيالطلب الداخلي أي نمواً يفوق بنسبة ضئيلة
 .سنوياً% ٤،١ تبعاً لنمو االستيراد المتدني من حيث الحجم الذي استقر على سنوياً

 فقد تم ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠، ١٩٩٩ األعوام التي شهدتهأما اتجاه االستيراد إلى االنخفاض  -
 ).من حيث الحجم% ٢١ (+٢٠٠١ خالل العام فريدة من نوعهاالتعويض عنه بقفزة 

 
 ٢جدول رقم 

 نسبة التغير السنوي في األسعار واألحجام في العمليات على السلع والخدمات
  سنوياً%

 المتوسط ٢٠٠٢ ١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١ 
 التغّير في األسعار

 ٠,٢ ٤,٧ ٣,١-٠,٧-٠,١٠,٣ االستهالك الخاص
 ٠,١- ٠,٥ ٠,٣-٠,٢٠,٠-٠,٣- االستهالك العام

التغير في ورأسمال الثابت  تكوين 
 ٢,٨- ٠,٨ ٦,٢-٦,١-٢,٥-٠,٣ المخزون
 ٠,٣- ٣,٥ ٣,٢-١,٥-٠,٣-٠,١   الوطنياالنفاق

 ٢,٥- ٠,٦- ٣,٩-١,٧-٣,٠-٣,٠- صديرتال
 ٠,٥- ٣،٠ ٣,٣-١,٥-٠,٦-٠,٢- الموارد= االستعماالت 

 ١,٠ ٥,٤ ٢,٠-٢,٨-٣,٧٠,٨ الناتج المحلي القائم
 ٤,١- ٣,٢- ٦,٤-٤,١٢,١-٨,٤- االستيراد

 التغير في األحجام 
 ١,٥ ٢,٦ ٠,٢٠,٤٥,١-١,٧ االستهالك الخاص
 ٤٫٠ ٥,٤ ٢,١٨،٠٢,١٢,٨ االستهالك العام

رأسمال الثابت والتغير في التكوين 
 ٢,٥- ٢,٢ ٥,٨٧,٥-١٧,٩-٣,٦ المخزون

 ١,١ ٠,١- ١,٠٧,٨-٣,٢-٢,٤ االنفاق الوطني
 ٨,٥ ١٤,٢ ٣,١٥,٨١,٦١٨,٧ صديرتال

 ١,٨ ١,٤ ٠,٧٨,٩-٢,٤-٢,٤ الموارد= االستعماالت 
 ٢,٠ ٢,٦ ٠,٨٠,٩٤,٤-٣,٠ الناتج المحلي القائم

 ١,٤ ١,٦- ٥,٠٢١,٠-٦,٣-١,٣ االستيراد
  
  



 ١٥

  :التالية في الفصول الخمسةيستعرض تطّور هذه العمليات بالتفصيل 
  
  االنتاج الداخلي. ١
  االستيراد. ٢
  االستهالك. ٣
  تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون. ٤
  التصدير. ٥



 ١٦

  الفصل األول 
  لمحلياالنتاج ا
  

  
وهو يساوي مجموع .  العمالء االقتصاديين القائم مستوى نشاط انتاج مختلف حلي الناتج الميمثّل
 سلع وخدماتالتي تنتج )  ومؤسسات عامةفرديةشركات، مؤسسات (م المضافة للمؤسسات يالق

كلفة برة دقمالو اإلدارات من قبل الخدمات غير التسويقية  انتاجقيمةبسعر السوق وب تقدرتسويقية 
  .عوامل االنتاج

  
 ٣جدول رقم 

 ٢٠٠٢-١٩٩٧ القيمة المضافة حسب القطاعات االقتصادية
  مليار ليرة البنانية

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠  ١٩٩٧ القطاع
 ١،٦٢٢ ١،٥٤٦ ١،٥٥٦١،٥٤٤١،٥٨٤١،٦١٤ الزراعة وتربية الحيوانات

 ٢٧١ ٢٩٧ ٢٢٦٣٩٥٣٧٢٢٢١ الطاقة والمياه
 ٣،٢٤٨ ٣،١٥٩ ٣،٢٣٢٣،٤٢٥٣،٢٤٩٣،٠٢٧ الصناعة
 ٢،١٤٤ ٢،٠٩٩ ٢،٢٥٦٢،٦٧٩٢،٢٣٩٢،٠٠٠ البناء

 ١،٨٠٥ ١،٧١٥ ١،٢٥٦١،٣٣٣١،٥٥١١،٦٤٣ النقل ومواصالت
 ٩،١٦١ ٨،٥٥٩ ٧،٥٩٩٨،١٢٦٨،٣٠٦٨،٤٩١ الخدمات 
 ٦،٠٧١ ٥،٠٧٠ ٥،١١٨٥،٣٤١٥،٢٣٣٥،٠٠٣ التجارة

 ٣،٥١٠ ٣،٢٨١ ٢،٧٦٥٢،٧٩٤٣،١١٣٣،١٤٣ اإلدارة العامة
 ٢٧،٨٣٢ ٢٥،٧٢٦ ٢٤،٠٠٨٢٥،٦٣٨٢٥،٦٤٧٢٥،١٤٣ الناتج المحلي القائم: ع المجمو

  
  

 المعدل يقّل عن القطاعات التي تنتج سلعاً سجلت معدل نمو للقيم المضافة  أنيتبين من هذا الجدول
بقيت القيمة المضافة في قطاعي الزراعة والصناعة : لته القطاعات التي تنتج خدماتالذي سج
ن القيمة المضافة في قطاع البناء واألشغال العامة تراجعت بمعدل أ في حين  تقريباًاهعلى حال

 الناتج المحلي القائم وبالتالي فإن في إلى انخفاض حصة هذه القطاعات قد أدى هذا.  سنوياً% ١
في % ٣٠،٣ الناتج المحلي القائم التي بلغت فيعات الزراعة والطاقة والصناعة والبناء احصة قط

  .٢٠٠٢في العام % ٢٦،٢ انخفضت إلى ١٩٩٧العام 
  

م هو نتيجة لتغير في القير األسعارلر فعلي في نشاطات االنتاج وإن التغيويستعرض تحليل . تغي
من حيث مير في القالتغير الناجم عن حجم االنتاج في الجدول  التغير الناجم عن األسعار والتغي
  .٤رقم 

  
 المضافة في قطاعي الزراعة والصناعة ناجم عن انخفاض األسعار وعن نمو  القيمة  نمومعدإن

سعار من خالل االرتفاع في األ تم تعويضه  من حيث الحجمغير ان انخفاض البناء.  فعلي خفيف
م المضافة في الخدمات ناجماً بغالبيته وقد يكون نمو القي.  القيمةمن حيث نخفاض االمما خفّف 



 ١٧

سجلت فعلي ألن األسعار هو أماّ النمو الذي شهده قطاع النقل والموصالت ف.  ارعن ارتفاع األسع
  .في هذا القطاع استقراراً

  
  ٤جدول رقم 

ر توزيع الناتج المحلي ونسبة النمو حسب القطاعات االقتصاديةتطو 
%ي التغير السنو  النسبة المئوية    

 األحجام األسعار القيم  ١٩٩٨ ١٩٩٧ القطاع
 ٢,٠ ١,٢- ٠,٨  ٦,٥٥,٨  ة وتربية الحيواناتالزراع

 ٣,٢ ٠,٤ ٣,٧ ٠,٩١ الطاقة والمياه
 ١,٧ ١,٦- ٠,١ ١٣,٥١١,٧ الصناعة
 ٢,٩- ١,٩ ١,٠- ٩,٤٧,٧ البناء

 ٧,٨ ٠,٣- ٧,٥ ٥,٢٦,٥ النقل والمواصالت
 ٢,٢ ١,٦ ٣,٨ ٣١,٧٣٢,٩ الخدمات 
 ٠,٧ ٢,٨ ٣,٥ ٢١,٣٢١,٨ التجارة
 ٤,٩ - ٤,٩  ١١,٥١٢,٦ لعامةاإلدارة ا

 ٢,٠ ١,٠ ٣,٠   ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ الناتج المحلي القائم: المجموع 
  

م المضافة ناجم عن أسعار مبيع االنتاج وأسعار إن التغيالوسيطة المنتوجاتر في أسعار القي 
الوسيط في  التي تلي بالتفصيل تقديرات االنتاج واالستهالك قسامتتناول األ.   االنتاج فيالمدخلة

  .من حيث الحجمأو  من حيث القيمة  إنمختلف القطاعات االقتصادية
  
  
  

  الزراعة وتربية الحيوانات. القسم األول
  

طرح قيمة االستهالك ع الزراعة وتربية الحيوانات من خالل ايمة المضافة في قطالقتحتسب 
  .٥رقم دول جمن االنتاج بسعر المزرعة كما هو مبين في الالوسيط المقدرة 

  
الثابتة  بعين االعتبار األسعار ذة معينة مع األخنيعيد هذا الجدول أيضاً احتساب القيمة المضافة لس

سجلت قيمة االنتاج الزراعي في .  من سنة إلى أخرى، مماّ يتيح احتساب النمو الفعلي للقطاع
عود إلى انخفاض  ولكن هذه  االنخفاض ي١٩٩٧ انخفاضاً مقارنة مع العام ١٩٩٨ مثالً العام 

 مليار ٢٠٦٣ يكون قد بلغ ١٩٩٧أسعار العام  ب١٩٩٨ب انتاج العام األسعار؛ وهكذا اذا ما احتس
كما أن االستهالك .  ، مما يدل على ان الكميات المنتجة سجلت زيادة طفيفة١٩٩٨ليرة لبنانية عام 

 في حين انه سجل ١٩٩٧ام  مقارنة مع الع١٩٩٨ في العام كان شبه ثابتالوسيط من حيث الكمية 
  .انخفاضاً من حيث القيمة

  
  
  



 ١٨

 ٥جدول رقم 
 ٢٠٠٢-١٩٩٧ حساب إنتاج قطاع الزراعة وتربية الحيوانات

 مليار ليرة البنانية
  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ 

 القيم باألسعار الجارية 
 ٢،٠٢٠ ١،٩٣٦ ٢،٠٣٥ ١،٩٩٩ ١،٩٨٥ ٢،٠٥٠ جااإلنت

 ٣٩٨ ٣٩٠ ٤٢١ ٤١٤ ٤٤١ ٤٩٤ االستهالك الوسيط
 ١،٦٢٢ ١،٥٤٦ ١،٦١٤ ١،٥٨٥ ١،٥٤٤ ١،٥٥٦ الصافية غيرالقيمة المضافة

  بأسعار السنة السابقةالمقيمةاألحجام  
 ١،٩٨٠ ١،٩٦٦ ٢،٠٧٥ ٢،٠٦٨ ٢،٠٦٣  جااإلنت

 ٣٩٤ ٤٠٥ ٤٢٢ ٤٥٦ ٤٧٢  االستهالك الوسيط
 ١،٥٨٦ ١،٥٦٢ ١،٦٥٣ ١،٦١٣ ١،٥٩١   الصافيةغير القيمة المضافة

  
 في هذا القطاع قد ارتفعت من  المضافة تكون القيمة١٩٩٧بأسعار العام وهكذا اذا ما احتسبت 

 أي أنها ١٩٩٨ مليار ليرة لبنانية في العام ١٥٩١ إلى ١٩٩٧ مليار ليرة لبنانية في العام ١٥٥٦
د سجال قيمة   كما ان االنتاج واالستهالك الوسيط يكونان ق%.٢،٢ا هسجلّت زيادة فعلية نسبت

  اذا احتسبت ١٩٩٨بالنسبة للعام % ٤،٧ مليار ليرة لبنانية أي زيادة نسبتها ١٦١٣مضافة تبلغ 
% ٤،٣يتبين من أرقام السنوات األخرى أن هذا القطاع سجل نمواً فعلياً بنسبة .  ١٩٩٨بأسعار 

في العام % ٢،٦  ليعود ويرتفع بنسبة٢٠٠١في العام % ٣،٢ وتراجعاً بنسبة ٢٠٠٠في العام 
٢٠٠٢.  

  
  تطور االنتاج الزراعي

  
 استناداً إلى إحصاء أجري في العام مستمرتقوم وزارعة الزراعة بتقييم االنتاج الزراعي بشكل 

تتناول هذه االحصاءات كل منتج من حيث الكمية .   وإلى استقصاءات سنوية سريعة١٩٩٧
  .تطوير حجم االنتاجو) المزرعة  على بابسعرلا( االنتاج أسعاروالقيمة، مما يتيح احتساب مؤشر 

  
 في جداول الحسابات الوطنية المتعلقة بالسلع إلى خمس فئات  الزراعيةالمنتوجاتتقسم 

، ...)التبغ والشمندر السكري إلى آخ(، الزراعات الصناعية واكه، الفلياتيالنج: والخدمات
 تذكر ولم  الغابةمنتوجات لم يتم تقدير .  الغابةمنتوجات وأخيراً وغيرها من المزروعاتالخضار 

نات الحية االحيو:  تربية الحيوانات فتقسم إلى ثالث فئاتمنتوجاتأماّ .  في الحسابات الوطنية
  . الصيدمنتوجاتو....) بيض، حليب وعسل( الحيوانية المنتوجاتو
  

أما .  ٢٠٠٢و  ١٩٩٧ تطور قيمة االنتاج لكل من هذه الفئات ما بين ٦يستعرض الجدول رقم 
  . االنتاج والتغير في االنتاج من حيث الحجمأسعارن نتائج احتساب تطور  فيبي٧الجدول رقم 

  
  
  
  



 ١٩

 ٦جدول رقم 
 ج النباتي والحيوانياتطور اإلنت

 مليار ليرة البنانية
 ٢٠٠١٢٠٠٢ ١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠نوع اإلنتاج

 ٦٨٦٦ ٣٤٤٠٣٧٥٧لياتيالنج
 ٦٨٠٨٢٤ ٨٢٩٧٩٥٧٨١٧٧٤الفواكه

 ١١٦٩٥ ١٥٤١٥٢١٤٨١٣٥الزاراعات الصناعية
ضار وغيرها منخال  ٥٤٢٥١٧ ٥٣٤٤٧٩٥٠٢٥٣٢المزروعات 

 ١،٤٠٧١،٥٠٣ ١،٥٥١١،٤٦٥١،٤٦٨١،٤٩٨مجموع اإلنتاج النباتي
 ٢٧٤٢٧٢ ٢٥٥٢٧٢٢٧٧٢٦٨الحيوانات الحية

 ١٩٧١٨٩ ٢٠٠٢٠٩٢١٥٢١٠المنتوجات الحيوانية
 ٥٩٥٦ ٤٥٣٩٣٩٥٩منتوجات الصيد
 ٥٢٩٥١٧ ٥٠٠٥٢٠٥٣١٥٣٧  الحيوانيمجموع اإلنتاج
 ١،٩٣٦٢،٠٢٠ ٢،٠٥٠١،٩٨٥١،٩٩٩٢،٠٣٥االمجموع العام

  
  

أما .   مليار ليرة لبنانية١٥٠٠ خالل هذه الفترة اذ بلغت قيمته نحوسجّل االنتاج النباتي استقراراً
 فعوض عن التراجع في ) والشوفان والذرةحالقم (راعات النجلياتزالنمو الكبير الذي سجلته 

أماّ االنتاج .  ٢٠٠٢الزراعات الصناعية الناجم عن التخلي عن زراعة الشمندر السكري في العام 
وإنما ) سنوياً% ١،٤+بما معدله (الزراعي األساسي أي انتاج الفواكه فقد تقدم من حيث الحجم 

  ).سنوياً% ١،٥-(لقيمة تبعاً النخفاض أسعار االنتاج بقي مستقراً من حيث ا
  

وقد كان ).  سنوياً% ٥،٤+بمعدل ( أما االنتاج الحيواني فقد سجل زيادة ملحوظة من حيث الحجم 
مماّ إدى إلى ) سنوياً% ٤،٥-(هذا النمو مصحوباً بانخفاض في األسعار بنسبة شبه متساوية 

 مليار ٥١٧ إلى ١٩٩٧ مليار ليرة لبنانية في العام ٥٠٠ من ضعق نمو قيمة االنتاج الذي ارتفع
  .٢٠٠٢ليرة لبنانية في العام 

  
ويتقدم انتاج الحيوانات الحية انتاج تربية الحيوانات والصيد، بفضل ازدياد عدد المواشي والدواجن 

من % ٧٠ج بـويستأثر انتاج الدجا.  وقيمة الحيونات ذات المنشأ المحلي التي تذبح النتاج اللحوم
  .االنتاج الحيواني

  
والبيض %) ٦٥(وفي ما يتعلّق بالمنتوجات الحيوانية فهي تتألف بشكل أساسي من الحليب الطازج 

)٢٥.(%  
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 ٧جدول رقم 
 ٢٠٠٢ - ١٩٩٧ ج الزراعي وأحجامهاتطور أسعار اإلنت

 السنة%/
 المتوسط٢٠٠٢ ١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١نوع اإلنتاج

ر على باب المزرعةاعنسبة تغير األس  
 ١,٦-٤,٨- ٠,٨-١٧,٢١,٤١٦,١-النجليات
 ١,٥-١٠,٣ ٤,٤-٢,٨-٧,١-٢,٤-الفواكه

 ٩,٨١,١ ٢,٨٣,٧٢،٠-٦,٣-الزراعات الصناعية
ضار وغيرها منخال  ٠,٨٠,٢ ١,٧٥,٢٢,٦-٥,٥-المزروعات 

 ٠,٧-٦,١ ١,١-٤,٧١,١-٤,٣-مجموع اإلنتاج النباتي
 ٤,١-٨,١- ١٢,٥٠,٣-٠,٠٠,٤نات الحيةالحيوا

 ٤,٥-١١,٢- ٤,٩-٥,٩-١,٤١,١-المنتوجات الحيوانية
 ٦,٩-٢,٢ ٨,٥-٧,٣-١,٣-١٨,٢-منتوجات الصيد

 ٤,٥-٨,٣- ٢,٧-٩,٥-٢,٢٠,٦-  االنتاج الحيوانيمجموع
 ١,٧-٢,٠ ١,٥-١,٩-٣,٤-٣,٨-االمجموع العام

 نسبة تغير حجم اإلنتاج
 ١,٧١٦,٢ ١٠,٢٣٣,٩٢١,٣-٤٢,٦النجليات
 ٩,٩١,٤ ٨,١-١,٨٥,٨٢,١-الفواكه

 ١٠,٢-٢٥,٦- ١٥,٥-١٢,٢-٥,٢٠,٥الزراعات الصناعية
ضار وغيرها منخال  ٠,٨-٥,٤- ٠,٧-٥,١٦,٨٠,٧-المزروعات 

 ٠,٧٠،٠ ٥،٠-١,٢٥,١٠,٩-مجموع اإلنتاج النباتي
 ٨,٣٥,٧ ٧,٠١,٥١٠,٥١,٧الحيوانات الحية

 ٨,٢٣,٦ ١,٥-٥,٧٢،٠٣,٦المنتوجات الحيوانية
 ٧,٢١٢,١- ٦،٠٠،٠٦٥,٨٨,٦منتوجات الصيد
 ٦,٥٥,٤ ٦,٤١,٦١١,٧١,٣  الحيوانيمجموع اإلنتاج
 ٢,٣١,٥ ٣,٤-٠,٦٤,٢٣,٨االمجموع العام

  
  االستهالك الوسيط في قطاع الزراعة وتربية الحيوانات

  
دورية تقوم بها وزراة االزراعة، فما من احصاءات س االنتاج الذي يخضع إلحصاءات على عك

تقدير  تم وقد.  االستهالك الوسيط في هذا القطاعحولتجرى لدى المزارعين وأصحاب المزارع 
 المعدة للزراعة وتربية المنتوجات انتاج احصاء بصورة غير مباشرة من خالل هذا االستهالك

.  واشي إلى آخرهسمدة ومبيدات وعلف للمأبذور وأغراس، مياه الري، : هاتيراداس والحيوانات
ر  األمر الذي يسمح باحتساب تطوالمنتوجاتالقسم األكبر من  هذه يتم استيراد على كل حال 

  وقد سجلت هذه األسعار انخفاضاً هاماً في .سعر مبيعها إلى المزارعين على وجه التقريب
 لتعود وتنخفض في العام ٢٠٠٠، واستقرت في العام %)٨،٧- و٦،٤- (١٩٩٩ و١٩٩٨العامين 
 ٢٠٠٢ ثم سجلت ارتفاعا طفيفاً في العام ،%)٤،٣-( تبعاً إللغاء الرسوم الجمركية ٢٠٠١

+)١،١.(%  



 ٢١

  
  قطاع الطاقة والمياه.  القسم الثاني

  
 االنقطاع المتكرر في  وبفعل،امعهتوز المياه والطاقة وتنتجإلى جانب المؤسسات العامة التي 

 األحياء مستوى على ءتوجد مؤسسات صغيرة خاصة تعمل على انتاج الكهرباالتيار الكهربائي، 
  .ومؤسسات لتوزيع المياه للمنازل بواسطة شاحنات صهاريج

  
  :نتاج هذا القطاع على الشكل التاليإنستعرض حساب 

  
 ٨جدول رقم 

 ياهالمحساب إنتاج قطاع الطاقة و
 رة البنانيةمليار لي

  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠ 

 القيم باألسعار الجارية 
 ١،٢٣١ ١،١٣٢ ٩٣٠١،٠٥٧١،٠٦٧١،١٠١ تاجاإلن

 ٩٦٠ ٨٣٥ ٧٠٤٦٦٢٦٩٥٨٨١ االستهالك الوسيط
 ٢٧١ ٢٩٧ ٢٢٦٣٩٥٣٧٢٢٢١  الصافية غيرالقيمة المضافة

ة بأسعار السنة السابقةالمقيماألحجام    
 ١،١٦٨ ١،١٢٤ ٩٦٣١،٠٦١١،٠٨٩ جااإلنت

 ٨٦٦ ٨٩٢ ٧٣٢٦٤٤٧٠٩ االستهالك الوسيط
 ٣٠٢ ٢٣٢ ٢٣١٤١٧٣٨٠ الصافيةغير المضافةالقيمة 

  
  

  الكهرباء والمياهنتاج إتقييم 
  

تم وقد .  وحتى حسابات القطاع العام غير كاملة. ال نملك بياناً كامالً بانتاج جميع هذه المؤسسات
 على أساس حسابات مصلحة كهرباء لبنان وبعض ١٩٩٧قييم لحسابات العام إجراء عمليات ت

 حول ١٩٩٧ نتائج االستقصاء الذي جرى في العام بخاصة استناداً إلىمصالح توزيع الكهرباء و
 التي تبين استهالك الطاقة ١٩٩٨ و١٩٩٤سر واالحصاء الصناعي لألعوام ما بين استهالك األ

 الكهرباء من قبل األسر صرفمن % ١٣بين على سبيل المثال أن وقد ت.  للمؤسسات الصناعية
  غير أنّه تم إعادة تقييم الكهرباء التي .مؤمنة من قبل موزعين مستقلينمن استهالك المياه % ٣و

  .شرعيغير   بشكل موصولة إلى الشبكةخطوطنظراً إلى وجود  لبنانتبيعها شركة كهرباء 
  

  : من خالل استعمال مؤشرات مالئمة٢٠٠٢ و ١٩٩٨دة ما بين تم تقييم انتاج الفترة الممت
  
الساعة التي توزعه شركة - انتاج الكهرباء من حيث الحجم بالنسبة إلى عدد الكيولواطتغير ي-

تحسين نظراً ل ١٩٩٨وقد تم تخفيض حصة الموزعين المستقلين ابتداء من العام .  كهرباء لبنان
   .التوزيع على الشبكة



 ٢٢

بحسب التعرفة الرسمية الساعة - االنتاج من حيث القيمة، تم تقييم سعر مبيع الكيلواطولتقييم -
ن لم تتغير التعرفة الرسمية فإن السعر الوسطي وا  وفي الواقع، .وبحسب توزيع االستهالك

ر مستوى استهالكه للكهرباء بفعل تصاعدية لك يتغير بفعل تغيهالساعة الذي يدفعه المست-للكيلواط
  .رفةالتع
 عدد األسر الرتفاع تبعاً  من حيث الحجم كان من المفترض ان يتغير انتاج المياه واستهالكها-

  .سنوياً% ٢،١المقدر بمعدل 
رفة منجزة من قبل غ من كشوفات األسعار ال االستهالكية للمياهعارس تم استخالص مؤشر لأل-

  .ن حيث القيمةالتجارة والصناعة والزراعة في بيروت لتقييم االنتاج م
  

  : التاليين١٠ ورقم ٩ترد نتائج هذه التقييمات في الجدولين رقم 
  

 ٩جدول رقم 
 ياهمتطور إنتاج  الطاقة وال

 مليار ليرة البنانية
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠نوع اإلنتاج

 ١،٠٦٤ ٩٦٧ ٨١٤٩١٧٩٠٩٩٣٨ كهرباء
 ١٦٧ ١٦٥ ١١٦١٤٠١٥٨١٦٣ ماء

 ١،٢٣١ ١،١٣٢ ٩٣٠١،٠٥٧١،٠٦٧١،١٠١ المجموع
  

  ١٠جدول رقم 
ياهمر أسعار وأحجام إنتاج  الطاقة والتطو  

 السنة%/
 المتوسط ٢٠٠٢ ١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١نوع اإلنتاج

ر األسعارنسبة تغي     
 ٣,٠ ٦,٣ ١,١٠,٩٠,٩-٨,٤ كهرباء
 ٦,٣ ٠,٠ ١٩,٦١١,٢٢,٣٠,٠ماء

 ٣,٥ ٥,٤ ٩,٧٠,٥١,٢٠,٧المجموع
سبة تغير حجم اإلنتاجن   

 ٢,٤ ٣,٦ ٤,٠٠,٢٢,٢٢,٢ كهرباء
 ١,٢ ١,٢ ١,٢١,٢١,٢١,٢ماء

 ٢,٢ ٣,٢ ٣,٦٠,٣٢,١٢,٠المجموع
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣

  االستهالك الوسيط في قطاع الطاقة والمياه
  

فشركة كهرباء لبنان .  حساب انتاج قطاع الطاقةفي  األساسي المدخل النفطية المنتوجاتتشكّل 
 المنتوجاتراجع تطور قيمة ( سنوياً المازوت  الفيول أوحو مليوني طن منا ن وحدهتستهلك

  .في جدول ملحق االحصاءات النفطية التي تستوردها شركة كهرباء لبنان
  

 النفطية المنتوجاتمن هنا فأسعار االستهالك الوسيط في هذا القطاع ترتبط ارتباطاً شديداً بأسعار 
 تالضرورية النتاج الكهرباء والمياه انخفض المدخالتلي فإن قيمة تاوبال.  في األسواق العالمية

 تبعاً ١٩٩٨ مليار ليرة لبنانية في العام ٦٦٢ إلى ١٩٩٧ مليار ليرة لبنانية في العام ٧٠٤من 
 ٧٣٢ر األسعار لبلغت قيمة هذا االستهالك ولو لم تتغي%.  ٩،٦النخفاض أسعار النفط بنسبة 

 يمكن استنتاج التطور التالي ٨وعلى ضوء األرقام الواردة في الجدول رقم .  مليار ليرة لبنانية
شهد  (٢٠٠٠في العام % ٢٤،٢+، ١٩٩٩في العام  % ٧،٨: + الطاقة قطاع فيمدخالتالألسعار 

% ١٠،٩+ وأخيراً ٢٠٠١في العام % ٦،٤-، )سعر برميل النفطفي  ارتفاعاً كبيراً ٢٠٠٠العام 
  .٢٠٠٢في العام 

  
  

  الصناعة.   الثالثالقسم
  
 حساب القيمة المضافة في الصناعة من حيث القيمة ومن حيث الحجم ١١ الجدول رقم ستعرضي

بأسعار السنة السابقة، مما يتيح تقدير النمو الفعلي لقطاع الصناعة خالل الفترة قيد مقيمة لكل سنة 
عام % ٤،٩+، ٢٠٠٠عام % ٢،٠-، ١٩٩٩عام % ٢،٠-، ١٩٩٨عام % ٤،٨+ :الدراسة
  .سنوياً% ١،٧ أي بما معدله ٢٠٠٢عام % ٣،١+ و٢٠٠١

  
 ١١جدول رقم 

 حساب إنتاج القطاع الصناعي
 مليار ليرة البنانية

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠ 
 القيم باألسعار الجارية

 ٧،٢٥٥ ٦،٩٨١ ٧،٧٥٨٧،٧٦٥٧،١٨٩٦،٩٠١ جااإلنت
 ٤،٠٠٧ ٣،٨٢٢ ٤،٥٢٦٤،٣٤٠٣،٩٤٠٣،٨٧٤ االستهالك الوسيط
 ٣،٢٤٨ ٣،١٥٩ ٣،٢٣٢٣،٤٢٥٣،٢٤٩٣،٠٢٧  الصافية غيرالقيمة المضافة

ة بأسعار السنة السابقةالمقيماألحجام    
 ٧،٢٣٢ ٧،٢٩٧ ٧،٩٨٧٧،٦٢٤٧،٠٩٢ جااإلنت

 ٣،٩٧٦ ٤،١٢٣ ٤،٦٠١٤،٢٦٦٣،٩٠٩ االستهالك الوسيط
 ٣،٢٥٦ ٣،١٧٤ ٣،٣٨٦٣،٣٥٨٣،١٨٣  الصافيةغير القيمة المضافة

  
  . التطّور ناجم عن قيم االنتاج والمنتوجات الوسيطة المستهلكة وأسعارها١هذ
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  تطور االنتاج الصناعي
  

 إلى ٧٧٥٨ اذ انتقلت من ٢٠٠٢-١٩٩٧تراجعت قيمة االنتاج الصناعي خالل السنوات ما بين 
واقع يعود هذا التراجع وفي ال.   سنوياً%١،٣ مليار ليرة لبنانية أي أنها انخفضت بمعدل ٧٢٥٥

أما من حيث الحجم، فقد سجل االنتاج .  سنوياً% ٣،١- بمعدل بالكامل إلى انخفاض أسعار االنتاج
  .سنوياً% ١،٨ نسبتهالصناعي نمواً 

  
 ١٢جدول رقم 

ر إنتاج القطاع الصناعيتطو 
 مليار ليرة البنانية

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠ نوع اإلنتاج
 ٢،٨٩٧ ٢،٦٨٧ ٢،٧٨٦٢،٨٠٥٢،٧٢٣٢،٦٤١ ت الغذائية والزراعية الصناعا

 ٥٨٣ ٥٥٣ ٧٠٠٦٣٠٥٦٢٥٦٥ صناعات النسيج والجلود واأللبسة
 ٨١٣ ٨٢٥ ٩٧٩١،٠٤٠٩٢٠٨٥٩ يةزفلالالالمعادن 

 ١،٠٢٢ ١،٠٣٢ ١،٤٢٤١،٤٠٨١،٢٢٦١،٠٢١ ية واآلالت والتجهيزاتزالمعادن الفل
 ٩٠٢ ٩١٠ ٩٧٣٩٥٦٩٠٢٩٣٧ لكيماويةالمنتوجات من خشب ومطاط وا

 ٣٣٧ ٣٣٧ ٤٠٥٤٢٨٣٤٤٣٣٤ المفروشات
 ٧٠٠ ٦٣٨ ٤٩٠٤٩٩٥١٣٥٤٤ لمنتوجات األخرىا

 ٧،٢٥٥ ٦،٩٨١ ٧،٧٥٨٧،٧٦٥٧،١٨٩٦،٩٠١ المجموع
  

يعود هذا النمو بشكل أساسي إلى نمو الصناعات الغذائية والزراعية والصناعات المتنوعة بما في 
الذي عوض تراجع الصناعات النسيجية والصناعات األمر لمجوهرات والمطابع ذلك صناعة ا

ية واآلالت زفلذية وصناعة المعادن الفلالالصناعة المعادن (حركة االستثمارات بالمرتبطة بالبناء و
  .١٣ ورقم ١٢راجع الجدولين رقم  ):والتجهيزات

  
شئة عن مراقبة مباشرة وإنماّ هي نتيجة  غير نا١٣ ورقم ١٢إن األرقام الواردة في الجدولين رقم 

  :تقديرات وضعت من خالل استعمال مؤشرات مالئمة متوفرة
  

نسبة نمو تساوي  باعتماد ١٩٩٧ المتعلّقة بالعام تم تقدير االنتاج انطالقاً من التقديرات -
 بشكل ويتم الحصول على المواد األولية.   االعوام التاليةنسبة نمو المواد األولية المتوفرة

هذا وتستعمل .  أساسي من احصاءات التجارة الخارجية كون الجزء األكبر منها مستورداً
الصناعات الغذائية والزراعية بعض منتوجات الزراعة المحلية والتي يمكن معرفة كميتها 

العنب النتاج المشروبات الكحولية والزيتون النتاج زيت (من خالل االحصاءات الزراعية 
أنظر ملحق ).  فواكه والخضار النتاج المعلبات الغذائية إلى آخرهالزيتون وال
 .االحصاءات

  
وقد تم استنتاج تطورها على ضوء .  ال يمكن معرفة أسعار االنتاج على باب المصنع -

سعر االستهالك، سعر التصدير، سعر االستيراد، نسبة الضريبة ومعدل : األسعار األخرى
 ).هجية الملحقةأنظر المالحظات المن(الهوامش 
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 ١٣جدول رقم 

وأحجامهر أسعار إنتاج القطاع الصناعيتطو  
 السنة%/

 المتوسط ٢٠٠٢ ١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١ نوع اإلنتاج
رااألسع  نسبة تغير 

 ٢,٣- ٠,٦ ١,٩-٣,٣-٤,٩-٢,٠-  الصناعات الغذائية والزراعية
 ٢,١- ٧,٢ ٧,٨-٢,٨-٧,١-٠,٦ صناعات النسيج والجلود واأللبسة

 ٣,٦- ١,٢ ١٠,٢-٤,٧٠,٧-٤,٤- يةزفلالالالمعادن 
 ٣,٨- ٠,٤- ٤,٣-٣,٠-٧,٠-٤,٢- ية واآلالت والتجهيزاتزالمعادن الفل

 ٣,٣- ٢,٠ ٦,٦-٢,٣-٥,٢-٤,٣- المنتوجات من خشب ومطاط والكيماوية
 ٥,٢- ٦,٢- ٥,٩-٥,٠-٨,٣-٠,٦- المفروشات

 ٣,١- ٤,٥- ٣,٥١,٤-٦,٠-٢,٨- لمنتوجات األخرىا
 ٣,١- ٠,٣ ٤,٣-٢,٧-٥,٧-٢,٨- المجموع

 نسبة تغير حجم اإلنتاج
 ٣,٢ ٧,٢ ٢,٧٢,١٠,٣٣,٧  الصناعات الغذائية والزراعية
 ١,٥- ١,٦- ٤,١٣,٦٦,١-١٠,٦- بسةلصناعات النسيج والجلود واأل

 ٠,١- ٢,٦- ٧,٣٧,٠-٧,١-١١,١ يةزفلالالالمعادن 
 ٢,٧- ٠,٥- ١٤,١٥,٧-٦,٤-٣,٢  واآلالت والتجهيزاتيةزالمعادن الفل

 ١,٩ ٢,٨- ٠,٥٦,٣٤,٠-٢,٧ المنتوجات من خشب ومطاط والكيماوية
 ١,٧ ٦,٧ ١٢,٤٢,٣٧,٢-٦,٣ المفروشات

 ١٠,٩ ١٥,٠ ٤,٧٩,٤١٠,٠١٥,٥ منتوجات األخرىال
 ١,٨ ٣,٦ ١,٤٥,٧-١,٨-٣,٠ المجموع

  
  ةاالستهالك الوسيط في الصناع

    
أجرت وزارة الصناعة .  تكوين المدخالت بالنسبة لقطاع الصناعةأدناه ١٤يستعرض الجدول رقم 

وقد وضعت .  ١٩٩٨و ١٩٩٤ للسنتين حول بنية االنتاج في قطاع الصناعة دراسة استقصائية
.    من خالل استعمال معطيات وأرقام الدراسة المذكورة١٩٩٧حسابات هذا القطاع للسنة األساس 

تقديرهاأم رتها االحصاءات ف من خالل مؤشرات و، كما لالنتاج،ا أرقام السنوات األخرى فقد تم
  .الزراعيفي القطاع المتعلّقة باستيراد المواد األولية وانتاجها 

  
 مليار ٤٥٢٦يتبين من هذه التقديرات أن قيمة االستهالك الوسيط في قطاع الصناعة هبطت من 

ويعود هذا الهبوط إلى .  ٢٠٠٢ مليار ليرة لبنانية عام ٤٠٠٧لى  إ١٩٩٧ليرة لبنانية عام 
 انخفاض أسعار مختلف أنواع المواد األولية، وهو انخفاض يفوق انخفاض أسعار االنتاج بما ان

وهكذا تراجعت مدخالت الصناعة بمعدل .  تطور االستهالك الوسيط يتبع نسبياً تطور االنتاج
عام % ٧،٥-،١٩٩٨عام % ٥،٧-): النسبة ألسعار االنتاجب% ٣،١-مقابل (سنوياً % ٤،١

خالل هذه السنة األخيرة، خفّفت القفزة القوية التي سجلتها أسعار .  ٢٠٠٠عام % ٠،٩- و١٩٩٩
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ارتفع سعر الطاقة التي يستخدمها قطاع (المنتوجات النفطية من انخفاض أسعار المواد األولية 
-(فضت أسعار المنتوجات الوسيطة من جديد ، انخ٢٠٠١وعام %).  ٢٨+الصناعة بنسبة 

أنظر التفاصيل في الجدول .  والسبب في ذلك يعود بجزء منه إلى الغاء الرسوم الجمركية%) ٧،٣
  .١٥رقم 

  
  ١٤جدول رقم 

 اعة حسب نوع المنتوج المستهلكناالستهالك الوسيط في الص
  مليار ليرة البنانية

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠ نوع المنتوج
 ٦٩٠ ٦٤٣ ٧٩٧٧١٠٦٥٦٦٥٣ منتوجات زراعية
 ٥١٧ ٤٧٥ ٥١٧٥١٥٤٧٥٤٥٦ منتوجات حيوانية

 ٣٢١ ٢٨٠ ٢٧٨٢٦١٢٥٩٢٨٧ طاقة ومياه
 ٢٣٨ ٢٣٩ ٢٨٤٢٧٤٢٢٦٢٣١ منتوجات الصناعات الغذائية والزراعية

 ٢٤٠ ٢٤٢ ٣٧٧٣٣٦٢٨٠٢٧٤ منتوجات صناعات النسيج والجلود 
 ٤٠٧ ٣٩٩ ٤٤٧٤٦٤٤٣٦٤٢٢ يةالمعادن غير الفلذ

 ٦٤٤ ٦٣٣ ٨٨٦٨٦٤٧٣٥٦٤٣ المعادن الفلذية واآلالت والتجهيزات
 ٧٨٢ ٧٥٦ ٧٩٧٧٦٨٧٢٦٧٦٧ المنتوجات من خشب ومطاط والكيماوية

 ٥٣ ٤٧ ٤٠٣٩٤٢٣٩ منتوجات صناعية أخرى
 ١١٤ ١٠٩ ١٠٤١٠٨١٠٥١٠٣ خدمات

 ٤،٠٠٧ ٣،٨٢٢ ٤،٥٢٦٤،٣٤٠٣،٩٤٠٣،٨٧٤ المجموع
  

 ١٥جدول رقم 
ر أسعار المنتوجات المستهلكة في الصناعةتطو  

  السنة%/
 المتوسط ٢٠٠٢ ١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١ نوع المنتوج المستهلك

 ٢,٩- ٣,٢ ١،٠-٨,٥٠,١-٧,٦- منتوجات زراعية
 ٤,١- ٠,٩- ٤،٠-٧,١-١٠-٢,٣ منتوجات حيوانية

 ٦,١ ١٢,٢ ٦,١-١٠,٤١١,٢٢٨،٠- طاقة ومياه
 ٧,٤- ٤,٢- ٣,١-٧,١-١٥,٤-٦,٥- منتوجات الصناعات الغذائية والزراعية

 ١٠,٢- ٢,٣- ١٩,٨-١٠,١-١١,٥-٦,٦- منتوجات صناعات النسيج والجلود 
 ٣,٨- ١,١ ١١,٨-٣,٥٠,٥-٤,٦- المعادن غير الفلذية

 ٥,٧- ٠,٢- ٨,٣-٢,٦-٨,٩-٨،٠- المعادن الفلذية واآلالت والتجهيزات
 ٤,٧- ٠,١- ٩,٣-٩,٥١,٤-٥,٢- جات من خشب ومطاط والكيماويةالمنتو

 ٦,٨- ١٥,١- ٢,٢-٢١,٨-٣,٩١٢,٩- منتوجات صناعية أخرى
   - ---- خدمات

 ٤,٢- ٠,٨ ٧,٣-٠,٩-٧,٥-٥,٧- المجموع
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  البناء. القسم الرابع
  

ءات المتعلقة ستناداً إلى االحصااكما هو الحال بالنسبة لالنتاج الصناعي، يتم استنتاج قيمة البناء 
 للسمنت من قبل مصانع السمنت المحلية ليالتسليم المح :ولية المستعملة في هذا القطاعبالمواد األ

  .والمنتوجات المستوردة المستعملة في البناء واألشغال العامة
  

لتغير استناداً إلى وبما أنّه ال تتم مراقبة التغير في أسعار البناء بصورة مباشرة فقد قدر هذا ا
من حيث  ءأماّ تقدير تطور البنا.  المتوسط المتزن لتطّور أجور العمال وأسعار المواد األولية

  . من خالل قسمة تطوير األسعار الجارية على مؤشر األسعار المحتسبةهالحجم فيحصل علي
  

تعملة فترد في أما مؤشرات األسعار المس.  التقديرات نتائج هذه ١٦يستعرض الجدول رقم 
  .١٧الجدول رقم 

  
 ١٦جدول رقم 

  حساب إنتاج قطاع البناء
  مليار ليرة البنانية

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠ 
 القيم باألسعار الجارية

 ٣،٧٣٩ ٣،٦٧٦ ٤،٥٩٦٤،٩٨٧٤،٠٠٣٣،٦٥١ جااإلنت
 ١،٥٩٦ ١،٥٧٧ ٢،٣٤٠٢،٣٠٨١،٧٦٤١،٦٥١ االستهالك الوسيط

 ٢،١٤٤ ٢،٠٩٩ ٢،٢٥٦٢،٦٧٩٢،٢٣٩٢،٠٠٠  الصافية غيرةالقيمة المضاف
 األحجام المقيمة بأسعار السنة السابقة 

 ٣،٦٨٤ ٣،٨٤٥ ٤،٨١٤٤،٠٥٨٣،٨٢٢ جااإلنت
 ١،٥٨٧ ١،٧٣٨ ٢،٤٥٦١،٨٨٠١،٦٦١ االستهالك الوسيط

 ٢،٠٩٧ ٢،١٠٧ ٢،٣٥٨٢،١٧٨٢،١٦٢  الصافيةغير المضافةالقيمة 
  

 ١٧جدول رقم 
األسعار في قطاع البناءرتطو   

  السنة%/
 المتوسط ٢٠٠٢ ١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١ 

 ١,١- ١,٥ ٤,٤-٤,٥-١,٤-٣,٦أسعار اإلنتاج
 ٤,٤- ٠,٥ ٩,٣-٠,٦-٦,٢-٦,٠-أسعار المواد األولية

  
  

عمال أ ضل، تابع النشاط في قطاع البناء التقدم الذي كان قد بدأ في السنوات السابقة بف١٩٩٨عام 
من حيث الحجم، كما ان أسعار االنتاج % ٤،٨+من حيث القيمة و% ٨،٥: +اإلعمارعادة إ

يرتبط هذا %.  ٦على الرغم من انخفاض أسعار المواد األولية بنسبة % ٣،٦ارتفعت بنسبة 
سعار لتقدمت القيمة المضافة بنسبة األاستقرت لو %.  ١٠االرتفاع بزيادة أجور العمال بنسبة 

٤،٥.%  
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 شهدنا تراجعاً قوياً في هذا القطاع والسبب في ذلك يعود على ٢٠٠٠ و١٩٩٩لعامين خالل ا
% ١٨،٦-:  في الفترة السابقةالزائد األرجح إلى توقف إعادة اإلعمار وإلى انتاج المباني السكنية

ذا ما احتسبنا القيمة المضافة استناداً إلى او.  من حيث الحجم٢٠٠٠عام % ٤،٥ و١٩٩٩عام 
  %.٣،٤و% ١٨،٧حركة البناء قد تراجعت بنسبة  قد تكون قرةمستأسعار 

  
 مؤشرات البناء انتعاشاً اذ أن كمية السمنت التي تم تسليمها لالستهالك أظهرت، ٢٠٠١في العام 

ارتفاعاً من حيث تقريباً بينما سجلّت المواد األولية المستوردة % ٥المحلي سجلت تقدماً بنسبة 
ن جهة وإلى م األخير إلى استعادة النشاط مهذا التقد  ويعزى %.١٠الحجم بنسبة تزيد عن 

 واواستبقة ي جهة اخرى، اذ أن المستوردين استفادوا من انخفاض الرسوم الجمركالتخزين من 
ن مجموع القيمة المضافة قد تقدم في هذه لكا  . ٢٠٠٢قيمة المضافة عام التطبيق الضريبة على 

  .األسعاراستقرت  لو% ٥،٣السنة بنسبة 
  

  .راكداً بقي النشاط في قطاع البناء واألشغال العامة ٢٠٠٢في العام 
  
  

  النقل والمواصالت.  القسم الخامس
  

 عاد لينمو بسرعة بفضل التطور ١٩٩٨خالل عام  قطاع النقل والمواصالت ركوداًبعد أن شهد 
يمة المضافة لهذا القطاع فقد نمت الق.  الباهر الذي شهده قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية

، ٢٠٠١عام % ٢،١، و٢٠٠٠عام % ١٧،٤، و١٩٩٩من حيث الحجم عام % ١٨،٧بنسبة 
  ).١٨أنظر الجدول رقم  (٢٠٠٢عام % ٣،٤و

  
 ١٨جدول رقم 

  حساب إنتاج قطاع النقل والمواصالت
  مليار ليرة البنانية

  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠ 

 القيم باألسعار الجارية 
 ٣،٢٨٣ ٣،٠١٩ ٢،٠٠٤٢،٠٣٤٢،٥٠٥٣،٠١١ جانتاإل

 ١،٤٧٩ ١،٣٠٤ ٧٤٨٧٠١٩٥٤١،٣٦٨ االستهالك الوسيط
 ١،٨٠٥ ١،٧١٥ ١،٢٥٦١،٣٣٣١،٥٥١١،٦٤٣  الصافية غيرالقيمة المضافة

 مة بأسعار السنة السابقةاألحجام المقي  
 ٣،١٤١ ٣،٠٢٥ ١،٩٩٠٢،٤٨٨٣،٠٣٦ جااإلنت

 ١،٣٦٨ ١،٣٤٧ ٧٤٦٩٠٦١،٢١٥ االستهالك الوسيط
 ١،٧٧٣ ١،٦٧٨ ١،٢٤٤١،٥٨٢١،٨٢١  الصافيةغير  المضافةالقيمة

  
  تطور انتاج خدمات النقل والمواصالت

  
 ٢٠ويستعرض الجدول رقم .  تكوين انتاج قطاع النقل والمواصالت ١٩م يستعرض الجدول رق

  .تطور أسعار هذه الخدمات



 ٢٩

 ١٩جدول رقم 
قل والمواصالت حسب نوع الخدمةر إنتاج قطاع النتطو  

  مليار ليرة البنانية
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠ نوع الخدمة
 ٦٩٨ ٦٦٢ ٦١٩٦٦٤٦٤٥٦٥٢ النقل البري

 ٣٠٠ ٢٧٥ ١٩٣١٩٤٢٠٧٢٤٠ النقل الجوي 
 ٢،٢٨٥ ٢،٠٨٢ ١،١٩٢١،١٧٦١،٦٥٣٢،١١٩ البريد والمواصالت السلكية والالسلكية

 ٣،٢٨٣ ٣،٠١٩ ٢،٠٠٤٢،٠٣٤٢،٥٠٥٣،٠١١ المجموع
  

 األسر التي تستعملها بعين االعتبار خدمات النقل ذتأخ.  إن حساب قطاع النقل غير كامل
ل موضوع استقصاء أو تقديرات شكّي فلم  اإلنتاج أما نقل البضائع لحساب مؤسساتواإلدارات
بل على توزيع هذا الناتج على ئم وهذا ال يؤثر على المقدار اإلجمالي للناتج المحلي القا.  موثوقة

  بالنسبة نفسهابينما أفرطأنقص تقدير القيمة المضافة لقطاع النقل والمواصالت : قطاعات األنشطة
  . تستعمل خدمات النقل وبخاصة التجارةيتقدير القيمة المضافة للقطاعات الت

  
ل والسيارات التي نقاليشتمل النقل البري على خدمات  الباصات وسيارات األجرة وسيارات 

.  تساوي قيمة انتاج هذه الخدماتا قيمة استهالك األسر واإلدارات. تستعمل لنقل طالب المدارس
.   استناداً إلى االستقصاء المتعلّق بميزانية األسر وتحليل حسابات الدولة١٩٩٧وقد تم تقديرها عام 

وقود ونمو السكان وحركة استهالك ال: ويقدر انتاج السنوات األخرى بفضل بعض المؤشرات
  .السواح

  
يمكن استنتاج تغير أسعار النقل البري من مراقبة األسعار التي تعطيها غرفة التجارة والصناعة 

  .والزراعة في بيروت
 ٢٠جدول رقم 

سعار خدمات النقل والمواصالتأر تطو  
  السنة%/

 المتوسط ٢٠٠٢ ١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١ نوع الخدمة
 ٠,٩ ٢,٥ ١,٠-٠,٥-٣,١٠,٣ النقل البري

 ٢,٩ ١,٩ ٨,٥٠,٣-١٤,١٨,١ النقل الجوي 
 ١,٢ ٦,٠ ٠,٠٠,٠٠,٠٠,٠ البريد والمواصالت السلكية والالسلكية

 ١,٣ ٤,٥ ٠,٢-٠,٨-٢,٢٠,٧ المجموع
  

 مساوية قيمة انتاج هذه الخدمات وتعتبر.  ينحصر النقل الجوي بنقل الركاب المغادرين من بيروت
 التي يتم بيعها على األراضي اللبنانية من قبل مجموع شركات النقل الجوي العاملة  السفرتذاكرل



 ٣٠

مل االنتاج في هذا ش ي ١.التحاد الدولي للنقل الجويترد هذه األرقام وفقاً إلحصاءات او.  في لبنان
  . وكاالت السفريات على أسعار تذاكر السفر التي تبيعهاتقبضهاالقطاع العمولة التي 

  
  . أسعار النقل الجوي على أساس السعر الوسطي للمسافر في كيلومتر النقلم احتساب التغير فيت
  

 بنسبة فقد أدى انخفاض األسعار: ٢٠٠٠وفق هذه التقديرات بدأ النقل الجوي بالتطور منذ العام 
  .%٢٦،٧ بنسبة المسافرين الذين تم نقلهم من لبنان- الكيلومترات إلى زيادة حجم عدد%٨،٥

% ١٤،٣ نسبة النمو الفعلي للنقل الجوي على التوالي ت كان٢٠٠٢ و٢٠٠١مين اوفي الع
  %.٧،١و
  

خدمات البريد والهاتف العامة وخدمات مل إن خدمات البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية تش
وزارة وتستمد قيمة انتاج هذا القطاع من حسابات .  الهاتف الخلوي التي تديرها شركتين خاصتين

.   الخدمات خالل هذه الفترةذهر تعرفة هلم تتغي.   حسابات الدولةقطعالبريد واالتصاالت الملحقة ب
%.  ٦بنسبة   أدى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بدل ضريبة البلدية إلى ارتفاع األسعاردوق

تعود إلى تطور ف ٢٠٠٠ و١٩٩٩أما معدالت النمو القوية التي سجلّها هذا القطاع خالل العامين 
  .على التوالي% ٢٨،٢+و% ٤٠،٦+الهاتف الخلوي بنسبة 

  
  االستهالك الوسيط للنقل والمواصالت

  
ر اآلخ نصف قيمة االستهالك الوسيط في هذا القطاع في حين أن النصف يلتشكّل الطاقة حوا

  .متمثل بشكل أساسي بخدمات االتصاالت وخدمات أخرى
  

عام % ٥،٣+، ١٩٩٨عام % ٥،٩-:على الشكل التاليي هذا القطاع  أسعار المدخالت فتغيرت
  .٢٠٠٢عام % ٨،١+ و٢٠٠١عام % ٣،٢-، ٢٠٠٠عام % ١٢،٣+، ١٩٩٩

  
  

  الخدمات التسويقية.  السادس القسم
  
في رد  الواقطاع الخدمات التسويقية غير النقل والمواصالت والتجارةانتاج ن من حساب يتبي

: ٢٠٠٢ و١٩٩٧في الفترة الممتدة بين  راً مستمراًهذا القطاع شهد تطو أدناه، أن ٢١الجدول رقم 
، ١٩٩٩عام % ٠،٨، ١٩٩٨عام % ٥،٢ القيمة المضافة نمواً من حيث الحجم نسبته سجلتفقد 
  .٢٠٠٢عام % ١،٤ و٢٠٠١عام % ١،٧، ٢٠٠٠عام % ٢،٠

  
  
  
  

                                                 
 وهو غير متطابق مع.  ١٩٩٧ إن احتساب حرآة النقل الجوي بهذه الطريقة يرتكز على تطبيق مبدأ المناطقية المعتمد لوضع حسابات العام  ١

وهناك .  النظام الدولي الذي يحّدد انتاج النقل الجوي على انه ذلك الذي تقوم بها الشرآات الوطنية بغض النظر عن مكان تسيير أعمالها
  .وقد يؤدي هذا ربما إلى مراجعة قيمة االنتاج نحو االرتفاع.  أعمال استقصائية قيد اإلعداد لمراجعة حسابات هذا القطاع وتوحيدها
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  ٢١جدول رقم 
  ةيحساب إنتاج قطاع الخدمات التسويق

  نيةمليار ليرة البنا
  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠ 

 القيم باألسعار الجارية 
 ١١،٢٤٨ ١٠،٥٤٩ ٩،٣١١٩،٨٦٦١٠،١٩٦١٠،٥١٩ جااإلنت

 ٢،٠٨٧ ١،٩٩٠ ١،٧١١١،٧٤٠١،٨٩٠٢،٠٢٨ االستهالك الوسيط
 ٩،١٦١ ٨،٥٥٩ ٧،٥٩٩٨،١٢٦٨،٣٠٦٨،٤٩١  الصافية غيرالقيمة المضافة

نة السابقةاألحجام المقيمة بأسعار الس   
 ١٠،٦٩١ ١٠،٧٠٤ ٩،٨٠٥١٠،١٠٣١٠،٤٦٧ جااإلنت

 ٢،٠١٤ ٢،٠٦٨ ١،٨١٣١،٩٠٨١،٩٩٤ االستهالك الوسيط
 ٨،٦٧٦ ٨،٦٣٧ ٧،٩٩١٨،١٩٥٨،٤٧٣   الصافيةغير ةالقيمة المضاف

  
  .لخدمات التسويقية المحتسبةامضمون  بدقّة  الفقرات التاليةتورد

  
  يةتطور انتاج الخدمات التسويق

  
أما التغير في .   فروع٨ تقدير انتاج الخدمات التسويقية المقسمة إلى ٢٢يستعرض الجدول رقم 

  .٢٣أسعار هذه الخدمات فيرد في الجدول رقم 
  

  الخدمات للمؤسسات التجارية والصناعية  ) أ
  

ت ادالمحاسبة والمعلوماتية وتأجير المعخدمات  الخدمات الخدمات التقنية والقانونية وهتشمل هذ
ولم يتّم االرتكاز في احتساب انتاج هذه الخدمات على استقصاءات مباشرة .  وغيرهالسمسرة وا

 مجموع االستهالك الوسيط لمختلف القطاعات ساويوهي ت.  لدى المؤسسات التجارية والصناعية
في من هنا فاألخطاء المحتملة .  والصادراتالتي تستهلك هذه الخدمات وبخاصة االدارة العامة 

 هذا الناتج بين قطاع عإنما في توزيائم  الق المحليتقدير االستهالك الوسيط ال يؤثر في تقدير الناتج
 من شأنه ان يؤثر في  المصدرة الخدماتغير أن أي خطأ في.  عات األخرىالخدمات والقطا

  ٢.الناتج المحلي القائم
  

وقد أدى تطبيق الضريبة .  يت مستقرة بق قدسعار هذه الخدمات وهيأل تقدير يتّم إجراء أيلم 
  %.٩ األسعار بنسبة قدرت بـ ه إلى ارتفاع هذ٢٠٠٢على القيمة المضافة عام 

  
  
  
  

                                                 
ويبدو .  مراجعة حسابات هذا القطاع على ضوء نتائج االستقصاءات التي أجريت حديثًا لدى المؤسسات التجارية والصناعية الكبيرة ستتّم  ٢

  . ٢٠٠٢أّنه أنقص في تقدير تصدير الخدمات المحتسبة في حسابات 



 ٣٢

  ٢٢جدول رقم 
  ة حسب نوعهاير إنتاج قطاع الخدمات التسويقطوت

  مليار ليرة البنانية
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠ نوع الخدمة

الخدمات للمؤسسات التجارية 
 ٦٤٢ ٦٣٢ ٥٩١٥٩٢٥٩٤٥٩٥ الصناعيةو

 ٢١٠ ٢٢٣ ٢٥٦٢٤٩٢٥٢٢٣٨ خدمات الصيانة والترميم
 ٢،٢٠١ ٢،١٥٣ ٢،٠٥٩٢،٠٣٠٢،٠٨١٢،١٣٣ السكن

 ١،٠٠١ ٩١٨ ٧٤٧٨١٧٩١٤٩١١ الفنادق والمطاعم
 ٧٥٤ ٧٣٠ ٧٣٣٧٤١٧٤٤٧٣٧ الخدمات الشخصية المختلفة

 ١،٦٣٦ ١،٥٣٢ ١،٣١١١،٥٢٢١،٤٥٥١،٤٦١ الصحة
 ٢،٥٥٠ ٢،١٩٨ ١،٨٤٠١،٩٢٤٢،١٠٦٢،٢٥٩ التعليم

 ٢،٢٥٥ ٢،١٦٢ ١،٧٧٣١،٩٩٠٢،٠٤٩٢،١٨٥ الخدمات المالية
 ١١،٢٤٨ ١٠،٥٤٩ ٩،٣١١٩،٨٦٦١٠،١٩٦١٠،٥١٩ المجموع

  
  ٢٣جدول رقم 

  ةير أسعار الخدمات التسويقطوت
  السنة%/

 المتوسط ٢٠٠٢ ١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١ نوع الخدمة
 للمؤسسات التجارية الخدمات

 ١,٧ ٩,٠ ---- والصناعية
 ٢,٢- ١,١- ٥,٣-٣,٤-١,٣-٠,٠ خدمات الصيانة والترميم

 ٠,٨- ٠,٠ ٤,٠٠,٠٠,٠٠,٠- السكن
 ٠,٥- ١,٩ ٦,٦-٥,٢-٥,٧٢,٠ الفنادق والمطاعم

 ٠,٨- ١,٨ ٢,٣-٢,٣-١,٠-٠,٣- الخدمات الشخصية المختلفة
 ٢,١ ١٣,٨ ١,٨-٢,٤١,٠-٠,٧ الصحة
 ٥,٤ ١٢,٤ ١,٥-٥,١٦,١٥,٢  التعليم

 - - ---- الخدمات المالية
 ١,١ ٥,٢ ١,٥-٠,٦٠,٩٠,٥ المجموع

  
 خدمات الصيانة والترميم  ) ب

  
ات العامة، وقد تشمل هذه الخدمات فقط خدمات الصيانة والترميم التي تستهلكها األسر واإلدار

أماّ خدمات الصيانة التي تستهلكها .   سواهماأجريت اإلحصاءات لدى هاتين الفئتين دون
الناتج المحلي المؤسسات التجارية والصناعية فقد اهملت ولم يتم تقديرها، وبالتالي فإن توزيع 

  . متحيزاً بين قطاع الخدمات والقطاعات األخرى يعد القائم
  

مات الصيانة والترميم  إلى معرفة استهالك األسر لخد١٩٩٧وقد أدى استقصاء ميزانية األسر عام 
أما تقديرات السنوات األخرى فقد أجريت .  التي تعد المكون الرئيسي لالنتاج في هذا القطاع



 ٣٣

، ونمو في ما يتعلق بترميم السيارات واألجهزة الكهربائيةاستيراد قطع الغيار : بواسطة مؤشرات
  .في ما يتعلق بصيانة المباني) لألسر(عدد المساكن 

  
شارة إلى أن قيمة خدمات الصيانة والترميم ال تشمل قيمة قطع الغيار واألدوات األخرى وتجدر اإل
  .المستعملة

  
 غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بياناتيستنتج التغير في أسعار مثل هذه الخدمات من 

  .بيروت
  

 خدمات الفنادق والمطاعم  ) ت
  

رقم مبيعاتها ناقص قيمة  مساوياً لم والفنادق انتاج المطاععتبر، يحصاءعمليات اإلتسهيل من أجل 
، قدر ١٩٩٧وانطالقاً من تقديرات العام .   والمشروبات التي تقدم للزبائناألطعمةالمشتريات من 

دل البسيط لمعدالت نمو قدوم السواح عانتاج هذا القطاع للسنوات التي تلت من خالل استخدام الم
  .للنمو والمواطنين كمؤشّر

  
التغير في أسعار خدمات المطاعم من األرقام التي تعطيها غرفة التجارة والصناعة يستنتج 

 يساوي هتم احتسابه على أنقد  فندقيةخدمات الفالأما التغير في أسعار .  والزراعة في بيروت
  .التغير في أسعار خدمات المطاعم

  
سنوياً % ٦،٦الحجم بما معدله بحسب طريقة التقدير هذه، يكون القطاع السياحي قد نما من حيث 

% ١١،٧+(ساوي هذا النمو معدل نمو قدوم السواح يو.  سةاخالل الفترة التي خضعت للدر
  ).سنوياً% ١،٤+(والمواطنين ) سنوياً

  
 الخدمات الخاصة المختلفة  ) ث

  
  االطالع عليها بفضلوقد أمكن.  واألشغال المنزلية لخاصةتشمل هذه الخدمات الترفيه والعناية ا

  .  ١٩٩٧استقصاء ميزانيات األسر لعام 
  

أما تقديرات السنوات األخرى فقد أجريت بصورة اعتباطية من خالل تطبيق معدل نمو فعلي 
 ومن خالل احتساب معدل التغير في األسعار من خالل ١٩٩٧على معطيات سنة % ١،٤بنسبة 

  .بيانات أسعار غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت
  

 دمات الصحةخ  ) ج
  

االستقصاء بالعينة حول : ١٩٩٩ و١٩٩٧أجريت دراسات عديدة بشأن خدمات الصحة بين 
منظمة الصحة (، وحسابات الصحة )١٩٩٧إدارة اإلحصاء المركزي (األوضاع المعيشية لألسر 

منظمة إدارة اإلحصاء المركزي و (، االستقصاء حول استعمال خدمات الصحة)١٩٩٨العالمية 



 ٣٤

 استناداً إلى هذه ١٩٩٧وقد طبقت التقديرات التي أجريت للعام .  )١٩٩٩عالمية الصحة ال
  .الدراسات على السنوات التي تلت واستعمل استيراد األدوية كمؤشر النتاج خدمات الصحة

  
وهي .  تم احتساب التغير في األسعار وفق األسعار التي صرحت عنها المستشفيات الكبيرة

ع تلك التي يمكن استنتاجها من بيانات غرفة التجارة والصناعة والزراعة متقاربة بعض الشيء م
  .في بيروت

  
قد سجل نمواً فعلياً ) القطاع التسويقي باستثناء خدمات الصحة العامة(وهكذا يكون قطاع الصحة 

خالل السنوات سنوياً % ٢،١ في حين أن األسعار تكون قد ارتفعت بمعدل سنوياً% ٢،٤بمعدل 
  .٢٠٠٢ إلى ١٩٩٨  منمسالخ
  

 خدمات التعليم  ) ح
  

الخدمات الملحقة التي تلقاها المدارس قيمة يشمل انتاج خدمات التعليم فقط األقساط المدرسية و
أما خدمات المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية فتحتسب مع الخدمات غير .  والجامعات الخاصة

يرات دوقد تم تطبيق تق). الثاني من الفصل الرابعأنظر الجزء (التسويقية لقطاع اإلدارات العامة 
د التالمذة والطالب التي تم تسجيلهم في دمو عن على السنوات التي تلت بفعل ١٩٩٧العام 

لتها غرفة التجارة والصناعة مؤسسات التعليم الخاص وأسعار األقساط المدرسية التي سج
  .والزراعة في بيروت

   
 وارتفاع في األسعار سنوياً% ١،٣ بنسبةمعدل نمو فعلي لهذا القطاع تظهر نتائج هذه التقديرات 

  .سنوياً% ٥،٤ بنسبة
  

 الخدمات المالية  ) خ
  

  تحدد قيمة انتاج الخدمات المصرفية .تشمل الخدمات المالية الخدمات المصرفية وخدمات التأمين
.  تي تدفع للمودعينولة التي تقبضها المصارف ناقص الفوائد المنها تساوي الفوائد والعأعلى 

" الخسائر واألرباح"حسابات ترد في دم في احتساب انتاج هذه الخدمات  تستخيوالمعطيات الت
  . مصرف لبنانالصادرة عن

  
وريثما تجرى دراسات تمكّن من وضع طريقة لتحديد .  ر للخدمات المصرفيةاسع ايصعب تحديد

لمصرفية مستقرة خالل الفترة الخاضعة  أسعار الخدمات ا أنفتراضاال، تم سعار األهمثل هذ
  .للدراسة

  
 مليار ليرة ١٩٢٩ إلى ١٩٩٧ مليار ليرة لبنانية عام ١٥٥١ارتفعت قيمة االنتاج المصرفي من 

  .سنوياً% ٤،٥، أي أنها سجلت نمواً بمعدل ٢٠٠٢لبنانية عام 
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 يتم قبضها  األقساط التيوكذلك يحدد انتاج خدمات التأمين على أنه يساوي الفرق بين
وهنا أيضاً ال يمكن تحديد سعر الخدمة التي يتم تحديدها على هذا  .   دفعهاوالتعويضات التي يتم

  .النحو
  

، أي أنها ٢٠٠٢ مليار عام ١٦٠ و١٩٩٧ مليار ليرة لبنانية عام ٩١ بـقدرت قيمة خدمات التأمين
  .سنوياً% ١١،٨سجلت نمواً بمعدل 

  
  الخدمات التسويقيةاالستهالك الوسيط في قطاع 

  
 ثم تم استناجه ١٩٩٧قدر االستهالك الوسيط في قطاع الخدمات التسويقية بصورة إجمالية للعام 

م يتبع نمو االنتاج من حيث وإن نمو االستهالك الوسيط من حيث الحج.  بفضل تقديرات االنتاج
في هذا القطاع فقد تم تقديرها أما أسعار المنتجات المستهلكة . الحجم مع بعض االختالفات الطفيفة

 ٢٠٠١عام % ٣،٨-، ٢٠٠٠عام % ١،٧+، ١٩٩٩عام % ١-، ١٩٩٨عام % ٤-: كما يلي
  .٢٠٠٢عام % ٣،٦+و
  
  

   التجارة. السابعالقسم 
  

  تطور انتاج القطاع التجاري
  

يع الفرق بين أسعار المب ( بالمعنى الواسعتقاس قيمة انتاج الخدمات التجارية بالهوامش التجارية
وتشمل هذه .  والعموالت التي يقبضها الوسطاء بين مستهلكي البضائع ومنتجيها) وأسعار الشراء

يعيد الجدول رقم .  بالحصرفعها التجار وهوامش التجار د على االستهالك التي يالرسومالهوامش 
  . ادناه استعراض العناصر الداخلة في احتساب انتاج قطاع التجارة٢٤
  

 وهي تشمل الرسوم فقط دخول البضائع إلى األراضي اللبنانية المفروضة على لرسوم اتم احصاء
  . الضريبة على القيمة المضافة٢٠٠٢االستهالك ومنذ العام وضريبة الجمركية 

  
لسلع لسلع والخدمات وقيمة ال االستعماالتوتساوي هوامش التجارة الداخلية الفرق بين قيمة 

احتسبت ما واذا .  المدفوعة من قبل المستوردينلرسومجموع اواالنتاج المحلي ناقص مالمستوردة 
على هذا الشكل، تشمل الهوامش الضرائب الداخلية كالضريبة على القيمة المضافة الداخلية التي ال 

  .تسمح االحصاءات الحالية برصدها لمختلف قطاعات االقتصاد
  

ش سنة معينة من خالل تطبيق إن احتساب الهوامش بأسعار السنة السابقة يقضي باحتساب هوام
وقد احتسبت رسوم التجارة الخارجية .  نسبة هامش السنة السابقة على حجم السلع المتبادلة

أما في ما يتعلّق بأسعار خدمات التجارة الخارجية، فال يمكن تقدير .  وهوامشها بصورة منفصلة
  .ى عينهتطورها بأي شكل من األشكال وبالتالي اعتبرت مستقرة على المستو
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  ٢٤جدول رقم 

الرسوم على السلع المستوردة، هوامش وخدمات التجارة الخارجية محتسبة في قيمة انتاج قطاع 
  ٢٠٠٢-١٩٩٧التجارة 

  البنانية مليار ليرة
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠البيان

 القيم باألسعار الجارية 
 ٢،٥٤٤ ١،٨١٩ ١،٩٠٥٢،٢٠١٢،١٨١١،٩٣٩ الرسوم على السلع المستوردة
 ٣،٦٨٩ ٣،٥١٥ ٣،٣٣٨٣،٣٤٩٣،٢٤٨٣،٢٤٧ الهوامش التجارية الداخلية
 ٨٥٢ ٧١٨ ٧٥٠٧٠٦٦٩٥٦٥٨ خدمات التجارة الخارجية

 ٧،٠٨٥ ٦،٠٥٢ ٥،٩٩٤٦،٢٥٦٦،١٢٣٥،٨٤٤ إنتاج قطاع التجارة= المجموع 
 مة بأسعار السنة السابقةاألحجام المقي  

 ١،٧٣٧ ٢،٣٣٥ ١،٩٨٦١،٩٩٩٢،٠٣٨ ردةالرسوم على السلع المستو
 ٣،٦٠٧ ٣،٥١٨ ٣،٣٧٠٣،٢٠١٣،٢٠٦ الهوامش التجارية الداخلية
 ٨٥٢ ٧١٨ ٧٠٦٦٩٥٦٥٨ خدمات التجارة الخارجية

إنتاج قطاع=   ٦،١٩٦ ٦،٥٧١ ٦،٠٦١٥،٨٩٥٥،٩٠٢  التجارةمجموع  
  

  : المعلومات التالية٢٤نستنتج من قراءة الجدول رقم 
  

 مليار ليرة أي أنها سجلت ٢٢٠١بلغت الرسوم على السلع المستوردة ، ١٩٩٨عام  -
لو بقي معدل الرسوم مستقراً، و. ١٩٩٧مقارنة مع العام % ١٥،٥ارتفاعاً نسبياً نسبته 
نسجم مع يا ممفقط، % ٤،٥ مليار ليرة أي لسجلت زيادة نسبتها ١٩٨٦لبلغت هذه الرسوم 

تعود إلى ارتفاع  %) ١٠،٨(+ن هنا فنسبة التغير البالغة م.  ارتفاع حجم السلع المستوردة
 %.١،٦ هوامش التجارة بنسبة ت نسبةوفي هذه السنة انخفض.  معدل فرض الرسوم

ولو لم تتغير معدالت %).  ٠،٩-(، سجل مقدار الرسوم انخفاضاً طفيفاً ١٩٩٩عام  -
قع ارتفعت هذه المعدالت وفي الوا%).  ٩،٢-(فرض الرسوم لسجل انخفاضاً أكثر اهمية 

مما أدى إلى التخفيف من % ١،٥أما معدل الهوامش فقد تطور بنسبة %.  ٩،١بنسبة 
 .تأثير انخفاض حجم التبادالت على مقدار الرسوم

، والسبب هذه المرة يعود إلى )%١١،٩-(، استمرت الرسوم باالنخفاض ٢٠٠٠عام  -
-( وحجم السلع المستوردة%) ٤،٨-(م التأثير المزدوج النخفاض معدالت فرض الرسو

عوض %) ١،٣ (معدل تلك الهوامشواستقرت الهوامش التجارية إذ أن ارتفاع ).  %٦،٦
 .انخفاض حجم التبادالتعن 

تم تخفيض معدالت .  قررت الحكومة تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة هامة، ٢٠٠١عام  -
% ٦،٢ئب سجل انخفاضاً بنسبة في حين أن مقدار الضرا% ٢٢،١فرض الرسوم بنسبة 

أما معدل الهوامش التجارية فقد %.  ٢٠،٤فقط ألن حجم السلع المستوردة ارتفع بنسبة 
 .بقي على حاله؛ يتغير مقدار الهوامش بالتناسب مع تغير حجم السلع المستوردة واالنتاج

تفاعاً قوياً ، ادى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة إلى ارتفاع الرسوم ار٢٠٠٢عام  -
اع معدالت ارتففي حين أن حجم السلع المستوردة قد انخفض مما يعني %) ٣٩،٩(+



 ٣٧

هذا وسجل معدل هامش التجارة الداخلية نمواً بنسبة %.  ٤٦،٥فرض الرسوم بنسبة 
مقابل زيادة حجم % ٤،٧مما أدى إلى ارتفاع مقدار الهوامش اإلجمالي بنسبة % ٢،٣

 .%٢،٥التبادالت بنسبة 
  

خدمات " أسعار" تطّور نسب الرسوم والهوامش التجارية التي تمثّل ٢٥يستعرض الجدول رقم 
  .التجارة

  
  ٢٥جدول رقم 

  تطور نسب الرسوم والهوامش التجارية
  السنة%/

 المتوسط ٢٠٠٢ ١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١مكونات اإلنتاج
 ٥,٦ ٤٦,٥ ٢٢,١-٤,٨-١٠,٨٩,١ الرسوم على السلع المستوردة

 ٠,٩ ٢,٣ ٠,١-١,٦١,٥١,٣- هوامش التجارية الداخليةال
 - - ---- خدمات التجارة الخارجية

 ٢,٣ ١٤,٣ ٧,٨-١,٠-٣,٢٣,٩ المجموع
  

  االستهالك الوسيط والقيمة المضافة في قطاع التجارة
  

 تتّبع  ثم طبق على السنوات التالية وفق الطرق عينها التي١٩٩٧قدر االستهالك الوسيط للعام 
وتجدر اإلشارة إلى أن خدمات نقل البضائع غير داخلة في .  لقطاعات االقتصادية األخرىل

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

  
 التالي قيمة انتاج التجارة وقيمة االستهالكات الوسيطة ويبين القيمة ٢٦يستعيد الجدول رقم 

  .٢٠٠٢ إلى ١٩٩٧ للسنوات قطاع التجارةالمضافة في 
  

بعد ان كانت قد شهدت % ٢،٠ فقط سجلّت أسعار السلع المستهلكة زيادة بنسبة ٢٠٠٢عام 
عام % ٠،٦، ١٩٩٩ و١٩٩٨سنوياً عامي % ١،٧-: ٢٠٠١ و١٩٩٨انخفاضاً منتظماًً بين 

  .٢٠٠١عام % ٢،١- و٢٠٠٠
  

% ٠،٦االنتاج في هذا القطاع، سجلت القيمة المضافة زيادة معدلها " أسعار"ونظراً إلى تطور 
: ، مع تغيرات هامة في معدالت النمو بين سنة واخرى٢٠٠٢ و١٩٩٨سنوياً فقط ما بين 

 ٢٠٠١ام ع% ١١،٢+، ٢٠٠٠عام % ٣،٣-، ١٩٩٩عام % ٦،٦-، ١٩٩٨عام % ٠،٢+
  .٢٠٠٢عام % ٢،٥+و
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  ٢٦جدول رقم 
  حساب إنتاج قطاع التجارة

  مليار ليرة البنانية
  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠ 

 القيم باألسعار الجارية 
 ٧،٠٨٥ ٦،٠٥٢ ٥،٩٩٤٦،٢٥٦٦،١٢٣٥،٨٤٤ جااإلنت

 ١،٠١٤ ٩٨١ ٨٧٦٩١٥٨٩١٨٤٠ االستهالك الوسيط
 ٦،٠٧١ ٥،٠٧٠ ٥،١١٨٥،٣٤١٥،٢٣٣٥،٠٠٣ فيةالصاغير القيمة المضافة 

 مة بأسعار السنة السابقةاألحجام المقي  
 ٦،١٩٦ ٦،٥٧١ ٦،٠٦١٥،٨٩٥٥،٩٠٢ جااإلنت

 ٩٩٤ ١،٠٠٢ ٩٣١٩٠٦٨٤٦ االستهالك الوسيط
 ٥،٢٠٢ ٥،٥٦٩ ٥،١٣٠٤،٩٨٨٥،٠٥٦ الصافيةغير القيمة المضافة 

  
  

  قيةالخدمات غير التسوي. القسم الثامن
  

 اإلدارات العامة التي تشمل اإلدارة المركزية واإلدارات  من قبل الخدمات غير التسويقيةتنتج
وكما تدل تسميتها على ذلك ال تطرح هذه الخدمات في سوق معينة وال تحدد .  المستقلة والبلديات

نة من العناصر كوفها الميذاً بتكالاتقدر قيمة الخدمات التسويقية .  ر بالمعنى الجارياسعألها 
 الثابت  العام الرأسمالاهتالك قيمة السلع والخدمات التسويقية المستهلكة، قيمة: الثالثة التالية

  .وأجور الموظفين
  

خرى دارت األخضعت حسابات اإل.  وحدها حسابات اإلدارة المركزية تنشر بصورة منتظمة
ؤشرات واردة في حسابات الخزينة  وقد طبقت على السنوات استناداً إلى م١٩٩٧للتقدير عام 

  .العامة
  

 العام  بالتفصيل العناصر الداخلة في احتساب انتاج اإلدارات العامة من٢٧يستعرض الجدول رقم 
  .٢٠٠٢ إلى العام ١٩٩٧

  
من هنا .  تشكّل قيمة السلع والخدمات التسويقية المستهلكة االستهالك الوسيط في عملية االنتاج

دارات العامة تساوي أجور الموظفين وقيمة اهتالك رأس المال الثابت الذي فالقيمة المضافة لإل
  .يستعمل جماعياً
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  ٢٧جدول رقم 
  احتساب قيمة إنتاج الخدمات غير التسويقية

  مليار ليرة البنانية
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠ عناصر الكلفة

       سلع وخدمات التسويقية

 ٤٩ ٥٣ ٤٤٣٢٣٦٣٤ طاقة
 ١٣٥ ١٤٦ ١٣٥١٥٠١٢٧١٣٨ منتوجات صناعية
 ٢٥ ٢٧ ٣٠١٦١٤١١ نقل ومواصالت
 ٧٦٣ ٧٠١ ٦٣٣٦٨٦٧١٦٧١٦ خدمات مالية
 ٣٥٣ ٣٨٣ ٣٥١٣٤٨٣٢١٤١٠ خدمات أخرى

 ١،٣٢٥ ١،٣١٠ ١،١٩٣١،٢٣٢١،٢١٤١،٣٠٩المجموع
 ٦٦٧ ٦٤٣ ٤٩٨٥٤٤٥٨٩٦٢٠اهتالك
رواتبو  ٢،٩٢٤ ٢،٧٧٧ ٢،٣٠١٢،٢٥٠٢،٥٥٨٢،٥٩١أجور 

لعام المجموع ا  ٤،٩١٦ ٤،٧٣٠ ٣،٩٩٢٤،٠٢٦٤،٣٦١٤،٥٢٠ 
  

  االستهالك الوسيط للسلع والخدمات التسويقية  . أ
  

ة إن أكثر من نصف السلع والخدمات التسويقية المستهلكة من قبل اإلدارات العامة يمثّل قيم
 جزءا من الفوائد التي تدفعها الدولة وبالفعل، فإن.  دمة الدينالخدمات المصرفية الداخلة في خ

دمة المصرفية التي تقاس قيمتها بالفرق بين  دفع الخللمصارف المكتتبة بسندات الخزينة يشكّل
قيمة المقدرة للخدمات  المالية التي الانتقلت .  والفوائد التي تدفع للمودعينكسبها الفوائد التي يتم 

 أي ٢٠٠٢ عام مليار ليرة لبنانية ٧٦٣ إلى١٩٩٧انية عام  مليار ليرة لبن٦٣٣ اإلدارة من اتدفعه
% ٦،٦مجموع الفوائد المدفوعة زاد بنسبة أن سنوياً في حين % ٣،٨أنها سجلّت ارتفاعاً معدله 

 مليار ليرة لبنانية عام ٤٦٢٢ إلى ١٩٩٧ مليار ليرة لبنانية عام ٣٣٦١سنوياً اذ ارتفع من 
اكتتابات أكثر اهمية في سندات الخزينة خارج نطاق الجهاز ويعود هذا الفرق إماّ إلى .  ٢٠٠٢

  .الهامش المصرفيمعدل تدني المصرفي وإما إلى 
  

 القيمة المضافة لإلدارات العامة  . ب
  

 الثابتمال اهتالك رأس القيمة : إن القيمة المضافة لإلدارت العامة تحتسب بكلفة العناصر التالية
  . عنصر العملوأجور ورواتب

  
 وقد تم .قيمتها الحاليةمن ن ثيهتالك السلع العامة يساوي الجزء الثالعارف عليه أن قيمة امن المت

 لرأس المال الثابت للسنوات القائمتكوين نفقات الدولة على الاحتساب هذه القيمة من خالل جمع 
نظراً لعدم و.  أسعار مالئمبواسطة مؤشر بعدة إعادة تقييمها باألسعار الحالية  الثالثين األخيرة،

واذا ).  أنظر تفاصيل الحساب في الملحق. (وجود هكذا مؤشر اعتمدنا مؤشر الحد األدنى لألجر
 مليار ليرة لبنانية ٦٦٧ إلى ٤٩٨ما احتسبت على هذا النحو، تكون قيمة االهتالك قد انتقلت من 

طؤ االستثمارات ونظراً إلى تبا.  سنوياً% ٦، أي أنها سجلت معدل نمو نسبته ٢٠٠٢ و١٩٩٧بين 



 ٤٠

عام % ٩،٢ن العامة خالل السنوات األخيرة، هبط معدل نمو االهتالكات بصورة منتظمة م
  .٢٠٠٢ و٢٠٠١سنوياً عامي % ٧،٣ إلى ١٩٩٨

  
األجور والرواتب التي تدفعها اإلدارات العامة فتشمل األجر األساسي والتعويضات والعالوات أما 

نمت وقد .   الضمان االجتماعيمؤسساتب العمل في المتنوعة باإلضافة إلى مساهمات أصحا
  .سنوياً تقريباً% ٤،٩كلفة عنصر العمل بمعدل 

  
 التغير في الخدمات غير التسويقية من حيث الحجم  . ت

  
بما أنّه ال يمكن تحديد أسعار للخدمات غير التسويقية، فإن احتساب حجم هذه الخدمات بأسعار 

يستعرض الجدول رقم .  ةراختلمقدرة مع األسعار المرجع المسنة مرجع يتم بجمع عناصر الكلفة ا
.   حساب انتاج اإلدارات العامة باألسعار الجارية واألحجام المقيمة بأسعار السنة السابقة٢٨

زيادة قيمة أجور ورواتب ومؤشر ( أماّ أسعار عناصر النتاج وحدها أسعار السلع المستهلكة تتغير 
  .تغير خالل هذه الفترةفلم ت) رأس المال الثابت

  
  ٢٨جدول رقم 

  حساب إنتاج قطاع الخدمات غير التسويقية
  مليار ليرة البنانية

  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠ 

 القيم باألسعار الجارية 
 ٤،٨٠٥ ٤،٥٣٦ ٣،٩٥٨٤،٠٢٦٤،٣٣٧٤،٤٢٨ جااإلنت

 ١،٢٩٥ ١،٢٥٥ ١،١٩٣١،٢٣٢١،٢٢٤١،٢٨٤ االستهالك الوسيط
 ٣،٥١٠ ٣،٢٨١ ٢،٧٦٥٢،٧٩٤٣،١١٣٣،١٤٣ الصافيةغير ة المضافة القيم

 مة بأسعار السنة السابقةاألحجام المقي  
 ٤،٧٨٢ ٤،٥٥٢ ٤،٠٣٩٤،٣٤٧٤،٤٢٧ جااإلنت

 ١،٢٧٢ ١،٢٧٠ ١،٢٤٥١،٢٣٤١،٢٨٤ االستهالك الوسيط
 ٣،٥١٠ ٣،٢٨١ ٢،٧٩٤٣،١١٣٣،١٤٣   الصافيةالقيمة المضافة غير

  
 ١٩٩٧ مما تقدم أن أسعار االستهالك الوسيط سجلت انخفاضاً طفيفاً في الفترة الممتدة بين نستنتج

، ٢٠٠٢عام % ١،٨+ و٢٠٠١عام % ١،٢-، ١٩٩٨عام % ٠،٩-، ١٩٩٨عام % ١-: ٢٠٠٢و
  .سنوياً% ٠،٣-أي بمعدل 

  



 ٤١

  الفصل الثاني
  ستيراد اال

  
أما استيراد .  ية ونفقات االستهالك في الخارجيشمل االستيراد استيراد السلع إلى األراضي اللبنان

  .الخدمات فتحسم من التصدير
  

.  يمكن معرفة قيمة استيراد السلع إلى األراضي اللبنانية من خالل إحصاءات الجمارك اللبنانية
غير أنّه تم إدخال .  والتأمين لغاية المراكز الجمركيةوتشمل قيمة السلع المستوردة كلفة الشحن 

لتعديالت على هذه اإلحصاءت كون استيراد سبائك الذهب لتكوين االحتياطات أو بقصد بعض ا
المضاربة ال يدخل في الحساب وبالتالي وحده الذهب المستعمل في صناعة المجوهرات يدخل في 

ومن ناحية اخرى، تم تعديل قيمة المنتجات النفطية المستوردة وكميتها بحسب .  حساب االستيراد
  . الصادرة عن اإلدارة العامة للنفطاالحصاءات

  
 إلى ١٩٩٧ الرقم اإلجمالي لالستيراد الوارد في حسابات األعوام ٢٩يستعرض الجدول رقم 

 بالتفصيل قيمة استيراد السلع ٣٠ويبين الجدول رقم .   من حيث القيمة ومن حيث الحجم٢٠٠٢
  .بحسب التصنيف المعتمد لوضع الحسابات

  
  ٢٩جدول رقم 
  ستيرادتطور اال

 مليار ليرة البنانية
  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠ 

 القيم باألسعار الجارية
 ٩،٦٩٦ ١٠،٢٥١ ١١،٢٦٦١٠،٤١٤٩،٢٠٧٩،٠٢٧استيراد سلع

 ٣٥٧ ٣٠٣ ٢٦٦٢٨٥٤١٠٢٩٦المسافرين اللبنانيين في الخارجنفقات 
 ١٠،٠٥٣ ١٠،٥٥٤ ١١،٥٣٢١٠،٦٩٩٩،٦١٧٩،٣٢٣المجموع

  بأسعار السنة السابقةالمقيمة األحجام
 ١٠،٠٤٦ ١٠،٩٦٩ ١١،٣٩٠٩،٥٩٠٨،٧٩٢استيراد سلع

 ٣٣٨ ٣١٢ ٢٩٢٤٣٦٣٤٢ في الخارج اللبنانييننففقات المسافرين
 ١٠،٣٨٤ ١١،٢٨١ ١١،٦٨٢١٠،٠٢٦٩،١٣٤ المجموع

 
 ميالً إلى  شهدت باإلجمال٢٠٠٢-١٩٩٧، نستطيع القول أن األعوام ٢٠٠١اذا استثنينا عام 

عام % ٤،٥-، ١٩٩٩عام % ٧،٩-، ١٩٩٨عام % ١،١: +انخفاضاً في كميات السلع المستوردة
 من حيث الحجم ٢٠٠١أما النمو القوي لالستيراد الذي شهده العام .  ٢٠٠٢عام % ٢- و٢٠٠٠

ومن حيث القيمة فيعود إلى حركة إعادة تكوين المخزون إثر تخفيض الرسوم الجمركية وإلى 
  .٢٠٠٢ق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة عام استبا

  
 على ضوء معطيات  ١٩٩٧أما نفقات المسافرين اللبنانيين في الخارج فلقد تم تقديرها للعام 

ونظراً إلى غياب دراسات مباشرة خالل الفترة التي .  االستقصاء حول األوضاع المعيشية لألسر
لنفقات قد تطورت من حيث الحجم بحسب حركة ، تم االفتراض أن هذه ا١٩٩٧تلت العام 



 ٤٢

عام % ١٦،٧-، ١٩٩٩عام % ٥٢،٤+، ١٩٩٨عام % ٩،٧: +المسافرين اللبنانيين إلى الخارج
خالل الفترة % ١٠،٤+ أي بما معدله ٢٠٠٢عام % ١١،٤+ و٢٠٠٢عام % ٥،٥+،  ٢٠٠٠

  .٢٠٠٢و١٩٩٧الممتدة بين 
  

خالل اعتماد السعر الوسطي لليورو بالنسبة لليرة تم احتساب تطّور النفقات من حيث القيمة من 
  .اللبنانية كمؤشر لألسعار

٣٠جدول رقم   
  استيراد السلع حسب نوعها

  مليار ليرة البنانية
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠  نوع السلعة

 ٥٠٩ ٥٤٤ ٧٢٧٦١٩٥٣٨٤٩١ منتوجات زراعية
 ٣٠٤ ٢٩٨ ٣٠٠٢٧٢٢٥٢٢٤٠ منتوجات حيوانية

 ١،٥٥٣ ١،٥٤١ ١،٣٤٩١،٠٠٣١،٢٤٠١،٧٠٨ ت نفطيةمشتقا
 ١،٠٩٠ ١،٠٧٢ ١،٢٦٩١،٢٧٤١،٠٦٨٩٧٤ منتوجات الصناعات الغذائية والزراعية

 ٧٩٣ ٨٤٣ ٨٨٦٨٧٨٦٩٩٦٤٥ منتوجات صناعات النسيج والجلود 
 ٣٦١ ٣٨٢ ٤٧٧٣٩٦٣٤١٣٤١ المعادن غير الفلذية

 ٢،٨٤٧ ٣،٣٢٢ ٣،٩٦١٣،٦٩٧٢،٩٩٤٢،٦٩٧ المعادن الفلذية واآلالت والتجهيزات
 ١،٦٧٠ ١،٦٥٦ ١،٦١٨١،٦٤٤١،٥٥٢١،٤٦٨ المنتوجات من خشب ومطاط والكيماوية

 ٩٣ ٩٥ ٩٢٩٦٨٧٨١ مفروشات
 ٤٧٦ ٤٩٦ ٥٨٧٥٣٣٤٣٦٣٨٣ منتوجات صناعية أخرى

 ٩،٦٩٦ ١٠،٢٥١ ١١،٢٦٦١٠،٤١٤٩،٢٠٧٩،٠٢٧المجموع
 

للمنتجات المستوردة األساسية ) من حيث الوحدة(لقيم الوحدوية أخذت في االعتبار التغيرات في ا
وتعكس . لدى احتساب مؤشر األسعار المستخدم في احتساب تطّور استيراد السلع من حيث الحجم

وفي الواقع، . التغير في األسعار بالمعنى الحصري، التغّير في النوعية هذه التغيرات إلى جانب
ي بما فيه تكلفة الشحن والتأمين لسلعة مستوردة من بلد ما، يميل التاجر عندما يزيد السعر اإلجمال

وبالتالي تنخفض القيمة الوحدوية لهذه السلعة .  إلى استيراد السلعة عينها من بلد آخر بسعر أقل
ويمكن االستنتاج من احصاءات التجارة الخارجية الملحقة .  عند االستيراد تبعاً للتغير في نوعيتها

لدراسة أن حصة الصين مثالً في السلع المستوردة إلى لبنان مالت إلى االرتفاع خالل بهذه ا
السنوات األخيرة مما يدّل على أن ذلك ناجم عن إحالل السلع الرخيصة الثمن محل السلع 

  .  األخرى
  

 وقد حصل هذا االنخفاض. سنوياً% ٤،١وهكذا انخفضت القيم الوحدوية للسلع المستوردة بمعدل 
 حيث ارتفعت أسعار السلع المستوردة بنسبة ٢٠٠٠ باستثناء العام ٢٠٠٢ إلى ١٩٩٧في األعوام 

  .  تبعاً لالرتفاع القوي الذي سجلته أسعار النفط% ٢،٧
  

ويعود الجزء األكبر من انخفاض أسعار السلع المستوردة إلى ارتفاع قيمة الليرة اللبنانية كنتيجة 
كية بالنسبة لمختلف العمالت األجنبية األساسية في الفترة الممتدة بين الرتفاع قيمة العملة األمير

 حيث ان سعر الدوالر األميركي استقر في سوق القطع في بيروت بتدخل من ٢٠٠١ و١٩٩٧



 ٤٣

من هنا فإن المؤشر التجاري للقطع والذي يعتبر المعدل المتوازن لمؤشرات قطع .  مصرف لبنان
  .   سنوياً% ٣،٧ الرئيسية إلى لبنان، قد انخفض بما معدله العمالت األجنبية للبلدان

  
 تطور المؤشر التجاري ألسعار القطع الذي يرد احتسابه في الملحقات، ٣١يستعرض الجدول رقم 

 إلى ٢٠٠١ إلى ١٩٩٧دوالر من /أدى هبوط اليورو: وتطور سعر اليورو في السوق اللبناني
 اعتدل سعر ٢٠٠٢وفي العام .  وروبية بالنسبة للعملة المحليةاالنخفاض المستمر لسعر العملة األ

  %.٥،٦اليورو مما أدى إلى ارتفاع أسعار نفقات المواطنين اللبنانيين في الخارج بنسبة 
  

  ٣١جدول رقم 
  نسبة تغير مؤشر أسعار القطع  للعمالت األجنبية

  السنة%/
 المتوسط ٢٠٠٢ ١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١  

 ٣,٧- ٣,٦ ٤,٢-٩,٢-٣,٩-٤,١-طعمؤشر اسعار الق
 ٣,٩- ٥,٦ ٣,٠-١٣,٣-٥,٨-٢,١-اليورومن ضمنه 

 
 بالتفصيل تطور األسعار الوحدوية لمختلف أنواع السلع المستوردة بحـسب           ٣٢يستعرض الجدول   

  .تصنيف السلع المعتمد في وضع الحسابات
 

  ٣٢جدول رقم 
  نسبة تغير أسعار المنتوجات المستوردة

  السنة%/
 المتوسط ٢٠٠٢ ١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١نوع المنتوج

 ٧,٦- ٥,٧- ٨,٨-٤,٩-٦,٥-١١,٨-منتوجات زراعية
 ٣,٦- ٠,٥- ٣,٥-١٧,١٢,٣-٢,١منتوجات حيوانية
 ٢,٥ ١,٣- ١٥,٦-٢٥,٢٢٠,٧٥٠,٥-مشتقات نفطية

 ٤,٥- ٣,٥- ٣,٠-٥,٢-٧,٥-٣,١-الغذائية والزراعية منتوجات الصناعات
جات صناعات النسيج والجلودمنتو  -٨,٧- ٦,٤- ١٢-٢,٨-١١,٦-١٠,٢ 

 ٥,٤- ٢,٨- ٧,٠-٢,٣-٥,٦-٩,٠-المعادن غير الفلذية
 ٥,٢- ٤,٠- ٣,٣-٦,٦-٥,٧-٦,٤-واآلالت والتجهيزات المعادن الفلذية

 ٢,٩- ١,١- ٣,٨-٦,٠١,٠-٤,٦-والكيماوية المنتوجات من خشب ومطاط
 ٧,٨- ٩,٧- ٦,١-١٠,٢-٧,٢-٦,٠-مفروشات

 ٧,٢- ٨,٩- ٢,١-١٢,٤-٤,٦-٧,٨-منتوجات صناعية أخرى
 ٤,١- ٣,٥- ٦,٥-٤,٠٢,٧-٨,٦-المجموع

 ٣,٩- ٥,٦ ٣-١٣,٣-٥,٨-٢,١-النفقات االستهالكية في الخارج
 ٤,١- ٣,٢- ٦,٤-٤,١٢,١-٨,٤-المجموع العام

 
 
 



 ٤٤

قتصاد المحليالمكانة التي يحتلها االستيراد في اال  
  

من مجموع % ٣١،٩من الناتج المحلي القائم و% ٤٦،٨، كان استيراد السلع يمثل ١٩٩٧عام 
وقد شهدت هذه النسب بعض التغيرات نحو االنخفاض في الفترة .  الموارد من السلع والخدمات

% ٣٦،٢الناتج المحلي القائم إلى / هبطت نسبة االستيراد٢٠٠٢ففي العام .  الخاضعة للدراسة
ويعود الجزء األكبر من تراجع مكانة االستيراد في %.  ٢٦،٦الموارد إلى /ونسبة االستيراد

ففي : االقتصاد الوطني إلى الفارق بين تطور األسعار لدى االستيراد وأسعار الناتج المحلي القائم
الناتج المحلي سنوياً بقيت أسعار % ٤،١حين أن أسعار السلع المستوردة كانت تتراجع بما معدله 

وفي الواقع لم يكن تطور االستيراد من حيث ).  سنوياً% ٠،١+بمعدل (القائم مستقرة في مجملها 
% ١،٩سنوياً مقابل % ١،٤بمعدل : الحجم أكثر أهمية من تطور الناتج المحلي القائم والموارد

  ).٢جع الجدول رقم را. (بالنسبة للموارد من السلع والخدمات% ١،٦لالنتاج المحلي القائم و
  

وبما أن االقتصاد اللبناني هو اقتصاد خدمات، يستورد لبنان معظم احتياجاته من السلع النهائية أو 
 أدناه توزيع السلع المستوردة بحسب جهة استعمالها في ٣٣يستعرض الجدول رقم .  الوسيطة

استعماالت (ليات االنتاج مواد أولية ومواد أخرى مخصصة لالستعمال في عم: النشاط االقتصادي
، سلع نهائية مخصصة لالستهالك من قبل األسر وأخيراً سلع نهائية مخصصة لتكوين )وسيطة

فالمنتجات .  وزعت المنتجات بحسب نوعها.  رأس المال الثابت للمؤسسات واإلدارت العامة
ومن قبل المؤسسات ) استهالك(كالمحروقات التي يمكن استعمالها في الوقت نفسه من قبل األسر 

وقد .  ١٩٩٧وزعت بحسب مفاتيح توزيع اعتمدت في وضع الحسابات للعام ) استعماالت وسيطة(
  .٢٠٠٢ و١٩٩٧تم إبقاء هذه المفاتيح ثابتة خالل الفترة الممتدة بين 

   
وقد ارتفعت حصة .  يتألف الجزء األكبر من السلع المستوردة من منتجات نهائية مخصصة لألسر

وفي الواقع .  ٢٠٠٢عام % ٤٨،٧ و١٩٩٧عام % ٤٦،٩منتجات من السلع المستوردة إلى هذه ال
تعود زيادة هذه الحصة إلى انخفاض أسعار استيراد هذه السلع بنسبة أقّل أهمية من نسبة انخفاض 

سنوياً بالنسبة للسلع % ٤،٤-سنوياً مقابل % ٣،٢-بمعدل (أسعار الفئات األخرى من السلع 
ومن حيث الحجم الفعلي، زاد استيراد السلع ).  بالنسبة للسلع التجهيزية% ٦،٥-الوسيطة و

  ).سنوياً تقريباً% ١بمعدل (االستهالكية بنسبة مماثلة لمجموع السلع المستوردة 
  

عام % ٤٠: احتلت السلع المستوردة لالستهالك الوسيط المرتبة الثانية في سلم السلع المستوردة
وكان نمو استيراد هذه الفئة من السلع من حيث الحجم يفوق نمو .  ٢٠٠٢عام % ٤١،٢ و ١٩٩٧

).  سنوياً لمجموع السلع المستوردة% ١،١سنوياً مقابل % ٢،٢+بمعدل ( مجموع السلع المستوردة 
وقد اختلف تطور استيراد السلع الوسيطة باختالف قطاعات االقتصاد التي تم استيراد هذه السلع 

  :من أجلها
  
  
  
  
  
  



 ٤٥

  ٣٣ول رقم جد
  استيراد السلع حسب جهة استعمالها

  مليار ليرة البنانية
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠االستعمال جهة

 القيم باألسعار الجارية
       :استعمال وسيط في 

 ٢٥٥ ٢٣٥ ٢٩٧٢٥٧٢٤٢٢٣١   الزراعة وتربية المواشي
 ٢،٨٢٢ ٢،٩٥٣ ٣،٠١٠٢،٦٥٣٢،٤٥٧٢،٥٦٦   انتاج الطاقة والمياه

 ٤١١ ٤٣٣ ٦٥٥٦٤٨٤٧٥٤٣٠   البناء
 ٥٠٩ ٥٣٣ ٥٤٣٤٩٧٤٨٢٥٧٤   القطاعات األخرى

 ٣،٩٩٧ ٤،١٥٤ ٤،٥٠٥٤،٠٥٦٣،٦٥٦٣،٨٠١ مجموع االستعماالت الوسيطة
 ٤،٧٢١ ٤،٨٨٦ ٥،٢٨٣٥،٠٨١٤،٥٢٥٤،٣٤٧ استهالك األسر

 ٩٧٨ ١،٢١١ ١،٤٧٨١،٢٧٧١،٠٢٦٨٧٨ سمال الثابتالرأتكوين 
 ٩،٦٩٦ ١٠،٢٥١ ١١،٢٦٦١٠،٤١٤٩،٢٠٧٩،٠٢٧ المجموع

   السابقة  بأسعار السنةالمقيمةاألحجام  
       :استعمال وسيط في 

 ٢٥٤ ٢٤٥ ٣٠٣٢٥٩٢٤٢    الزراعة وتربية المواشي
 ٢،٩٠٠ ٣،٣٣٠ ٢،٩٨٤٢،٥٩٩٢،٢٩١    انتاج الطاقة والمياه

 ٤٣٤ ٤٧٧ ٧٦٧٥١٢٤٤٥    البناء
 ٥٣٠ ٥٨٣ ٥٧٨٤٦٤٤٨٣  عات األخرى  القطا

 ٤،١١٩ ٤،٦٣٤ ٤،٦٣٢٣،٨٣٤٣،٤٦٢  مجموع االستعماالت الوسيطة
 ٤،٨٨٥ ٥،٠٦٧ ٥،٣٥٩٤،٦٨٢٤،٣٦٦  استهالك األسر

 ١،٠٤٢ ١،٢٦٧ ١،٣٩٩١،٠٧٤٩٦٤  تكوين األسمال الثابت
 ١٠،٠٤٦ ١٠،٩٦٩ ١١،٣٩٠٩،٥٩٠٨،٧٩٢  المجموع

 
 وعام ١٩٩٧عام % ٢،٦ الوسيطة المستوردة للزراعة كانت حصة مجموع المنتجات -

بنمو %) ٦،١-بمعدل (وقد تم التعويض عن االنخفاض الهام في األسعار .  ٢٠٠٢
 ).سنوياً% ٣،٣(+االستيراد من حيث الحجم بوتيرة اكثر ارتفاعاً 

زادت حصة السلع المستوردة لالستهالك في قطاعي الطاقة والصناعة اذ ارتفعت من  -
، ويعتبر هذه االرتفاع فعلياً ألن األسعار ٢٠٠٢عام % ٢٩،١ إلى ١٩٩٧ عام %٢٦،٧

أما من ).  سنوياً% ٤،١-(انخفضت بنفس النسبة المتوسطة لمجموع السلع المستوردة 
 .  سنوياً% ٢،٩حيث الحجم فسجلت هذه الفئة من السلع المستوردة نمواً بمعدل 

% ٥،٨بناء فقد تراجعت حصتها في االستيراد من أما المنتجات الوسيطة المستعملة في ال -
 والسبب في ذلك يعود في الوقت نفسه إلى انخفاض ٢٠٠٢عام % ٤،٢ إلى ١٩٩٧عام 

وإلى تراجع حركة البناء واألشغال ) سنوياً% ٨،٢-بمعدل ( األسعار بنسبة أكثر ارتفاعاًَ 
% ٠،٧ث الحجم بمعدل فقد انخفض استيراد المواد األولية لهذا القطاع من حي: العامة
 .سنوياً

اما السلع الوسيطة المستوردة لقطاعات النقل والمواصالت والخدمات فقد شهدت ركوداً  -
فأسعارها قد سجلت انخفاضاً يقّل بكثير عن انخفاض أسعار .  من حيث نموها الفعلي



 ٤٦

 وقد ارتفعت حصتها في االستيراد من) فقط سنوياً% ١،٤-(الفئات األخرى من السلع 
 .٢٠٠٢عام % ٥،٢ إلى ١٩٩٧عام % ٤،٨حيث القيمة من 

 
  ٣٤جدول رقم 

  نسبة تغير أسعار المنتوجات المستوردة المصنفة حسب جهة االستعمال
  السنة%/

 المتوسط ٢٠٠٢ ١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١االستعمالجهة 
    :استعمال وسيط في 

 ٦,١- ٠,٣ ٤,٠-٤,٦-٦,٨-١٤,٩-   الزراعة وتربية المواشي
 ٤,١- ٢,٧- ١١,٣-٥,٥١٢,٠-١١,١-   انتاج الطاقة والمياه

 ٨,٢- ٥,٥- ٩,٢-٣,٥-٧,١-١٥,٥-   البناء
 ١,٤- ٤,١- ٨,٦-١٤,٠٣,٩١٨,٩-   القطاعات األخرى

 ٤,٤- ٣,٠- ١٠,٤-٤,٧٩,٨-١٢,٤- مجموع االستعماالت الوسيطة
 ٣,٢- ٣,٤- ٣,٦-٠,٤-٣,٤-٥,٢- استهالك األسر

 ٦,٥- ٦,١- ٤,٥-٨,٩-٤,٥-٨,٧- الثابترأس المالين تكو
 ٤,١- ٣,٥- ٦,٥-٤,٠٢,٧-٨,٦-المجموع

 
 

أما السلع التجهيزية المستوردة لتكوين رأس المال الثابت فقد تراجعت هي أيضاً إن من حيث 
 %١،٥وحجمها بمعدل % ٦،٥فقد انخفضت قيمها الوحدوية بنسبة .  القيمة أو من حيث الحجم

 إلى ١٩٩٧عام % ١٣،١سنوياً، وبذلك تكون حصة هذه السلع في االستيراد قد هبطت من 
  .، مما يعكس تراجع االستثمارات في هذه الفترة٢٠٠٢عام % ١٠،١



 ٤٧

  الفصل الثالث
  االستهالك

  
  

% ٧٥ و٧٠لسلع والخدمات ويمثّل ما بين ل االستعماالتيشكّل االستهالك النهائي الجزء األهم من 
) أو الخاص(استهالك األسر : وهناك نوعان من االستهالك.  حسب السنينوارد المتوافرةمن الم

 هذين النوعين من تفاصيل التاليان القسمان بين؛ وي)أو العام(أو استهالك اإلدارات العامة 
  .االستهالك

  
  استهالك األسر:  األولالقسم

  
 على األراضي اللبنانية  بعد طرح  استهالك األسر عبر تقدير االستهالك الخاصقيمةنحصل على 

وقد قدر معدل االستهالك هذا .  المسافرين اللبنانيين في الخارجنفقاتاستهالك السواح وزيادة قيمة 
أما تقديره .  األسريزانية على أساس نتائج االستقصاء حول م١٩٩٧خالل إعداد حسابات العام 

  .تمداً على استعمال مؤشرات مالئمةبالنسبة للسنوات األخرى، فكان بشكل غير مباشر مع
  

وقد أعد مؤشّر ألسعار .  إلى تطور استهالك األسر بحسب مختلف مكوناته٣٥يشير الجدول رقم 
ويمكن االطالع على مصادر هذه األرقام وكيفية . االستهالك لتقدير التطور الفعلي لالستهالك

 تطور فيظهر ٣٦أما الجدول رقم . دةاحتساب هذا المؤشّر في الملحق الخاص بالمنهجية المعتم
  .أسعار مختلف أنواع االستهالك

  
  ٣٥جدول رقم 

  تطور استهالك األسر حسب نوع المنتوجات المستهلكة
  مليار ليرة البنانية 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠ ات المستهلكةجنوع المنتو
 ٦،٢٣٠ ٥،٨٣٨ ٦،٠٠٤٥،٩٨٧٥،٩٣٤٥،٨١٩ مواد غذائية

 ٦٥١ ٧٠٣ ٦٧٠٦٧٣٥٧٢٥٣٩ تبغ
 ١،٥٧٣ ١،٤٦١ ١،٣٨٠١،٤٤٢١،٤١٩١،٤٤٣ منتوجات نسيجية وجلدية وألبسة

 ١،٧٩١ ١،٥٥١ ١،٣٩٨١،٤٣٢١،٤٩٥١،٤٩٨ طاقة وماء
 ١،٧٩٢ ١،٦٢٠ ١،٩٩٨١،٩١٦١،٧٠٠١،٥٩٠ سلع معمرة

 ٢،٠٠٤ ١،٨٦٧ ١،٨٧٠١،٩٢٦١،٨٥٢١،٧١٢ منتوجات صناعية أخرى
 ١،٦٨٨ ١،٥٦٥ ١،١٥٧١،١٦٣١،٢٨٦١،٤٩٩ نقل ومواصالت
 ٢،٢٥٣ ٢،٢٠٤ ٢،٠٥٩٢،٠٥٠٢،١٠١٢،١٥٤ إيجار السكن
 ٤،١٨٥ ٣،٧٣٠ ٣،١٥١٣،٤٤٧٣،٥٦١٣،٧١٩ تعليم وصحة
 ٢،١٢٠ ٢،٠٠٧ ١،٨٣١١،٨٨٩٢،٠٢٢٢،٠٨٧ خدمات أخرى

 ٢٤،٢٨٧ ٢٢،٥٤٤ ٢١،٥٢٠٢١،٩٢٤٢١،٩٤٧٢٢،٠٦٠ مجموع االستهالك المحلي
 ٧٣٨- ٦١١- ٥٤٠-٣٦٢-٣٦٧-٣٥١-  على السياحةافيةنفقات الصال-  

 ٥٤٩ ،٢٣ ٩٣٣ ،٢١ ٥٢٠ ،٥٨٥٢١، ٥٥٧٢١، ١٦٩٢١ ،٢١   المجموع



 ٤٨

  
  ٣٦جدول رقم 

ر أسعار المنتوجات المستهلكة محلياًنسبة تغي  
  السنة%/

 المتوسط ٢٠٠٢ ١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١ ت المستهلكةجانوع المنتو
 ٢،٢- ٠،٧ ٢،٤-٢،٨-٤،٠-٢،٣- مواد غذائية

 ٤،٩ ٤،٦- ٦،٣-٣،٠٢٧،٤١٥،٣- تبغ
 ٠،٤ ٦،٠ ٩،٥-٢،٩٣،٢٠،٣ منتوجات نسيجية وجلدية وألبسة

 ٣،٦ ٤،٩ ١٠،١١،٣١،٢٠،٨ كهرباء وماء
 ١٠،٠ ٢٠،٧ ٨،٣١٣،٢٢٤،٤٣،٤- مشتقات نفطية
 ٠،٢- ٩،٢ ٧،٥-٦،٥-٤،٥٠،٥ سلع معمرة

 ٢،٦- ٢،٣ ٥،٤-٥،٤-٢،٨-١،٣- منتوجات صناعية أخرى
 ١،٤ ٣،٨ ٠،٤-١،٦-٣،٩١،٣ نقل ومواصالت
 ٠،٦- ٠،٠ ٣،١٠،٠٠،٠٠،٠- إيجار السكن
 ٤،٠ ١٢،٩ ١،٦-٣،١٢،٥٣،٥ تعليم وصحة
 ١،٠- ١،٤ ٤،٤-٣،٥-١،٢٠،٤ خدمات أخرى

 ٠،٣ ٤،٧ ٣،١-٠،٥-٠،١٠،٤ مجموع االستهالك المحلي
  

) استهالك األسر والسواح على األراضي اللبنانية(اخلي كان معدل نمو االستهالك الخاص الد
 مع استقرار نسبي  ٢٠٠٢ و١٩٩٧من حيث القيمة سنوياً في الفترة الممتدة ما بين % ٢,٤يشكل 

خالل % ٣,١ وتدنت بنسبة ٢٠٠٠ و ١٩٩٨في الواقع، استقرت األسعار ما بين . في األسعار
أما نسبة نمو القيمة الحقيقية، فكان . ٢٠٠٢م في العا% ٤,٧ لتعود وترتفع بنسبة ٢٠٠١العام 

 ٢٠٠١في العام % ٥,١، ارتفعت إلى ١٩٩٩في السنة؛ وبعد أن ركدت خالل العام % ٢معدلها 
  .٢٠٠٢في العام % ٢,٨ثم تدنت إلى 

  
كافة أنواع السلع، إذ إن نسبة نمو االستهالك بالنسبةر االستهالك الخاص واحداً لم يكن تطو 
فاق على المواصالت تخطت معدل النمو العام، بينما تدنت عنه بشكل واضح نسبة الغذائي واإلن

  .اإلنفاق على التبغ وشراء التجهيزات المنزلية
  

تستعرض الفقرات التالية بالتفصيل تخمينات االستهالك من حيث القيمة والحجم في كلٍّ من أنواع 
  . السلع المستهلكة المذكورة في هذين الجدولين

  
  .تهالك الغذائياالس. أ
  

 ٢٠٠٢في العام % ٢٥,٧تراجعت حصة االستهالك الغذائي من االستهالك الخاص الداخلي إلى 
ويعود هذا التراجع بشكل خاص إلى انخفاض أسعار . ١٩٩٧في العام % ٢٧,٩بعد أن بلغت 

يقي وعلى الرغم من نمو حق. سنوياً خالل هذه الفترة% ٢,٢المواد الغذائية التي انخفضت بمعدل 
  .سنوياً% ٠,٧سنوياً، فإن تطور االستهالك من حيث القيمة اقتصر على % ٣بحوالى 

  



 ٤٩

  ٣٧جدول رقم 
  تطور استهالك األسر للمواد الغذائية حسب نوعها

  مليار ليرة البنانية
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠ نوع المنتوخات المستهلكة

 ١،٥٥٩ ١،٤٦٧ ١،٦٦٣١،٥٨١١،٥٢٩١،٤٩٦ :منتوجات زراعية 
 ٧٤٠ ٦٥٣ ٧٩١٧٤١٧٠٩٦٩٣فواكه
 ٧٣٢ ٧١٩ ٧٨٦٧٥١٧٤٠٧٢١خضار

 ٨٧ ٩٥ ٨٦٨٩٨٠٨٢ونباتات أخرى نجيليات 
 ٤٧٣ ٥١٠ ٤١٩٤٣٥٤٥٣٤٩٠حيوانية منتوجات 

 ٤،١٩٨ ٣،٨٦٠ ٣،٩٢٣٣،٩٧١٣،٩٥٨٣،٨٣٣ :منتوجات الصناعات الغذائية 
 ١،٠٤٧ ٩٧٣ ١،٠٤٢١،٠٥٣١،٠٠٣٩٨١طازجة لحوم 
 ٨٦٠ ٨٣٢ ٧٩٠٨٠٠٨١٠٨٠٩معجنات

 ٦٧٨ ٥٧١ ٥٦٤٥٧٦٦٠١٥٧٦األلبان منتجات 
 ٣٦٩ ٣٣٤ ٣٥٦٣٥٩٣٦٤٣٣٧دهنية مواد 

 ١٦٩ ١٥٢ ١٦٨١٧١١٦٨١٥٠ سكاكر وشكوالتة
 ٦٣٨ ٥٨٧ ٥٩٧٦٠٠٥٩٧٥٧٦ومواد غذائية أخرى معلبات 
 ٤٣٧ ٤١١ ٤٠٥٤١٢٤١٤٤٠٤مشروبات

 ٦،٢٣٠ ٥،٨٣٨ ٦،٠٠٤٥،٩٨٧٥،٩٣٤٥،٨١٩المجموع
   

  ٣٨جدول رقم 
  نسبة تغير أسعار المواد الغذائية

  السنة%/
 المتوسط ٢٠٠٢ ١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١ ات المستهلكةجنوع المنتو

 ٢,٧- ٤,٣ ١,٩-٣,٧-٥,٨-٦,٠-  :منتوجات زراعية 
 ٢,٨- ٨,٦ ٠,٦-٥,٥-٨,٢-٧,٣-فواكه
 ٢,٧- ٠,٧- ٠,٧-١,٩-٤,٣-٥,٥- خضار

 ١,٣- ١٠,٨ ١٦,٣-٤,٣-١,٨٣,٨ نجيليات ونباتات أخرى
 ٣,٦- ٩,٧- ٢,١-٢,٦-٢,٠-١,٢- منتوجات حيوانية

 ١,٨- ٠,٨ ٢,٦-٢,٥-٣,٥-٠,٩- :منتوجات الصناعات الغذائية 
 ٢,٤- ١,٣- ٢,٦-٢,٩-٥,٢-٠,٢- لحوم طازجة

معجنات  -٠,٤- ٠,٣ ٠,٢٠,٣-٠,٨-١,٨ 
 ٠,٧ ٣,٢ ٠,٥-٠,٥١,٣٠,١-األلبان منتجات 

 ٣,١- ٥,٠- ٧,٠-٠,٤-١,٠-١,٩-  مواد دهنية
 ٠,٩- ٢,٢ ٠,٩-١,٦-٠,٥-٣,٦- سكاكر وشكوالتة 

 ٣,٣- ١,٦ ٢,١-٦,٥-٩,٠-٠,٣- معلبات ومواد غذائية أخرى
 ٣,٠- ٦,٥ ٨,٨-٥,٤-٦,٤-٠,٥-مشروبات 

 ٢,٢- ٠,٧ ٢,٤-٢,٨-٤,٠-٢,٣-المجموع
  



 ٥٠

 تطور ٣٨ قيمة االستهالك الغذائي بالتفصيل، بينما يستعرض الجدول رقم ٣٧يظهر الجدول رقم 
ا يسمح بتقييم النمو في حجم كل نوع من أنواع السلع المستهلكةأسعار مختلف المواد الغذائية، مم.  

  
، خضار %١,٥فواكه : سنوياً% ١,٥ارتفعت نسبة استهالك المواد الزراعية بمعدل  -

  %.١,٦ وحبوب %١,٣
وارتفعت نسبة استهالك المواد الناتجة عن تربية المواشي والدواجن كالحليب والبيض  -

 .سنوياً، من حيث الحجم% ٦,٣الطازج بصورة خاصة بنسبة 
لحوم : سنوياً% ٣,٢أما نسبة النمو الفعلي في استهالك مواد الصناعات الغذائية فكانت  -

؛ %٣,٩؛ مواد دهنية غذائية %٣ليب ؛ مشتقات الح%٢,١؛ معجنات %٢,٦طازجة 
؛ مشروبات كحولية أو %٤,٨؛ معلبات ومستحضرات غذائية أخرى %١شوكوال وسكاكر 
 %.٤,٧خالية من الكحول 

  
  .استهالك التبغ. ب
  

شهدت عمليات شراء التبغ المصنّع على األراضي اللبنانية من قبل المقيمين وغير المقيمين تقلّبات 
فحين ارتفعت األسعار في . القطاع من تقلّبات في الضرائب وأسعار البيعمرتبطة بما عرفه هذا 

، انخفضت نسبة عمليات البيع بنسبة ٢٠٠٠في العام % ١٥,٣وبنسبة % ٢٧,٤ بنسبة ١٩٩٩العام 
ى تخفيف الرسوم الجمركية إلى ، فقد أد٢٠٠١أما في العام . على التوالي% ١٨,٢و% ٣٣,٣

 طناً أي أنها ازدادت بنسبة ٩٦٤٣حصر التبغ والتنباك بلغت ارتفاع في نسبة مبيعات إدارة 
واستمر االعتدال في نمو .  طنا٧٦٩٣ً حين بلغت ٢٠٠٠عما كانت عليه في العام % ٢٥,٧

مع انخفاض بسيط باألسعار % ٣,١ بنسبة ٢٠٠٢مبيعات إدارة حصر التبغ والتنباك في العام 
  %.٤,٦بلغت نسبته 

  
  .بوسات واألقمشةاإلنفاق الخاص على المل. ج
  

من مجموع االستهالك العام للسلع والخدمات % ٦,٤تبلغ نسبة اإلنفاق على الملبوسات واألقمشة 
، خاصة وأن قيمة استهالك ٢٠٠٢ و١٩٩٧التسويقية، ولم تتغير هذه النسبة بشكل يلحظ ما بين 

  .ملالمواد المماثلة تطورت بنسبة تعادل نسبة االرتفاع في قيمة االستهالك الشا
  

وقد سجل العام . ٢٠٠١ و١٩٩٩اتجهت أسعار الملبوسات واألقمشة نحو االنخفاض ما بين 
مع تخفيف الرسوم الجمركية والميل % ٩,٥ انخفاضاً يفوق السنوات السابقة اذ وصل إلى ٢٠٠١

في إلى استبدال األنسجة األوروبية باألنسجة اآلسيوية األقل كلفة، إالّ أن األسعار عادت فارتفعت 
  . مع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة٢٠٠٢العام 

  
  .االستهالك الخاص للطاقة. د
  

يضم االستهالك الخاص للطاقة مجموع االنفاقات على الكهرباء والمياه والمواد النفطية، وقد 
 ٢٠٠٢ األسر، ثم ارتفعت نسبته في العام  ميزانيةمن% ٦,٥ إلى ١٩٩٧وصل معدله في العام 

  .ويعود هذا االرتفاع بشكل خاص إلى ارتفاع األسعار بين هاتين السنتين%. ٧,٤إلى 



 ٥١

  
سنوياً، لم ترتفع نسبة االستهالك الفعلي % ٦,٤وفيما زادت نسبة اإلنفاق على الكهرباء والمياه بـ

% ١٠؛ ويعود سبب هذا الفارق الواسع إلى تقلّب األسعار، التي ارتفعت بنسبة %٢,٧إالّ بنسبة 
وكان االرتفاع األول يعكس تعديل أسعار االشتراك . ٢٠٠٠في العام % ٥ ثم ١٩٩٨في العام 

ورغم استقرار تعرفة التيار . الرسمي في مصلحة المياه وزيادة معدل سعر استهالك الكيلواط
الكهربائي في شركة كهرباء لبنان، فهي تعرفة تصاعدية، ما يعني أن تزايد استهالك الطاقة يؤدي 

 من إعادة ١٩٩٨كما أن شركة كهرباء لبنان تمكنت في العام . ل سعر الكيلواطإلى تزايد في معد
 ٩٠١٠ مليون إلى ٨١٦٥توزيع التيار الكهربائي وارتفعت نسبة كميات الكيلواط الموزعة من 

، فكان نتيجة اعتماد الضريبة على القيمة ٢٠٠٢أما االرتفاع في األسعار في العام . مليون 
  .بلديةالمضافة بدل ضريبة ال

  
% ٥,٤من جهة أخرى، شهد استهالك المواد النفطية انخفاضاً قوياً من حيث الحجم بمعدل نسبته 

وبما أن نسبة ارتفاع األسعار كان . سنوياً% ١٠سنوياً، على أثر ارتفاع أسعار هذه المواد بمعدل 
في % ٤,١(سر ر على موازنة األبكأتفوق نسبة انخفاض االستهالك شكّلت هذه االنفاقات عبئاً 

  ).١٩٩٧في العام % ٣,٨ مقابل ٢٠٠٢العام 
  

استخدام منزلي لوسائل : نذكر أن االستهالك الخاص للمواد النفطية يقوم على مستويين اثنين
قود أو البنزين الو(، واستخدام خاص بالمواصالت )المازوت وغاز البوتان(التدفئة والطبخ 
  .نسبة أعلى في التراجع من سلفهر من االستعمال هذا نوع األخي شهد وقد. )للسيارات الخاصة

  
  شراء سلع التجهيزات من قبل األسر. ه
  

وقد . سنوياً خالل الفترة المعنية % ٢,٢ بنسبة معمرةشراء سلع على قد انخفض إنفاق األسر 
  .٢٠٠٢عام % ٧,٤ لتصل إلى ١٩٩٧عام % ٩,٣انخفضت نسبته من الميزانية من 

  
المعمرة من شراء السلع % ٦٠شراء السيارات الذي يشكل ما يعدو عن وقد لوحظ أكبر تدني في 

على التوالي بالنسبة إلى اإلنفاق على األدوات % ٢,٦و% ١سنوياً مقابل % ٣,٧وقد تراجع بنسبة 
 إلى ١٩٩٧ وحدة عام ٣٨٠٨٣قد انخفض استيراد السيارات كماً من . واألثاث الكهربائية المنزلية
   .٢٠٠٢ وحدة عام ٢٥٣٥٣

 
  استهالك سلع مصنّعة أخرى. و
  

المنتجات الصناعية الكيميائية والصيدلية : الفئات التالية" السلع المصنّعة األخرى"نجد تحت باب 
ومنتجات النشر واأللعاب واآلالت الموسيقية وآالت النظر والدقة مواد تنظيف للعناية الشخصية و

وقد تم عرض تطور . لفخار أو المعدنوالمجوهرات وأخيراً أغراض متفرقة من الزجاج أو ا
  .٣٩استهالك السلع ذاك في الجدول رقم 

  
  
  



 ٥٢

 ٣٩جدول رقم 
  ااستهالك األسر للمنتوجات الصناعية غير المعمرة حسب نوعه

  مليار ليرة البنانية
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ات المستهلكةجنوع المنتو

 ١،١٢٢ ١،٠٤١ ١،٠٠٦ ١،٠٨٤ ١،١٠١ ١،٠١٥ أدوية ومواد كيماوية
 ٣١٩ ٣٠٤ ٢٩١ ٢٩٥ ٢٨٧ ٢٩٣ منشورات

 ٢٠٤ ٢١٦ ١٩٢ ١٩٨ ٢٠٧ ١٩٤ ألعاب وأدوات مختلفة
 ١٦٠ ١٠٣ ٤٦ ٨١ ١١٩ ١٤٦ مجوهرات

 ١١٤ ١١٤ ١١٥ ١٢٣ ١٣٠ ١٢٢ منتوجات زجاجية ومعدنية
 ٨٥ ٨٩ ٦٢ ٧١ ٨٢ ١٠٠ منتوجات أخرى

 ٢،٠٠٤ ١،٨٦٧ ١،٧١٢ ١،٨٥٢ ١،٩٢٦ ١،٨٧٠ المجموع
 

بر المنتجات الكيميائية والصيدلية األهم في هذه المجموعة فهي تشكل أقل بقليل من  تعت -
وعرف حجم استهالك هذه السلع نمواً . من مجمل االستهالك الخاص الداخلي% ٥

وكان انخفاض األسعار . سنوياً% ١,٢وعرفت األسعار انخفاضاً بنسبة % ٣,٢بنسبة 
 ٢٠٠٢ أسعار السلع تلك قد ارتفعت عام إال أن. ٢٠٠١ و٢٠٠٠أكثر أهمية في عامي 

 .٤٠انظر الجدول رقم %. ٥,٥بنسبة 
تتضمن منتجات المنشورات أساساً الصحف والمجالت والكتب بما فيها الكتب  -

حيث  من% ١,٧قد كان نمو استهالك تلك المنتجات ضعيفاً، كان بنسبة . المدرسية
 .اًحجم سنويالحيث  من% ٠,٨حيث السعر و من% ٠,٩القيمة و

أما استهالك المنتجات األخرى مثل األلعاب واآلالت الموسيقية وآالت الدقة والنظر  -
فقد عرف ركوداً خالل الفترة ... والمجوهرات والمنتجات الزجاجية والعدنية والخزف

ويصعب تقدير تطوره لجهة الحجم بسبب عدم وجود . المذكورة على األقل لجهة القيمة
وقد تم تقدير تلك األسعار انطالقاً من قيم . لوثوق بهاأي مراقبة لألسعار يمكن ا

ويتبين أن الميل . الوحدات عند استيرادها مع األخذ بعين االعتبار التقلبات في الضرائب
العام لقيم وحدات تلك المنتجات لدى استيرادها عرف تراجعاً باإلجمال مما يعكس، 

 . على األقل تغيراّ في تركيبهاجزئياً، انخفاضاً في نوعية المنتجات المستوردة أو
 

  ٤٠جدول رقم 
 نسبة تغير أسعار بعض المنتوجات الصناعية

 السنة%/
المتوسط ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨  نوع المنتوج

 ١,٢- ٥,٥ ٥,٢- ٤,٥- ١,٢- ٠,١- أدوية و مواد كيماوية
 ٠,٩ ٣,٩ ١,١ ١,٦ ٢,٧- ٠,٨ منشورات

  
  
  
  



 ٥٣

  واصالتاإلنفاق الخاص على النقل والم. ذ
  

 ٢٠٠٢ و١٩٩٧عرف إنفاق األسر والسائحون على النقل والمواصالت ارتفاعاً كبيراً بين عامي 
ويأتي ذلك نتيجة زيادة استعمال النقل العام واالنتشار السريع الستعمال . سنوياً% ٦,٤فزاد بنسبة 

% ١,٤ ارتفاع  وسطي يصل إلى(وقد ارتفع سعر هذه الخدمات بشكل معتدل . الهاتف الخلوي
  ).سنوياً فقط

  
سنوياً % ٢أما اإلنفاق على استعمال خدمات النقل البري من قبل األسر والمسافرين فقد ارتفع بـ 

 ٦١٢وارتفع من حيث القيمة من . تقريباً من حيث القيمة والحجم وقد بقيت األسعار شبه مستقرة
  .٢٠٠٢ مليار عام ٦٨٦ إلى ١٩٩٧مليار ليرة لبنانية عام 

  
 مليار في ظرف ٢٩٦ مليار إلى ١٨٨ على األراضي اللبنانية من تذاكر السفر جواًع ارتفع بي

في الحقيقة كانت نسبة نمو . سنوياً% ٩,٥خمس سنوات أي نسبة نمو اسمي وسطي يصل إلى 
  .سنوياً% ٢,٩وعرفت األسعار تقدماً بمعدل وسطي يصل إلى % ٦,٤النقل الجوي تصل إلى 

  
سر على البريد والمواصالت السلكية والالسلكية فقد تضاعف في غضون أما بالنسبة إلى إنفاق األ

 أي ٢٠٠٢ و١٩٩٧ مليار بين عامي ٧٠٦ مليار ليرة لبنانية إلى ٣٥٧خمس سنوات ليرتفع من 
بقيت األسعار مستقرة خالل هذه الفترة . سنوياً% ١٤,٦ما يساوي زيادة وسطية تصل إلى 

  .رض الضريبة على القيمة المضافة بعد ف٢٠٠٢باستثناء زيادة حصلت عام 
  
  القيمة التأجيرية للسكن. ح
  

كن تتالزم مع عدد اسممع غياب إحصاءات عن تطور اإلسكان تم اعتبار أن الزيادة في عدد ال
% ٢,٢الزيجات المسجلة سنوياً صاٍف من استرجاع السكن القديم أي معدل وسطي يصل إلى 

في اإليجارات مع بداية هذه الفترة وبالتالي عرفت القيمة من جهة أخرى، الحظنا انخفاضاً . سنوياً
  %.١,٣التأجيرية اإلجمالية لمجمل السكن تقدماً وصل إلى معدل وسطي سنوي يساوي 

  
  استهالك خدمات التعليم والخدمات الصحية . ط
  

) للصحة% ٦,٨للتعليم و% ١٠,٥% (١٧,٣ تمثل ٢٠٠٢كانت الخدمات االجتماعية التسويقية عام 
% ٨,٥% (١٤,٦ سنوات، إال ٥ إجمالي االستهالك الخاص في حين لم تكن تساوي، منذ من

معدل وسطي (ويعود ذلك إلى زيادة أسرع لإلنفاق على التعليم والصحة ). للصحة% ٦,١للتعليم و
 إلى حد بعيد إلى ىإال أن هذا االرتفاع يعز). لالستهالك اإلجمالي% ٢,٥مقابل % ٥,٨يصل إلى 
ولم يكن المعدل الوسطي للنمو الحقيقي لهذه الخدمات خالل ) سنوياً% ٤(+ ي األسعار االرتفاع ف

 %.١,٧الفترة نفسها إال 
  

عليم االبتدائي والثانوي والجامعي على حد سواء بمعدل تقد ارتفعت األقساط المدرسية المدفوعة لل
؛ ولم يكن المعدل )سنوياً% ٥,٤(+سنوياً وذلك نتيجة ارتفاع األسعار % ٦,٧وسطي يصل إلى 

والواقع أن عدد التالميذ . سنوياً% ١,٣الوسطي للنمو الحقيقي لخدمات التعليم التسويقية سوى 



 ٥٤

 عام ٤٩٢ ٤٠٢ إلى ١٩٩٧ عام ٥١٠ ٧٤٠المنتسبين في المدارس الخاصة قد تراجع من     
 ٣٨ ٢٠٢ في حين ارتفع عدد الطالب المنتسبين في الجامعات الخاصة للفترة نفسها من ٢٠٠٢

  .٥٤ ٠١٩إلى 
 

 ٤١جدول رقم 
 تطور استهالك األسر للخدمات اإلجتماعية

 مليار ليرة البنانية
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ الخدمة نوع

 ٢،٥٤٩ ٢،١٩٨ ٢،٢٥٨ ٢،١٠٦ ١،٩٢٥ ١،٨٤٠ التعليم
 ١،٦٣٦ ١،٥٣٢ ١،٤٦١ ١،٤٥٥ ١،٥٢٢ ١،٣١١ الصحة

 ٤،١٨٥ ٣،٧٣٠ ٣،٧١٩ ٣،٥٦١ ٣،٤٤٧ ٣،١٥١ المجموع
  

 ٤٢جدول رقم 
 نسبة تغير أسعار الخدمات اإلجتماعية

 السنة%/
 المتوسط ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ الخدمة نوع

 ٥,٤ ١٢,٤ ١,٥- ٥,٢ ٦,١ ٥,١ التعليم
 ٢,١ ١٣,٨ ١,٨- ١,٠ ٢,٤- ٠,٧ الصحة

 ٤,٠ ١٢,٩ ١,٦- ٣,٥ ٢,٥ ٣,١ المجموع
 

برنا أن هذا التقدم متالزم مع كمية األدوية وتبقى معرفتنا بالخدمات الصحية أقل وقد اعت
المستوردة واعتبرنا أن الرعاية التي تقدمها مراكز الخدمات الصحية الخاصة قد ارتفعت بمعدل 

الصحية نمواً لهذه األسعار الخدمات وقد أظهرت كشوفات أسعار . سنوياً% ٢,٤وسطي يساوي 
سنوياً % ٤,٥ الصحي قد ارتفع بنسبة هكذا يكون اإلنفاق%. ٢,١يصل إلى معدل وسطي يساوي 

  . ٢٠٠٢ و١٩٩٧بين عامي 
  
   لشخصيةاستهالك الخدمات ا. ي
  

من إجمالي نفقات األسر والسائحين على األراضي اللبنانية % ٩ و٨ بين  الشخصيةتشكل الخدمات
 وخدمات متفرقة مثل خدمات  الصيانة والتصليحوتتضمن خدمات الفنادق والمطاعم وخدمات 

 ١٩٩٧وقد عرفت هذه الخدمات في الفترة بين . ة والعناية الشخصية وخدمات التنظيفالتسلي
  حيث من% ٣,٠القيمة الحقيقية وإلى حيث من % ٤,٠ ارتفاعاً بمعدل وسطي يصل إلى ٢٠٠٢و

سنوياً رغم % ١,٠ -معدل وسطي (القيمة الجارية وذلك نتيجة لميل األسعار إلى االنخفاض 
  ). بعد فرض الضريبة على القيمة المضافة٢٠٠٢االرتفاع المسجل عام 

  
عرف قطاع الفنادق والمطاعم السياحي تقدماً أكبر من الخدمات األخرى خالل هذه الفترة فقد 

 ٦٠٠وقد ارتفع عدد الزائرين من %. ٦,٦وصل متوسط معدل النمو الحقيقي لهذا القطاع إلى 
  .٢٠٠٢ إلى مليون عام ١٩٩٧ألف عام 

  



 ٥٥

  .خدمات األخرى فقد عرف ركوداًأما استهالك ال
  
 

   االستهالك العام.القسم الثاني
 

وقد عرض .  التسويقية من قبل اإلدارات العامة غيريعتبر االستهالك العام مساوياً إلنتاج الخدمات
  ).انظر الفصل األول القسم الثامن(تقدير تلك الخدمات في الفصل الخاص باإلنتاج 

 
 المجانية الشخصيةتضمن قيمة الخدمات الجماعية وكلفة إنتاج الخدمات الواقع أن االستهالك العام ي

عادةً، . مثل خدمات التعليم وخدمات الرعاية الصحية في المؤسسات العامة) أو شبه المجانية(
إال أن نظام المحاسبة العامة ال يسمح حالياً . يجب أن تكون تلك الخدمات موضوع تقدير منفصل

دمات االجتماعية التي تؤمنها اإلدارة العامة لكن يمكن استخالص بإنشاء حساب منفصل للخ
 ٤٣ويقدم الجدول رقم . العناصر األساسية منها من خالل الدخول في احتساب قيمة تلك الخدمات

 حسابات الدولة للتعليم االبتدائي والثانوي وفي حسابات الجامعة قطعنفقات التعليم كما وردت في 
الي كما يظهر المبالغ المدفوعة من قبل وزارة الصحة على خدمات استشفاء اللبنانية للتعليم الع

 .المرضى على حساب الدولة
 

 من الثابت رأس المال استهالكومن أجل إتمام تقدير تكاليف تلك الخدمات يتعين إضافة تقييم 
تكبدها ة والجامعية التابعة للدولة وتخصيص جزء من النفقات المصرفية التي تيالمباني المدرس

  . الدولة لتغطية عجزها
  

يبدو نمو حجم خدمات التعليم العام الذي تم قياسه بحسب زيادة عدد التالميذ والطالب المنتسبين 
  .سنوياً أكبر من نمو قيمته

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٦

 ٤٣جدول رقم 
 دمات اإلجتماعية العامةخالتقدير كلفة 

  مليار ليرة البنانية
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠ الخدمة نوع

       التعليم اإلبتدائي والثانوي
 ٤٣٥ ٤٢٢ ٤٤٣٣٤٩٣٨٠٣٩٢ رواتب وأجور

 ٢٠ ١٩ ٢١١٧١٩٢٠ استهالك سلع وخدمات
 ٤٥٥ ٤٤١ ٤٦٤٤٦٦٣٩٩٤١٢ المجموع

       الجامعة اللبنانية
 ١٢٨ ١١٨ ٨٥٨٨١٠٨١١٣ رواتب وأجور

 ١٦ ٢١ ١٨٢٢١٦١٥ استهالك سلع وخدمات
 ١٤٤ ١٣٩ ١٠٣١١٠١٢٤١٢٨ المجموع

 ٥٩٩ ٥٨٠ ٥٦٧٥٧٦٥٢٣٥٤٠ مجموع التعليم العام
 ٢١٧ ١٨٢ ١٦٥١٤٩١٣٢١٩٠ نفقات استشفاء

 ٨١٦ ٧٦٢ ٧٣٢٧٢٥٦٦٥٧٣٠ مجموع الخدمات اإلجتماعية العامة
 



 ٥٧

 الفصل الرابع
في المخزون والتغيرالتكوين القائم لرأس المال الثابت   

 
 
 

التكوين القائم لرأس المال الثابت . القسم األول  
 

يتم احتساب التكوين القائم لرأس المال الثابت إجماالً بإضافة قيمة إنتاج قطاع البناء إلى قيمة سلع 
وبما أنه يتم استيراد الجزء األكبر .  واإلدارات العامةجامؤسسات اإلنتالتجهيزات التي تشتريها 

. لخارجية تعطي مؤشرات ضرورية لتقدير تلك القيمةمن هذه السلع فإن إحصاءات التجارة ا
 .٢٠٠٢ وعام ١٩٩٧ بين عام  وتطوره تشكيل التكوين القائم لرأس المال٤٤يظهر الجدول 

 
٤٤جدول رقم   

 تكوين الرأسمال الثابت حسب النوع
 مليار ليرة البنانية

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠ نوع الرأسمال الثابت
 ٣،٧٣٩ ٣،٦٧٦ ٤،٥٩٦٤،٩٨٧٤،٠٠٣٣،٦٥١ ةأبنية وأشغال عام
 ١،١٧٢ ١،٠٧٤ ١،٨٩٥١،٧٨٣١،٣٨٠١،١١٥ آالات وتجهيزات

 ٢٤٠ ٢٣٦ ٢٧٠٢٨٥٢٦٤٢٣٣ مفروشات
 ٣٢٤ ٣٢٩ ٣٨٤٣٧٢٣٠٤٢٦٩ مواد أخرى
 ٥،٤٧٥ ٥،٣١٥ ٧،١٤٥٧،٤٢٧٥،٩٥١٥،٢٦٨ المجموع

 
الفصل األول، (وقد سبق أن الحظنا . اتقد اتسمت الفترة المعنية بميل واضح النخفاض االستثمار

% ٣- القيمة و حيثمن% ٤,١ -معدل وسطي نسبته : االنخفاض في نشاط البناء) القسم الرابع
معدل وسطي نسبته : ونالحظ الميل نفسه في االستثمار في سلع التجهيزات.  الحجم سنوياً حيثمن
جمال، انخفضت االستثمارات باإل.  الحجم سنوياً حيثمن% ١,٣- القيمة و حيثمن % ٧,٤-

 الحجم سنوياً في الفترة  حيثمن% ٢,٥ القيمة و حيثمن% ٥,٢المادية بمعدل وسطي نسبته 
  .٢٠٠٢ و١٩٩٧الممتدة بين 

 
 ٤٥جدول رقم 

 نسبة تغير  أسعار الرأسمال الثابت
السنة%/  

 المتوسط ٢٠٠٢ ١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١نوع الرأسمال الثابت
 ١,١- ١,٥ ٤,٦-٤,٥-١,٤-٣,٦أبنية وأشغال عامة
 ٦,٢- ٠,٦ ١١,٦-١٠,١-٤,١-٥,٤-آالات وتجهيزات

 ٧,٥- ٩,٥- ٦,٢-٧,٨-٧,٥-٦,٣-مفروشات
 ٥,٠- ٢,٠ ٧,١-٨,٥-٤,٣-٦,٨-مواد أخرى
 ٢,٨- ٠,٨ ٦,٢-٦,١-٢,٥-٠,٣المجموع

  



 ٥٨

.  التجهيزيةسلع ال في حجم  تقلبات األسعار المستعملة في احتساب التقلباتعاله أ٤٥يبين الجدول 
 مباشر فإن أسعار سلع التجهيزات التي اعتمدت هي قيم الوحدات لدى استيراد  رصدوبغياب أي

في هذه الحالة، فإن تقلبات األسعار قد تكون ناجمة جزئياً عن . تلك السلع مضافةً إليها الضرائب
  .تقلب في النوعية

  
  بين القطاع الخاص والقطاع العامتوزيع التكوين القائم لرأس المال الثابت 

 
إن التكوين القائم لرأس المال الثابت الخاص بالمنشآت غير معروف مباشرة لكن يتم استنتاجه من 

هكذا، ال نحصل على . خالل الفرق بين القيمة اإلجمالية وتلك الخاصة باالستثمارات العامة
في الواقع، تتضمن .  فقطلخاص على استثمارات القطاع ابل مؤسسات اإلنتاج جميعاستثمار 

االستثمارات العامة، إضافة إلى التكوين القائم لرأس المال الثابت لإلدارات العامة، نفقات البنية 
التحتية لتوزيع الكهرباء والمياه وهي نفقات تشكل جزءاً من التكوين القائم لرأس المال الثابت 

  . العامةلمؤسسات اإلنتاج
 

  ٤٦جدول رقم 
  ن الرأسمال الثابت على القطاعي الخاص والعامتوزيع تكوي

 مليار ليرة البنانية
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠ القطاع

 القيم باألسعار الجارية 
 ٤،٣٩٦ ٤،١٣٩ ٥،٤٦٣٥،٧٢٢٤،٩٠٣٤،٠٣٦ القطاع الخاص

 ١،٠٧٩ ١،١٧٦ ١،٦٨٢١،٧٠٥١،٠٤٨١،٢٣٢ العام القطاع
 ٥،٤٧٥ ٥،٣١٥ ٧،١٤٥٧،٤٢٧٥،٩٥١٥،٢٦٨ المجموع

 السابقةمة بأسعار السنةاألحجام المقي    
 ٤،٣٦٩ ٤،٤٣٥ ٥،٧٥٧٥،٠٣٩٤،٣١٩  القطاع الخاص

 ١،٠٦٣ ١،٢٣٠ ١،٦٤٦١،٠٦٢١،٢٩٠  العام القطاع
 ٥،٤٣٢ ٥،٦٦٥ ٧،٤٠٤٦،١٠١٥،٦٠٩   المجموع

 
واإلدارات العامة المستقلة ة لأما بالسنبة لالستثمارات العامة، فهي تقدر انطالقاً من حسابات الدو

  .ومنها مجلس اإلنماء واإلعمار
  

ة أكثر أهمية من التراجع المسجل في االستثمارات أن التراجع في االستثمارات العاميبدو 
ونرى أن الفرق أوسع في .  القيمة سنوياًمن% ٤,٣-مقابل % ٨,٥-معدل وسطي نسبته : الخاصة
إلى أن أسعار الوحدات في االستثمارات العامة التي  ذلك ىويعز%. ١,١-مقابل % ٧,٥-: الحجم

  .تتشكل أساساً من أشغال البناء انخفضت أقل من أسعار الوحدات في االستثمارات الخاصة
 
 
 

 
 



 ٥٩

  التغير في المخزون. القسم الثاني
 

 فالتغيرات.  مؤسسات اإلنتاج من  التغير في المخزونال يمكن الحصول على أي إحصاءات عن 
لسلع لموارد ات والستخداماال للتسوية بينالتي تظهر في الحسابات قد تم إدخالها   زونفي المخ

  .والخدمات من سنة إلى أخرى
  

 أن تنظيم االستهالكين الوسيط والنهائي في السنوات الثالث بين عام ٤٧نالحظ من الجدول رقم 
اص المخزون في عام إنق:  تغيرات في المخزون تطلب قيد مبالغ هامة على أنها ٢٠٠٢ و٢٠٠٠
 ٢٠٠٠ مليار ليرة لبنانية عام ١٦٠- (٢٠٠٢المخزون في عام زيادة  و٢٠٠٢ وعام ٢٠٠٠

 الزيادة إعتباروكان من غير الممكن ). ٢٠٠٢ مليار عام ٣٥٧- و٢٠٠١ مليار عام ٦٠٨+و
 بالتالي اعتبر أن الجزء.  زيادة مساوية في الطلب ناتجة عن ٢٠٠١الكبيرة في الواردات عام 

األكبر من الزيادة في الواردات كان إستجابة إلى ضرورة إعادة تشكيل المخزون القديم وإلى 
  الرسومرغبة تشكيل مخازين جديدة الستعمال الحق واالستفادة بذلك من االنخفاض الكبير في 

  .الجمركية قبل فرض الضريبة على القيمة المضافة
 

٤٧جدول رقم   
 التغير في المخزون

البنانيةمليار ليرة   
  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٧١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠ 

 ٣٥٧- ٦٠٨ ١٦٠-٢١-١-٦٠- باألسعار الجارية القيم
 ٣٦٧- ٦٢٩ ١٦٧-٢٣--       مة بأسعار السنة السابقةالمقي ألحجاما

 
لجهة الحجم فهي قيم الوحدات عند استيراد  التغير في المخزونأما األسعار المستعملة في احتساب 

  .مخزنةالسلع ال
 



 ٦٠

 الفصل الخامس
 الصادرات

  
  
 

تتضمن الصادرات بحسب المفاهيم المعيارية الصادرات من األراضي اللبنانية وإنفاق السائحين 
  .٤٨انظر الجدول رقم : على األراضي اللبنانية

  
 لجهة القيمة ٢٠٠٢ و٢٠٠١بعد فترة وجيزة من الركود، عرفت الصادرات نمواً كبيراً عامي 

  .على حد سواء%) ١٤,٢و% ١٨,٧(ولجهة الحجم )  على التوالي١٣,٥و% ١٤,٠(
 

  ٤٨جدول رقم 
  تصدير السلع والخدمات

 مليار ليرة البنانية  
  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ 

 القيم باألسعار الجارية 
 ٣،٣١٩ ٢،٩٧٣ ٢،٥٧٣ ٢،٦٤٠ ٢،٦٧٥ ٢،٧١٢ إلى الخارج تصدير

 ١،٠٩٤ ٩١٤ ٨٣٦ ٧٧٣ ٦٥٢ ٦١٧ بالنفقات المحلية  المسافرين األجان
 ٤،٤١٣ ٣،٨٨٧ ٣،٤٠٩ ٣،٤١٣ ٣،٣٢٧ ٣،٣٢٩ المجموع

 مة بأسعار السنة السابقةاألحجام المقي 
 ٣،٣٩٤ ٣،١٠٣ ٢،٦٢٧ ٢،٧٥٠ ٢،٧٨٠  إلى الخارج تصدير

 ١،٠٤٦ ٩٤٣ ٨٤٠ ٧٦٩ ٦٥٢  النفقات المحلية  المسافرين األجانب
 ٤،٤٤٠ ٤،٠٤٦ ٣،٤٦٧ ٣،٥١٩ ٣،٤٣٢   المجموع

 
 الصادرات في مختلف القطاعات وقد أعطيت تفاصيلها في  تطوروتنظر الفقرات التالية في

  .٤٩الجدول رقم 
  

أما أسعار السلع .  تقلبات األسعار التي اعتُمدت لتقييم التقلبات في الحجم٥٠ويقدم الجدول رقم 
ل تقسيم القيم على المصدرة فهي تلك التي تم استنتاجها من االحصاءات الجمركية من خال

أما مؤشر أسعار إنفاق السائحين في لبنان . ويفترض أن أسعار الخدمات بقيت ثابتة. الكميات
  .فيفترض أنه يساوي مؤشر أسعار االستهالك

 
 الصادرات الزراعية) أ
 

 الحسابات أعلى بكثير من تلك الواردة في اعتمدت فيإن قيمة الصادرات الزراعية التي 
 بحسب ضرورة توازن ٣ و١,٥ويتراوح عامل التصحيح المطبق بين . مركيةاإلحصاءات الج

وتبدو الصادرات الزراعية بعد . الموارد الخاصة بالمنتجات الزراعية/حسابات االستخدام
 ٣٣١تصحيحها على الشكل المذكور وكأنها عرفت تراجعاً في الفترة المذكورة فانخفضت من 



 ٦١

ويعود . سنوياً% ٧,٦ أي بمعدل وسطي نسبته ٢٠٠٢ر عام  مليا٢٢٦ إلى ١٩٩٧مليار ليرة عام 
بعد أن تراجعت كمية %) ٤،٦-(الجزء األكبر من هذا االنخفاض إلى انخفاض في األسعار 

  .سنوياً% ٣الصادرات بمعدل وسطي نسبته 
  

وقد . ٢٠٠٠ و١٩٩٧وكان تراجع الصادرات الزراعية مهماً خالل الفترة الممتدة بين عامي 
من القيم ومعدل نمو حقيقي يساوي % ١٠ مع ارتفاع زاد عن ٢٠٠١ واضحاً عام حصل تحسناً

 تماماً إلى انخفاض ٢٠٠١ بالنسبة إلى ٢٠٠٢ التراجع البسيط للصادرات عام ىويعز%.  ١٤,٨
  %).٤,٤(+األسعار وكان النمو الحقيقي إيجابياً 

 
  ٤٩جدول رقم 

  تصدير السلع والخدمات إلى الخارج حسب نوعها
  ليرة البنانيةمليار

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع المنتوج
       منتوجات الزراعة وتربية المواشي

 ٢٠٣ ٢١٧ ١٩٩ ٢٤٠ ٢٧٣ ٣٠٦   منتوجات نباتية
 ٢٣ ١٨ ١٥ ١٧ ٢٥ ٢٥   منتوجات حيوانية

 ٢٢٦ ٢٣٥ ٢١٤ ٢٥٧ ٢٩٨ ٣٣١ المجموع
         منتوجات صناعية

 ١٦٦ ١٤٥ ١٣٠ ١١٨ ١٣٨ ١٧٤ ئية والزراعية  منتوجات الصناعات الغذا
 ٢٩١ ٣١٥ ١٧١ ١٦١ ٢٤١ ٢٦٠   منتوجات صناعات النسيج والجلود 

 ١١٥ ٩٣ ٨٠ ٩٠ ٧٩ ٧١   المعادن غير الفلذية
 ٦٧٢ ٦٥٣ ٤٢٢ ٤٤٣ ٤٥٠ ٤٧٠   المعادن الفلذية واآلالت والتجهيزات

 ٣٠٣ ٢٣٤ ٢٠٤ ٢٠٨ ٢٠١ ١٧٩   المنتوجات من خشب ومطاط والكيماوية
 ٣١ ٣٠ ٢٢ ١٧ ١٥ ١٤   مفروشات

 ٤٤٥ ٣٣٨ ٣٣٧ ٢٦٦ ٢٦٣ ٢٥٩   منتوجات صناعية أخرى
 ٢،٠٢٢ ١،٨٠٩ ١،٣٦٦ ١،٣٠٥ ١،٣٨٦ ١،٤٢٦ المجموع
       خدمات

 ١٦٨ ١٦٢ ٢٦٧ ٣١٧ ٢١٩ ١٤٠ مواصالت
 ٥٠ ٤٩ ٦٨ ٦٧ ٦٥ ٦٤ خدمات للمؤسسات

 ٨٥٢ ٧١٨ ٦٥٨ ٦٩٥ ٧٠٦ ٧٥٠ تجارة
 ١،٠٧١ ٩٢٩ ٩٩٣ ١،٠٧٨ ٩٩٠ ٩٥٤ المجموع

 ٣،٣١٩ ٢،٩٧٣ ٢،٥٧٣ ٢،٦٤٠ ٢،٦٧٥ ٢،٧١٢ المجموع العام
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 الصادرات الصناعية) ب
 

كما كانت الحال بالنسبة إلى الصادرات الزراعية، فإن اإلحصاءات الجمركية الخاصة بصادرات 
  .المنتجات المصنعة قد عدلت بالنسبة إلى بعض السلع لكن بنسب أضعف

  
 وكان النمو مرتفاً ٢٠٠٠تراجع، قد سجلت الصادرات الصناعية تقدماً اعتباراً من سنة بعد فترة 

وقد .  ٢٠٠٢ عام ١١,٨+، ٢٠٠١عام % ٣٢،٤+، ٢٠٠٠عام % ٤,٦: +٢٠٠١للغاية عام 
عام % ٧,٤: +انخفضت أسعار التصدير بشكل منتظم فجاء النمو الحقيقي في الحجم أكثر ارتفاعاً

  .٢٠٠٢عام % ١٤،٨+ ، ٢٠٠١عام % ٤١,١+، ٢٠٠٠
  

 ناجماً حصراً عن الزيادة الكبيرة في صادرات منتجات ٢٠٠٠كان نمو الصادرات الصناعية عام 
 إلى ١٩٩٩ مليار ليرة لبنانية عام ١٦١والتي ارتفعت من ) التي تعد بين المتفرقات(المجوهرات 

  .٢٠٠٠ مليار عام ٢٣٢
  

ة في مبيعها في الخارج وسجلت أكثر الزيادات  كل فروع الصناعة تقريباً زياد٢٠٠١وعرفت عام 
والواقع أن صادرات هذا الفرع تم تعديلها ذلك .  والتجهيزات في فرع المعادن واآلالتالبارزة

 عن تصدير األدوات الكهربائية المنزلية ومواد  التصريحالعام ألخذ بعين االعتبار التقصير في
وهي عبارة عن إعادة تصدير .  الدول المجاورةالنقل مثل الدراجات النارية والهوائية نحو
  .للواردات التي تفيض عن الحاجات المحلية

  
  .، عرفت وتيرة الصادرات الصناعية تباطؤاً وبعدها استقرت على مستوى عادي٢٠٠٢عام 

 
  ٥٠جدول رقم 

  نسبة تغير أسعار الصادرات
 السنة%/

 المتوسط ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ نوع التصدير
 ٤,٦- ٨,١- ٤,٤- ٧,٩- ٤,٢- ٢,٣ ات الزراعةمنتوج

 ٥,٢- ٢,٧- ٦,٢- ٢,٥- ٧,٠- ٧,٤- منتوجات الصناعة
 - - - - - - خدمات

 ٣,٢- ٢,٢- ٤,٢- ٢,٠- ٤,٠- ٣,٨- الصادرات إلى الخارج
 ٠,٣ ٤,٧ ٣,١- ٠,٥- ٠,٤ ٠,١ سواحنفقات ال
 ٢,٥- ٠,٦- ٣,٩- ١,٧- ٣,٠- ٣,٠- المجموع

 
 تصدير الخدمات) ج
 

فالمبالغ الصافية التي تتقاضاها الخدمات . لم يتم إحصاء تبادل الخدمات مع الخارج بشكل جيد بعد
وقد تم إهمال الصادرات الصافية لخدمات . العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية وحدها معروفة

 في  وريع التجارة الثالثيةتجاريةفي حين تبقى تقديرات الصادرات الصافية لخدمات . النقل
  .الحسابات تقريبية
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وقد عرف الريع الصافي المسجل من قبل المديرية العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية فترة نمو 

بعدها، شهدنا . وهو نمو ناجم عن تحسين الشبكة) سنوياً% ٥٠ (١٩٩٩ و١٩٩٧كبير بين عامي 
  %).٤٠- (٢٠٠١وعام %) ١٦- (٢٠٠٠تراجعاً واضحاً في الريع لعام 

  
 معدل النمو المعتمد لتقدير الريع الصافي للتجارة الثالثية فهو معدل حركة العبور وإعادة أما

سنوياً، استعاد نشاط % ٤,٣- بوتيرة معدلها ٢٠٠٠ و١٩٩٧بعد فترة تراجع بين عامي . التصدير
  %).١٨,٧ (+ ٢٠٠٢وعام %) ٩,١ (+٢٠٠١هذا القطاع حيويته عام 

 
 إنفاق السائحين) د
 

على أن معدل النمو في حجم إنفاق السائحين ومسافرين أجانب آخرين على األراضي تم التعارف 
: الذين يدخلون سنوياً إلى لبنان) باستثناء السوريين(اللبنانية يساوي عدد المسافرين األجانب 

+ ، ٢٠٠١ عام ١٢,٨+، ٢٠٠٠عام % ٨,٧+، ١٩٩٩عام % ١٧,٩+، ١٩٩٨عام % ٥,٦+
  %.١١,٨+عدل وسطي سنوي يوازي  أي ما يساوي م٢٠٠٢ عام ١٤,٤

 
  



 ٦٤



 ٦٥

 الحسابات المتكاملة. الجزء الثاني
 
 

 مجموعة حسابات لكل واحدة من عوض (SCN٩٣) يلحظ النظام الدولي للحسابات االقتصادية 
  الخارجي وفي العالمS١االقتصاديين في االقتصاد الوطني المشار إليها بـ  للعمالء الفئات الخمس

   .S٢المشار إليها بـ 
  

  :  في االقتصاد الوطني فهي للعمالءأما الفئات الخمس
Sالشركات غير المالية : ١١  
Sالمؤسسات المالية: ١٢  
Sاإلدارات العامة : ١٣  
Sاألسر : ١٤  
Sالجعميات غير الربحية  : ١٥  

 
 العمالء قتصادية لكل منااللحسابات ا وضعال يسمح مستوى تطور اإلحصاءات الوطنية اللبنانية ب

 عمليات اإلنتاج والتوزيع بين الشركات مييزكما أنه يستحيل ت.  بشكل صحيحاديين الخمسةاالقتص
 يمكن إعطاء تقدير تقريبي للعناصر األساسية في الحسابات المتكاملة انما. غير المالية واألسر

  .الخارجفي  العمالء  والمحليين العمالءلمجمل 
  

لعالم لو) ١.S(القتصاد الوطني برمته للة  الحسابات المتكام٥٢ و٥١يقدم الجدوالن رقمي 
يسمحان باستنتاج التدفقات األساسية التي اتسم بها النشاط االقتصادي خالل ). ٢.S(الخارجي 
  .٢٠٠٢ و١٩٩٧الفترة بين 

  
حساب : الحواصل األساسيةتظهر  التي في االقتصاد الوطنيالعمالءيقدم الفصل األول حسابات 
التوزيع األولي للدخل وحساب التوزيع الثانوي للدخل وحساب اإلنتاج وحساب االستثمار و

  .استعمال الدخل وحساب رأس المال وأخيراً الحساب المالي
  

في حين يعرض الفصل الثاني التقديرات األساسية لعناصر ميزان المدفوعات الموزعة على 
جارية وحساب حسابات أربعة هي حساب تبادل السلع والخدمات وحساب الدخل والتحويالت ال

  .تحويل رأس المال وأخيراً الحساب المالي
  

 بحسابات اإلدارة المركزية وحسابات وضعهاالتي كان باإلمكان العمالء وتتعلق حسابات 
 .المصارف التجارية وقد تم عرض هذه الحسابات في ملحق
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  ة لإلقتصاد الوطنيتكامللحسابات الم  ا٥١جدول رقم 
 مليار ليرة لبنانية                                                                                                       عماالتتاالس 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ الحساب
I .حساب اإلنتاج        

       
P١٢،٨٣٤ ١٢،١٥٤ ١٢،٣٤٧ ١١،٧٧١ ١٢،٣٤٠ ١٢،٥٩٢   االستهالك الوسيط٢ 
B٢٧،٨٣٢ ٢٥،٧٢٦ ٢٥،١٤٣ ٢٥،٦٤٧ ٢٥،٦٣٨ ٢٤،٠٠٨ مضافة غير الصافية القيمة ال١ 

 ٤٠،٦٦٦ ٣٧،٨٨١ ٣٧،٤٩٠ ٣٧،٤١٨ ٣٧،٩٧٧ ٣٦،٦٠٠ المجموع
II.حساب االستثمار وتوزيع المداخيل األولية١    

D٢-D٤،٣٥٢ ٣،٢٢٤ ٣،٢٢٩ ٣،٥٤٤ ٣،١١٢ ٢،٥٢٥  ناقص اإلعاناتالرسوم ٣ 
D٢،١٨١ ٢،٥٥٢ ٢،٢٠٩ ١،٧١٠ ١،٦١١ ١،٢٧٠  الفوائد من القطاع الخاص٤١ 
D٤،٠٠٢ ٣،٨٧٧ ٣،٦٢١ ٣،١٥٠ ٢،٥٧١ ٢،٧٤٨  الفوائد من القطاع العام٤١ 

D١+D١٩،٤٤٩ ١٨،٠٧١ ١٧،٧٣٠ ١٨،٦٤٦ ١٨،٩٥٠ ١٨،٦٨٢ أجور ومداخيل أخرى...٤ 
B٢٧،٥٣٠ ٢٦،٠٣٠ ٢٥،٩٧٧ ٢٦،٤٧٧ ٢٦،٢٥٣ ٢٤،٧٠٠  الدخل الوطني القائم: الرصيد٥ 

 ٥٧،٥١٤ ٥٣،٧٥٣ ٥٢،٧٦٧ ٥٣،٥٢٥ ٥٢،٤٩٧ ٤٩،٩٢٦ المجموع
II.حساب توزيع الدخل الثانوي٢    
D١،٢١٣ ١،١٣٨ ٩٤٣ ١،١٨٣ ٩٣٥ ٨٧٠  الضرائب المباشرة٥ 

D٧٠٦ ٧١٧ ٨١١ ٧٨٥ ٦٩٥ ٦٥٩ ة االشتراكات اإلجتماعي٦١ 
D١،٧٤٥ ١،٦٠٣ ١،٣٧٦ ١،٢٨٥ ١،٠٦٤ ٩٣٥  التقديمات اإلجتماعية٦٢ 
D٣٩١ ٣٣٣ ٤٨١ ٥١٠ ٤٢٩ ٤٣٠ رى التحويالت الجارية األخ٧٩ 

B٣٠،٦٥٧ ٢٨،٦٦٤ ٢٨،٥٣٢ ٢٩،٧١١ ٣٠،٠٥٩ ٢٨،٧٢٣  الدخل الوطني المتاح : الرصيد٦ 

 ٣٤،٧١٢ ٣٢،٤٥٦ ٣٢،١٤٣ ٣٣،٤٧٤ ٣٣،١٨٣ ٣١،٦١٨ المجموع
II.حساب استعمال المداخيل٤       
P٢٨،٣٥٤ ٢٦،٤٦٩ ٢٥،٩٤٨ ٢٥،٩٢١ ٢٥،٥٨٣ ٢٥،١٢٧  استهالك٢ 
B٢،٣٠٤ ٢،١٩٤ ٢،٥٨٤ ٣،٧٩٠ ٤،٤٧٦ ٣،٥٩٧  الوفر القائم٨ 

 ٣٠،٦٥٧ ٢٨،٦٦٤ ٢٨،٥٣٢ ٢٩،٧١١ ٣٠،٠٥٩ ٢٨،٧٢٣ المجموع
III.حساب الرأسمال١        
P٥،١١٨ ٥،٩٢٣ ٥،١٠٨ ٥،٩٣٠ ٧،٤٢٦ ٧،٠٨٥  تكوين الرأسمال الثابت٥١ 
D٧ ٣ ١٨٠ ٣٠٦ ١٨٩ ٥٣٣  تحويل رأسمال٩ 
B٢،٤٦٦- ٣،٢٦٩- ٢،٢٤٠- ١،٣٣٨- ١،٣٢٧- ١،٧٧٠- إلى التمويل) - ( الحاجة: الرصيد٩ 

 ٢،٦٥٩ ٢،٦٥٧ ٣،٠٤٨ ٤،٨٩٧ ٦،٢٨٨ ٥،٨٤٨ المجموع
III.الحساب المالي٢        
F٦،١٤٤ ٢،١٤٠ ٤،٢٩٨ ٥،٨٣٧ ٥،٣٦٦ ٦،٥٦٣  األوراق النقدية والودائع٢ 
F٢،٠٨٩ ٤،٣٧٦ ٢،٨٤١ ٤،٣٧٢ ٥،٠٥٠ ١،٧٩٢  األوراق المالية غير األسهم٣ 
F٦٢٤- ٩٩٨ ٣،٨٥٨ ١،٢٩٥ ٣،٠٣٧ ٥،٦٤٧  القروض٤ 
F٥٧ ١،٧٩٦ ٧٩٥ ٢٢٦ ٣١٥ ١،٤٨٢   األسهم والمساهمات األخرى٥ 

 ٧،٦٦٦ ٩،٣١١ ١١،٧٩٢ ١١،٧٣١ ١٣،٧٦٨ ١٥،٤٨٥ المجموع



 ٦٧

   لإلقتصاد الوطنيتكاملةالحسابات الم ٥١جدول رقم 
 مليار ليرة لبنانية                                                                                الموارد
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ الحسابات

I .حساب اإلنتاج       
P٣١،٥٠٩ ٣٠،١٢١ ٢٩،٨٣٢ ٢٩،٥٣٨ ٣٠،٨٣٩ ٣٠،١١٧  إنتاج تسويقي١ 
P٤،٨٠٥ ٤،٥٣٦ ٤،٤٢٨ ٤،٣٣٧ ٤،٠٢٦ ٣،٩٥٨  إنتاج غير تسويقي٢ 

D٢-D٤،٣٥٢ ٣،٢٢٤ ٣،٢٢٩ ٣،٥٤٤ ٣،١١٢ ٢،٥٢٥  ناقص اإلعانات الرسوم ٣ 
 ٤٠،٦٦٦ ٣٧،٨٨١ ٣٧،٤٩٠ ٣٧،٤١٨ ٣٧،٩٧٧ ٣٦،٦٠٠ المجموع

II.حساب االستثمار وتوزيع المداخيل األولية١    
B٢٧،٨٣٢ ٢٥،٧٢٦ ٢٥،١٤٣ ٢٥،٦٤٧ ٢٥،٦٣٨ ٢٤،٠٠٨  الناتج المحلي القائم١ 

D٢-D٤،٣٥٢ ٣،٢٢٤ ٣،٢٢٩ ٣،٥٤٤ ٣،١١٢ ٢،٥٢٥  ناقص اإلعاناتالرسوم ٣ 
D٥،٣٧٩ ٦،٣٣٢ ٦،٣١٦ ٥،١٧٣ ٤،٥٨٠ ٤،٥٠٧ ائد الفو٤١ 

D١+D١٩،٩٥١ ١٨،٤٧١ ١٨،٠٧٩ ١٩،١٦٢ ١٩،١٦٧  ١٨،٨٨٤ أجور ومداخيل أخرى...٤ 
       

 ٥٧،٥١٤ ٥٣،٧٥٣ ٥٢،٧٦٧ ٥٣،٥٢٥ ٥٢،٤٩٧ ٤٩،٩٢٦ المجموع
II.حساب توزيع الدخل الثانوي٢    
B٢٧،٥٣٠ ٢٦،٠٣٠ ٢٥،٩٧٧ ٢٦،٤٧٧ ٢٦،٢٥٣ ٢٤،٧٠٠  الدخل الوطني القائم٥ 
D١،٢١٣ ١١٣٨ ٩٤٣ ١،١٨٣ ٩٣٥ ٨٧٠  الضرائب المباشرة٥ 

D٧٠٦ ٧١٧ ٨١١ ٧٨٥ ٦٩٥ ٦٥٩ ة االشتراكات اإلجتماعي٦١ 
D١،٧٦٨ ١،٦٢٦ ١،٣٩٩ ١،٣٠٨ ١،٠٨٧ ٩٥٨  التقديمات اإلجتماعية٦٢ 
D٣،٤٩٥ ٢،٩٤٥ ٣،٠١٣ ٣،٧٢١ ٤،٢١٣ ٤،٤٣١  التحويالت الجارية األخرى٧٩ 

 ٣٤،٧١٢ ٣٢،٤٥٦ ٣٢،١٤٣ ٣٣،٤٧٤ ٣٣،١٨٣ ٣١،٦١٨ المجموع
II.حساب استعمال المداخيل٤       

      
B٣٠،٦٥٧ ٢٨،٦٦٤ ٢٨،٥٣٢ ٢٩،٧١١ ٣٠،٠٥٩ ٢٨،٧٢٣  الدخل الوطني المتاح القائم٦ 

 ٣٠،٦٥٧ ٢٨،٦٦٤ ٢٨،٥٣٢ ٢٩،٧١١ ٣٠،٠٥٩ ٢٨،٧٢٣ المجموع
III.حساب الرأسمال١        
B٢،٣٠٤ ٢،١٩٤ ٢،٥٨٤ ٣،٧٩٠ ٤،٤٧٦ ٣،٥٩٧  الوفر القائم٨ 
D٣٥٥ ٤٦٢ ٤٦٤ ١،١٠٨ ١،٨١٢ ٢،٢٥١  تحويل رأسمال٩ 

 ٢،٦٥٩ ٢،٦٥٧ ٣،٠٤٨ ٤،٨٩٧ ٦،٢٨٨ ٥،٨٤٨ المجموع
III.الحساب المالي٢        
B٢،٤٦٦- ٣،٢٦٩- ٢،٢٤٠- ١،٣٣٨- ١،٣٢٧- ١،٧٧٠- إلى التمويل) - ( الحاجة٩ 
F٣،٧٨٩ ٣،٩٠٧ ٤،٧٣٥ ٥،٤٤٦ ٦،١٠٣ ٥،٩٢٠  األوراق النقدية والودائع٢ 
F٦،٣٤٨ ٤،٧١١ ٣،٨٨٣ ٥،١٩٢ ٤،٤٤٢ ٢،١٨١  األوراق المالية غير األسهم٣ 
F٥٦٧- ٩٦٦ ٣،٩١١ ١،٥٩٢ ٣،٣٢٢ ٦،١٥٦  القروض٤ 
F٥٦٢ ٢،٩٩٦ ١،٥٠٣ ٨٣٩ ١،٢٢٧ ٢،٩٩٧  األسهم والمساهمات األخرى٥ 

 ٧،٦٦٦ ٩،٣١١ ١١،٧٩٢ ١١،٧٣١ ١٣،٧٦٨ ١٥،٤٨٥ المجموع



 ٦٨

  ابات العالم الخارجيحس   ٥٢جدول رقم 
 مليار ليرة لبنانية

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ الحساب
Iحساب العمليات على السلع والخدمات  

       االستعماالت
P٤،٤١٣ ٣،٨٨٧ ٣،٤٠٩ ٣،٤١٣ ٣،٣٢٨ ٣،٣٢٩  التصدير٧ 

B٥،٦٤٠ ٦،٦٦٦ ٥،٩١٤ ٦،٢٠٤ ٧،٣٧٢ ٨،٢٠٣  الميزان التجاري١١ 
 ١٠،٠٥٣ ١٠،٥٥٤ ٩،٣٢٣ ٩،٦١٧ ١٠،٦٩٩ ١١،٥٣٢  مجموع الموارد=مجموع االستعماالت 

 ١٠،٠٥٣ ١٠،٥٥٤ ٩،٣٢٣ ٩،٦١٧ ١٠،٦٩٩ ١١،٥٣٢  االستيرادP٦ : الموارد
IIحساب المداخيل والتحويالت الجارية  

       االستعماالت
D٦٨٦ ٦١٥ ٥٨٣ ٧٠٠ ٦٥٦ ٥٩٨  األجور وملحقاتها١ 

D٩٤٤ ١،٢٣٨ ١،٩٠١ ١،٥٤١ ١،٤٨٢ ١،٤٤١  الفوائد٤١ 
D٥١١ ٤٥٨ ٤٣٤ ٥٢٢ ٣٤٢ ٣١٢ مداخيل أخرى... ٤ 

D٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣  التقديمات اإلجتماعية٦٢ 
D٣،١٠٤ ٢،٦١١ ٢،٥٣٢ ٣،٢١١ ٣،٧٨٣ ٤،٠٠١  التحويالت الجارية األخرى الصفية٧٩ 
B٢،٨١٤ ٣،٧٢٩ ٢،٥٢٤ ٢،١٤٠ ٢،٩٥٠ ٣،٤٨٨  ميزان العمليات الجارية١٢ 

 ٨،٠٨١ ٨،٦٧٤ ٧،٩٩٧ ٨،١٣٧ ٩،٢٣٧ ٩،٨٦٣ مجموع الموارد= مجموع االستعماالت 
       الموارد

B٥،٦٤٠ ٦،٦٦٦ ٥،٩١٤ ٦،٢٠٤ ٧،٣٧٢ ٨،٢٠٣  الميزان التجاري١١ 
D٦٩٤ ٦٧٤ ٦٦٨ ٧٠٦ ٧٨١ ٧٠٨  األجور وملحقاتها١ 

D١،٧٤٧ ١،٣٣٤ ١،٤١٦ ١،٢٢٧ ١،٠٨٥ ٩٥١  الفوائد٤١ 
III.حساب الرأسمال١        

       االستعماالت
D٣٤٨ ٤٦٠ ٢٨٥ ٨٠٢ ١،٦٢٣ ١،٧١٨ )صافي( تحويل رأسمال ٩ 
B٢،٤٦٦ ٣،٢٦٩ ٢،٢٤٠ ١،٣٣٨ ١،٣٢٧ ١،٧٧٠ إلى التمويل) -(أو الحاجة(+) القدرة ٩ 

 ٢،٨١٤ ٣،٧٢٩ ٢،٥٢٤ ٢،١٤٠ ٢،٩٥٠ ٣،٤٨٨ مجموع الموارد= مجموع االستعماالت 
       الموارد

B٢،٨١٤ ٣،٧٢٩ ٢،٥٢٤ ٢،١٤٠ ٢،٩٥٠ ٣،٤٨٨  ميزان العمليات الجارية١٢ 
III.االستعماالت   الحساب المالي٢       
F٤،٢٥٩ ٣٣٥ ١٠٤٢ ٨٢٠ ٦٠٨- ٣٨٩  األوراق المالية غير األسهم٣ 
F٥٧ ٣٢- ٥٣ ٢٩٧ ٢٨٥ ٥٠٩  القروض٤ 
F٥٠٥ ١،١٩٩ ٧٠٨ ٦١٢ ٩١٢ ١،٥١٥  األسهم والمساهمات األخرى٥ 

 ٤،٨٢١ ١،٥٠٢ ١،٨٠٣ ١،٧٢٩ ٥٩٠ ٢،٤١٣ مجموع الموارد= مجموع االستعماالت 
       الموارد

B٢،٤٦٦ ٣،٢٦٩ ٢،٢٤٠ ١،٣٣٨ ١،٣٢٧ ١،٧٧٠ إلى التمويل) -(أو الحاجة(+) القدرة ٩ 
F٢،٣٥٥ ١،٧٦٧- ٤٣٧- ٣٩١ ٧٣٧- ٦٤٣  )الصافية( األوراق النقدية والودائع ٢ 

 



 ٦٩

 
 الفصل األول

 القتصاد الوطنيلالحسابات المتكاملة 
 
 
 

 عن النشاط ة الناجم التدفقات االقتصاديين أو  العمالء لمختلفة المنجزة بينتتوزع العمليات ا
 رموز إن األرقام هي عبارة عن : (االقتصادي على ست فئات وفئات فرعية من الحسابات التالية

  ). الدولي للحساباتالتصنيف
- I.       حساب اإلنتاج  
- II.حساب االستثمار والتوزيع األولي للدخل  .١  
- II.حساب التوزيع الثانوي للدخل  .٢  
- II.حساب استعمال الدخل  .٤  
- III.حساب رأس المال .١  
- III.الحساب المالي .٢  

 
تسمح هذه الحسابات باستنتاج الحواصل األساسية التي يتسم بها النشاط االقتصادي وقد تم 

  . أسفله٥٣تلخيصها في الجدول رقم 
  

  ٥٣جدول رقم 
  يسيةتطور الكتل اإلقتصادية الرئ

 مليار ليرة لبنانية
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧  الحصيلةنوع
 ٢٧،٨٣٢ ٢٥،٧٢٦ ٢٥،١٤٣ ٢٥،٦٤٧ ٢٥،٦٣٨ ٢٤،٠٠٨ المحلي القائم الناتج

 ٣٠٢- ٣٠٣ ٨٣٤ ٨٣٠ ٦١٦ ٦٩١ مداخيل عوامل اإلنتاج الصافية+ 
  ٢٧،٥٣٠ ٢٦،٠٣٠ ٢٥،٩٧٧ ٢٦،٤٧٧ ٢٦،٢٥٣ ٢٤،٧٠٠ الدخل الوطني القائم= 

 ٣،١٢٧ ٢،٦٣٤ ٢،٥٥٥ ٣،٢٣٤ ٨٠٦ ,٣ ٤،٠٢٤ لتحويالت الجارية الصافيةا+ 
 ٣٠،٦٥٧ ٦٦٤،٢٨ ٢٨،٥٣٢ ٢٩،٧١١ ٣٠،٠٥٩ ٢٨،٧٢٣ ئمالدخل الوطني المتاح القا= 
 ٣٥٤ ,٢٨ ٤٦٩ ,٢٦ ٩٤٨ ,٢٥ ٩٢١ ,٢٥ ٥٨٣ ,٢٥ ١٢٧ ,٢٥  االستهالك-

 ٣٠٤ ,٢ ١٩٤ ,٢ ٥٨٤, ٢ ٧٩٠, ٣ ٤٧٦ ,٤ ٥٩٧ ,٣ الوفر الوطني القائم= 
 ٣٤٨ ٤٦٠ ٢٨٥ ٨٠٢ ٦٢٣ ,١ ٧١٨ ,١ تحويل الرساميل الصافية+ 
 ٦٥٢ ,٢ ٦٥٤ ,٢ ٨٦٩ ,٢ ٥٩٢ ,٤ ٠٩٩ ,٦ ٣١٥ ,٥ الوفر المتاح القائم= 
 ١١٨, ٥ ٩٢٣ ,٥ ١٠٨ ,٥ ٩٣٠ ,٥ ٤٢٦ ,٧ ٠٨٥ ,٧  تكوين الرأسمال الثابت-
إلى ) -(أو الحاجة(+)القدرة =

 ٤٦٦, ٢- ٢٦٩ ,٣- ٢٣٩ ,٢- ٣٣٨ ,١- ٣٢٧ ,١- ٧٧٠ ,١-  التمويل
 ٤،٨٢١ ١،٥٠٢ ١،٨٠٣ ١،٧٢٩ ٥٨٩ ٢،٤١٣ تمويل خارجي + 
  ٢،٣٥٥ ١،٧٦٧- ٤٣٧- ٣٩١ ٧٣٧- ٦٤٣ ميزان المدفوعات = 

 
  



 ٧٠

 : هكذا
 االقتصاديين  العمالء  القائم هو رصيد حساب اإلنتاج لمجملالمحلي إن الناتج  -
 للدخل إن الدخل الوطني القائم يأتي من حساب التوزيع األولي  -
  هو رصيد حساب التوزيع الثانوي للدخلاحإن الدخل الوطني القائم المت -
 إن اإلدخار الوطني القائم هو رصيد حساب استعمال اإليرادات -
 وقدرة التمويل أو الحاجة إليه يتم استنتاجهما من حساب احإن اإلدخار الوطني القائم المت -

 رأس المال 
 لحساب الماليإن رصيد مزيان المدفوعات يظهر في ا -

 
 .يتم عرض تفاصيل هذه الحسابات في األقسام التالية

  
  

 حساب اإلنتاج. القسم األول
 

قتصاديين مختلفين ويسجل، لجهة  العمالء االيسجل حساب اإلنتاج، لجهة الموارد، قيمة إنتاج
  .لقائم االمحليويكون رصيد هذا الحساب مساوياً للناتج . ، قيمة االستهالك الوسيطعماالتاالست

 
 غير وإلى ضرائب) ١٢.P(وإنتاج غير تسويقي ) ١١.P(وتقسم قيمة اإلنتاج إلى إنتاج تسويقي 

  ). ٣.D – ٢.D(صافية من الدعم على المنتجات مباشرة 
 

 (١١.P)اإلنتاج التسويقي ) أ
 

 لكل وحدات اإلنتاج المتأتية من بيع السلع رسوم من دون ال المقبوضاتيساوي اإلنتاج التسويقي
والخدمات إال أنه باعتبار وسائل التقدير المعتمدة مع غياب إحصاءات مالئمة فإن قيمة اإلنتاج 

  . أيضاً قيمة اإلنتاج المستهلك ذاتياًتشملالتسويقي المذكورة هنا 
  

تساوي قيمة ذلك اإلنتاج مجموع إنتاج القطاعات التسويقية كافة المحتسبة بحسب سعر السوق 
  . اشرة وزائد الدعم على االستثمارناقص الضرائب غير المب

  
وقد تم تقديم تفصيل اإلنتاج التسويقي المقدر باألسعار المدفوعة من قبل المستخدمين في الفصل 

  .األول من الجزء األول
 

  (١٢.P) اإلنتاج غير التسويقي) ب
 

 يتضمن يمثل اإلنتاج غير التسويقي كما يظهر في الحسابات تقدير إنتاج اإلدارات العامة وال
  . بالتالي قيمة اإلنتاج المستهلك ذاتياً لألسر وال إنتاج الجمعيات غير الربحية

  
  . األول من الجزء األوللوتم عرض وسيلة تقدير هذا اإلنتاج في الفص



 ٧١

  )٣.D – ٢.D(صافية من الدعم على المنتجات ال لرسوما) ج
 

عم هي التي تظهر في هذا الحساب إال  المحددة على المنتجات صافية من الدرسوممبدئياً، وحدها ال
أنه مع غياب المعلومات الكافية قد تم األخذ بمجمل الضرائب غير المباشرة المذكورة في حساب 

 على رسوم الجمركية والالرسوم:  وتتضمن تلك الضرائب العناصر التالية المؤسساتاستثمار
 إضافة ٢٠٠٢مفروضة اعتباراً من استهالك بعض المنتجات منها الضريبة على القيمة المضافة ال

  . الرسوم البلدية وغيرها منالرسوموأخيراً اإلنتاجية  العامة أرباح المؤسساتإلى 
  
 حتى اآلن من قبل تجمع من حسابات البلديات وهي حسابات لم المذكورة البلدية الرسوم م نحسمل

سابات الخزينة العامة السلطات المختصة وقد تم تقديرها من خالل المؤشرات المستنتجة من ح
 بعض الضرائب لحساب البلديات كما تتضمن هامش من التعديل الضروري لتوازن تحصلالتي 

  .حسابات القطاع العام
  

  . حسابات الدولةطعقأما الضرائب األخرى فيتم استخالصها من 
  

رة  الذي عرفته أنواع مختلفة من الضرائب غير المباشطور الت٥٥ و٥٤يعطي الجدوالن رقمي 
  .٢٠٠٢ و١٩٩٧والضرائب على االستهالك بين عامي 

  
 كان يتم المزج بين الضرائب على االستهالك التي تجمعها ١٩٩٩تجدر اإلشارة إلى أنه قبل عام 

ولم تنخفض هذه األخيرة فعلياً إال عام .  الجمركيةالرسومالجمارك من البضائع المستوردة و
ضرائب على االستهالك فقد عرفت زيادة حادة عام  أما الة بعد إعادة النظر في التعرف٢٠٠١
وكان االنخفاض في بعض الضرائب على .  بعد فرض الضريبة على القمية المضافة٢٠٠٢

 نتيجة إعادة تنظيم الضرائب بعد فرض الضريبة على القيمة ٢٠٠٢االستهالك المسجل عام 
  .٢٠٠٢فبراير /المضافة اعتباراً من شباط

 
  ٥٤جدول رقم 

                                                                          تل اإلقتصادية الرئيسيةتطور الك
 مليار ليرة لبنانية

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ الضريبة نوع
 ٥٩٦ ٨٥٨  ١،٠٦٧ ١،٢٣٠ ١،٧٨٦ ١،٥٦٨ الرسوم الجمركية
 ٠٩٧ ,٢ ٩٢١ ٨٢٢ ٨٧٨ ٢٩٢ ١٥٥ رسوم االستهالك

 ٩٢١ ٨٠٥ ٨٠٣ ٧٠٨ ٥١١ ٢٨٤ أرباح المؤسسات العامة
 ١٩٨ ١٩٧ ١٩٨ ٢١٣ ٢١٢ ١٩٨ رسوم أخرى

 ٥٤٠ ٤٤٣ ٣٣٩ ٥١٥ ٣١١ ٣٢٠  رسوم البلديات وغير المصنفة
 ٢٠- ٢٢- ١٢٢- ٣٥- ٩٠- ٢٩-  اإلعانات-  

 ٣٥٢ ,٤ ٢٢٤ ,٣ ٢٢٩ ,٣ ٥٤٤, ٣ ١١٢ ,٣ ٥٢٥ ,٢ المجموع
  
  
  



 ٧٢

  ٥٥جدول رقم 
  رسوم االستهالك حسب نوعها

 مليار ليرة لبنانية
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧  الرسم نوع

  ١٦٧،٧ ١١١،٢ ٧٩،٩ ١٠٦،٦ ٥٨،٤ ٧٨،٣  على التبغ

 ٦٤،٢ ٦٢،٠ ٥٥،٢ ٤٩،٣ ٤٩،٣ ٤١،١   على السفر من المطار
 ٢،٠ ٣٦،٢ ٣٥،٨ ٣٨،٣ ٣٢،٦ ١٥،٤  على األسمنت

 ٧٠٣،٣ ٤٧٢،٣ ٤٢٤،٦ ٤٤٩،٧ ٧٧،٠ ٠،٣  على المحروقات
 ١٤٩،٨ ١٩٠،٢ ١٨٠،١ ١٨٧،٥ ٣٨،٣ -  تسجيل السيارات على

 ٧،١ ١٤،٥ ١١،٣ ١٢،٣ ٩،٤ ٨،٦   على المشروبات
 ٧،٠ ٢١،٣ ٢٣،٠ ٢٠،٣ ١٥،١ -  على الفنادق والمطاعم

 ٥،٤ ٨،٩ ٨،٣ ٩،٩ ٨،٩ ٨،٤  على المالهي
 ٤،٣ ٤،٦ ٣،٦ ٤،٠ ٢،٨ ٢،٩ رسوم أخرى

 ٩٨٦،٤           على القيمة المضافة
 ٠٩٧،٢ ٢ ٩٢١،١ ٨٢١،٩ ٨٧٨،٠ ٢٩١،٧ ١٥٥،٠ المجموع

 
على أنها ضرائب على المنتجات ألن الدولة هي التي اإلنتاجية  العامة أرباح المؤسساتوتعتبر 

 العامة أرباح المؤسساتإن . المؤسساتتحدد أسعار السلع والخدمات المنتجة من قبل هذه 
الت السلكية والالسلكية هي األهم وقد عرفت نمواً حاداً خالل الفترة في مجال االتصااإلنتاجية 

  .٢٠٠٢ مليار ليرة لبنانية عام ٧٨٥ لتصل إلى ١٩٩٧ مليار عام ١٤١المذكورة فارتفعت من 
  

: التي يظهر في حسابات الدولة فهو على الشكل التالياإلنتاجية  العامة ؤسساتأما دعم الم
 ).٥٦الجدول رقم (
 

  ٥٦ جدول رقم
  اإلعانات إلى مؤسسات اإلنتاج العامة

 مليار ليرة لبنانية
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ المؤسسة
 - - ١٤،٥ - ٥٥،٠ - القمح واشمندر السكري مكتب
 - - ٥٥،٠ - - - حصر التبغ إدارة

 ٤،٥ ٣،١ ٣،٠ - ٢،٥ ٥،٨ المياه مصالح
 ١١،٥ - - - - - طرابلس مرفأ

 - ١١،٥ ١٣،٠ ١٣،٠ ١٣،٠ ١٣،٠ كالنقل المشتر مصلحة
 ٢،٥ ٥،٥ ١٣،١ ١٨،١ ٩،٣ ١٠،٣ لبنان زيونتلف

 ١،٦ ١،٥ ٢٣،٨ ٣،٥ ١٠،٠ ٠،٢ غيرها
 ٢٠،١ ٢١،٦ ١٢٢،٤ ٣٤،٦ ٨٩،٨ ٢٩،٣ المجموع

 



 ٧٣

 الخزينة سلفاتإضافة إلى الدعم المذكور فإن الدولة تغطي عجز شركة كهرباء لبنان من خالل 
  .تها للخزينة وهي تظهر في الحساب المالي يجب مبدئياً إعادسلفاتوهي 

 
  الوسيطة االستعماالت)د

 
 الوسيطة عمليات شراء السلع والخدمات القابلة لالستهالك من قبل وحدات االستعماالتتساوي 

  بما فيها الرسوم ويتم تقيمها بحسب أسعار السوق أي التغير في المخزوناالنتاج ناقص 
  

تلف قطاعات النشاط االقتصادي في الفصل األول من الجزء وقد عرض االستهالك الوسيط لمخ
  .األول

  
  

 حساب االستثمار وتخصيص الدخل األولي. القسم الثاني
 

عوامل اإلنتاج وغيرها من العناصر التي تندرج ضمن قيمة الناتج  كلفةنعني بالدخل األولي 
 المحليموارد الناتج الويسجل حساب االستثمار وتخصيص الدخل األولي، لجهة .  القائمالمحلي

، االستعماالتكما يسجل، لجهة . العمالء الوطنيونالقائم وسائر أنواع الدخل األولي التي يحصلها 
 ة الثانيالحصيلةويؤدي رصيد هذا الحساب إلى . العمالء الوطنيونالدخل األولي المدفوع من قبل 

 لوحدات ير وتخصيص الدخل األول حساب االستثماوضعوقد تم .  أي الدخل الوطني القائمةالهام
  . القائم بحسب منظور الدخلالمحلي الناتج فصيلاإلنتاج فقط وهو يسمح بت

  
 القائم المحلي منظور الدخل الخاص بالناتج) أ
  

 عوامل اإلنتاج وغيرها من كلفة القائم بحسب المحلي توزيع الناتج ٥٧يظهر الجدول رقم 
 المنتجات  على والضرائب صاف من دعمملحقاتهاجور والعناصر التي تندرج ضمن قيمته أي األ

  .االهتالكوالفوائد وغيرها من الدخل و
  

 واإلدارات العامة مؤسسات اإلنتاج مجمل أعباء األجور التي تتحملها ملحقاتهاتمثل الرواتب و
وتستخلص الرواتب المدفوعة من قبل اإلدارات العاملة من حسابات القطاع العام وقد تم عرض 

أما األجور ). انظر الجزء األول، الفصل األول، القسم الثامن (٢٧ في الجدول رقم ورهاتط
سنة ل الحسابات وضع فتم تقديرها أثناء مؤسسات اإلنتاج التي تدفعها األجراءوغيرها من أعباء 

 القائم تصل إلى المحلي وكانت نسبتها من الناتج  الميدانية بفضل معطيات أعطتها األبحاث١٩٩٧
٣٥,٥ .%  

  
 تطور تسمح بمعرفة ٢٠٠٢ و١٩٩٨لسوء الحظ ال تتوفر معلومات عن الفترة الممتدة بين عامي 

  . هذه النسبة
 
  
 



 ٧٤

  ٥٧جدول رقم 
  توزيع الناتج المحلي القائم على عوامل اإلنتاج

 مليار ليرة لبنانية
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ عناصر الناتج المحلي القائم

 … … … … … ٨،٥١٩ ا األجور وملحقاته
 ٤،٣٥٢ ٣،٢٢٤ ٣،٢٢٩ ٣،٥٤٤ ٣،١١٢ ٢،٥٢٥  ناقص اإلعاناتالرسوم
 ٢،١٨١ ٢،٥٥٢ ٢،٢٠٩ ١،٧١٠ ١،٦١١ ١،٢٧٠  الفوائد

 … … … … … ١٠،١٦٣  مداخيل أخرى
 ١٩،٤٤٩ ١٨،٠٧١ ١٧،٧٣٠ ١٨،٦٤٦ ١٨،٩٥٠  مداخيل أخرىالجور واأل

 ١،٨٥٠ ١،٨٧٩ ١،٩٧٤ ١،٧٤٧ ١،٩٦٥ ١،٥٣١ ) رصيد(اهتالك 
 ٢٧،٨٣٢ ٢٥،٧٢٦ ٢٥،١٤٣ ٢٥،٦٤٧ ٢٥،٦٣٨ ٢٤،٠٠٨ الناتج المحلي القائم = المجموع

 
 القائم عرفت من جهة أخرى المحلي من الناتج نسبة الضرائب غير المباشرة صافي من الدعم

. ٢٠٠٢ عام ١٥,٦ ثم إلى ٢٠٠١عام % ١٢,٥ إلى ١٩٩٧عام % ١٠,٥تقدماً هاماً فارتفعت من 
  .اع األخير المسجل نتيجة فرض الضريبة على القيمية المضافةوكان االرتف

  
 إلى أصحاب رؤوس مؤسسات اإلنتاج من قبل ة رأس المال المالي المدفوعكلفةتمثل الفوائد 

  تلكوالواقع أن المتعارف عليه هو أن. األموال وال تتضمن الفوائد التي تدفعها اإلدارات العامة
اإلنتاج غير التسويقي وبالتالي فهي ال تشكل جزءاً من الناتج الفوائد ال تدخل ضمن تقديرات 

  . القائمالمحلي
  

لم تأخذ الحسابات المقدمة هنا بعين  مؤسسات اإلنتاج وفي إطار تقدير أعباء الفوائد التي تتحملها
وقد تم توزيع الفوائد التي تقدمها .  المصرفيةالودائع الفوائد المدفوعة علىاالعتبار سوى 

وتجدر اإلشارة إلى أن جزء من . ف بين العمالء المدينين وفقاً لحصة دينهم للمصارفالمصار
 .  خدمات الوساطة المالية التي تقدمهاقيمة المصارف يمثل االفوائد التي قبضته

  
هكذا، فإن الفوائد التي يدفعها القطاع الخاص إلى أصحاب الودائع من خالل المصارف التجارية 

 القائم وقدرت المحليمن الناتج % ٥,٣ أي ١٩٩٧ليرة لبنانية عام  مليار ١٢٧٠قدرت بـ
  . القائمالمحليمن الناتج % ٧,٧ أي ٢٠٠٢ مليار عام ٢١٨١بـ
  

 القائم فيتم استخالصها المحليأما الفوائد التي يدفعها القطاع العام والتي ال تدخل في قيمة الناتج 
وتقدر هذه األخيرة بحسب . دمات المصرفيةمن حسابات اإلدارات العامة بعد اقتطاع قيمة الخ

طاع حصة الفوائد التي تعطيها  وذلك من خالل اقت٥٨المعطيات الواردة في الجدول رقم 
رف للمودعين والتي تحتسب على عاتق اإلدارات العامة من الفوائد التي تجمعها المصارف اصالم

  .من محفظات سندات الخزينة الخاصة بها
  
  
  

  



 ٧٥

  ٥٨جدول رقم 
  ساب الفوائد المدفوعة من قبل مؤسسات اإلنتاجاحت

 مليار ليرة لبنانية
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧  المصارف معطيات
       المقبوضة الفوائد

 ٢،٨٥١ ٢،٨١٦ ٢،٨٨١ ٢،٧٧٦ ٢،٥٢٦ ٢،١٥٥   على سندات الخزينة
 ٣٧٢ ٥٠٧ ٤٩٩ ٦٣٥ ٥٦١ ٤١٤   من غير المقيمين
 ٢،٩٣٨ ٣،٣٠١ ٢،٩١٣ ٢،٣٠٥ ٢،٢١٢ ١،٧٩٨   من مدينين آخرين

 ٦،١٦١ ٦،٦٢٣ ٦،٢٩٣ ٥،٧١٦ ٥،٢٩٨ ٤،٣٦٧ المجموع
 ٤،٥٧٥ ٥،١٢١ ٤،٧٧٢ ٤،٢٤١ ٣،٨٥٨ ٣،٠٨٤ الفوائد المدفوعة  إلى المودعين

نسبة الفوائد المدفوعة على الفوائد 
 ٠,٧٤٣ ٠,٧٧٣ ٠,٧٥٨ ٠,٧٤٢ ٠,٧٢٨ ٠,٧٠٦ المقبوضة

 عين على حساب المدينينتوزيع الفوائد المدفوعة إلى المود
 ٢،١١٧ ٢،١٧٧ ٢،١٨٥ ٢،٠٦٠ ١،٨٣٩ ١،٥٢٢ )الخزينة( اإلدارات العامة 
 ٢٧٦ ٣٩٢ ٣٧٨ ٤٧١ ٤٠٨ ٢٩٢ غير المقيمين

 ٢،١٨١ ٢،٥٥٢ ٢،٢٠٩ ١،٧١٠ ١،٦١١ ١،٢٧٠ مؤسسات القطاع الخاص
 ٤،٥٧٥ ٥،١٢١ ٤،٧٧٢ ٤،٢٤١ ٣،٨٥٨ ٣،٠٨٤ المجموع

 
  

 المكاسب التي يحققها أصحاب رؤوس األموال المستثمرة في تتألف منأنواع الدخل األخرى 
وقد خضعت أنواع الدخل تلك إلى تقدير إجمالي عام . ة الفرديللمؤسساتاإلنتاج والدخل المزدوج 

على غرار األجور فإن تقدير أنواع الدخل .  أصحاب األسهم غير معروفةحصص وتبقى ١٩٩٧
 القائم تصل إلى المحلي إلى حصة نسبية من الناتج  فقط وهي تشير١٩٩٧تلك هي بالنسبة للعام 

٤٢,٣.%  
  

 واحد بندونتيجة لغياب المعلومات الكافية فقد تم جمع األجور وأنواع الدخل غير الفوائد في 
  .١٩٩٨اعتباراً من 

  
 مضافاً إليه القيمة مؤسسات اإلنتاجهي ما تبقى من حساب استثمار  قيمة االهتالكالواقع أن 

 رأس المال الثابت لإلدارت العامة وقد تم عرض هذا العنصر األخير في تهالكالسالمقدرة 
  . الذي بين احتساب قيمة االنتاج غير التسويقي٢٧الجدول رقم 

 
 كيفية احتساب الدخل الوطني القائم) ب
 

 عمالءيساوي الدخل الوطني القائم رصيد حساب االستثمار وتخصيص الدخل األولي لمجمل 
) استعماالت –موارد ( القائم زائد رصيد المحليوهو يساوي بالتالي الناتج . طنياالقتصاد الو

 الدخل اويتم استخالص هذ.  اإلنتاج الصافي لعوامل الخارجيالدخل األولي الذي يساوي الدخل
  .المعروضة في الفصل التالي) ٥٢الجدول رقم  (S٢  الخارجيمن حسابات  العالم

  



 ٧٦

في الجدول رقم ) أجور وفوائد ومداخيل أخرى(دخل األولي الثالثة ل رصيد أنواع الوقد تم تفصي
٥٩.  

 
  ٥٩جدول رقم 

  تكوين الدخل الوطني القائم
 مليار ليرة لبنانية

  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ عناصر الدخل الوطني

 ٢٧،٨٣٢ ٢٥،٧٢٦ ٢٥،١٤٣ ٢٥،٦٤٧ ٢٥،٦٣٨ ٢٤،٠٠٨ الناتج المحلي القائم
 ٩- ٥٩- ٨٥- ٦- ١٢٥- ١١٠- فيةجور الخارجية الصاألا

 ٨٠٣- ٩٦- ٤٨٥ ٣١٤ ٣٩٧ ٤٩٠ الفوائد الخارجية الصافية
 ٥١١ ٤٥٨ ٤٣٤ ٥٢٢ ٣٤٢ ٣١٢  المداخيل الخارجية األخرى الصافية

 ٢٧،٥٣٠ ٢٦،٠٣٠ ٢٥،٩٧٧ ٢٦،٤٧٧ ٢٦،٢٥٣ ٢٤،٧٠٠ المجموع
 

 انخفاض المداخيل  القائم بسببالمحلي القائم أضعف من نمو الناتج الوطنيدخل وكان نمو ال
 المداخيل بانخفاض معدالت الفائدة الممنوحة تلك  وقد تأثرت اإلنتاجالصافية لعواملالخارجية 

 لغير المقيمين من خالل االستثمارات الماليةعلى المبالغ المودعة في الخارج في حين زادت 
 فائدة اعلىمن معدل  واستفادت ت األجنبيةخزينة بالعمالالأوراق مالية لبنانية السيما سندات 

  .  بكثير
  
  

  حساب التوزيع الثانوي للدخل . القسم الثالث
  

 العمالءيسجل حساب التوزيع الثانوي للدخل، لجهة الموارد، الدخل الوطني القائم وموارد 
الوطنيين المتأتية من أنواع مختلفة من التحويالت أي الضرائب المباشرة واالشتراكات االجتماعية 

 تلك التحويالت التي يقوم بها العمالء تسجيلويتم . االجتماعية والتحويالت الجاريةوالتقديمات 
وبالتالي يساوي رصيد هذا الحساب الدخل الوطني القائم زائد . جهة االستعماالت في الوطنيون

وبالتالي نحصل على حاصل ثالث يفيد في دراسة . التحويالت الجارية الصافية اآلتية من الخارج
 .المتاحالقتصاد الوطني وهو ما يعرف بالدخل الوطني القائم تشغيل ا

 
 الضرائب المباشرة) أ
 

إن الضرائب المباشرة هي مبالغ إلزامة يتم اقتطاعها من قبل اإلدارات العامة من موارد العمالء 
 اإلدارات  لحسابمواردال  جهة األسر وفيجهة االستعماالت لحسابالوطنيين ويتم تسجيلها في 

  .ةالعام
  

. على األمالكضريبة ال الدخل و علىضريبةاليمكن تمييز نوعين من الضرائب المباشرة هي 
وتشبه الضريبة على السيارات الخاصة تلك المفروضة على األمالك وقد تم احتسابها مع 

ويظهر . الضرائب المباشرة خالفاً للتبويب اإلداري الذي يشملها مع الضرائب على االستهالك
 قطع المبالغ التي تحصل عليها اإلدارة المركزية من الضرائب مثلما ظهرت في ٦٠ الجدول رقم
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تخذ طابع الضريبة المباشرة إلى المبالغ ت  التيلبلدياتا وارداتويمكن إضافة . حسابات الدولة
وتشمل  وتبقى المبالغ المسجلة تقريبية ة غير معروفهذه الوارداتإن . الواردة في الجدول

  .رورية لميزان حسابات القطاع العامضال التعديالت
 

  ٦٠جدول رقم 
  توزيع الضرائب المباشرة حسب نوعها

 مليار ليرة لبنانية
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ الضريبة نوع

 ٦٤٢ ٥٨٥ ٤٢٧ ٤٨١ ٣٢٨ ٣٢٨ ضريبة الدخل
 ٣٠١ ٢٧٣ ٢٧٢ ٤٣٣ ٣٥٦ ٣٦٤ على األمالك الضريبة
 ٢١٠ ٢٢٦ ١٩١ ٢٢٢ ٢٠٠ ١٢٣ على السيارات الضريبة
 ٦٠ ٥٤ ٥٣ ٣٦ ٥١ ٥٥ البلديات وغيرها حصة

 ٢١٣،١ ١٣٨،١ ٩٤٣ ١٨٣،١ ٩٣٥ ٨٧٠ المجموع
 

 االشتراكات االجتماعية) ب
 

تتشكل االشتراكات االجتماعية التي تم إحصاؤها في هذه الحسابات من االشتراكات التي يتقاضاها 
طعها الدولة من رواتب الموظفين الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والمبالغ التي تقت

وقد تم إهمال اشتراكات إلزامية أخرى مثل االشتراك في . الحكوميين لتزيود صندوق التقاعد
  .تعاونية الموظفين الحكوميين لغياب أي معلومات إحصائية

  
ويفترض أن جميع االشتراكات بما فيها تلك التي يدفعها أرباب العمل إلى الصندوق الوطني 

 أجورإذ يتم احتسابها ضمن )  األسراستعماالت (األجراءاالجتماعي هي مدفوعة من قبل للضمان 
  .على أنها موارد اإلدارات العامةبالمقابل ويتم تسجيلها ) موارد األسر(العمل 

 
  ٦١جدول رقم 

  االشتراكات إلى الضمان اإلجتماعي حسب الجهة المشتركة
 مليار ليرة لبنانية

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع اإلشتراك
 اإلشتراكات إلى الصندوق الضمان اإلجتماعي

 ٦٣٥ ٥٨٨ ٦٨١ ٦٥٩ ٦٢٥ ٥٨٧ أرباب العمل  
 ٥١ ٥٠ ٤٩ ٤٧ ٤٥ ٤٦ األجراء  

 ٦٨٦ ٦٣٨ ٧٣٠ ٧٠٦ ٦٧٠ ٦٣٣ المجموع
 ٨٠ ٧٩ ٨١ ٧٩ ٢٥ ٢٦ التقاعد لموظفي الدولة حسومات
 ٧٠٦ ٧١٧ ٨١١ ٧٨٥ ٦٩٥ ٦٥٩ المجموع

  
الموازنة مع بالع المدفوعة من قبل الدولة إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في وتدرج الم

 رب عمل على الدولة أن تدفعها بصفتها على أنها اشتراكات  مع أعباء األجراءالتحويالت وليس
تبقى .  إلى قانون العملونيوظف متعاقدين ال يتمتعون بمكانة الموظف الحكومي وبالتالي يخضع
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 ولم ٢٠٠٠ و١٩٩٩ مليار عام ٦٠ و١٩٩٧ مليار ليرة لبنانية عام ١٨٧(فعات عشوائية تلك الد
 األجوروقد تم استبعاد هذه الدفعات من ). ٢٠٠٢ و٢٠٠١ و١٩٩٨يكن هناك أي دفعات لألعوام 

  .ومن االشتراكات االجتماعية في آٍن
 

 التقديمات االجتماعية) ج
 

 وهي أعلى من تلك المسجلة لجهة ٢ IIد في الحساب تظهر التقديمات االجتماعية على أنها موار
الوظائف وذلك ألن أسر مقيمة تحصل على تقديمات محلية إضافة إلى معاشات التقاعد المدفوعة 

 ١٩٩٧ عام  المدفوعة من الخارجوكانت قد قدرت معاشات التقاعد. من قبل الهيئات غير المقيمة
وقد تم الحفاظ عليها .  المعيشية لألسراألوضاعول  مليار ليرة لبنانية بفضل بحث أجري ح٢٣بـ 

    .ثابتةً خالل الفترة التي عقبت ذلك بسبب غياب المعلومات
  

  ٦٢جدول رقم 
  التقديمات اإلجتماعية حسب نوعها

 مليار ليرة لبنانية
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع التقدمة

 تقديمات  الصندوق الضمان اإلجتماعي
 ٣٧٧ ٣٢٥ ٢٣١ ٢٢٨ ١٩٧ ١٨٠ مرض  تعويضات ال

 ٢٠٧ ١٨٨ ١٢٤ ١٤٣ ١٥٥ ١٣١   التعويضات العائلية
 ٣٠٣ ٢٥٦ ١٧٧ ١٦٦ ١٣٥ ٩٥   تعويضات نهاية الخدمة

 ٨٨٨ ٧٦٩ ٥٣٢ ٥٣٨ ٤٨٧ ٤٠٧ المجموع
       معاشات التقاعد  المدفوعة

 ٨٥٧ ٨٣٤ ٨٤٤ ٧٤٨ ٥٧٧ ٥٢٨   من الدولة
 ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣   من الخارج

 ١،٧٦٨ ١،٦٢٦ ١،٣٩٩ ١،٣٠٨ ١،٠٨٧ ٩٥٨ لمجموعا
   

فهو يقتصر على ) االستماالتالمسجل لجهة (أما تقديم الخدمات من قبل العمالء الوطنيين 
التخصيصات والتعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وعلى معاشات 

 ٨٨٨ إلى ١٩٩٧يار ليرة لبنانية عام  مل٤٠٧قد ارتفعت األولى من . التقاعد التي تدفعها الدولة
 مليار خالل الفترة نفسها أي معدل ٨٥٧ مليار إلى ٥٢٨ وقد ارتفعت الثانية من ٢٠٠٢مليار عام 

  .على التوالي % ١٠,٢و% ١٦,٩نمو سنوي وسطي يصل إلى 
  

  .على غرار االشتراكات قد تم إهمال الخدمات التي تقدمها صناديق أخرى في هذه الحسابات
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 تاحالتحويالت الجارية واحتساب الدخل الوطني القائم الم) د
  

 ة الدولة غير الضريبيوارداتثالثة أنواع من التدفقات هي " التحويالت الجارية"يشمل باب 
والمساعدات التي تقدمها الدولة لألفراد والمؤسسات والهيئات األخرى في القطاع الخاص المقيم أو 

  .ألسر المقيمة من قبل غير المقيمينا تتقضاهايالت الجارية التي غير المقيم وأخيراً التحو
  

 حسابات الدولة مع هامش خطأ يتعلق بالمساعدات المقدمة قطعيتم استخالص البابين األولين من 
  .خرىاألدارات اإل بواسطة

  
وعات معتمدة لتقدير مختلف أبواب ميزان المدفالساليب األتأتي التحويالت الخارجية الصافية من 

  . تم عرضها في الفصل التاليأساليبوهي 
 

  ٦٣جدول رقم 
  التحويالت الجارية المقبوضة  حسب نوعها

 مليار ليرة لبنانية
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع التحويل

 ٣٠١ ٢٩٧ ٣٣٠ ٣٠٢ ٣١٣ ٣١١ مقبوضات الدولة غير ضرائبية  
 ٩٠ ٣٦ ١٥١ ٢٠٧ ١١٧ ١١٩ إعانات

 ٣،١٠٤ ٢،٦١١ ٢،٥٣٢ ٣،٢١١ ٣،٧٨٣ ٤،٠٠١ ة الصافيةالتحويالت الخارجي
 ٣،٤٩٥ ٢،٩٤٥ ٣،٠١٣ ٣،٧٢١ ٤،٢١٣ ٤،٤٣١ المجموع

 
لمدفوعات الخارجية ا  زائدإن رصيد حساب التوزيع الثانوي للدخل يساوي الدخل الوطني القائم
  . أدناه٦٤الصافية على شكل توزيع ثانوي بحسب ما هو مبين في الجدول رقم 

  
  ٦٤ جدول رقم

   المتاح القائمإحتساب الدخل الوطني
 مليار ليرة لبنانية

  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ 
 ٢٧،٥٣٠ ٢٦،٠٣٠ ٢٥،٩٧٧ ٢٦،٤٧٧ ٢٦،٢٥٣ ٢٤،٧٠٠ الدخل الوطني القائم

 ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ ٢٣ معاشات التقاعد 
 ٣،١٠٤ ٢،٦١١ ٢،٥٣٢ ٣،٢١١ ٣،٧٨٣ ٤،٠٠١ التحويالت الخارجية الصافية

 ٣٠،٦٥٧ ٢٨،٦٦٤ ٢٨،٥٣٢ ٢٩،٧١١ ٣٠،٠٥٩ ٢٨،٧٢٣ موعالمج
 

انظر الفصل (أثناء الفترة المعينة، تميل التحويالت الجارية الخارجية الصافية إلى االنخفاض 
  .القائم المحلي  أضعف من نمو الناتجاحالدخل الوطني القائم المتبالتالي كان نمو ) التالي
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 لحساب استعمال الدخ. القسم الرابع
 

 احالدخل الوطني القائم المت واالستعماالتيسجل حساب استعمال الدخل االستهالك الوطني لجهة 
  .لجهة الموارد ويساوي رصيد هذا الحساب االدخار الوطني

  
 وذلك بعد أن ٢٠٠٠يبدو أن االدخار الوطني في انخفاض ثابت بشكل خاص اعتباراً من عام 

 ١٩٩٧عام % ١٢,٥االدخار العام الذي كان يصل إلى هكذا فإن معدل . ١٩٩٨عرف نمواً عام 
 ويبدو أن هذا التطور مرتبط بتطور ٢٠٠٢عام % ٧,٥ وإلى ٢٠٠٠عام % ٩,١انخفض إلى 

التحويالت الخارجية التي عرفت انخفاضاً حاداً خالل تلك الفترة وهذا بالفعل ما أظهرته دراسة 
  .ميزان المدفوعات

  
 االقتصاديين العمالءالقتصادية باستخالص تقريبي لسلوك ويسمح الوضع الحالي للحسابات ا

اإلدخار الوطني ) ٦٥رقم (يوزع الجدول التالي . والسيما األسر لجهة االستهالك واإلدخار
 التي مؤسسات اإلنتاجاألسر و: العمالء القائم المتوفر بحسب ثالثة أنواع من  الوطنيوالدخل

  .دارات العامةتسويقي واإلالنتاج اإلتشتمل على وحدات 
 

  ٦٥جدول رقم 
   الدخل الوطني المتاح القائم والوفرعلى العمالء اإلقتصاديينتوزيع

 مليار ليرة لبنانية
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ العميل اإلقتصادي

 تاحالدخل القائم الم 
 ٢٨،٠٧٢ ٢٦،٩٢٤ ٢٦،٣٩٢ ٢٦،٧٩٢ ٢٦،٧٩٠ ٢٦،٦٢٩ األسر 

 ١،٢١٣ ١،٢٦٥ ١،٣٩٠ ١،١٨٩ ١،٤٥٥ ١،٠٦٧ مؤسسات اإلنتاج
 ١،٣٧٢ ٤٧٥ ٧٥٠ ١،٧٢٩ ١،٨١٤ ١،٠٢٧ اإلدارات العامة

 ٣٠،٦٥٧ ٢٨،٦٦٤ ٢٨،٥٣٢ ٢٩،٧١١ ٣٠،٠٥٩ ٢٨،٧٢٣ المجموع
 اإلدخار القائم 

 ٤،٥٢٣ ٤،٩٩١ ٤،٨٧٢ ٥،٢٠٨ ٥،٢٣٣ ٥،٤٦١ األسر 
 ١،٢١٣ ١،٢٦٥ ١،٣٩٠ ١،١٨٩ ١،٤٥٥ ١،٠٦٧ مؤسسات اإلنتاج
 ٣،٤٣٣- ٤،٠٦٢- ٣،٦٧٨- ٢،٦٠٧- ٢،٢١٢- ٢،٩٣١- اإلدارات العامة

 ٢،٣٠٤ ٢،١٩٤ ٢،٥٨٤ ٣،٧٩٠ ٤،٤٧٦ ٣،٥٩٧ المجموع
 
 

وتفترض .  بين األسر والشركات داخل القطاع الخاص غير معروفاحيبقى توزيع الدخل المت
 القطاع التسويقي وبعد تنقيص الضرائب غير فيمضافة القيمة الالمعتمدة أن كل أساليب المحاسبة 

وليس المبلغ المشار إليه في الجزء الخاص بالدخل .  تدفع إلى األسروالمؤونات لإلهتالكلمبشارة ا
 ا هذما عدا.  رأس المال الثابتالستهالك إال تقدير تقريبي مؤسسات اإلنتاج العائد إلى احالقائم المت

 ٢٠٠٠ عام% ١٨,٥ إلى ١٩٩٧عام % ٢٠,٥التحفظ، انخفض المعدل الظاهر إلدخار األسر من 
  . ٢٠٠٢عام % ١٦,١وإلى 
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 لدى األسر بسبب ركود في التحويالت الخارجية احوينجم ذلك عن نمو ضعيف في الدخل المت

 لدى األسر احففي حين كان الدخل المت: الجارية غير المصحوبة بتطور مماثل في االستهالك
 .سنوياً % ٢,٢سنوياً كان االستهالك يزداد بمعدل % ١,١يرتفع بمعدل 

 
 

 حساب رأس المال. القسم الخامس
 

والتغير في  القائم لرأس المال الثابت التكوين، االستعماالتيسجل حساب رأس المال، لجهة 
ويسجل، لجهة الموارد، االدخار .  الوطنيونالعمالء وتحويالت رأس المال التي يقوم بها المخزون

  .القائم والتحويالت من رأس المال التي يتم استالمها
  
ا التحويالت من رأس المال المسجلة لجهة الوظائف فتمثل المساعدة على إعادة اإلعمار التي وأم

 مليار ليرة ٥٣٣(وكانت هذه التحويالت هامة في البداية . تقدمها الدولة لعودة مهجري الحرب
  .٢٠٠٢ و٢٠٠١وقد انخفضت تدريجياً وأصبحت ال تذكر عامي ) ١٩٩٧لبنانية عام 

  
، التحويالت االستعماالتلمسجلة لجهة الموارد، إضافة إلى تلك المسجلة لجهة تشمل التحويالت ا

وقد عرفت هذه األخيرة أيضاً انخفاضاً تدريجياً . الصافية لجهة رأس المال اآلتية من الخارج
إال أن هذه . ٢٠٠٢ مليار ليرة لبنانية عام ٣٤٨ إلى ١٩٩٧ مليار عام ١٧١٨فانخفضت من 

وتم عرض هذا التقييم في الفصل . ئي ناجم عن تقييم ميزان المدفوعاتاألرقام هي تقدير بدا
  .التالي

  
يطلق على رصيد حساب رأس المال اسم القدرة على التمويل أو الحاجة إليه بحسب ما إذا كان 

باإلجمال، كان االقتصاد اللبناني بحاجة دوماً في الفترة المعنية إلى تمويل . إجابياً أم سلبياً
مؤسسات  أن قدرة األسر على التمويل لم تكن كافية لتغطي حاجة ٦٦ين الجدول رقم ويب. خارجي
  . واإلدارات العامة إلى التمويلاإلنتاج

  
  ٦٦جدول رقم 

  إلى التمويلرعلى العمالء اإلقتصاديين)  -(أو الحاجة (+)  القدرة  توزيع
 مليار ليرة لبنانية

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ العميل اإلقتصادي
 ٤،٨٧٨ ٥،٤٥٣ ٥،٣٣٦ ٦،٣١٦ ٧،٠٤٥ ٧،٧١٢ األسر 

 ٢،٨٢٦- ٣،٤٨٢- ٢،٤٨٥- ٣،٦٩٤- ٤،٢٦٧- ٤،٣٣٦- مؤسسات اإلنتاج
 ٤،٥١٩- ٥،٢٤٠- ٥،٠٩٠- ٣،٩٦٠- ٤،١٠٥- ٥،١٤٦- اإلدارات العامة

 ٢،٤٦٦- ٣،٢٦٩- ٢،٢٤٠- ١،٣٣٨- ١،٣٢٧- ١،٧٧٠- المجموع
 

إضافة إلى التحويالت الصافية من رأس المال اآلتية من  هاتساوي قدرة األسر على التمويل ادخار
وكان . ويفترض أن تدفع هذه األخيرة بالكامل إلى األسر في إطار نظام المحاسبة المعتمد. الخارج
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 نتيجة ٢٠٠٢ مليار عام ٤٨٧٨ إلى ١٩٩٧ مليار ليرة عام ٧٧١٢انخفاض تلك القدرة من 
  .س المال على حد سواءانخفاض التحويالت الخارجية الجارية ومن رأ

  
رأس المال الثابت في القطاع ل القائم التكوين إلى التمويل تساوي مؤسسات اإلنتاجإن حاجة 
  تطور وبالتالي فإنلالهتالك ناقص المبالغ التي تم االحتفاظ بها والتغير في المخزونالتسويقي 

 في القطاع الخاص التي  االستثماراتتطور قد تبع مؤسسات اإلنتاجالحاجة إلى التمويل لدى 
  . خالل الفترة المعنيةتتراجعكانت 

  
ويفوق هذا العجز . أما الحاجة إلى التمويل لدى اإلدارات العامة فهي تساوي عجز القطاع العام

الدخل من % ١٧,٩ القائم والمحليمن الناتج % ٢١,٤كان يمثل . بكثير قيمة االستثمارات العامة
% ١٣,٣و% ١٥,٤وقد انخفضت هذه النسب على التوالي إلى . ١٩٩٧ عام الوطني القائم المتوفر

% ١٦,٢ وبعدها تنخفض إلى ٢٠٠١عام % ١٨,٣و% ٢٠,٤ لتعود وترتفع إلى ١٩٩٩عام 
وقد كان التغيير الذي حصل في السنتين الماضيتين نتيجة تغيير في . ٢٠٠٢عام % ١٤,٧و

فرض الضريبة على القيمة  و٢٠٠١ الجمركية عام الرسومالسياسة الضريبية أي تخفيض 
  .٢٠٠٢المضافة عام 

 
 
 

 الحساب المالي. القسم السادس
 

 والحقوق كما يسجل، لجهة التغير في التسليفات، االستعماالتيسجل الحساب المالي، لجهة 
ويساوي رصيد الحساب المالي قدرة التمويل أو الحاجة .  الوطنيينالعمالء ديون التغيرفيالموارد، 

وترتكز أساليب التقييم المعتمدة في . هذا التساوي عن مبدأ التوازن العام للحساباتوينجم . إليه
هكذا، فإن قدرة األسر على التمويل تترجم بزيادة . وضع الحسابات إلى حد بعيد على مبدأ التوازن

 إلى التمويل بفعل زيادة مؤسسات اإلنتاج في حين تغطى حاجة لموجوداتها الماليةمساوية 
 والقروض التي يتم الحوصل عليها وأخيراً عجز اإلدارات العاملة يترجم بزيادة تالمساهما

  .مساوية إليه في الدين العام
  

 الدولي وذلك ضمن التصنيف في الحسابات الحالية بحسب الواردة والديون الحقوقوتم تبويب 
، (F٤)قروضال، (F٣)ممالية غير األسهالوراق األ، (F٢)ودائع ال والنقد: األبواب األربعة التالية

  .(F٥)المساهمة سهم أواأل
 
 

   (  F٢)ودائع ال والتغير في النقد) أ
 

 والودائع المشار إليهما هنا يتعلقان باألوراق النقدية بالليرة اللبنانية الصادرة عن المصرف النقدإن 
صافية  الخارجية الالموجوداتالمركزي والودائع التي يودعها المقيمون في النظام الصرفي و

 األوراق النقدية بالدوالر أو بعمالت أخرى وال الودائع في  هذا البندوال يشمل. للمصارف اللبنانية
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تأتي األرقام المعتمدة من . المصارف في الخارج التي يحتفظ بها المقيمون خارج النظام المصرفي
  .ضعها مصرف لبنانيالبيانات حول الكتلة النقدية التي 

   
  ٦٧جدول رقم 

   الكتلة النقدية والموجودات الخارجية الصافيةغيرت
 مليار ليرة لبنانية

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ النقد نوع
 ٣،١٢١ ٢،٢٠٩- ٧٤٨- ٣،٦٨٦ ٢،٠٢٤ ٥٢٩ بالليرة اللبنانية النقد

 ٦٦٨ ٦،١١٦ ٥،٤٨٣ ١،٧٦٠ ٤،٠٧٩ ٥٣٩١ بالعمالت األجنبية الودائع
 ٣،٧٨٩ ٣،٩٠٧ ٤،٧٣٥ ٥،٤٤٦ ٦،١٠٣ ٥،٩٢٠ الموارد= المجموع 

الموجودات الخارجية الصافية 
 ٢،٣٥٥ ١،٧٦٧- ٤٣٧- ٣٩١ ٧٣٧- ٦٤٣ للمصارف
 ٦،١٤٤ ٢،١٤٠ ٤،٢٩٨ ٥،٨٣٧ ٥،٣٦٦ ٦،٥٦٣ االستعماالت = المجموع

 
.  في القطاع الخاص غير المصرفياستعماالً الكتلة النقدية مورداً للنظام المصرفي وغيريشكل ت

صندوق ال" حساب التغيرات فيها من الودائع التي تحتفظ بها األسر ووتتشكل الكتلة بإجمال
هكذا فإن .  قابلة لإلهمال هذه التغيرات األخيرةيمكن اعتبار ولشركات غير الماليةل "مصارفالو

 ١٩٩٧ مليار ليرة لبنانية بين عامي ٣٧٨٩ مليار إلى ٥٩٢٠من ( الكتلة النقدية تغيرتراجع 
  .خار وقدرة األسر على التمويلراجع االدتيعكس  ) ٢٠٠٢و
  

 ما بين عملة صعبة وليرة لبنانية من التقلبات الظرفية دتأتي التقلبات القوية المسجلة في تشكيل النق
 الودائع تغيراتتجدر اإلشارة إلى أنه تم احتساب . لفائدةوالمعدل المتغير لللثقة في العملة الوطنية 

  . في العملة الصعبة بحسب سعر صرف ثابت
  

 الودائع في المصارف اللبنانية تغير الموجودات الخارجية الصافية للنظام المصرفي  تغيريساوي
، التغيرإن هذا . ويتم احتسابه بحسب سعر صرف ثابت. في الخارج ناقص ودائع غير المقيمين

   . ميزان المدفوعاترصيدبحسب تعريفه، يساوي 
  
  

 األوراق المالية غير األسهم  تغير)ب
 

الصادرة م األخذ بعين االعتبار سوى سندات الخزينة اللبنانية وقد تم إهمال األوراق المالية لم يت
  .ي الخارجالعالم القطاع الخاص أو عن
  

 سندات الخزينة المحفوظة في المصارف ولدى المقيمين تغير، يتم تسجيل االستعماالتلجهة 
وفقاً ألصول دمج ستقلة فهي تستثنى أما تلك المحفوظة من قبل اإلدارات العامة الم. اآلخرين
 سندات  موارد منإضافة إلى السندات التي يكتتب فيها المقيمون فإن لإلدارات العامة. الحسابات

لكن تجدر اإلشارة إلى أن توزيع سندات الخزينة بين المكتتبين المقيمين . يكتتب فيها غير المقيمين
م استخالص األرقام المعتمدة من تقييم عناصر وت. وغير المقيمين ليس معروفاً على وجه الدقة
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 توزيع سندات الخزينة بحسب ٦٨ويظهر الجدول رقم . الميزان الذي وضعه مصرف لبنان
  .٣المكتتبين

 
  ٦٨جدول رقم 

   حسب الجهة المستكتبةزينةتغير سندات الخ
 مليار ليرة لبنانية

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ المستكتبة الجهة
        الليرة اللبنانيةب السندات
  ١٤٩ ٣٣٣ ٥١٨ ٣٦٤ ١٠٩- ١،٠٤٥  العامةاالرادات

 ٢،٧٩٩- ١،٢١٢ ١،٠٨٧ ٢،٤٩٦ ٢،٣٢٧ ٩٧٧ المصارف
 ١،٠٨٦ ٨٩٩- ١٢٢- ٦٦٧ ٥٠٠- ٣٦٨ غيرها

 ١،٢٤٩- ٤٣٧ ١،٣٦٢ ٣،٥٢٨ ١،٧٣٤ ٢،٣٩١ المجموع
       بالعمالت األجنبية السندات

 ٣،٨٥٥ ٣،٤١٥ ١،٩٤٧ ١،٢٣٣ ٢،٠٩٦ ٥٠٦ المصارف
 ٣،٨٩١ ١٩٣ ٩٢ ٧٩٥ ٤٦٣ ٣٢٩ غيرها

 ٧،٧٤٦ ٣،٦٠٨ ٢،٠٣٩ ٢،٠٢٨ ٢،٥٥٩ ٨٣٥ المجموع
             السندات مجموع

 ١،٠٥٦ ٤،٦٢٧ ٣،٠٣٥ ٣،٧٢٩ ٤،٤٢٣ ١،٤٨٣ المصارف
 ١،١٨٢ ٨٣ ٣٢٤ ١،٠٠٧ ٥١٨ ١،٣٥٤ مقيم: غيرها 

 ٤،٢٥٩ ٣٣٥ ١،٠٤٢ ٨٢٠ ٦٠٨- ٣٨٩          غير مقيم
 ٦،٤٩٧ ٤،٠٤٥ ٣،٤٠١ ٥،٥٥٦ ٤،٣٣٣ ٣،٢٢٦ عالمجمو

 ١٤٩- ٣٣٣- ٥١٨- ٣٦٤- ١٠٩ ١،٠٤٥- اإلدارات العامة : -
 ٣٤٨،٦ ٤، ٧١١ ٣، ٨٨٣ ٥، ١٩٢ ٤، ٤٤٢ ٢ ،١٨١ المجموع الصافي  = 

 
لقد عرفت الموارد الصافية لإلدارت العامة الناجمة عن سندات الخزينة ارتفاعاً حاداً في تلك 

والواقع .  سندات خزينة قد تضاعفشكل الدين العام في  زيادة حيث كان١٩٩٨م الفترة السيما عا
 هي التي كانت ضعيفة إذ كانت الدولة قد استعملت آنذاك السيولة ١٩٩٧ عام التغيرأن نسبة 

والواقع أن الحساب . الخاصة بها لدى مصرف لبنان لتغطية جزء كبير من حاجاتها للتمويل
 بعد إصدار سندات ١٩٩٦رف المركزي كان قد عرف زيادة حادة عام الجاري للخزينة لدى المص
  .تفوق حاجات الخزينة بكثير

  
 مليار ليرة ٢٧٩٩، انخفضت سندات الخزينة بالليرة اللبنانية في محفظة المصارف بـ٢٠٠٢عام 

 بسندات الخزينة بقيمة موجوداته ا حسابية قام بها مصرف لبنان وألغى بموجبهقيودوذلك بعد 
كدين تجاه  المتراكمة المسجلة  لفروقات القطع مليار ليرة لبنانية مقابل انخفاض مساٍو٢٧٠٠
 قبض  بمثابة هذه العمليةتعتبرو. التسليف من قانون النقد و١١٥ العام وذلك بموجب المادة القطاع

حت ة على أنها ريع بل على أنها مورد مالي تن ال تظهر في حسابات الخزيفروقات القطع إال أنها
                                                 

رف لبنان أما السندات التي يكتتب إليها عامة  مصنشرهاآما  يتم استخالص سندات الخزينة التي تكتتب إليها المصارف من ميزانياتها  ٣
 . وتم احتساب تغيرات السندات بالعملة بحسب سعر صرف ثابت. سميةمع القيمة اال تطابقهاالشعب واإلدارات العامة فتم 
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من جهة . وهو ما يعوض االنخفاض في سندات الخزينة الجارية"  أخرى بالليرة اللبنانيةديون"باب 
 بقيمة  األجنبيةأخرى تشير إحصاءات مصرف لبنان إلى زيادة في سندات الخزينة بالعمالت

وقد تم االكتتاب في الحزء األكبر من هذه السندات من قبل هيئات .  مليار ليرة لبنانية٧٧٤٨
  .٢أجنبية وذلك بعد انعقاد مؤتمر باريس 

 
 

  القروض تغير)ج
 

 في اإلحصاءات عن بينت القروض المصرفية مثلما تغير االستعماالتتمثل المبالغ المسجلة لجهة 
أما لجهة الموارد فهي .  العامة المؤسساتالوضع النقدي إضافة إلى تقديرات تقديمات الخزينة إلى

  . اإلدارات العامةا حصلت عليهالتي ة الصافية الخارجيضالقروتتضمن القروض وأيضاً 
  

  ٦٩جدول رقم 
  تغير التسليفات والقروض حسب نوعها

 مليار ليرة لبنانية
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ التسليفات نوع

       التسليفات المصرفية
 ٧٣٤ ١٤١ ٥١١ ,١ ٨٢٤ ,٢ ٦٥٩ ,٣ ١٩٢ ,٣   للقطاع الخاص
 ٦٢٢ ,١- ٧٠٩ ٧٥١ ,١ ١،٥٢٩ - ٦٢٢- ٢،٤٥٥ )صافية(  للقطاع العام 
 ٥٧١- ٩- ٣٧٦ ٣٣٥ ١١٤ ١٠-     تسليفات

 ٠٥١ ,١- ٧١٨ ٣٧٥ ,١ ٨٦٤ ,١- ٧٣٦- ٢،٤٦٥ طاع العامق    ناقص ودائع ال
 ٨٨٨- ٨٥٠ ٢٦٢ ,٣ ٢٩٥ ,١ ٠٣٧ ,٣ ٦٤٧ ,٥ مجموع التسليفات المصرفية

 ٢٦٤ ١٤٨ ٥٩٦ - - - سلفات الخزينة
 ٥٧ ٣٢- ٥٣ ٢٩٧ ٢٨٥ ٥٠٩ ارجيةالقروض الخ

 ٥٦٧- ٩٦٦ ٩١١ ,٣ ٥٩٢ ,١ ٣٢٢ ,٣ ١٥٦ ,٦ مجموع الموارد
 

 ١٩٩٧ ركوضاً واضحاً خالل الفترة بين  المصرفية المقدمة للقطاع الخاصالتسليفاتقد عرفت 
 مليار ليرة ١٤١ إلى ١٩٩٧ مليار ليرة لبنانية عام ٣١٩٢ها من تغيروقد انخفض . ٢٠٠٢و

 توزيع تطوريظهر الجدول التالي . ٢٠٠٢ مليار عام ٧٣٤ وعاد ليرتفع إلى ٢٠٠١لبنانية عام 
القروض في القطاع المالي بحسب القطاعات المستعِملة لها وذلك مثلما نشره مصرف لبنان 

وتختلف هذه القروض عن تلك التي تتم اإلشارة إليها في الوضع النقدي لكنها ). ٧٠الجدول رقم (
نرى على سبيل المثال أن . تطورهاات في توزيع القروض بحسب القطاعات وتسمح بتحديد التقلب

  . هي التي عرف أكبر تراجع في تلك الفترةالبناءالقروض الممنوحة لقطاع 
  
 تغير يعكس التسليفات تغيرو. صاٍف من الودائع النظام المصرفي للقطاع العام  التسليفاتإن

وتبقى هذه األخيرة صغيرة للغاية فالمصارف . د ذاتها بحالتسبيفات تغيرالودائع أكثر مما يعكس 
 على سبيل المثال ١٩٩٧في عام . تمول القطاع العام من خالل االكتتاب في سندات الخزينة
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 مليار ليرة لبنانية وكان ٣٩٣٩ للقطاع المصرفي على القطاع العام بـة الصافيالتسليفات تازداد
  . مليار على شكل تقليص الودائع٢٤٥٦ينة و مليار منها على شكل سندات خز١٤٨٣مبلغ 

 
  ٧٠جدول رقم 

  اإلقتصادي تغير التسليفات المصرفية إلى القطاع الخاص حسب حسب النشاط
 مليار ليرة لبنانية

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ النشاط اإلقتصادي قطاع
 ٢٠ ٤٧- ٤٥ ٤٢ ٤٩ ٣١ الزارع
 ٤١- ٢٣٢ ١٧٢ ٣١٣ ٤٥٣ ٢٨١ الصناعة
 ٢٧٩- ١٣٠- ٣١٨ ٦٣٠ ٩٤٤ ٤٧٢ البناء

 ١١٤ ٤٨٩ ٢٣٨ ٧٠٢ ٩٧٣ ٧٨٧ التجارة
 ٢٣٥ ٢٠٩ ١٠٣ ٤٠٥ ٥٠٨ ٤٩٦ الخدمات

 ٨ ٩٧ ٣٨ ٥٨ ١١٦ ٣٣ المالية المؤسسات
 ٨٨ ٧٩ ٢ ٣٠٤ ١٨٦ ١٧٩ األخرى المؤسسات

 ٢٧٩ ٢٨٢ ٣١١ ٨٠ ١٨١ ٦٦١ أفراد
 ٤٢٤ ٢١١ ,١ ٢٢٧ ,١ ٥٣٤ ,٢ ٤١٠ ,٣ ٩٣٩ ,٢ المجموع
 ٣١٠ ٠٧٠ ,١- ٢٨٤ ٢٩٠ ٢٤٩ ٢٥٣ تعديالت
 ٧٣٤ ١٤١ ٥١١, ١ ٨٢٤ ,٢ ٦٥٩ ,٣ ١٩٢ ,٣ التسليفات إلى القطاع الخاص مجموع

 
  

فنظام .  مثل شركة كهرباء لبنان ليست معروفة بدقة العامةالمؤسسات الخزينة إلى سلفات
تبقى المبالغ و.  بحسب المستفيدينالسلفاتالمحاسبة الحالي في القطاع العام ال يسمح معرفة تقسيم 

  .المشار إليها تقريبية وتسمح بإيجاد توازن في حسابات اإلدارات العامة
  

وتلجأ . اإلعمارحصل عليها مجلس اإلنماء والمشار إليها هي تلك التي  العامة الخارجية القروض
  ).يورو بوندز(الدولة إلى التمويل الخارجي أساساً من خالل إصدار سندات يورو 

 
  والملكياتم األسه تغير)د

 
وتمثل األرقام المشار إليها لجهة . ال توجد حالياً أي معطيات عن ميزانية الشركات المغفلة

 أكانت شركات مغفلة أو ملكية مؤسسات اإلنتاج حقوق األسر على تغير أساساً االستعماالت
قد تم و. شراء المساكن الجديدةلكما تتضمن المبالغ المدفوعة من قبل األسر .  فرديةسساتؤم

 األوضاع وذلك بفضل بحث حول ١٩٩٧ مليار عام ١٣٢٨تقدير هذه المبالغ األخيرة بقيمة 
 رأس تكوين األسر في مساهمةومع غياب معطيات عن السنوات التالية تم تقدير . المعيشية لألسر

  .  بحسب المبالغ المتبقيةالثابت لمؤسسات اإلنتاجالمال 
  

وتقدر هذه .  المقيمين االستثمارات المباشرة لغير المقيميناتمساهمأما لجهة الموارد فنضيف إلى 
  .انظر الفصل التالي. االستثمارات في إطار ميزان المدفوعات
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  الفصل الثاني

 حسابات العالم الخارجي وميزان المدفوعات
 
 
 

ية  األرصدة األساسها منتستنتجفي أربعة حسابات الخارجي تسجَّل العمليات التي تجري مع العالم 
  : في ميزان المدفوعات

I- السلع والخدمات ويكون رصيده مساٍو للميزان التجاري تبادل حساب   
II- حساب الدخل األولي والتحويالت الجارية ويكون رصيده مساٍو للميزان الجاري  

III.حساب تحويالت رأس المال ويكون رصيده مساٍو للقدرة على التمويل الخارجي أو -١ 
 الحاجة إليه

III.الحساب المالي ويكون رصيده مساٍو إلى العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات-٢   
  

  ٧١جدول رقم 
  تطور مختلف األرصدة لميزان المدفوعات

 مليار ليرة لبنانية
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ صيدرنوع ال

 ٥،٦٤٠ ٦،٦٦٦ ٥،٩١٤ ٦،٢٠٤ ٧،٣٧٢ ٨،٢٠٣ الميزان التجاري
 ٨٢٥ ,٢- ٩٣٧ ,٢- ٣٨٩ ,٣- ٠٦٤ ,٤- ٤٢٢ ,٤- ٧١٥ ,٤- يالت الجاريةالدخل والتحوصافي +

 ٨١٤ ,٢ ٣،٧٢٩ ٥٢٤ ,٢ ١٤٠, ٢ ٩٥٠ ,٢ ٤٨٨ ,٣ ميزان العمليات الجارية = 
 ٣٤٨- ٤٦٠- ٢٨٥- ٨٠٢- ٦٢٣ ,١- ٧١٨ ,١- رساميل اليل و تحصافي + 
 ٤٦٦ ,٢ ٢٦٩ ,٣ ٢٤٠ ,٢ ٣٣٨ ,١ ٣٢٧ ,١ ٧٧٠ ,١ إلى التمويل)  الحاجة(القدرة  = 
 ٨٢١ ,٤- ٥٠٢ ,١- ٨٠٣ ,١- ٧٢٩ ,١- ٥٩٠- ٤١٣ ,٢- صافي التمويل الخارجي + 
 ٣٥٥ ,٢- ٧٦٧ ,١ ٤٣٧ ٣٩١- ٧٣٧ ٦٤٣- دفوعاتمميزان ال = 

 
. يمثل رصيد إيجابي في حساب خارجي عجزاً للبالد بينما يمثل رصيد سلبي فائضاً: مالحظة

 وعجزاً في ٢٠٠٢ و١٩٩٩ و١٩٩٧سنوات هكذا فإن ميزان المدفوعات عرف فائضاً في ال
  .السنوات األخرى

  
  السلع والخدماتتبادلحساب . القسم األول

 
، والواردات، االستعماالت السلع والخدمات مع سائر العالم الصادرات، لجهة تبادليسجل حساب 
ء من الجز  في الفصلين الثاني والخامس العملبات تلك أرقاملقد تم استعراض. لجهة الموارد

يطلق على رصيد هذا الحساب اسم الميزان التجاري بمعنى أشمل من المعنى الجاري . األول
للمصطلح بما أن التبادالت ال تقتصر على البضائع لكنها تتسع لتشمل أيضاً الصادرات الصافية 

  . للخدمات
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العجز  تراجع ٢٠٠٢ و١٩٩٧بين عامي . إن الميزان التجاري يعرف عجزاً على الدوام في لبنان
 مليار بعد ركود ٥٦٤٠ مليار ليرة لبنانية إلى ٨٢٠٣في تبادل السلع والخدمات مع الخارج من 

 القائم المحليمن الناتج % ٣٤,٢كان يمثل هذا العجز .  في الصادراتملموسالواردات ونمو 
 القائم المحليمن الناتج % ٢٠,٣ لم يكن يمثل سوى ٢٠٠٢عام . من اإلنفاق الوطني% ٢٥,٥و
 . من اإلنفاق% ١٦,٨و
  

 حساب الدخل األولي والتحويالت الجارية. القسم الثاني
 

، الدخل األولي المدفوع للمقيمين اللبنانيين من قبل سائر االستعماالتيسجل هذا الحساب، لجهة 
رصيد حساب تبادل ويبين، لجهة الموارد، . العالم إضافة إلى التحويالت الصافية التي يتم استالمها

 والخدمات ويسجل المدفوعات من الدخل األولي التي يقوم بها االقتصاد الوطني لغير السلع
  .المقيمين

  
وعلى غرار الميزان التجاري فإن . يساوي رصيد هذا الحساب رصيد الميزان الجاري للمدفوعات

د عرف وق. هذا الميزان األخير إيجابي بالنسبة إلى سائر العالم مما يشير إلى عجز بالنسبة للبنان
، قد ٢٠٠٢وعام . ٢٠٠١ و٢٠٠٠ ثم ارتفع عام ١٩٩٩ و١٩٩٧هذا العجز تراجعاً بين عامي 

  .عرف الميزان الجاري انخفاضاً حاداً بعد تحسن في الميزان التجاري لصالح لبنان
  

  . عناصر هذا الحسابلتطورنورد في ما يلي عرضاً 
  
  مصادر الدخل األولي) أ
   

، األجور والفوائد  اإلنتاجتي يطلق عليها أيضاً اسم دخل عواملتشمل مصادر الدخل األولي، ال
  .وغيرها من مصادر دخل العمل ورأس المال

  
ن و التي يحصل عليها المقيماألجور وغيرها من مصادر دخل العمل، تم تقدير ١٩٩٧عام 
ام  هذه األرقتقديرتم .  المعيشية لألسراألوضاعن من الخارج بفضل بحث أجري حول واللبناني

أما بالنسبة لألجور المدفوعة . للسنوات التالية مع األخذ بمؤشر تواتر سفر اللبنانيين إلى الخارج
  . كمؤشر لتقديرها القيمة المضافة في قطاعي الزراعة والعمارأخذ تطورإلى غير المقيمين، فقد 

  
لمدفوعة إلى غير  التي يتقاضها المقيمون اللبنانيون على ودائعهم في الخارج والفوائد االفوائد

تشير هذه . المقيمين قد تم تقديرها من قبل مصرف لبنان في إطار األعمال على ميزان المدفوعات
 مليار ليرة لبنانية عام ١٤٤١التي انخفضت من المقبوضة التقديرات إلى تراجع واضح في الفوائد 

ستثمرين غير  في حين عرفت الفوائد المدفوعة للم٢٠٠٢ مليار ليرة عام ٩٤٤ إلى ١٩٩٧
  .٢٠٠٢ مليار عام ١٧٤٧ إلى ١٩٩٧ مليار ليرة عام ٩٥١المقيمين ارتفاعاً هاماً وانتقلت من 

  
أما الفوائد التي تشكل القسط األكبر من مصادر الدخل األولي المتبادلة مع الخارج أي الدخل 

 بعد ٢٠٠٢ و٢٠٠١ المتأتية من سائر العالم فقد عرفت تراجعاً هاماً في لعوامل اإلنتاجالصافي 
 حيث كانت مساهمة الخارج على مستوى الدخل الوطني قد ٢٠٠٠ و١٩٩٧تقدم بين عامي 
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 ٣٠٣ مليار ليرة لبنانية وقد انخفض الدخل الصافي ذاك من ٨٣٤ مليار إلى ٦٩٢ارتفعت من 
  .٥٣انظر الجدول رقم ).  مليار ليرة لبنانية٣٠٢- (٢٠٠٢ ليصبح سلبياً عام ٢٠٠١مليار عام 

 
  

 التحويالت الجارية الصافية) ب
 

ليس هناك أي إحصاءات جدية عن طبيعة هذه . لطالما تمتع لبنان بتدفق تحويالت من الخارج
 بحثاً يطال المصارف ٢٠٠٣وقد أطلق مصرف لبنان ابتداء من عام . التحويالت ومبالغها

 آالف دوالر وتبويبها التجارية إلحصاء تحويالت األموال بين لبنان والخارج التي تفوق العشرة
وبانتظار نتائج تلك التحقيقات فإن الوسيلة المعتمدة لتقدير التحويالت الجارية . بحسب طبيعتها

" الخطأ والسهو"كانت تقضي باعتبار كل األموال المتبقية في ميزان المدفوعات أي تحت باب 
بحسب الظروف ت رأسمالية  بين التحويالت جارية وتحويالتحويالٍت وتوزيع هذه األموال المتبقية

وجاءت مفاتيح التوزيع الناتجة عن التحويالت الجارية . العامة والسيما تلك الخاصة باالستثمارات
 ١٩٩٨ و١٩٩٧ عامي ٠,٧/٠,٣: ، على الشكل التاليتعديل بسيطوتحويالت رأس المال، مع 

  .٢٠٠١ و٢٠٠٠ عامي ٠,٩/٠,١ و٢٠٠١ عام ٠,٨٥/٠,١٥ و١٩٩٩ عام ٠,٨/٠,٢و
  

وكان من . ٢٠٠٢ و١٩٩٧ عامي  بينوكان الميل العام للتحويالت الخارجية الصافية في انخفاض
الطبيعي، مع ميل االستثمارات في لبنان إلى االنخفاض، اعتبار أن هذا االنخفاض قد أثر على 

  .تحويالت رأس المال أكثر مما أثر على التحويالت الجارية
  

ية الصافية مدفوعات معاشات التقاعد وغيرها من ينبغي أن نضيف على التحويالت الجار
 ٢٣ بـ١٩٩٧وكان قد تم تقدير هذه المدفوعات عام . التقديمات االجتماعية التي تصل من الخارج

 المعيشية لألسر وقد تم الحفاظ عليه خالل الفترة عن األوضاعبحث المليار ليرة لبنانية بفضل 
  .بأكملها

 
 

 أس المالحساب تحويالت ر. القسم الثالث
 

، تحويالت رأس االستعماالتيبين هذا الحساب، لجهة الموارد، الميزان الجاري ويبين، لجهة 
  .المال الصافية

  
: تم تقدير تحويالت رأس المال الصافية بالوسيلة نفسها التي استعملت لتقدير التحويالت الجارية

اض حاد في تحويالت رأس مال وأدت وسيلة التقدير تلك إلى إظهار انخف. انظر القسم السابق
 مليار ليرة لبنانية عام ٣٤٨ إلى  ١٩٩٧ مليار ليرة لبنانية عام ١٧١٨ من الخارجية الصافية 

٢٠٠٢.  
  

ونظراً للتوازن العام بين . يطلق على رصيد هذا الحساب اسم قدرة التمويل إذ أنه إيجابي
  .ى التمويلالحسابات فإن القدرة تساوي قطعاً حاجة االقتصاد الوطني إل
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 الحساب المالي. القسم الرابع
 

 ) لجهة الموارد(وتجاه ) لجهةاالستعماالت( تغير ديون العالم الخارجي على  يسجل الحساب المالي
ويساوي رصيد الحساب المالي بشكل صارم القدرة على التمويل أو الحاجة . االقتصاد الوطني

  . الديون من لكل فئة  المبالغ الصافيةبيانوقد تم . إليه
 

  : االستعماالت لجهةنجد
  

 األوراق المالية غير األسهم   )أ (
 محفظة سندات الخزينة اللبنانية في حوزة غير المقيمين وقد قدر مصرف لبنان هذه تغيرإنه 

  .انظر الفصل السابق، القسم السادس، الفقرة ب. المبالغ
  

 القروض )ب (
  .اإلعمارلس اإلنماء ومجهنا نجد فقط اإلستالفات الخارجية التي يقوم بها 

 
 األسهم    )ج (

األمالك المقيمة  ملكية مؤسسات اإلنتاجيتضمن الجزء األكبر من حقوق غير المقيمين على 
 الحقوق تقديرتغير تلك في إطار الحسابات فقد تم ١٩٩٧واستناداً إلى تقدير أجري عام . المبنية
ي سجلها مصرف لبنان في تقديراته  بشكل نسبي مع االستثمارات المباشرة التالتالية السنوات في

  .لعناصر ميزان المدفوعات
  

 الخارجية للنظام للموجودات الصافي التغير، إضافة إلى القدرة على التمويل، الموارد لجهةنسجل، 
، الرصيد النهائي مفهومه، بحسب التغيرويمثل هذا ". ودائعال والنقد"المصرفي اللبناني تحت باب 

  . لميزان المدفوعات
  

عرف فائضاً و بعد زيادة الواردات ٢٠٠١ونالحظ أن ميزان المدفوعات عانى عجزاً قوياً عام 
 بعد مساهمة الهيئات األجنبية في تمويل الخزينة اللبنانية تنفيذاً لقرارات باريس ٢٠٠٢قوياً عام 

٢. 
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  الخالصة
  
  
 
 

 ,متماسك المعتمد، تسليط الضوءلقد كان باإلمكان، بفضل نظام الحسابات االقتصادية البسيط وال
، على العناصر األساسية التي تشكل ركيزة االقتصاد  المطلوبة اإلحصاءاتتوفر كاملرغم عدم 
  .تطورهااللبناني و

  
 إلى شكل ١٩٩٧وقد سمح تحويل مختلف اإلحصاءات االقتصادية واالجتماعية المتوفرة لعام 

بصورة باستخالص مزايا بنية االقتصاد اللبناني حسابي ونقلها إلى فترة الخمس السنوات التالية 
  رقمية

  
 نتاج الداخلي إنفاق وطني يتخطى إلى حد بعيد اال  )أ (

إال أن تطورات السنوات . نجد هنا واحدة من المزايا الثابتة التي يتسم بها االقتصاد اللبناني
 الوطني والناتج األخيرة قد أدت إلى تخفيف حدة فارق القيمة النسبية الذي يفصل بين اإلنفاق

 إال ٢٠٠٢ وهو لم يكن عام ١٩٩٧عام % ٣١,٣وكان هذا الفارق يصل إلى :  القائمالمحلي
ويأتي هذا التطور نتيجة الفرق الواسع في تقدم القطاعات االقتصادية وأسعار االستيراد %. ٢٠,٣

  .واإلنتاج
   

 ضعف متزايد في قطاعات إنتاج السلع )ب (
 المحلي من الناتج ١/٥ في التحويليةاعة وقطاع الصناعة  كل من قطاع الزر١٩٩٧ساهم عام 
 انخفضت نسبة هذين القطاعين من ٢٠٠٢وعام   .للصناعة% ١٣,٥للزراعة و% ٦,٥القائم أي 

ويأتي . لمجموعل% ١٧,٥على التوالي أي ما يعادل % ١١,٧و% ٥,٨ إلى القائم المحليالناتج 
 الخدمات منه على السلع ومن جهة أخرى نتيجة هذا التغير، من جهة، نتيجة تقدم طلب أكبر على

  .االنخفاض الذي طال أسعار اإلنتاج في هذه القطاعات
 

 هبوط األسعار لدى االستيراد   )ج (
خالل تلك الفترة وهو انخفاض ناجم، إلى % ٤,١ لدى االستيراد بمعدل السلعقد انخفضت أسعار 

 لعمالت األجنبية األساسية والميل إلى انخفاضحد بعيد، عن ارتفاع قيمة الليرة اللبنانية نسبة إلى ا
 المعنية األسعار خالل الفترة  تلكوقد لوحظ انخفاض حاد في.  العالمية المواد األوليةأسعار

  .٢٠٠٢باستثناء ارتفاع أسعار النفط عام 
 

 جع االستثمارات نية بتراالمعاتسمت الفترة   )د (
 ١٩٩٧بين عامي % ٢٧,٨ء بنسبة قد انخفضت االستثمارات العامة والخاصة على حد سوا

 لم ١٩٩٧من اإلنفاق الوطني عام % ٢٢ بعد فترة إعادة اإلعمار، في حين كانت تشكل ٢٠٠٢و
  .٢٠٠٢من هذا اإلنفاق عام % ١٥,٣تعد تمثل سوى 
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 نمو يدعمه االستهالك  )ه (
بلغ معدل  لقد أعاق تراجع االستثمارات النمو إال أنه قد حظي بدعم من جراء تقدم االستهالك الذي

وتقلب أسعار ال % ١٢,٩ القيمة ويتوزع بين نمو في الحجم يصل إلى  حيثمن% ١٤,٢ نموه
هكذا فإن نسبة الطلب على االستهالك من إجمالي الطلب قد ارتفع من %. ١,٢يصل إال إلى 

  .٢٠٠٢عام % ٨٤,٧ إلى ١٩٩٧عام % ٧٨
 

 عجز تجاري مهم لكن في انخفاض   )و (
من اإلنفاق % ٢٥،٥ السلع والخدمات الذي كان يغطي في البدء لم يعد العجز التجاري لجهة

ويأتي هذا االنخفاض، في آٍن، من . من اإلنفاق ذاك في نهاية الفترة% ١٦،٨الوطني يشكل سوى 
تراجع الواردات لجهة القيمة بسبب انخفاض األسعار ومن نمو في الصادرات السيما اعتباراً من 

  .٢٠٠١عام 
 

 لتحويالت الخارجية مهمة لكن في تراجعوطني لد الاتباعية اإلقتص  )ز (
تم تغطية العجز في تبادل السلع والخدمات مع الخارج بفضل التحويالت الخارجية التي ساهمت  

. في تمويل االقتصاد الوطني إما بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك من خالل تكوين ادخار األسر
من الموارد المتوفرة % ٢٠,٥رة فهي كانت تشكل  المباشرة المقدتأما التحويالت غير االستثمارا

  %.١٣,٥ انخفضت هذه النسبة إلى ٢٠٠٢وعام . ١٩٩٧في القطاع الخاص عام 
 

 تراجع في مشاركة المصارف في تمويل االستثمارات الخاصة  )ح (
 المساهماتمن تمويل االستثمارات من ) ٢٠٠٢عام % ٨٢ و١٩٩٧عام % ٤١(يأتي جزء متزايد 
من الخارج ويأتي الجزء الثاني من خالل المؤسسات المالية وأساساً من النظام المباشرة لألسر و

  .المصرفي
  

 عجز عام قوي )ط (
قد تتطلب تغطيته .  القائمالمحليمن الناتج % ٢٠و% ١٥لقد تقلب العجز العام في تلك الفترة بين 

  .من قدرة التمويل الداخلية والخارجية) حوالي النصف(استعمال جزء كبير 
  

 ية عبء الدين العام أهم )ي (
 التوزيع عملياتلخدمة الدين العام في ) من دون هامش المصارف(إن أهمية الفوائد الصافية 

 ضرائب  بشكلدخلالمن االقتطاعات اإللزامية من % ١٤٩,٣كانت تشكل : الثانوي مسيطرة
 .  ٢٠٠٢عام % ١٨٠,٣ إلى  هذه النسبةوقد ارتفعت. ١٩٩٧مباشرة واشتراكات اجتماعية عام 

 
 

*  *   * 
*  * 

* 
 

 منذ ٢٠٠٢ حتى ١٩٩٧تسمح المعطيات األساسية للبنية التي تم استنتاجها من حسابات األعوام 
اآلن بتحليل اإلقتصاد الكلي الشامل والقطاعي كما تساعد على بناء نماذج لوصف آلية تشغيل 
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لكن ال . ية التي سوف تعتمد على ضوء السياسات االقتصادية والمالتطورهاالقتصاد اللبناني وتنبؤ 
  .تزال هناك حاجة ألعمال إضافية لتوسيع نطاق الحسابات االقتصادية وبالتالي جعلها أكثر صدقية

  
أوالً، يتعين وضع إحصاءات اقتصادية ضرورية بشكل منتظم إللقاء الضوء على تقلبات االقتصاد 

  .اللبناني وميله
  

ابات العمالء المؤسساتيين مثل الشركات غير المالية ثانياً، يجب تطوير الحسابات بشكل يشمل حس
  . التوزيع والتمويلألليةوهذا مهم لفهم أوسع .  العامةؤسساتوالم

  
 المستعمل المادي تربط بين اإلنتاج ورأس المال الممتلكاتثالثاً وأخيراً يجب إنشاء حسابات 

  .إضافة إلى عدد السكان الناشطين المتوفر والعمالة
  

مام مثل هذه األعمال سوف تتمكن السلطات العامة ومختلف مراكز اتخاذ القرارات من فقط بعد إت
  .الحصول على وسيلة أكثر تكامالً لتطبيق سياساتها
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  المالحق



 ٩٥

  ١الملحق  رقم 
  منهجيةال

  
  
  
  

فاهيم النظام الدولي مالواردة في هذه الدراسة مطابقة لإن الحسابات االقتصادية للبنان  .١
غير أنه من غير .  ١٩٩٣ كما تمت مراجعته في العام هتعريفاتللمحاسبة الوطنية و

 الوطنية، وضع كل الحسابات  االحصاءاتتمر بهاالممكن في المرحلة الحالية التي 
فحسابات الوحدات المؤسساتية بالتحديد ال يمكن وضعها بصورة .  الواردة في النظام

وقد تم التكيف مع .  زية والمؤسسات الماليةمرضية إالّ بالنسبة لإلدارة المرك
 بصورة مبسطة ١٩٩٧ لسنةشامل ن من تقديم الجدول االقتصادي الللتمكّالظروف 
 الصادر في أيار ١٩٩٧ سنةراجع الحسابات االقتصادية لل( الدولي معيارووفقاً لل
 وهي ٢٠٠٢ إلى ١٩٩٨لسنوات ل هذا الجدول حتى اآلن وضع  تملم يو).  ٢٠٠٣

 .ألساسالسنة ا  معلومات إحصائية أقل من معلومات  عنهافترة تتوفر لدينا
 

ابات السلع  على حس٢٠٠٢ إلى ١٩٩٨ لسنواتتشتمل الحسابات االقتصادية ل
.  ة وبالمصارفية باإلدارة المركزق المؤسساتية المتعلٌّالوحداتوالخدمات وحسابات 

بصورة   وللعالم الخارجي الشاملالمجمعة لالقتصاد الوطنيابات الحسوقد تم وضع 
  .مبسطة

  
وضعت حسابات اإلدارة المركزية وفق النظام المعياري للمحاسبة الوطنية من خالل  .٢

وتظهر الجداول الملحقة االنتقال من .   الدولة وحسابات عمليات الخزينةقطع حسابات
 . الموحد للمحاسبة الوطنيةلتصنيف للحسابات إلى اتصنيف الموازنة العامة

 
 وحسابات اتيزاني معلى ضوء) المصارف(وضعت حسابات المؤسسات المالية  .٣

 .ح الصادرة عن مصرف لبنانباالخسائر واألر
  

  .لي الطرق والموارد المستخدمة في تقييم حسابات السلع والخدماتنستعرض في ما ي
  

  طرق تقييم حسابات السلع والخدمات
  

 فرعاً ١٥ على وزعةم فرعاً ٩٢صنفّت السلع والخدمات حسب قطاع االنتاج في  .٤
راجع   (. قطاعات٨ ضمن هذه الفروع الكبيرة بدورها صنفّتكبيراً وقد 

قييم بحسب توفّر اإلحصاءات إما على مستوى أجري الت).  المصطلحات الملحقة
 مباشرة على وإماالفروع وحتى على مستوى المنتوج ثم جمعت على المستوى العالي 

  .مستوى الفرع الكبير
  

  :لدينا المعادلة التاليةأو فرع كبير /لكل منتج، فرع و
  
  



 ٩٦

التغير +  الثابت التكوين القائم لرأس المال+ نهائي الستهالك اال+ وسيط التهالك االس
  في المخزون

=  
بما فيها (هوامش تجارية + ضرائب على المنتوجات المستوردة + استيراد + إنتاج 

  )هوامش النقل والضرائب على المنتوجات الداخلية
  

  .الحجم بأسعار السنة السابقةمن حيث لقيمة الجارية ومن حيث اقيمت هذه المعادلة 
  

  .١،١٣ إلى ١,١ رقم  لحسابات األساس٢راجع الملحق 
  
  ستهالك الوسيطدير االتق
  

مواد أولية مخصصة لمختلف : يحدد نوع المنتج جهة استعمالهفي معظم الحاالت  .٥
توزع السلع . فروع االنتاج، سلع لالستهالك النهائي وسلع تجهيزية لقطاعات االنتاج

.  رة تقريبيةوالخدمات المتعددة االستعماالت أوالً على مختلف االستعماالت بصو
 . الثالثجهة االستعمالوهكذا توزع كل المستوردات بحسب فئات 

  
، قدرت قيمة السلع المستعملة كمنتوجات وسيطة خالل ١٩٩٧استناداً إلى أرقام سنة  .٦

السنوات التالية بفضل مؤشرات استخلصت من استيراد السلع الوسيطة وبفضل 
 عدل هذا التقدير خالل العمليات المتتاليةومن ثم .  تاج هذه السلعبانمؤشرات تتعلّق 

 . الحساباتاآليلة إلى تحقيق التوازن في
  

  تقدير االستهالك النهائي
  

استعمال :  االستهالك النهائي بالطريقة نفسها المتبعة في تقدير االستهالك الوسيطقدر .٧
 المؤشرات الناجمة عن تحليل االستيراد ومؤشرات انتاج السلع ذات االستعمال

على افتراض أنه كما أنّه أجري تقدير أولي للسلع الغذائية المستهلكة .  الخاص
- ألسعار تتراوح بين الطلب نسبة لسنوياً ومرونة % ١،٣ نمو سكاني بنسبة سيحدث
وكما هي الحال بالنسبة لالستهالك الوسيط، عدل التقدير .   حسب المنتج٠ و ١،٥

  .تحقيق التوازناألولي خالل عمليات 
  

  تقدير التكوين القائم لرأس المال الثابت
  

 مستند كل ٢٠٠٢ إلى ١٩٩٨إن تقدير التكوين القائم لرأس المال الثابت للسنوات  .٨
صة لمختلف قطاعات االنتاج االستناد على تطور استيراد السلع التجهيزية المخص

ين االستعمال كما وان توزيع السلع التجهيزية ب.  وإلى تقدير البناء واألشغال العامة
الداخل في التكوين القائم (واالستعمال المهني ) الداخلة في االستهالك النهائي(المنزلي 

 .اعتباطي امكانية القيام بتصنيف  منيخّفف) لرأس المال الثابت
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  تقدير التصدير
  

 أن اتضحغير أنه .  تعطي االحصاءات الجمركية في المبدأ قيمة السلع المصدرة .٩
وقد تم إدخال تعديالت هامة .   إلى حد كبيرتقلّل القيمة الحقيقيةالجمركية  البيانات

مع  ٢٠٠٢ إلى ١٩٩٨ وكذلك على احصاءات السنوات ١٩٩٧على احصاءات سنة 
  . الحساباتعملية تحقيق التوازن في التي أدخلت خالل تبعض التعديال

 إدراة حسابات: يقدر تصدير الخدمات حسب بعض المؤشرات على التقريب
 .تصاالت السلكية والالسلكية، حركة الترانزيت وإعادة التصديراال

 
   التغير في المخزون فئةإدخال

  
 لتنظيم خزون وقد أدخلت هذه الفئةمال توجد أية احصاءات مباشرة تتعلٌّق بالتغير في ال .١٠

م فالنمو القوي الذي سجلّه االستيراد عا. غير سويةها بعض التغيرات التي يبدو أن
 ال يمكن تفسيره إالّ ٢٠٠٢،من الهبوط تبعها انتكاس عام أن شهد فترة  بعد ٢٠٠٢

 عملية لوتنجم أهمية هذا التغير عن موازنة سعر الصرف خال.  بحركة في المخزون
  .موازنة الحسابات

  
  تقدير االنتاج

  
ية ، تقدر وزارة الزراعة انتاج السلع الزراعالحاالت االستثنائيةفي ما خال بعض  .١١

 االستقصاءات الزراعية وإلى ١٩٩٧ اإلحصاء الزارعي الذي أجري عام استناداً إلى
 .السنوية

  
ستهالك المتعلقة باال الكهرباء من حيث الحجم استناداً إلى االحصاءات إنتاجيقدر  .١٢

اإلجمالي للكهرباء بالكيلوواط ومن حيث القيمة من خالل اعتماد مؤشر للقيمة 
المياه فيقدر من خالل مراقبة تطور الحسابات التابعة لمصالح أماّ انتاج . الوحدوية

 .المياه الرئيسية
  

  .وليةاألمواد الستيراد ال سلع أخرى بالدرجة األولى من خالل مؤشرات إنتاجويقدر  .١٣
 االنتاج المحلي أخذ بعين االعتبارفقد أما في ما يتعلٌّق بالصناعات الزراعية الغذائية 

 . المخصصة للتحويلللمنتجات الزراعية
  

قدرت قيمة البناء بفضل مؤشر مركّب مكون من البيع المحلي لالسمنت ومن استيراد  .١٤
 المواد األولية المخصصة للبناء

  
 ومن خالل مؤشرات ١٩٩٧ الخدمات فقد قدر استناداً إلى حسابات العام إنتاجأما  .١٥

ابات البريد واالتصاالت حركة المرافئ والمطار واستهالك الوقود للنقل، وحس: مختلفة
 السلكية والالسلكية، وعدد الزيجات لخدمات السكن، وقدوم السياح ومعدل نمو السكان

، )الضريبة الخاصة المفروضة على مجموع مبيعات المطاعم(للفنادق والمطاعم 
واالحصاءات المدرسية للتعليم، واستيراد األدوية ونفقات الضمان االجتماعي فرع 
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 ونفقات وزارة الصحة للخدمات الصحية، واالحصاءات حول بيالتأمين الط
 .المصارف والتأمين للخدمات المالية وقطع حسابات الدولة لخدمات اإلدارة

  
تجدر اإلشارة إلى أنّه لم يصار إلى تقدير بعض خدمات التجارة التي تستهلكها  .١٦

لى توزيعه بين المؤسسات وهذا األمر ال يؤثر على قيمة الناتج المحلي القائم بل ع
 الخدمات والقطاعات األخرى

  
  االستيراد

  
 كثيرةولم يتم إدخال تعديالت .  يتم تقدير االستيراد استناداً إلى اإلحصاءات الجمركية .١٧

 .نون مصلحة الجمارك تراقب عن كثب بيانات المستورديعلى هذه االحصاءات ك
 :وفي ما يلي التعديالت التي أجريت

وقد . اد سبائك الذهب واألوراق النقدية في حسابات السلع والخدمات لم يدخل استير-       
  .تم  إدخال نسبة ضئيلة من الذهب المستخدم في صناعة المجوهرات في ما بعد

  . قدر استيراد المنتجات النفطية استناداً إلى أرقام وزارة الطاقة والمياه-       
  .خالل عملية دراسة القيم الوحدوية صححت بعض األخطاء المادية الثانوية -         

  
  على البضائع المستوردة الرسوم

 
تشمل الرسوم المستوفاة عند االستيراد الرسوم الجمركية وضريبة االستهالك ومنذ  .١٨

استخلصت هذه الرسوم من اإلحصاءات .   الضريبة على القيمة المضافة٢٠٠٢العام 
 .الجمركية

  
  الهوامش التجارية

  
 غير الداخلة في ةالضرائب غير المباشروارية هوامش النقل تشمل الهوامش التج .١٩

التجارية استناداً إلى ش وقد قدرت الهوام.  رسوم االستيراد وصافي الهوامش التجارية
+ سعر االستيراد  ( من خالل دراسة تطور أسعار المصدر١٩٩٧ت سنة حسابا

 المنتجات ى علهوامشالأما صافي . وأسعار االستهالك) ضرائب وسعر االنتاج
 .ثابتةاعتبرت الوسيطة والسلع التجهيزية للمؤسسات ف

  
  احتساب مختلف مؤشرات األسعار: االنتقال إلى الحسابات من حيث الحجم

  
قدرت الحسابات من حيث الحجم بأسعار السنة السابقة لكل سنة الستخالص التطور  .٢٠

ستخدام مؤشرات من خالل االتقدير وقد أجري هذا .  الفعلي للعناصر المختلفة
مؤشر أسعار المنتجات الوسيطة، ومؤشر أسعار االستهالك، : األسعار المالئمة

في المزرعة (وأسعار السلع التجهيزية والبناء، وأسعار التصدير، وأسعار االنتاج 
أما الرسوم المفروضة على المنتجات من . وأخيراً أسعار االستيراد) وباب المصنع

 الهوامش التجارية فقد احتسبت من خالل تطبيق معدالت حيث الحجم باإلضافة إلى
 .الضرائب والهوامش للسنوات السابقة على الموارد من حيث الحجم

 
وهو )  مباشرةةأي في غياب دراس( غيابياً مؤشر أسعار المنتجات الوسيطةاستخدم  .٢١

 .مؤشر أسعار التصدير للمنتجات الوسيطة زائد الرسوم



 ٩٩

  
األسعار المنشورة في نشرات إدارة : أسعار االستهالكاب تم اعتماد مصدرين الحتس .٢٢

اإلحصاء المركزي وكشوفات األسعار الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة 
ويختلف المؤشر الناجم عن هذه العملية عن المؤشر المستخدم .  والزراعة في بيروت

ية احتساب خالل عمل.  عادة ألن التثقيل المعتمد هو ذلك المستخلص من الحسابات
المؤشرات يكون الثقل المعطى لكل منتج من فرع معين مستخلصاً من االستقصاء 

وفي المقابل يختلف ثقل كل فرع .  ويبقى ثابتاً ١٩٩٧حول ميزانية األسر للعام 
باإلجمال كل سنة باختالف نتائج تقديرات االستهالك بحسب منهجية المؤشرات 

 .المترابطة
  

٢٣.  هو حاصل أسعار االستيراد للسلع ن القائم لرأس المال الثابتمؤشر أسعار التكويإن 
 .التجهيزية زائد الرسوم وأسعار البناء

  
 من خالل االحصاءات الجمركية، وهو عبارة عن قيم مؤشر أسعار التصديريحتسب  .٢٤

 وحدوية وليس عن أسعار بالمعنى الحصري
  

٢٥.  ر في المخزونإنق على التغير أسعار االستيراد  هو مؤشمؤشر األسعار المطب
 لمختلف المنتجات المخزنة

  
يستخلص مؤشر :   استناداً إلى اإلحصاءات المتوفرةمؤشر أسعار االنتاجيحتسب  .٢٦

أسعار المنتجات الزراعية من معطيات وزارة الزراعة، ومؤشر أسعار الطاقة استناداً 
ناعي فيعتبر أما مؤشر أسعار االنتاج الص.  إلى سلّم تعريفات شركة كهرباء لبنان

ومؤشر أسعار البناء هو حاصل .  غيابياً متوسط أسعار االستهالك وأسعار التصدير
ويستنتج مؤشر أسعار .  أسعار المواد األولية وأجور العمال غير المتخصصين

أما أسعار الخدمات المصرفية والخدمات  .الخدمات التسويقية من أسعار االستهالك
 . تبقى ثابتةغير التسويقية افترض أنها

  
ويقصد بها القيم .   استناداً إلى اإلحصاءات الجمركية االستيرادمؤشّر أسعاريحتسب  .٢٧

كل منتج بحسب التعريف الوارد في النظام المنسق المؤلف " سعر"ويحتسب : الوحدوية
عندما يبدو تغير هذه .   أرقام من خالل القيام بعملية قسمة القيم على الكميات٨من 

ن سنة إلى أخرى مخالفاً للمألوف، ال يحتسب المنتج المعني في المؤشر إالّ األسعار م
وتجدر اإلشارة  .إذا كان هاماً وبعد التحقق من صحة المعطيات لدى موظفي الجمارك

وفي الواقع عندما .  إلى أن التغير في القيم الوحدوية غالباً ما يخفي تغيراً في النوعية
لد المنشأ يميل المستورد إلى استبداله بمنتج مساو مصنع يرتفع سعر منتج معين في ب

 .في بلد آخر
  

خضعت كل مؤشرات األسعار المعتمدة إلى اختبار لمعرفة ما اذا كانت مترابطة في  .٢٨
 .ما بينها وتمت مطابقتها خالل العمليات اآللية إلى تحقيق التوازن في الحسابات

  
  
  
  
  



 ١٠٠

  لحساباتعمليات تحقيق التوازن في ا
  

توازن .  قت ثالثة اختبارات توازن خالل مختلف مراحل وضع الحساباتطب .٢٩
الحسابات في القيمة الجارية وتوازن الحسابات من حيث الحجم وأخيراً توازن جدول 

 . فرعا١٥ً المخرجات في - المدخالت
  

٣٠.  بالتزامن في الفترة الممتدة بين تحقيق التوازن بين الحسابات من حيث القيمةتم 
.   بفعل ترابط التقديرات بمؤشرات هي بدورها مترابطة في ما بينها ٢٠٠٢- ١٩٩٨

الضروري إليجاد التوازن بين االستعماالت والموارد قليل " التعديل"وعندما يكون بند 
، يعاد إلى الصفر مع تغيير بعض عناصر )من الموارد المقدرة% ١أقل من (األهمية 
تعماالت والموارد يعاد النظر في وفي حال وجود عدم توازن بين االس.  الجدول

. قواعد التقدير وتعدل الحلقات الضعيفة من سلسلة التقديرات ضمن حدود المعقول
ويجري التحكيم بين التقديرات المتناقضة بحسب كل حالة على حدة، وتقضي القاعدة 

تائج وفي بعض الحاالت بينت ن.  العامة المتّبعة بتفادي التغيرات المفاجئة في األحجام
اإلحصاءات حول األحوال االقتصادية الصادرة عن مصرف لبنان االتجاه الذي وجب 

 إتباعه للتحكيم بين مختلف التقديرات
  

 حكماً بعد تحقيق التوازن في  الحسابات من حيث الحجمفي التوازن لم يتحقق  .٣١
ويظهر خلل في التوازن عندما تكون مختلف مؤشرات .  الحسابات من حيث القيمة

ويزول هذا التناقض عندما تطبق المعادلة التالية على مستوى .  سعار متناقضةاأل
 الفرع

  
(١+c’)/(١+c)=Ie/Ir  

 
على نسبة الرسوم زائد الهوامش على الموارد التي يتم استيرادها او  c حيث تدل    

 هو المؤشر Ie على نفس النسبة من حيث الحجم و’cانتاجها بالقيمة الجارية و 
وفي .   المؤشر المتزن ألسعار االستيراد واالنتاجIrسعار االستعماالت والمتزن أل

هذه الحالة أيضاً اذا حصل عدم اتزان هام، يتم التحكيم وتعدل المؤشرات غير الجديرة 
  ق التوازن إلى أن يحقّلمقاربة المتعاقبةبالثقة با

  
  
ما ان يتم .  جاتبين حسابات السلع والخدمات في جدول المدخالت والمخر التوازن  .٣٢

الموارد من حيث - تعماالتس مختلف الجداول المتعلقة باالتجمعتحقيق التوازنات، 
هذه الفروع إلى وموارد وتنقل استعماالت .   فرعاً كبيرا١٥ًالقيمة والحجم في 

يتم وضع هذا الجدول بالقيمة .  المخرجات- هوامش الجدوال المتعلقة بالمدخالت
 . السنة السابقةالجارية وبالحجم بأسعار

  
 أي ١٥يحتسب عمودياً مدخالت كل فرع، باستثناء الفرع " من حيث الحجم"إن جدول  .٣٣

اإلدارة العامة، وذلك من خالل تطبيق المعامالت التقنية المستخلصة من جدول 
 تسخلص).  أي االنتاج(المخرجات بالقيمة للسنة السابقة على المخرجات - المدخالت

وإن ذلك ناجم عن الفرضية .  مة مباشرة من الحسابات العامةمدخالت اإلدارة العا
.  التي تقضي بأن المعامالت التقنية من حيث الحجم ال تتغير كثيراً من سنة إلى أخرى



 ١٠١

وإن االستعماالت الوسيطة المحتسبة على هذا النحو تضاف أفقياً سطراً بسطر وتقارن 
وتكون الفوارق التي تظهر في .  مع االستعماالت الوسيطة المدرجة في الهوامش

غالبية األحيان قليلة األهمية وتوزع على مختلف الفروع المستعملة لها بحيث تتم 
ونادراً ما .  المحافظة على نوع من االنتظام في تطور القيم المضافة بحسب الفروع

ت بين تتم في هذه المرحلة مراجعة التقديرات األولية للمخرجات أو لتوزيع االستعماال
 .استعماالت وسيطة واستعماالت نهائية

  
" من حيث الحجم" المخرجات من حيث القيمة من الجدول - يستخلص جدول المدخالت .٣٤

من خالل تطبيق مؤشر األسعار ذاته على االستعماالت الوسيطة على كل فرع 
 .عمودياً، األمر الذي يتيح الحصول على جدول متزن تلقائياً

  
 ضمناً، واذا حصل خالل سنة ١٩٩٨لسل ابتداء من العام وضعت الحسابات بالتس .٣٥

معينة تغير في توزيع االستعماالت الوسيطة فإن هذا التغير ينعكس على جدول 
 .المخرجات في السنة التالية- المدخالت

  
لم تتم مراجعة المعامالت التقنية التي وضعت خالل عملية وضع الحسابات : مالحظة .٣٦

ديالت التي أدخلت على هذه المعامالت ناجمة عن عملية وإن التع.  لسنة األساس
المخرجات المنشورة - وقد وضعت حسابات المدخالت.  تحقيق التوازن في الحسابات

 .في المالحق على مستوى القطاعات الكبرى مما يخفّف من امكانية الوقوع في الخطأ
  

ا ويستعرض الملحق رقم  جداول الحسابات األساسية كما تم وضعهIIيستعرض الملحق رقم 
IIIبالتفصيل المصادر المستخدمة في تقدير الحسابات .  
  



 ١٠٢

  ملحق المنهجية
  تصنيف السلع والخدمات

 
 

التسمية  القطاع الفرع الكبير الفرع
الزراعة وتربية الحيوانات ١   ١ 

منتجات زراعية ٠١ ١١  
نجيليات ١١١   
فواكه ١١٢   

زراعات صناعية ١١٣   
هاخضار وغير ١١٤   

منتجات األحراج ١١٥   
منتجات حيوانية ٠٢ ١٢  
حيوانات حية ١٢١   
انتاج حيواني ١٢٢   

منتجات صيد األسماك ١٢٣   
الطاقة والمياه ٢ ٠٣ ٢ 

محروقات ٢١   
محروقات صلبة ٢١١   
منتجات نفطية ٢١٢   

الكهرباء والمياه  ٢٢   
الكهرباء ٢٢١   
المياه ٢٢٢   
جات المصنّعةالمنت ٣  ٣ 

منتجات الصناعات الزراعية والغذائية  ٠٤  
التبع المصنّع ٣١   
التبغ المصنّع ٣١٠   

منتجات الصناعات الغذائية ٣٢   
اللحوم الطازجة ٣٢١   
المعلبات الغذائية ٣٢٢   
مشتقات الحليب ٣٢٣   
شحوم غذائية ٣٢٤   
عجائن غذائية ٣٢٥   

وياتسكاكر وشوكوال وحل ٣٢٦   
مشروبات روحية ٣٢٧    

مشروبات غير روحية ٣٢٨   
منتجات غذائية متنوعة ٣٢٩   

 



 ١٠٣

 
التسمية  القطاع الفرع الكبير الفرع
 ٣ ٠٥ ٣٣ نسيجية وجلديةمنتجات

خيوط وأنسجة ٣٣١   
ألبسة ٣٣٢   

منتجات الحياكة ٣٣٣   
أحذية ٣٣٤   

منتجات جوت وقنّب وحبال ٣٣٥   
وفروجلود  ٣٣٦   

منتجات جلدية ٣٣٧   
سجاد ٣٣٨   

    ٣٣٩ منتجات نسيجية أخرى
ة فلزيالمعادن  ٠٦ ٣٤  

أحجار ورمال ٣٤١    
   ٣٤٢ ةال فلزيمعادن 

اسمنت وكلس ٣٤٣   
منتجات من االسمنت ٣٤٤   

فخار ٣٤٥   
زجاج ومنتجات زجاجية ٣٤٦   

المعادن واآلالت والتجهيزات ٠٧ ٣٥  
ن فلزيةمعاد ٣٥١   

فلزيات قاعدية ٣٥٢   
منتجات معدنية ٣٥٣   

منتجات من ألومنيوم ٣٥٤   
آالت ٣٥٥   

كهربائيةأجهزة  ٣٥٦   
معدات نقل ٣٥٧   

الخشب والمطاط والمواد الكيماوية ٠٨ ٣٦  
صفحالخشب الم ٣٦١   

   ٣٦٢ من خشب ما عدا المفروشاتصنوعاتالم
الورق والكرتون ٣٦٣   

مواد كيماوية قاعدية ٣٦٤   
مواد كيماوية مختلفة ٣٦٥   

مطاط ٣٦٦   
لدائن ومنتجاتها ٣٦٧   

المفروشات ٠٩ ٣٧  
مفروشات معدنية ٣٧١   

مفروشات غير معدنية ٣٧٢   
عدة األسرة ٣٧٣   

 
 



 ١٠٤

التسمية  القطاع الفرع الكبير الفرع
متنوعةمنتجات  ٣ ١٠ ٣٨ 
منشورات ٣٨١   
   ٣٨٢ متخصصةأجهزة

مجوهرات ٣٨٣   
ألعاب وآالت موسيقية ٣٨٤   

منتجات أخرى ٣٨٥   
ألبنيةا  ٤ ١١ 

جسور وطرقات ٤١   
مرافئ ومطارات ٤٢٠   

    ٤٣٠ مائيةإنشاءات
إنشاءات كهربائية ٤٤٠    

إنشاءات االتصاالت السلكية والالسلكية ٤٥٠    
األبنية ٤٦٠    

إنشاءات وأشغال أخرى ٤٧٠    
النقل والمواصالت ٥ ١٢  ٥ 

النقل البري ٥١٠    
النقل بسكك الحديد ٥٢٠    

النقل البحري ٥٣٠    
النقل الجوي ٥٤٠    
وكاالت السفر ٥٥٠    
البريد والهاتف ٥٦٠    

الخدمات التسويقية ٦ ١٣  ٦ 
مؤسساتالخدمات لل ٦١    

خدمات قانونية ٦١١    
المحاسبة ٦١٢    

قاإلعالم والتسوي ٦١٣    
الخدمات التقنية ٦١٤    

الخدمات المعلوماتية ٦١٥    
لمؤسساتخدمات أخرى ل ٦١٥    
الصيانة والترميم ٦٢    

صيانة األبنية وترميمها ٦٢١    
صيانة السيارات وتصليحها ٦٢٢    

صيانة اآلالت والمعدات وتصليحها ٦٢٣    
إيجار األبنية ٦٣    
إيجار المساكن ٦٣١    

ألماكن التجاريةإيجار ا ٦٣٢    
الخدمات الفردية ٦٤    

الفنادق ٦٤١    
المطاعم ٦٤٢    

الخدمات الشخصية ٦٤٣    



 ١٠٥

التسمية  القطاع الفرع الكبير الفرع
الخدمات اإلجتماعية ٦ ١٣  ٦٥ 
الخدمات الصحية ٦٥١    

التعليم ٦٥٢    
الخدمات المالية ٦٦    

يةالمصرفالخدمات  ٦٦١    
التأمين ٦٦٢    

خدمات التجارة ٧ ١٤  ٧ 
)الهوامش التجارية(التجارة الداخلية  ٧٠١    
التجارة الخارجية ٧٠٢    

الخدمات غير التسويقية ٨ ١٥  ٨ 
الخدمات العامة ٨١    

التعليم العام ٨١١    
    ٨١٢  العاماءستشفاال

اإلدارة العامة ٨١٣    
    ٨٢ غير التسويقيةالخدمات الخاصة
ات الدوليةخدمات المنظم ٨٣    

 



 ١٠٦

   جداول الحسابات األساسية٢ملحق رقم 
  
  

 لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال .١
  
   مجموع السلع والخدمات. ١,٠

  
  مليار ليرة لبنانية                                                                   القيمة باألسعار الجارية) آ

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع العملية
١٢،٨٣٤ ١٢،١٥٤ ١٢،٣٤٧ ١١،٧٧١ ١٢،٣٤٠ ١٢،٥٩٢ االستعماالت الوسيطة
٢٩،٠٩١ ٢٧،٠٨١ ٢٦،٤٨٨ ٢٦،٢٨٤ ٢٥،٩٥٠ ٢٥،٤٧٨ االستهالك النهائي

 ٥،٤٧٥ ٥،٣١٤ ٥،٢٦٨ ٥،٩٥١ ٧،٤٢٧ ٧،١٤٦ تتكوين الرأسمال الثاب
 ٣،٣١٩ ٢،٩٧٣ ٢،٥٧٣ ٢،٦٤٠ ٢،٦٧٥ ٢،٧١٢ التصدير

 ٣٥٧- ٦٠٨ ١٦٠- ٢١- ١- ٦٠- تسوية/ تغير في المخزون ال
٥٠،٣٦٢ ٤٨،١٣١ ٤٦،٥١٧ ٤٦،٦٢٥ ٤٨،٣٩١ ٤٧،٨٦٦ مجموع الموارد= مجموع االستعماالت 

٣٣،٥٨١ ٣١،٨٢٩ ٣١،٦٤٦ ٣١،٢٩٥ ٣١،٧٢١ ٣٠،٦٠٦ اإلنتاج التجارة
 ٩،٦٩٦ ١٠،٢٥١ ٩،٠٢٧ ٩،٢٠٧ ١٠،٤١٤ ١١،٢٦٦ اإلستيراد

 ٢،٥٤٤ ١،٨١٩ ١،٩٣٩ ٢،١٨١ ٢،٢٠١ ١،٩٠٥ ستوردةالرسوم على السلع الم
 ٤،٥٤١ ٤،٢٣٣ ٣،٩٠٥ ٣،٩٤٣ ٤،٠٥٥ ٤،٠٨٨ *إنتاج القطاع التجارة

  
 مليار ليرة لبنانية                                                                            األحجام المقيمة بأسعار السنة السابقة) ب

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨  نوع العملية
١٢،٤٧١ ١٢،٨٤٥ ١٢،٠٤٠ ١٢،٢٠١ ١٢،٩٩٦  االستعماالت الوسيطة
٢٧،٩٩١ ٢٧،٨١١ ٢٦،٥٩٤ ٢٦،٢٠٤ ٢٥،٩٣٢  االستهالك النهائي

 ٥،٤٣٢ ٥،٦٦٥ ٥،٦٠٩ ٦،١٠١ ٧،٤٠٤  تتكوين الرأسمال الثاب
 ٣،٣٩٤ ٣،١٠٣ ٢،٦٢٧ ٢،٧٥٠ ٢،٧٨٠  التصدير

 ٣٦٧- ٦٢٩ ١٦٧- ٢٣- ٠  تسوية/ التغير في المخزون 
٤٨،٩٢٠ ٥٠،٠٥٣ ٤٦،٧٠٢ ٤٧،٢٣٤ ٤٩،١١٣   مجموع الموارد= مجموع االستعماالت 
٣٢،٦٧٨ ٣٢،٥١٣ ٣٢،٠٠٩ ٣١،٧٥٠ ٣١،٦٦٢  اإلنتاج ما عدا التجارة

١٠،٠٤٦ ١٠،٩٦٩ ٨،٧٩٢ ٩،٥٩٠ ١١،٣٩٠  اإلستيراد
 ١،٧٣٧ ٢،٣٣٥ ٢،٠٣٨ ١،٩٩٩ ١،٩٨٦  الرسوم على السلع المستوردة

 ٤،٤٥٩ ٤،٢٣٦ ٣،٨٦٤ ٣،٨٩٥ ٤،٠٧٥   *نتاج القطاع التجارةإ
       دمات تجاريةختصدير + الهوامش التجارية *=

 



 ١٠٧

 )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  

  المنتجات الزراعية ١,١
  
   مليار ليرة لبنانية                                                                                         القيمة باألسعار الجارية) آ

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع العملية
 ٨٩٣ ٨٤٣ ٨٦٥ ٨٦٨ ٩٣٧ ١٠٦٨ االستعماالت الوسيطة
 ١،٥٥٩ ١،٤٦٧ ١،٤٩٦ ١،٥٢٨ ١،٥٨١ ١٦٦٣ االستهالك النهائي

      ٠  تتكوين الرأسمال الثاب
 ٢٠٣ ٢١٧ ١٩٩ ٢٤٠ ٢٧٣ ٣٠٦ التصدير

 ٢٠- ٢٠ - - - - تسوية/ التغير في المخزون 
 ٢،٦٣٥ ٢،٥٤٧ ٢،٥٦١ ٢،٦٣٦ ٢،٧٩١ ٣٠٣٧ مجموع الموارد= مجموع االستعماالت 
 ١،٥٠٣ ١،٤٠٧ ١،٤٩٨ ١،٤٦٨ ١،٤٦٥ ١٥٥١ اإلنتاج ما عدا التجارة

 ٥٠٩ ٥٤٤ ٤٩١ ٥٣٨ ٦١٩ ٧٢٧ اإلستيراد
 ٧٥ ٧٨ ٧٦ ٥٧ ٧٥ ٦٧ الرسوم على السلع المستوردة

 ٥٤٨ ٥١٨ ٤٩٦ ٥٧٤ ٦٣١ ٦٩٢ الهوامش التجارية
 
 مليار ليرة لبنانية                                                                             مة بأسعار السنة السابقةاألحجام المقي) ب

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨   نوع العملية
 ٨٦٥ ٨٥١ ٨٦٤ ٩٤٩ ١،٠١٤  االستعماالت الوسيطة
 ١،٤٩٧ ١،٤٩٥ ١،٥٥٤ ١،٦٢٢ ١،٦٨٢  االستهالك النهائي

  - - - - -  تتكوين الرأسمال الثاب
 ٢١٨ ٢٢٦ ٢١٢ ٢٥٢ ٢٦٦  التصدير

 ٢٢- ٢١ - - -  تسوية/ التغير في المخزون 
 ٢،٥٥٩ ٢،٥٩٤ ٢،٦٣٠ ٢،٨٢٣ ٢،٩٦٣   مجموع الموارد= مجموع االستعماالت 
 ١،٤١٦ ١،٤٢٢ ١،٤٨١ ١،٥٤٠ ١،٥٣١  ةاإلنتاج ما عدا التجار

 ٥٤٠ ٥٩٧ ٥١٦ ٥٧٥ ٧٠٢  اإلستيراد
 ٧٤ ٩٧ ٥٥ ٦٤ ٦٣  الرسوم على السلع المستوردة

 ٥٢٩ ٤٧٨ ٥٧٧ ٦٤٣ ٦٦٧   الهوامش التجارية
   



 ١٠٨

  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  

   المنتجات الحيوانية١,٢
   
   مليار ليرة لبنانية                                                                                         ةالقيمة باألسعار الجاري) آ

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع العملية
 ٥١٨ ٤٧٦ ٤٥٧ ٤٧٥ ٥١٥ ٥١٧ االستعماالت الوسيطة
 ٤٧٣ ٥١٠ ٤٩٠ ٤٥٣ ٤٣٥ ٤١٩ االستهالك النهائي
 ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ٢  ابتالثتكوين الرأسمال 

 ٢٣ ١٨ ١٥ ١٧ ٢٥ ٢٥ التصدير
 ٠ ٣٠ ٠ ٠ ٢١- ٠ تسوية/ التغير في المخزون 

 ١،٠٣٢ ١،٠٥٣ ٩٨٠ ٩٦٣ ٩٧٣ ٩٦٣ مجموع الموارد= مجموع االستعماالت 
 ٥١٧ ٥٢٩ ٥٣٧ ٥٣١ ٥٢٠ ٥٠٠ اإلنتاج ما عدا التجارة

 ٣٠٤ ٢٩٨ ٢٤٠ ٢٥٢ ٢٧٢ ٣٠٠ اإلستيراد
 ٤ ٤ ١٠ ١١ ١٥ ١٠  المستوردةالرسوم على السلع
 ٢٠٧ ٢٢٢ ١٩٢ ١٧٠ ١٦٦ ١٥٤ الهوامش التجارية

    
 مليار ليرة لبنانية                                                                             مة بأسعار السنة السابقةاألحجام المقي) ب

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع العملية
 ٥٢٢ ٤٩٥ ٤٩٢ ٥٢٨ ٥٠٤  تعماالت الوسيطةاالس

 ٥٢٤ ٥٢١ ٥٠٣ ٤٦٢ ٤٤٠  االستهالك النهائي
 ١٩ ٢٢ ١٨ ١٦ ١٩  تتكوين الرأسمال الثاب

 ٢٧ ٢٠ ٢١ ١٧ ٢٦  التصدير
 ٠ ٣٠ ٠ ٠ ٢٠-  تسوية/ التغير في المخزون 

 ١،٠٩٢ ١،٠٨٨ ١،٠٣٤ ١،٠٢٣ ٩٦٨   مجموع الموارد= مجموع االستعماالت 
 ٥٦٤ ٥٤٤ ٥٩٣ ٥٢٨ ٥٣٢  ما عدا التجارةاإلنتاج 
 ٣٠٦ ٣٠٨ ٢٣٥ ٣٠٤ ٢٦٧  اإلستيراد

 ٣ ١٤ ٩ ١٦ ٩  الرسوم على السلع المستوردة
 ٢١٩ ٢٢٢ ١٩٦ ١٧٥ ١٦٠   الهوامش التجارية



 ١٠٩

  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  

  الطاقة والمياه ١,٣
   
   مليار ليرة لبنانية                                                                                         القيمة باألسعار الجارية) آ

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع العملية
 ٢،٣١٩ ٢،٠٠٩ ٢،١١٧ ١،٦٦٦ ١،٤٨٩ ١،٦١٦ االستعماالت الوسيطة
 ١،٧٩١ ١،٥٥١ ١،٤٩٨ ١،٤٩٥ ١،٤٣٢ ١،٣٩٨ االستهالك النهائي

        وين الرأسمال الثابتتك
 ٧ ٢ ٢ ٠ ١ ١ التصدير

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تسوية/ التغير في المخزون 
 ٤،١١٧ ٣،٥٦٢ ٣،٦١٧ ٣،١٦٢ ٢،٩٢٢ ٣،٠١٥ مجموع الموارد= مجموع االستعماالت 
 ١،٢٣١ ١،١٣٢ ١،١٠١ ١،٠٦٧ ١،٠٥٧ ٩٣٠ اإلنتاج ما عدا التجارة

 ١،٥٥٣ ١،٥٤١ ١،٧٠٨ ١،٢٤٠ ١،٠٠٣ ١،٣٤٩ اإلستيراد
 ١،٠١٦ ٦٨٩ ٥٤٣ ٦٥٥ ٥٧٢ ٥٠٥ الرسوم على السلع المستوردة

 ٣١٨ ٢٠٠ ٢٦٥ ٢٠٠ ٢٨٩ ٢٣١ الهوامش التجارية
  
  
 مليار ليرة لبنانية                                                                             مة بأسعار السنة السابقةاألحجام المقي) ب

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ يةنوع العمل
 ٢،٠٦٦ ٢،١٤٠ ١،٦٥٤ ١،٤٩٩ ١،٦٦٢  االستعماالت الوسيطة
 ١،٥٨٣ ١،٥١٨ ١،٣٣٠ ١،٣٨٩ ١،٤٤١  االستهالك النهائي

        تتكوين الرأسمال الثاب
 ٨ ٢ ٢ ٠ ١  التصدير

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  تسوية/ التغير في المخزون 
 ٣،٦٥٧ ٣،٦٦٠ ٢،٩٨٦ ٢،٨٨٨ ٣،١٠٣   دمجموع الموار= مجموع االستعماالت 
 ١،١٦٨ ١،١٢٤ ١،٠٨٩ ١،٠٦١ ٩٦٣  اإلنتاج ما عدا التجارة

 ١،٥٧٤ ١،٨٢٥ ١،١٣٤ ١،٠٢٧ ١،٣٤٢  اإلستيراد
 ٦٩٠ ٥١٠ ٦٠٠ ٥٨٢ ٥٥٢  الرسوم على السلع المستوردة

 ٢٢٥ ٢٠١ ١٦٣ ٢١٨ ٢٤٧   الهوامش التجارية
  
  



 ١١٠

  )تابع( لخدماتاع وستعماالت والموارد للسلجداول اال. ١
  

   منتجات الصناعات الغذائية والزراعية١,٤
  
   مليار ليرة لبنانية                                                                                         القيمة باألسعار الجارية) آ

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع العملية
 ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٣٩ ٣٤٧ ٤١٠ ٤٢٠ االستعماالت الوسيطة
 ٤،٨٤٩ ٤،٥٦٣ ٤،٣٧٢ ٤،٥٣٠ ٤،٦٤٤ ٤،٥٩٣ االستهالك النهائي

 - - - - - -  تتكوين الرأسمال الثاب
 ١٦٦ ١٤٥ ١٣٠ ١١٨ ١٣٨ ١٧٤ التصدير

 ٦- ١٥ ٢٣- ٢١- ١٩ ٦٠- تسوية/ التغير في المخزون 
 ٥،٣٥٤ ٥،٠٧٠ ٤،٨١٩ ٤،٩٧٣ ٥،٢١٣ ٥،١٢٧ مجموع الموارد= مجموع االستعماالت 
 ٢،٨٩٧ ٢،٦٨٧ ٢،٦٤١ ٢،٧٢٣ ٢،٨٠٥ ٢،٧٨٦ اإلنتاج ما عدا التجارة

 ١،٠٩٠ ١،٠٧٢ ٩٧٤ ١،٠٦٨ ١،٢٧٤ ١،٢٦٩ اإلستيراد
 ٣٩٦ ٤١٣ ٣٧٠ ٣٨٣ ٣٦٣ ٣٠٤ الرسوم على السلع المستوردة

 ٩٧١ ٨٩٨ ٨٣٤ ٧٩٩ ٧٧١ ٧٦٧ الهوامش التجارية
 
 

 مليار ليرة لبنانية                                                                             مة بأسعار السنة السابقةاألحجام المقي) ب
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع العملية

 ٣٦٢ ٣٥٨ ٣٦٥ ٤١٠ ٤٣٩  االستعماالت الوسيطة
 ٤،٨٤٨ ٤،٧١٨ ٤،٣٩٨ ٤،٥٥١ ٤،٧٠١  االستهالك النهائي

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  تتكوين الرأسمال الثاب
 ١٦٨ ١٥٣ ١٣٦ ١١٩ ١٤٣  التصدير

 ٧- ١٦ ٢٢- ٢٣- ٢٠  تسوية/ التغير في المخزون 
 ٥،٣٧١ ٥،٢٤٥ ٤،٨٧٨ ٥،٠٥٨ ٥،٣٠٤   مجموع الموارد= مجموع االستعماالت 
 ٢،٨٨١ ٢،٧٤٠ ٢،٧٣١ ٢،٨٦٤ ٢،٨٦٢  اإلنتاج ما عدا التجارة

 ١،١٣٠ ١،١٠٥ ١،٠٢٧ ١،١٥٥ ١،٣١٥  اإلستيراد
 ٣٨٥ ٥٠١ ٣٣١ ٢٧٤ ٣٣٨  السلع المستوردةالرسوم على 

 ٩٧٦ ٨٩٩ ٧٨٩ ٧٦٥ ٧٨٩   الهوامش التجارية
 
 
 
 



 ١١١

  )تابع( ستعماالت والموارد للسلع ولخدماتجداول اال. ١ 
  

   منتجات من النسيج والجلود واأللبسة١٫٥
  
   مليار ليرة لبنانية                                                                                         القيمة باألسعار الجارية) آ

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع العملية
 ٢٦٥ ٢٦٧ ٣٠٢ ٣١١ ٣٧٠ ٤١٠ االستعماالت الوسيطة
 ١،٥٧٣ ١،٤٦١ ١،٤٤٣ ١،٤١٩ ١،٤٤٢ ١،٣٨٠ االستهالك النهائي

 ٣ ٣ ٢ ٣ ٥ ٤ تتكوين الرأسمال الثاب
 ٢٩١ ٣١٥ ١٧١ ١٦١ ٢٤١ ٢٦٠ التصدير

 ٥٠ ٧٠ ٨٠-    تسوية/ التغير في المخزون 
 ٢،١٨٢ ٢،١١٦ ١،٨٣٨ ١،٨٩٤ ٢،٠٥٨ ٢،٠٥٤ مجموع الموارد= مجموع االستعماالت 
 ٥٨٣ ٥٥٣ ٥٦٥ ٥٦٢ ٦٣٠ ٧٠٠ اإلنتاج ما عدا التجارة

 ٧٩٣ ٨٤٣ ٦٤٥ ٦٩٩ ٨٧٨ ٨٨٦ اإلستيراد
 ١٦٢ ١٠١ ١٦٩ ١٨١ ١٩١ ١٦٦ الرسوم على السلع المستوردة

 ٦٤٤ ٦١٩ ٤٥٩ ٤٥٢ ٣٥٩ ٣٠١ لهوامش التجاريةا
  
  
 مليار ليرة لبنانية                                                                             مة بأسعار السنة السابقةاألحجام المقي) ب

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع العملية
 ٢٧١ ٣٣٤ ٣٣٦ ٣٥١ ٣٩٧  االستعماالت الوسيطة
 ١،٤٨٤ ١،٦١٤ ١،٤٣٨ ١،٣٧٤ ١،٤٠١  االستهالك النهائي

 ٣ ٤ ٣ ٣ ٥  تتكوين الرأسمال الثاب
 ٢٩٨ ٣٣٦ ١٧٦ ١٧٤ ٢٧٣  التصدير

 ٥٣ ٨٠ ٨٢-    تسوية/ التغير في المخزون 
 ٢،١٠٩ ٢،٣٦٧ ١،٨٧١ ١،٩٠٣ ٢،٠٧٥   مجموع الموارد= مجموع االستعماالت 
 ٥٤٤ ٦٠٠ ٥٨٢ ٦٠٤ ٦٢٦  اإلنتاج ما عدا التجارة

 ٨٤٧ ٩٥٩ ٦٦٣ ٧٩٠ ٩٧٧  اإلستيراد
 ١٠١ ٢٥٢ ١٧٢ ١٧٢ ١٨٣  الرسوم على السلع المستوردة

 ٦١٦ ٥٥٧ ٤٥٤ ٣٣٧ ٢٨٩   الهوامش التجارية



 ١١٢

  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  

  يةلزفل من المعادن غير ا المنتجات ١٫٦
  
   مليار ليرة لبنانية                                                                                         ةالقيمة باألسعار الجاري) آ

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع العملية
 ١،١٩٤ ١،١٦٨ ١،٢٥٥ ١،٣١٥ ١،٥١١ ١،٥٢٤ االستعماالت الوسيطة
 ٥٦ ٥٥ ٥٤ ٥٤ ٥٣ ٥٢ االستهالك النهائي

 ٢٣ ٢٧ ٢٤ ٢٧ ٣١ ٣١  بتأسمال الثاتكوين الر
 ١٠٨ ٩١ ٧٩ ٩٠ ٧٨ ٧٠ التصدير

 ١٨- ٤٦     تسوية/ التغير في المخزون 
 ١،٣٦٢ ١،٣٨٧ ١،٤١٢ ١،٤٨٦ ١،٦٧٢ ١،٦٧٧ مجموع الموارد= مجموع االستعماالت 
 ٨١٣ ٨٢٥ ٨٥٩ ٩٢٠ ١،٠٤٠ ٩٧٩ اإلنتاج ما عدا التجارة

 ٣٦١ ٣٨٢ ٣٤١ ٣٤١ ٣٩٦ ٤٧٧ اإلستيراد
 ٩٩ ٧١ ٩٢ ١٠١ ١١٠ ٩٢ رسوم على السلع المستوردةال

 ٨٩ ١٠٩ ١٢١ ١٢٥ ١٢٧ ١٢٩ الهوامش التجارية
  
  
 مليار ليرة لبنانية                                                                             مة بأسعار السنة السابقةاألحجام المقي) ب

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع العملية
 ١،١٨١ ١،٣٢٣ ١،٢٤٩ ١،٣٦٣ ١،٥٨٤  االستعماالت الوسيطة
 ٥٧ ٦٤ ٥٨ ٥٧ ٥٧  االستهالك النهائي

 ٢٢ ٣١ ٢٥ ٢٨ ٣٤  تتكوين الرأسمال الثاب
 ١٠٨ ٩٨ ٨٥ ٩٨ ٧٨  التصدير

 ١٨- ٥٠     تسوية/ التغير في المخزون 
 ١،٣٥٠ ١،٥٦٦ ١،٤١٧ ١،٥٤٦ ١،٧٥٣   مجموع الموارد= مجموع االستعماالت 
 ٨٠٤ ٩١٩ ٨٥٣ ٩٦٦ ١،٠٨٧  اإلنتاج ما عدا التجارة

 ٣٧١ ٤١١ ٣٤٩ ٣٦١ ٤٣٥  اإلستيراد
 ٦٩ ١١٠ ١٠٣ ١٠٠ ٨٤  الرسوم على السلع المستوردة

 ١٠٦ ١٢٥ ١١٢ ١١٩ ١٤٧   الهوامش التجارية



 ١١٣

  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  

   والتجهيزات واآلالت  الفلزيةن  من المعاد المنتجات ١٫٧
  
   مليار ليرة لبنانية                                                                                         القيمة باألسعار الجارية) آ

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع العملية
 ١،٦٤٠ ١،٦٢٥ ١،٦٧٩ ١،٨١٦ ٢،٢٧٤ ٢،٢٩٩ االستعماالت الوسيطة
 ١،٦٣٤ ١،٤٦٨ ١،٤٤٢ ١،٥٧٠ ١،٧١٦ ١،٧٩٣ االستهالك النهائي

 ١،١٧٢ ١،٠٧٤ ١،١١٥ ١،٣٨٠ ١،٧٨٣ ١،٨٩٥ تتكوين الرأسمال الثاب
 ٦٧٢ ٦٥٣ ٤٢٢ ٤٤٣ ٤٥٠ ٤٧٠ التصدير

 ٢٧٧- ٣٣٣ ٥٧- ٠ ٠ ٠ تسوية/ التغير في المخزون 
 ٤،٨٤١ ٥،١٥١ ٤،٦٠٠ ٥،٢٠٩ ٦،٢٢٣ ٦،٤٥٦ مجموع الموارد= مجموع االستعماالت 
 ١،٠٢٢ ١،٠٣٢ ١،٠٢١ ١،٢٢٦ ١،٤٠٨ ١،٤٢٤ اإلنتاج ما عدا التجارة

 ٢،٨٤٧ ٣،٣٢٢ ٢،٦٩٧ ٢،٩٩٤ ٣،٦٩٧ ٣،٩٦١ اإلستيراد
 ٥٤٧ ٣٤٠ ٤٦٢ ٥٣٧ ٦٠٠ ٥٤٧ الرسوم على السلع المستوردة

 ٤٢٤ ٤٥٧ ٤٢٠ ٤٥٢ ٥١٩ ٥٢٤ الهوامش التجارية
  
  
 مليار ليرة لبنانية                                                                             لسابقةمة بأسعار السنة ااألحجام المقي) ب

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع العملية
 ١،٦٤٤ ١،٧٧١ ١،٧٢٣ ١،٩٩٤ ٢،٤٧٠  االستعماالت الوسيطة
 ١،٤٨٤ ١،٥٩٣ ١،٥٤٨ ١،٥٥٨ ١،٦٣٢  االستهالك النهائي

 ١،١٦٦ ١،٢١٤ ١،٢٤٠ ١،٤٣٩ ١،٨٨٦  تأسمال الثابتكوين الر
 ٦٨٦ ٦٩٣ ٤٣٣ ٤٨٨ ٤٧٤  التصدير

 ٢٨٠- ٣٣٨ ٦٣- ٠ ٠  تسوية/ التغير في المخزون 
 ٤،٦٩٩ ٥،٦٠٩ ٤،٨٨٠ ٥،٤٧٩ ٦،٤٦٢   مجموع الموارد= مجموع االستعماالت 
 ١،٠٢٧ ١،٠٧٩ ١،٠٥٣ ١،٣١٨ ١،٤٦٩  اإلنتاج ما عدا التجارة

 ٢،٩٦٦ ٣،٤٣٤ ٢،٨٨٦ ٣،١٧٦ ٣،٩٤٩  اإلستيراد
 ٢٨٧ ٥٨٧ ٥١٩ ٥٢١ ٥٢٨  الرسوم على السلع المستوردة

 ٤٢٠ ٥٠٩ ٤٢٢ ٤٦٥ ٥١٥   الهوامش التجارية



 ١١٤

  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  

   والمواد الكيماوية والمطاط   من الخشبالمنتجات ١٫٨
  
   مليار ليرة لبنانية                                                                                         القيمة باألسعار الجارية) آ

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع العملية
 ١،٤٢٢ ١،٣٩٠ ١،٤٣٢ ١،٤٣٠ ١،٥٦٨ ١،٦٢٧ االستعماالت الوسيطة
 ١،١٢٢ ١،٠٤١ ١،٠٠٦ ١،٠٨٤ ١،١٠١ ١،٠١٥ االستهالك النهائي
 ١٤٣ ١٣٨ ١١٧ ١٣٢ ١٧٥ ١٧٣  الثابتتكوين الرأسمال

 ٣٠٣ ٢٣٤ ٢٠٤ ٢٠٨ ٢٠١ ١٧٩ التصدير
 ٥٠- ٦٠     تسوية/ التغير في المخزون 

 ٢،٩٤٠ ٢،٨٦٤ ٢،٧٥٩ ٢،٨٥٤ ٣،٠٤٥ ٢،٩٩٣ مجموع الموارد= مجموع االستعماالت 
 ٩٠٢ ٩١٠ ٩٣٧ ٩٠٢ ٩٥٦ ٩٧٣ اإلنتاج ما عدا التجارة

 ١،٦٧٠ ١،٦٥٦ ١،٤٦٨ ١،٥٥٢ ١،٦٤٤ ١،٦١٨ اإلستيراد
 ١٦٦ ٧٦ ١٤١ ١٦٧ ١٨٤ ١٣٧ الرسوم على السلع المستوردة

 ٢٠١ ٢٢١ ٢١٤ ٢٣٣ ٢٥٩ ٢٦٦ الهوامش التجارية
  
  
 يةمليار ليرة لبنان                                                                             مة بأسعار السنة السابقةاألحجام المقي) ب

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع العملية
 ١،٤٢٤ ١،٥٣٣ ١،٤١٣ ١،٥٨٠ ١،٦٥٤  االستعماالت الوسيطة
 ١،٠٦٤ ١،٠٩٨ ١،٠٥٣ ١،٠٩٧ ١،١٠٣  االستهالك النهائي

 ١٣٦ ١٤٨ ١٢٦ ١٤٩ ١٨٨  تتكوين الرأسمال الثاب
 ٢٩٧ ٢٥٠ ٢١٤ ٢٢٠ ٢٠٢  التصدير

 ٥١- ٦٢     تسوية/ التغير في المخزون 
 ٢،٨٧٠ ٣،٠٩٣ ٢،٨٠٥ ٣،٠٤٦ ٣،١٤٦   مجموع الموارد= مجموع االستعماالت 
 ٨٨٥ ٩٧٤ ٩٥٩ ٩٥١ ٩٩٩  اإلنتاج ما عدا التجارة

 ١،٦٨٨ ١،٧٢١ ١،٤٥٣ ١،٦٥١ ١،٧٢٤  اإلستيراد
 ٧٧ ١٦٥ ١٥٧ ١٨٥ ١٤٦  الرسوم على السلع المستوردة

 ٢٢١ ٢٣٢ ٢٣٧ ٢٥٩ ٢٧٧   الهوامش التجارية



 ١١٥

  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع واالجداول . ١
  

   المفروشات١٫٩
  
   مليار ليرة لبنانية                                                                                         القيمة باألسعار الجارية) آ

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع العملية
 ٢٣ ٢٢ ٢٤ ٢٧ ٢٨ ٢٧ االستعماالت الوسيطة
 ٢١٥ ٢١١ ٢٠٧ ١٩٩ ٢٧٧ ٢٧٥ االستهالك النهائي

 ٢٤٠ ٢٣٦ ٢٣٣ ٢٦٤ ٢٨٥ ٢٧٠ تتكوين الرأسمال الثاب
 ٣١ ٣٠ ٢٢ ١٧ ١٥ ١٤ التصدير

        تسوية/ التغير في المخزون 
 ٥٠٩ ٥٠٠ ٤٨٦ ٥٠٧ ٦٠٤ ٥٨٦ مجموع الموارد= مجموع االستعماالت 
 ٣٣٧ ٣٣٧ ٣٣٤ ٣٤٤ ٤٢٨ ٤٠٥ اإلنتاج ما عدا التجارة

 ٩٣ ٩٥ ٨١ ٨٧ ٩٦ ٩٢ اإلستيراد
 ٣٤ ٢٥ ٢٧ ٣١ ٣٤ ٣١ الرسوم على السلع المستوردة

 ٤٥ ٤٤ ٤٤ ٤٥ ٤٥ ٥٨ الهوامش التجارية
  
  
 ر ليرة لبنانيةمليا                                                                             مة بأسعار السنة السابقةاألحجام المقي) ب

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع العملية
 ٢٣ ٢٨ ٢٧ ٢٩ ٣٠  االستعماالت الوسيطة
 ٢١٤ ٢٢٧ ٢١٨ ٢٠٥ ٢٨١  االستهالك النهائي

 ٢٦٥ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٨٥ ٣٠٤  تتكوين الرأسمال الثاب
 ٣٥ ٣٢ ٢٣ ٢٠ ١٤  التصدير

        تسوية/ التغير في المخزون 
 ٥٣٦ ٥٣٨ ٥٢٠ ٥٣٩ ٦٢٨   مجموع الموارد= مجموع االستعماالت 
 ٣٥٩ ٣٥٨ ٣٥١ ٣٧٥ ٤٣١  اإلنتاج ما عدا التجارة

 ١٠٣ ١٠١ ٩٠ ٩٤ ١٠٢  اإلستيراد
 ٢٧ ٣٤ ٣٢ ٣٣ ٣٤  الرسوم على السلع المستوردة

 ٤٦ ٤٥ ٤٦ ٣٧ ٦١   الهوامش التجارية



 ١١٦

  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  

   األخرىتجاتالمن ١٫١٠
  
   مليار ليرة لبنانية                                                                                         القيمة باألسعار الجارية) آ

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع العملية
 ١٤٨ ١٥٦ ١٤٣ ١٧٠ ١٧٠ ١٧٢ االستعماالت الوسيطة
 ٧٦٨ ٧١٢ ٥٩٢ ٦٤٦ ٦٩٥ ٧٣٣ االستهالك النهائي

 ١٣٧ ١٤٢ ١٠٨ ١٢٤ ١٤٤ ١٧٥  تتكوين الرأسمال الثاب
 ٤٤٥ ٣٣٨ ٣٣٧ ٢٦٦ ٢٦٣ ٢٥٩ التصدير

 ٣٥- ٣٥ ٠ ٠ ٠ ٠ تسوية/ التغير في المخزون 
 ١،٤٦٣ ١،٣٨٣ ١،١٨٠ ١،٢٠٥ ١،٢٧٢ ١،٣٤٠ مجموع الموارد= مجموع االستعماالت 
 ٧٠٠ ٦٣٨ ٥٤٤ ٥١٣ ٤٩٩ ٤٩٠ اإلنتاج ما عدا التجارة

 ٤٧٦ ٤٩٦ ٣٨٣ ٤٣٦ ٥٣٣ ٥٨٧ اإلستيراد
 ٤٥ ٢٢ ٤٩ ٥٨ ٥٧ ٤٦ الرسوم على السلع المستوردة

 ٢٤٢ ٢٢٧ ٢٠٤ ١٩٨ ١٨٣ ٢١٧ الهوامش التجارية
  
 يرة لبنانيةمليار ل                                                                             مة بأسعار السنة السابقةاألحجام المقي) ب

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع العملية
 ١٧٤ ١٥٩ ١٨٣ ١٥٠ ١٧٧  االستعماالت الوسيطة
 ٧٨١ ٧٤٥ ٦٣٣ ٦٨٢ ٧١٣  االستهالك النهائي

 ١٣٩ ١٤٩ ١٢٣ ١٢٣ ١٥٢  تتكوين الرأسمال الثاب
 ٤٧٧ ٣٦٤ ٣٣٢ ٢٨٣ ٣١٥  التصدير

 ٤٣- ٣٢ ٠ ٠ ٠  تسوية/ التغير في المخزون 
 ١،٥٢٨ ١،٤٤٩ ١،٢٧٢ ١،٢٣٧ ١،٣٥٦   مجموع الموارد= ع االستعماالت مجمو

 ٧٣٣ ٦٢٩ ٥٦٤ ٥٤٥ ٥١٣  اإلنتاج ما عدا التجارة
 ٥٢٢ ٥٠٧ ٤٣٧ ٤٥٧ ٥٧٨  اإلستيراد

 ٢٣ ٦٥ ٥٩ ٥٣ ٤٨  الرسوم على السلع المستوردة
 ٢٥٠ ٢٤٩ ٢١١ ١٨٢ ٢١٧   الهوامش التجارية



 ١١٧

  )تابع( لخدماتالسلع وستعماالت والموارد لجداول اال. ١
  

   األبنية واألشغال العامة١٫١١
  
   مليار ليرة لبنانية                                                                                         القيمة باألسعار الجارية) آ

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع العملية
        االستعماالت الوسيطة
        االستهالك النهائي

 ٣،٧٣٩ ٣،٦٧٦ ٣،٦٥١ ٤،٠٠٣ ٤،٩٨٧ ٤،٥٩٦ تتكوين الرأسمال الثاب
        التصدير

        تسوية/ التغير في المخزون 
 ٣،٧٣٩ ٣،٦٧٦ ٣،٦٥١ ٤،٠٠٣ ٤،٩٨٧ ٤،٥٩٦ مجموع الموارد= مجموع االستعماالت 
 ٣،٧٣٩ ٣،٦٧٦ ٣،٦٥١ ٤،٠٠٣ ٤،٩٨٧ ٤،٥٩٦ اإلنتاج ما عدا التجارة

        اإلستيراد
        الرسوم على السلع المستوردة

             الهوامش التجارية
  
  
 مليار ليرة لبنانية                                                                             مة بأسعار السنة السابقةاألحجام المقي) ب

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع العملية
        االستعماالت الوسيطة
        االستهالك النهائي

 ٣،٦٨٤ ٣،٨٤٥ ٣،٨٢٢ ٤،٠٥٨ ٤،٨١٤  تتكوين الرأسمال الثاب
        التصدير

        تسوية/ التغير في المخزون 
 ٣،٦٨٤ ٣،٨٤٥ ٣،٨٢٢ ٤،٠٥٨ ٤،٨١٤   مجموع الموارد= مجموع االستعماالت 

 ٣،٦٨٤ ٣،٨٤٥ ٣،٨٢٢ ٤،٠٥٨ ٤،٨١٤  عدا التجارةاإلنتاج ما 
        اإلستيراد

        الرسوم على السلع المستوردة
             الهوامش التجارية



 ١١٨

  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  

   النقل والمواصالت١٫١٢
  
   مليار ليرة لبنانية                                                                                         القيمة باألسعار الجارية) آ

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع العملية
 ١،٤٢٧ ١،٢٩٣ ١،٢٤٤ ٩٠٢ ٦٥٢ ٧٠٧ االستعماالت الوسيطة
 ١،٦٨٨ ١،٥٦٥ ١،٤٩٩ ١،٢٨٦ ١،١٦٢ ١،١٥٧ االستهالك النهائي

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  تتكوين الرأسمال الثاب
 ١٦٨ ١٦٢ ٢٦٧ ٣١٧ ٢١٩ ١٤٠ التصدير

        تسوية/ التغير في المخزون 
 ٣،٢٨٣ ٣،٠١٩ ٣،٠١١ ٢،٥٠٥ ٢،٠٣٤ ٢،٠٠٤ مجموع الموارد= مجموع االستعماالت 
 ٣،٢٨٣ ٣،٠١٩ ٣،٠١١ ٢،٥٠٥ ٢،٠٣٤ ٢،٠٠٤ اإلنتاج ما عدا التجارة

        اإلستيراد
        الرسوم على السلع المستوردة

             الهوامش التجارية
  
  
 مليار ليرة لبنانية                                                                             مة بأسعار السنة السابقةاألحجام المقي) ب

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع العملية
 ١،٣٤٧ ١،٢٩٣ ١،٢٤٤ ٩٠٢ ٦٥٢  االستعماالت الوسيطة
 ١،٦٢٥ ١،٥٧٠ ١،٥٢٤ ١،٢٦٩ ١،١١٩  االستهالك النهائي

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  تتكوين الرأسمال الثاب
 ١٦٨ ١٦٢ ٢٦٧ ٣١٧ ٢١٩  التصدير

        تسوية/ التغير في المخزون 
 ٣،١٤١ ٣،٠٢٥ ٣،٠٣٦ ٢،٤٨٨ ١،٩٩٠   مجموع الموارد= مجموع االستعماالت 
 ٣،١٤١ ٣،٠٢٥ ٣،٠٣٦ ٢،٤٨٨ ١،٩٩٠  اإلنتاج ما عدا التجارة

        اإلستيراد
        الرسوم على السلع المستوردة

             الهوامش التجارية



 ١١٩

  )تابع( لخدماتاستعماالت والموارد للسلع وجداول اال. ١
  

    الخدمات التسويقية١٫١٣
  

   مليار ليرة لبنانية                                                                                         القيمة باألسعار الجارية) آ

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع العملية
 ٢،٦٤٠ ٢،٥٥٩ ٢،٤٩٠ ٢،٤٤٤ ٢،٤١٦ ٢،٢٠٥ االستعماالت الوسيطة
 ٨،٥٥٨ ٧،٩٤١ ٧،٩٦٠ ٧،٦٨٥ ٧،٣٨٥ ٧،٠٤٢ االستهالك النهائي

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تتكوين الرأسمال الثاب
 ٥٠ ٤٩ ٦٨ ٦٧ ٦٥ ٦٤ تصديرال

        تسوية/ التغير في المخزون 
 ١١،٢٤٨ ١٠،٥٤٩ ١٠،٥١٩ ١٠،١٩٦ ٩،٨٦٦ ٩،٣١١ مجموع الموارد= مجموع االستعماالت 
 ١١،٢٤٨ ١٠،٥٤٩ ١٠،٥١٩ ١٠،١٩٦ ٩،٨٦٦ ٩،٣١١ اإلنتاج ما عدا التجارة

        اإلستيراد
        الرسوم على السلع المستوردة

             مش التجاريةالهوا
  
  

 مليار ليرة لبنانية                                                                             مة بأسعار السنة السابقةاألحجام المقي) ب
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع العملية

 ٢،٥٩١ ٢،٥٦٠ ٢،٤٩١ ٢،٤٤٥ ٢،٤١٦  االستعماالت الوسيطة
 ٨،٠٤٩ ٨،٠٩٦ ٧،٩٠٨ ٧،٥٩٢ ٧،٣٢٣  االستهالك النهائي

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  تتكوين الرأسمال الثاب
 ٥٠ ٤٩ ٦٨ ٦٧ ٦٥  التصدير

        تسوية/ التغير في المخزون 
 ١٠،٦٩١ ١٠،٧٠٤ ١٠،٤٦٧ ١٠،١٠٣ ٩،٨٠٥   مجموع الموارد= مجموع االستعماالت 
 ١٠،٦٩١ ١٠،٧٠٤ ١٠،٤٦٧ ١٠،١٠٣ ٩،٨٠٥  اإلنتاج ما عدا التجارة

        اإلستيراد
        الرسوم على السلع المستوردة

             الهوامش التجارية
  
  
  
  
  



 ١٢٠

  بات السلع والخدماتجداول المدخالت والمخرجات لحسا. ٢
  

  
  :مالحظة 

وفق مفهوم المحليـة وبالتـالي فـإن أرقـام           جداول المدخالت والمخرجات  وضعت   - 
ـ           ك  االستيراد واالستهال  سب نفقـات   لم تشمل نفقات األسر في الخارج كمـا لـم تح

التعديالت . ألراضي اللبنانية كصادرات بل كاستهالك محلي     المسافرين األجانب على ا   
  مبينة في أسفل الجداولالواجب إدخالها لالنتقال إلى المعطيات بحسب المفهوم الوطني 

كل منها ينـتج مجموعـة      القطاعات الواردة في هذه الجداول هي متجانسة حيث أن            -
محددة من السلع أو الخدمات وكل مجموعة من السلع أو الخدمات ال تنـتج إال فـي                 

 .واحد من تلك القطاعات
  
 

  مليار ليرة لبنانية  باألسعار الجارية                                                                                  ١٩٩٧  سنة ٢,١
   نهائية استعماالت وسيطة التاستعما  

.    ١ الفرع
الزراعة

٢  .
الطاقة 
 والمياه

٣    .
الصناعة

٤    .
 البناء

٥    . 
النقل 

والمواصالت

٦  .
الخدمات 
األخرى

٧    .
 التجارة

٨  .
اإلدارة 
 العامة

االستهالك  المجموع
تكوين 

الرأسمال 
 لثابتا

التصدير
التغير في 
المخزون

مجموع 
االستعماالت

 ٤،٠٠٠   ٣٣١ ٢ ٢،٠٨١ ١،٥٨٦ ٠ ٠ ١١ ٠ ٥ ١،٣١٤ ٠ ٢٥٦  الزراعة. ١
 ٣،٠١٥   ١ ٠ ١،٣٩٨ ١،٦١٦ ٤٤ ٨ ٢٣٩ ٤٢٤ ١٧ ٢٧٨ ٥٩٥ ١١ الطاقة والمياه. ٢
٢٠،٢٣٢ ٦٠- ١،٤٢٦ ٢،٥٤٧ ٩،٨٤١ ٦،٤٧٨ ١٣٥ ٢٩٥ ٦٨٥ ١١ ٢،٢١٤ ٢،٨٣٠ ١٠٤ ٢٠٤ الصناعة .٣
 ٤،٥٩٦   ٠ ٤،٥٩٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ البناء .٤
 ٢،٠٠٤   ١٤٠ ٠ ١،١٥٧ ٧٠٧ ٣٠ ١١٤ ٤١٣ ١٥٠ ٠ ٠ ٠ ٠لمواصالتاالنقل و. ٥
 ٩،٣١١   ٦٤ ٠ ٧،٠٤٢ ٢،٢٠٥ ٩٨٤ ٤٥٨ ٣٦٣ ١٦٣ ١٠٤ ١٠٤ ٤ ٢٤ الخدمات األخرى. ٦
 ٧٥٠   ٧٥٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ التجارة. ٧
 ٣،٩٥٨   ٠ ٠ ٣،٩٥٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ مةاإلدارات العا. ٨

٤٧،٨٦٦   ٢،٧١٢ ١٢،٥٩٢٢٥،٤٧٨٧،١٤٥ ١،١٩٣ ١،٧١١٨٧٦ ٧٤٨ ٢،٣٤٠ ٤،٥٢٦ ٧٠٤ ٤٩٤ تاالستعماالمجموع 
     ٢٤،٠٠٨ ٢،٧٦٥ ٧،٥٩٩٥،١١٨ ١،٢٥٦ ٢،٢٥٦ ٣،٢٣٢ ٢٢٦ ١،٥٥٦ ضافةمالقيمة ال
     ٣٦،٦٠٠ ٣،٩٥٨ ٩،٣١١٥،٩٩٤ ٢،٠٠٤ ٤،٥٩٦ ٧،٧٥٨ ٩٣٠ ٢،٠٥٠ اإلنتاج

     ١١،٢٦٦       ٨،٨٩٠ ١،٣٤٩ ١،٠٢٧ االستيراد
      ٠  ١،٩٠٥-    ١،٣٢٣ ٥٠٥ ٧٧سوم على االستيرادرال

      ٠  ٣،٣٣٨-       ٢،٢٦٢ ٢٣١ ٨٤٦ الهوامش التجارية
     ٤٧،٨٦٦ ٣،٩٥٨ ٩،٣١١٧٥٠ ٢،٠٠٤ ٢٠،٢٣٢٤،٥٩٦ ٣،٠١٥ ٤،٠٠٠ مجموع الموارد

   
 ١٩٩٧لفروقات بين الحسابات المحلية والحسابات الوطنية سنة جدول ا

 الحسابات الوطنية اللبنانيين في الخارج المسافريننفقات  النفقات المحلية للمسافرين األجانب  المحليةالحسابات 

 ١١،٥٣٢ ٢٦٦    ١١،٢٦٦  االستيراد
 ٣،٣٢٩   ٦١٧ ٧١٢ ٢ التصدير
 ٢٥،١٢٧ ٢٦٦ ٦١٧- ٢٥،٤٧٨ االستهالك



 ١٢١

 )تابع (جداول المدخالت والمخرجات لحسابات السلع والخدمات. ٢
  

  مليار ليرة لبنانية                             باألسعار الجارية                                                    ١٩٩٨سنة )   آ٢,٢
    نهائية استعماالت وسيطة استعماالت  

.    ١ الفرع
اعةالزر

٢  .
 الطاقة
 والمياه

٣    .
الصناعة

٤    .
 البناء

٥    . 
النقل 

والمواصالت

٦  .
الخدمات

٧    .
 التجارة

٨  .
تكوين االستهالكالمجموع اإلدارة

الرأسمال
تغير التصدير

المخزون
مجموع 
االستعمال

 ٣،٧٦٣ ٢١- ٢٩٩ ١٩ ٢،٠١٥ ١،٤٥٢ ٠ ٠ ١١ ٠ ٥ ١،٢٢٥ ٠ ٢١١  الزراعة. ١
 ٢،٩٢٢   ١ ٠ ١،٤٣٢ ١،٤٨٩ ٣١ ٧ ٢٣١ ٣٧٨ ١٦ ٢٦١ ٥٥٦ ٩ الطاقة والمياه. ٢
٢٠،٠٨٧ ١٩ ١،٣٨٦ ٢،٤٢٢ ٩،٩٢٩ ٦،٣٣٠ ١٥٠ ٢٨٣ ٦٧٨ ١٠ ٢،١٦٤ ٢،٧٤٦ ١٠٢ ١٩٦ الصناعة .٣
 ٤،٩٨٧   ٠ ٤،٩٨٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ البناء .٤
 ٢،٠٣٤   ٢١٩ ٠ ١،١٦٣ ٦٥٢ ١٦ ١٠٦ ٣٩٩ ١٣٢ ٠ ٠ ٠ ٠لمواصالتاالنقل و. ٥
 ٩،٨٦٦   ٦٥ ٠ ٧،٣٨٥ ٢،٤١٦ ١٠٣٤ ٥٢٠ ٤٢١ ١٨٢ ١٢٣ ١٠٨ ٤ ٢٤ الخدمات األخرى. ٦
 ٧٠٦   ٧٠٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ التجارة. ٧
 ٤،٠٢٦   ٠ ٠ ٤،٠٢٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اإلدارات العامة. ٨

٤٨،٣٩١ ١- ٢،٦٧٥ ١٢،٣٤٠٢٥،٩٥٠٧،٤٢٧ ١،٢٣٢ ١،٧٤٠٩١٥ ٧٠١ ٢،٣٠٨ ٤،٣٤٠ ٦٦٢ ٤٤١ تمجموع االستعماال
     ٢٥،٦٣٨ ٢،٧٩٤ ٨،١٢٦٥،٣٤١ ١،٣٣٣ ٢،٦٧٩ ٣،٤٢٥ ٣٩٥ ١،٥٤٤ ضافةمالقيمة ال
     ٣٧،٩٧٧ ٤،٠٢٦ ٩،٨٦٦٦،٢٥٦ ٢،٠٣٤ ٤،٩٨٧ ٧،٧٦٥ ١٠٥٧ ١،٩٨٥ اإلنتاج

     ١٠،٤١٤       ٨،٥١٩ ١،٠٠٣ ٨٩٢ االستيراد
      ٠  ٢،٢٠١-    ١،٥٣٩ ٥٧٢ ٩٠يرادسوم على االسترال

      ٠  ٣،٣٤٩-       ٢،٢٦٣ ٢٨٩ ٧٩٧ الهوامش التجارية
     ٤٨،٣٩١ ٤،٠٢٦ ٩،٨٦٦٧٠٦ ٢،٠٣٤ ٢٠،٠٨٧٤،٩٨٧ ٢،٩٢٢ ٣،٧٦٣ مجموع الموارد

  

 ١٩٩٨جدول الفروقات بين الحسابات المحلية والحسابات الوطنية سنة 
 الحسابات الوطنية اللبنانيين في الخارج المسافريننفقات   المحلية للمسافرين األجانبالنفقات الحسابات المحلية  

 ١٠،٦٩٩ ٢٨٥   ١٠،٤١٤  داالستيرا
 ٣،٣٢٧   ٦٥٢ ٢،٦٧٥ التصدير
 ٢٥،٥٨٣ ٢٨٥ ٦٥٢- ٢٥،٩٥٠ االستهالك

  

  مليار ليرة لبنانية                                                                             ١٩٩٧سنة  بأسعار ١٩٩٨سنة )   ب٢,٢
    نهائية استعماالت وسيطة استعماالت  

.    ١ الفرع
الزراعة

الطاقة .  ٢
 والمياه

٣    .
الصناعة

٤    .
 البناء

النقل .     ٥
والمواصالت

٦  .
الخدمات

٧    .
 التجارة

٨  .
االستهالكالمجموع إلدارةا

تكوين 
الرأسمال

التصدير
تغير 
المخزون

مجموع 
االستعمال

 ٣،٩٣١ ٢٠- ٢٩٢ ١٩ ٢،١٢١ ١،٥١٧ ٠ ٠ ١٢  ٠ ٥ ١،٢٧٢ ٠ ٢٢٩  الزراعة. ١
 ٣،١٠٣   ١ ٠ ١،٤٤١ ١،٦٦٢ ٣٥ ٨ ٢٥٨ ٤٢١ ١٨ ٢٩١ ٦٢٠ ١١ الطاقة والمياه. ٢
٢٠،٧٢٥ ٢٠ ١،٤٩٧ ٢،٥٧٠ ٩،٨٨٨ ٦،٧٥٠ ١٦٠ ٢٩٩ ٧٢٥ ١٠ ٢،٣١٠ ٢،٩٣٠ ١٠٨ ٢٠٨ الصناعة .٣
 ٤،٨١٤   ٠ ٤،٨١٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ البناء .٤
 ١،٩٩٠   ٢١٩ ٠ ١،١١٩ ٦٥٢ ١٦ ١٠٥ ٣٩٨ ١٣٢ ٠ ٠ ٠ ٠لمواصالتاالنقل و. ٥
 ٩،٨٠٥   ٦٥ ٠ ٧،٣٢٣ ٢،٤١٦ ١٠٣٤ ٥٢٠ ٤٢١ ١٨٢ ١٢٣ ١٠٨ ٤ ٢٤ الخدمات األخرى. ٦
 ٧٠٦   ٧٠٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ التجارة. ٧
 ٤،٠٣٩   ٠ ٠ ٤،٠٣٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اإلدارات العامة. ٨

٤٩،١١٣ ٠ ٢،٧٨٠ ١٢،٩٩٦٢٥،٩٣٢٧،٤٠٤ ١،٢٤٥ ١،٨١٣٩٣١ ٧٤٦ ٢،٤٥٦ ٤،٦٠١ ٧٣٢ ٤٧٢ تمجموع االستعماال
     ٢٤،٧٢٧ ٢،٧٩٤ ٧،٩٩١٥،١٣٠ ١،٢٤٤ ٢،٣٥٨ ٣،٣٨٦ ٢٣١ ١،٥٩١ ضافةمالقيمة ال
     ٣٧،٧٢٣ ٤،٠٣٩ ٩،٨٠٥٦،٠٦١ ١،٩٩٠ ٤،٨١٤ ٧،٩٨٧ ٩٦٣ ٢،٠٦٣ اإلنتاج

     ١١،٣٩٠       ٩،٠٨٠ ١،٣٤٢ ٩٦٨ االستيراد
      ٠  ١،٩٨٦-    ١،٣٦٢ ٥٥٢ ٧٢سوم على االستيرادرال

      ٠  ٣،٣٧٠-       ٢،٢٩٥ ٢٤٧ ٨٢٨ الهوامش التجارية
     ٤٩،١١٣ ٣،٩٤٣ ٩،٨٠٥٧٠٦ ١،٩٩٠ ٢٠،٧٢٥٤،٨١٤ ٣،١٠٣ ٣،٩٣١ مجموع الموارد



 ١٢٢

 )تابع (جداول المدخالت والمخرجات لحسابات السلع والخدمات .٢
  

  مليار ليرة لبنانية                                                                                   باألسعار الجارية١٩٩٩سنة )  آ٢,٣
    نهائية استعماالت وسيطة استعماالت  

   . ١ الفرع
الزراعة

الطاقة .  ٢
 والمياه

٣    .
الصناعة

٤    .
 البناء

النقل .     ٥
والمواصالت

٦  .
الخدمات

٧    .
 التجارة

٨  .
االستهالكالمجموع اإلدارة

تكوين 
الرأسمال

التصدير
تغير 
المخزون

مجموع 
االستعمال

 ٣،٦٠٠ ٠ ٢٥٨ ١٩ ١،٩٨١ ١،٣٤٣ ٠ ٠ ١٠ ٠ ٣  ١،١٣٠ ٠ ١٩٩  الزراعة. ١

 ٣،١٦٢ ٠ ٠ ٠ ١،٤٩٥ ١،٦٦٦ ٣٣ ٧ ٢٥٠ ٤٩٣ ١٥ ٢٥٩ ٥٩٨ ١١ الطاقة والمياه. ٢

 ١٨،١٢٩ ٢١- ١،٣٠٤ ١،٩٣٠ ٩،٥٠٠ ٥،٤١٦ ١٢٩ ٢٤٥ ٦٦٦  ١١ ١،٦٤٦ ٢،٤٤٦ ٩٣ ١٧٩ الصناعة .٣

 ٤،٠٠٣ ٠ ٠ ٤،٠٠٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ البناء .٤

 ٢،٥٠٥ ٠ ٣١٧ ٠ ١،٢٨٦ ٩٠٢ ١٤ ١٤٨ ٥١٨ ٢٢٢ ٠ ٠ ٠ ٠مواصالتلاالنقل و. ٥

 ١٠،١٩٦ ٠ ٦٧ ٠ ٧،٦٨٥ ٢،٤٤٤ ١٠٤٤ ٤٨٩ ٤٦٧ ٢٣٠ ١٠٠ ١٠٥ ٤ ٢٥ الخدمات األخرى. ٦

 ٦٩٥ ٠ ٦٩٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ التجارة. ٧

 ٤،٣٣٧ ٠ ٠ ٠ ٤،٣٣٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اإلدارات العامة. ٨

 ٤٦،٦٢٥ ٢١- ٢،٦٤٠ ٥،٩٥١ ٢٦،٢٨٤ ١١،٧٧١ ١،٢٢٤ ٨٩١ ١،٨٩٠ ٩٥٤ ١،٧٦٤ ٣،٩٤٠ ٦٩٥ ٤١٤ تمجموع االستعماال

      ٢٥،٦٤٧ ٣،١١٣ ٥،٢٣٣ ٨،٣٠٦ ١،٥٥١ ٢،٢٣٩ ٣،٢٤٩ ٣٧٢ ١،٥٨٤ ضافةمالقيمة ال
      ٣٧،٤١٨ ٤،٣٣٧ ٦،١٢٣ ١٠،١٩٦ ٢،٥٠٥ ٤،٠٠٣ ٧،١٨٩ ١٠٦٧ ١،٩٩٩ اإلنتاج

      ٩،٢٠٧       ٧،١٧٨ ١،٢٤٠ ٧٨٩ االستيراد
      ٠   ٢،١٨١-    ١،٤٥٨ ٦٥٥ ٦٨سوم على االستيرادرال

      ٠   ٣،٢٤٨-       ٢،٣٠٤ ٢٠٠ ٧٤٤ الهوامش التجارية

      ٤٦،٦٢٥ ٤،٣٣٧ ٦٩٥ ١٠،١٩٦ ٢،٥٠٥ ٤،٠٠٣ ١٨،١٢٩ ٣،١٦٢ ٣،٦٠٠ مجموع الموارد
  

 ١٩٩٩جدول الفروقات بين الحسابات المحلية والحسابات الوطنية سنة 
 الحسابات الوطنية اللبنانيين في الخارج نفقات المسافرين النفقات المحلية للمسافرين األجانب بات المحليةاالحسا 
 ٩،٦١٧ ٤١٠   ٩،٢٠٧ االستيراد
 ٣،٤١٣   ٧٧٣ ٢،٦٤٠ التصدير
 ٢٥،٩٢١ ٤١٠ ٧٧٣- ٢٦،٢٨٤ االستهالك

  
  مليار ليرة لبنانية                                                                             ١٩٩٨ بأسعار سنة ١٩٩٩سنة )   ب٢,٣

    نهائية استعماالت وسيطة استعماالت  

.    ١ الفرع
الزراعة

الطاقة .  ٢
 والمياه

٣    .
الصناعة

٤    .
 البناء

النقل .     ٥
والمواصالت

٦  .
الخدمات

٧    .
 التجارة

٨  .
تكوين االستهالكالمجموع اإلدارة

الرأسمال
تغير التصدير

المخزون
مجموع 
االستعمال

 ٣،٨٤٥ ٠ ٢٦٩ ١٦ ٢،٠٨٤ ١،٤٧٧ ٠ ٠ ١١ ٠ ٤ ١،٢٤٥ ٠ ٢١٨  الزراعة. ١

 ٢،٨٨٨ ٠ ٠ ٠ ١،٣٨٩ ١،٤٩٩ ٣٣ ٦ ٢٢٤ ٤٤٢ ١٣ ٢٣٣ ٥٣٨ ١٠ الطاقة والمياه. ٢

 ١٨،٨٠٩ ٢٣- ١،٤٠٣ ٢،٠٢٧ ٩،٥٢٤ ٥،٨٧٨ ١٤٣ ٢٦٢ ٧٠٩ ١٢ ١،٧٦٤ ٢،٦٨٣ ١٠٣ ٢٠٣ الصناعة .٣

 ٤،٠٥٨ ٠ ٠ ٤،٠٥٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ البناء .٤

 ٢،٤٨٨ ٠ ٣١٧ ٠ ١،٢٦٩ ٩٠٢ ١٤ ١٤٨ ٥١٨ ٢٢٢ ٠ ٠ ٠ ٠لمواصالتاالنقل و. ٥

 ١٠،١٠٣ ٠ ٦٧ ٠ ٧،٥٩٢ ٢،٤٤٥ ١٠٤٤ ٤٩٠ ٤٤٧ ٢٣٠ ١٠٠ ١٠٥ ٤ ٢٥ الخدمات األخرى. ٦

 ٦٩٥ ٠ ٦٩٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ التجارة. ٧

 ٤،٣٤٧ ٠ ٠ ٠ ٤،٣٤٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اإلدارات العامة. ٨

 ٤٧،٢٣٤ ٢٣- ٢،٧٥٠ ٦،١٠١ ٢٦،٢٠٤ ١٢،٢٠١ ١،٢٣٤ ٩٠٦ ١،٩٠٨ ٩٠٦ ١،٨٨٠ ٤،٢٦٦ ٦٤٤ ٤٥٦ تمجموع االستعماال

      ٢٥،٤٤٣ ٣،١١٣ ٤،٩٨٨ ٨،١٩٥ ١،٥٨٢ ٢،١٧٨ ٣،٣٥٨ ٤١٧ ١،٦١٣ ضافةمالقيمة ال
      ٣٧،٦٤٤ ٤،٣٤٧ ٥،٨٩٥ ١٠،١٠٣ ٢،٤٨٨ ٤،٠٥٨ ٧،٦٢٤ ١٠٦١ ٢،٠٦٨ اإلنتاج

      ٩،٥٩٠       ٧،٦٨٤ ١،٠٢٧ ٨٧٩ االستيراد
      ٠   ١،٩٩٩-    ١،٣٣٧ ٥٨٢ ٨٠سوم على االستيرادرال

      ٠   ٣،٢٠١-       ٢،١٦٤ ٢١٨ ٨١٨ الهوامش التجارية

      ٤٧،٢٣٤ ٤،٣٤٧ ٦٩٥ ١٠،١٠٣ ٢،٤٨٨ ٤،٠٥٨ ١٨،٨٠٩ ٢،٨٨٨ ٣،٨٤٥ مجموع الموارد



 ١٢٣

  )تابع (جداول المدخالت والمخرجات لحسابات السلع والخدمات. ٢
  

  مليار ليرة لبنانية                                                                                   باألسعار الجارية٢٠٠٠سنة )  آ٢,٤
    نهائية ماالتاستع وسيطة استعماالت  

.    ١ الفرع
الزراعة

الطاقة .  ٢
 والمياه

٣    .
الصناعة

٤    .
 البناء

النقل .     ٥
والمواصالت

٦  .
الخدمات

٧    .
 التجارة

٨  .
االستهالكالمجموع اإلدارة

تكوين 
الرأسمال

التصدير
تغير 
المخزون

مجموع 
ستعمالاال

 ٣،٥٤١ ٠ ٢١٤ ١٩ ١،٩٨٦ ١،٣٢٢ ٠ ٠ ١٠ ٠ ٣ ١،١٠٩ ٠ ١٩٩  الزراعة. ١

 ٣،٦١٧ ٠ ٢ ٠ ١،٤٩٨ ٢،١١٧ ٣٣ ٩ ٢٧٦ ٦٩٩ ١٨ ٢٨٧ ٧٨١ ١٤ الطاقة والمياه. ٢

 ١٧،٠٩٤ ١٦٠- ١،٣٦٤ ١،٥٩٨ ٩،١١٦ ٥،١٧٥ ١٣٢ ٢١١ ٦٣٢ ١٣ ١،٥٣٤ ٢،٣٧٥ ٩٦ ١٨١ الصناعة .٣

 ٣،٦٥١ ٠ ٠ ٣،٦٥١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ البناء .٤

 ٣،٠١١ ٠ ٢٦٧ ٠ ١،٤٩٩ ١٢٤٤ ١١ ٢٠٥ ٦٥١ ٣٧٧ ٠ ٠ ٠ ٠لمواصالتاالنقل و. ٥

 ١٠،٥١٩ ٠ ٦٨ ٠ ٧،٩٦٠ ٢،٤٩٠ ١١٠٩ ٤١٥ ٤٥٨ ٢٧٩ ٩٦ ١٠٣ ٤ ٢٦ الخدمات األخرى. ٦

 ٦٥٨ ٠ ٦٥٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ التجارة. ٧

 ٤،٤٢٨ ٠ ٠ ٠ ٤،٤٢٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اإلدارات العامة. ٨

 ٤٦،٥١٧ ١٦٠- ٢،٥٧٣ ٥،٢٦٨ ٢٦،٤٨٨ ١٢،٣٤٧ ١،٢٨٤ ٨٤٠ ٢،٠٢٨ ١٣٦٨ ١،٦٥١ ٣،٨٧٤ ٨٨١ ٤٢١ تمجموع االستعماال

      ٢٥،١٤٣ ٣،١٤٣ ٥،٠٠٣ ٨،٤٩١ ١،٦٤٣ ٢،٠٠٠ ٣،٠٢٧ ٢٢١ ١،٦١٤ ضافةمالقيمة ال
      ٣٧،٤٩٠ ٤،٤٢٨ ٥،٨٤٤ ١٠،٥١٩ ٣،٠١١ ٣،٦٥١ ٦،٩٠١ ١١٠١ ٢،٠٣٥ اإلنتاج

      ٩،٠٢٧       ٦،٥٨٨ ١،٧٠٨ ٧٣١ االستيراد
      ٠   ١،٩٣٩-    ١،٣١٠ ٥٤٣ ٨٦سوم على االستيرادرال

      ٠   ٣،٢٤٧-       ٢،٢٩٤ ٢٦٥ ٧٣١ الهوامش التجارية

      ٤٦،٥١٧ ٤،٤٢٨ ٦٥٨ ١٠،٥١٩ ٣،٠١١ ٣،٦٥١ ١٧،٠٩٤ ٣،٦١٧ ٣،٥٤١ مجموع الموارد
  

   ٢٠٠٠ات الوطنية سنة جدول الفروقات بين الحسابات المحلية والحساب
 الحسابات الوطنية اللبنانيين في الخارج نفقات المسافرين النفقات المحلية للمسافرين األجانب الحسابات المحلية  

 ٩،٣٢٣ ٢٩٦   ٩،٠٢٧ االستيراد
 ٣،٤٠٩   ٨٣٦ ٢،٥٧٣ التصدير
 ٢٥،٩٤٨ ٢٩٦ ٨٣٦- ٢٦،٤٨٨ االستهالك

  
  مليار ليرة لبنانية                                                                             ١٩٩٩ بأسعار سنة ٢٠٠٠سنة )   ب٢,٤

    نهائية استعماالت وسيطة استعماالت  

.    ١ الفرع
الزراعة

الطاقة .  ٢
 والمياه

٣    .
الصناعة

٤    .
 البناء

النقل .     ٥
والمواصالت

٦  .
الخدمات

٧    .
 التجارة

٨  .
االستهالكالمجموع اإلدارة

تكوين 
الرأسمال

التصدير
تغير 
المخزون

مجموع 
االستعمال

 ٣،٦٦٤ ٠ ٢٣٣ ١٨ ٢،٠٥٧ ١،٣٥٦ ٠ ٠ ١٠ ٠ ٣ ١،١٤٣ ٠ ١٩٩  الزراعة. ١

 ٢،٩٨٦ ٠ ٢ ٠ ١،٣٣٠ ١،٦٥٤ ٢٥ ٧ ٢١٦ ٥٤٦ ١٤ ٢٢٤ ٦١٠ ١١ الطاقة والمياه. ٢

 ١٧،٦٤٢ ١٦٧- ١،٣٩٩ ١،٧٦٩ ٩،٣٤٦ ٥،٢٩٥ ١٣٩ ٢١٨ ٦٥٨ ١٣ ١،٥٤٨ ٢،٤٣٨ ٩٥ ١٨٦ الصناعة .٣

 ٣،٨٢٢ ٠ ٠ ٣،٨٢٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ البناء .٤

 ٣،٠٣٦ ٠ ٢٦٧ ٠ ١،٥٢٤ ١٢٤٤ ١١ ٢٠٥ ٦٥٢ ٣٧٧ ٠ ٠ ٠ ٠لمواصالتاالنقل و. ٥

 ١٠،٤٦٧ ٠ ٦٨ ٠ ٧،٩٠٨ ٢،٤٩١ ١١٠٩ ٤١٥ ٤٥٩ ٢٧٩ ٩٦ ١٠٣ ٤ ٢٦ الخدمات األخرى. ٦

 ٦٥٨ ٠ ٦٥٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ التجارة. ٧

 ٤،٤٢٧ ٠ ٠ ٠ ٤،٤٢٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اإلدارات العامة. ٨

 ٤٦،٧٠٢ ١٦٧- ٢،٦٢٧ ٥،٦٠٩ ٢٦،٥٩٤ ١٢،٠٤٠ ١،٢٨٤ ٨٤٦ ١،٩٩٤ ١٢١٥ ١،٦٦١ ٣،٩٠٩ ٧٠٩ ٤٢٢ تمجموع االستعماال

      ٢٥،٨٧١ ٣،١٤٣ ٥،٠٥٦ ٨،٤٧٣ ١،٨٢١ ٢،١٦٢ ٣،١٨٣ ٣٨٠ ١،٦٥٣ ضافةمالقيمة ال
      ٣٧،٩١٠ ٤،٤٢٧ ٥،٩٠٢ ١٠،٤٦٧ ٣،٠٣٦ ٣،٨٢٢ ٧،٠٩٢ ١٠٨٩ ٢،٠٧٥ اإلنتاج

      ٨،٧٩٢       ٦،٩٠٦ ١،١٣٤ ٧٥١ االستيراد
      ٠   ٢،٠٣٨-    ١،٣٧٣ ٦٠٠ ٦٤سوم على االستيرادرال

      ٠   ٣،٢٠٦-       ٢،٢٧٠ ١٦٣ ٧٧٣ الهوامش التجارية

      ٤٦،٧٠٢ ٤،٤٢٧ ٦٥٨ ١٠،٤٦٧ ٣،٠٣٦ ٣،٨٢٢ ١٧،٦٤٢ ٢،٩٨٦ ٣،٦٦٤ موع المواردمج



 ١٢٤

   )تابع (جداول المدخالت والمخرجات لحسابات السلع والخدمات .٢
   

  رة لبنانيةمليار لي                                                                                  باألسعار الجارية٢٠٠١سنة )  آ٢,٥
    نهائية استعماالت وسيطة استعماالت  

.    ١ الفرع
الزراعة

الطاقة .  ٢
 والمياه

٣    .
الصناعة

٤    .
 البناء

النقل .     ٥
والمواصالت

٦  .
الخدمات

٧    .
 التجارة

٨  .
االستهالكالمجموع اإلدارة

تكوين 
التصديرمالالرأس

تغير 
المخزون

مجموع 
االستعمال

 ٣،٦٠٠ ٥٠ ٢٣٥ ١٩ ١،٩٧٧ ١،٣١٨ ٠ ٠ ١٠ ٠ ٣ ١،١١٨ ٠ ١٨٧  الزراعة. ١

 ٣،٥٦٢ ٠ ٢ ٠ ١،٥٥١ ٢،٠٠٩ ٤٩ ٩ ٢٦٤ ٦٣٦ ١٨ ٢٨٠ ٧٤٢ ١٣ الطاقة والمياه. ٢

 ١٨،٤٧٢ ٥٥٨ ١،٨٠٧ ١،٦٢٠ ٩،٥١١ ٤،٩٧٥ ١٣٣ ٢١٨ ٥٨٩ ١٢ ١،٤٥٥ ٢،٣١٥ ٨٩ ١٦٥ الصناعة .٣

 ٣،٦٧٦ ٠ ٠ ٣،٦٧٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ البناء .٤

 ٣،٠١٩ ٠ ١٦٢ ٠ ١،٥٦٥ ١٢٩٣ ٢٥ ٢٣١ ٦٦١ ٣٧٧ ٠ ٠ ٠ ٠لمواصالتاالنقل و. ٥

 ١٠،٥٤٩ ٠ ٤٩ ٠ ٧،٩٤١ ٢،٥٥٩ ١٠٤٩ ٥٢٤ ٤٦٦ ٢٨٠ ١٠١ ١٠٩ ٤ ٢٦ الخدمات األخرى. ٦

 ٧١٨ ٠ ٧١٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ التجارة. ٧

 ٤،٥٣٦ ٠ ٠ ٠ ٤،٥٣٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اإلدارات العامة. ٨

 ٤٨،١٣١ ٦٠٨ ٢،٩٧٣ ٥،٣١٤ ٢٧،٠٨١ ١٢،١٥٤ ١،٢٥٥ ٩٨١ ١،٩٩٠ ١٣٠٤ ١،٥٧٧ ٣،٨٢٢ ٨٣٥ ٣٩٠ تمجموع االستعماال

      ٢٥،٧٢٦ ٣،٢٨١ ٥،٠٧٠ ٨،٥٥٩ ١،٧١٥ ٢،٠٩٩ ٣،١٥٩ ٢٩٧ ١،٥٤٦ ضافةمالقيمة ال
      ٣٧،٨٨١ ٤،٥٣٦ ٦،٠٥٢ ١٠،٥٤٩ ٣،٠١٩ ٣،٦٧٦ ٦،٩٨١ ١١٣٢ ١،٩٣٦ اإلنتاج

      ١٠،٢٥١       ٧،٨٦٨ ١،٥٤١ ٨٤٢ االستيراد
      ٠   ١،٨١٩-    ١،٠٤٨ ٦٨٩ ٨٢سوم على االستيرادرال

      ٠   ٣،٥١٥-       ٢،٥٧٥ ٢٠٠ ٧٤٠ الهوامش التجارية

      ٤٨،١٣١ ٤،٥٣٦ ٧١٧ ١٠،٥٤٩ ٣،٠١٩ ٣،٦٧٦ ١٨،٤٧٢ ٣،٥٦٢ ٣،٦٠٠ مجموع الموارد
  

   ٢٠٠١روقات بين الحسابات المحلية والحسابات الوطنية سنة جدول الف
 الحسابات الوطنية اللبنانيين في الخارج نفقات المسافرين النفقات المحلية للمسافرين األجانب االحسابات المحلية  

 ١٠،٥٥٤ ٣٠٣   ١٠،٢٥١ االستيراد
 ٣،٨٨٧   ٩١٤ ٢،٩٧٣ التصدير
 ٢٦،٤٧٠ ٣٠٣ ٩١٤- ٢٧،٠٨١ االستهالك

  
  مليار ليرة لبنانية                                                                             ٢٠٠٠ بأسعار سنة ٢٠٠١سنة )   ب٢,٥

    نهائية استعماالت وسيطة استعماالت  

.    ١ الفرع
الزراعة

الطاقة .  ٢
 والمياه

٣    .
الصناعة

٤    .
 البناء

النقل .     ٥
والمواصالت

٦  .
الخدمات

٧    .
 التجارة

٨  .
االستهالكالمجموع اإلدارة

تكوين 
التصديرالرأسمال

تغير 
المخزون

مجموع 
االستعمال

 ٣،٦٨٣ ٥٢ ٢٤٦ ٢٢ ٢،٠١٦ ١،٣٤٧ ٠ ٠ ١٠ ٠ ٣ ١،١٤٤ ٠ ١٨٩  الزراعة. ١

 ٣،٦٦٠ ٠ ٢ ٠ ١،٥١٨ ٢،١٤٠ ٥٢ ١٠ ٢٨٢ ٦٧٧ ١٩ ٢٩٨ ٧٩٠ ١٤ الطاقة والمياه. ٢

 ١٩،٨٦٧ ٥٧٨ ١،٩٢٦ ١،٧٩٨ ١٠،٠٥٩ ٥،٥٠٦ ١٤٤ ٢٣٨ ٦٤٩ ١٣ ١،٦١٥ ٢،٥٧٢ ٩٨ ١٧٧ الصناعة .٣

 ٣،٨٤٥ ٠ ٠ ٣،٨٤٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ البناء .٤

 ٣،٠٢٥ ٠ ١٦٢ ٠ ١،٥٧٠ ١٢٩٣ ٢٥ ٢٣١ ٦٦١ ٣٧٧ ٠ ٠ ٠ ٠لمواصالتاالنقل و. ٥

 ١٠،٧٠٤ ٠ ٤٩ ٠ ٨،٠٩٦ ٢،٥٦٠ ١٠٤٩ ٥٢٤ ٤٨٧ ٢٨١ ١٠١ ١٠٩ ٤ ٢٦ الخدمات األخرى. ٦

 ٧١٨ ٠ ٧١٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ التجارة. ٧

 ٤،٥٥٢ ٠ ٠ ٠ ٤،٥٥٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اإلدارات العامة. ٨

 ٥٠،٠٥٣ ٦٣٠ ٣،١٠٣ ٥،٦٦٥ ٢٧،٨١١ ١٢،٨٤٥ ١،٢٧٠ ١٠٠٢ ٢،٠٦٨ ١٣٤٧ ١،٧٣٨ ٤،١٢٣ ٨٩٢ ٤٠٥ تمجموع االستعماال

      ٢٦،٢٣٩ ٣،٢٨١ ٥،٥٦٩ ٨،٦٣٧ ١،٦٧٨ ٢،١٠٧ ٣،١٧٤ ٢٣٢ ١،٥٦٢ ضافةملقيمة الا
      ٣٩،٠٨٥ ٤،٥٥٢ ٦،٥٧١ ١٠،٧٠٤ ٣،٠٢٥ ٣،٨٤٥ ٧،٢٩٧ ١١٢٤ ١،٩٦٦ اإلنتاج

      ١٠،٩٦٩       ٨،٢٣٩ ١،٨٢٥ ٩٠٥ االستيراد
      ٠   ٢،٣٣٥-    ١،٧١٤ ٥١٠ ١١١سوم على االستيرادرال

      ٠   ٣،٥١٨-       ٢،٦١٦ ٢٠١ ٧٠٠ يةالهوامش التجار

      ٥٠،٠٥٣ ٤،٣٧٣ ٧١٨ ١٠،٧٠٤ ٣،٠٢٥ ٣،٨٤٥ ١٩،٨٦٧ ٣،٦٦٠ ٣،٦٨٣ مجموع الموارد



 ١٢٥

  )تابع (جداول المدخالت والمخرجات لحسابات السلع والخدمات. ٢
  

  مليار ليرة لبنانية                                                                                  باألسعار الجارية٢٠٠٢سنة )  آ٢,٦
    نهائية استعماالت وسيطة استعماالت  

.    ١ الفرع
الزراعة

الطاقة .  ٢
 والمياه

٣    .
الصناعة

٤    .
 البناء

النقل .     ٥
والمواصالت

٦  .
الخدمات

٧    .
 التجارة

٨.  
االستهالكالمجموع اإلدارة

تكوين 
الرأسمال

التصدير
تغير 
المخزون

مجموع 
االستعمال

 ٣،٦٦٧ ٢٠- ٢٢٦ ١٩ ٢،٠٣٢ ١،٤١١ ٠ ٠ ١١ ٠ ٤ ١،٢٠٧ ٠ ١٩٠  الزراعة. ١

 ٤،١١٧ ٠ ٧ ٠ ١،٧٩١ ٢،٣١٩ ٤٧ ١١ ٣٠٠ ٧٤٢ ٢٠ ٣٢١ ٨٦٤ ١٤ الطاقة والمياه. ٢

 ١٨،٦٥٠ ٣٣٧- ٢،٠١٥ ١،٧١٧ ١٠،٢١٨ ٥،٠٣٧ ١٢٧ ٢١٧ ٥٨٨ ١٢ ١،٤٧٠ ٢،٣٦٤ ٩٢ ١٦٧ الصناعة .٣

 ٣،٧٣٩ ٠ ٠ ٣،٧٣٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ البناء .٤

 ٣،٢٨٣ ٠ ١٦٨ ٠ ١،٦٨٨ ١٤٢٧ ٢٤ ٢٥٠ ٧١٧ ٤٣٦ ٠ ٠ ٠ ٠لمواصالتاالنقل و. ٥

 ١١،٢٤٨ ٠ ٥٠ ٠ ٨،٥٥٨ ٢،٦٤٠ ١٠٩٧ ٥٣٥ ٤٧١ ٢٨٩ ١٠٣ ١١٤ ٤ ٢٧ الخدمات األخرى. ٦

 ٨٥٢ ٠ ٨٥٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ التجارة. ٧

 ٤،٨٠٥ ٠ ٠ ٠ ٤،٨٠٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اإلدارات العامة. ٨

 ٥٠،٣٦٢ ٣٥٧- ٣،٣١٩ ٥،٤٧٥ ٢٩،٠٩١ ١٢،٨٣٤ ١،٢٩٥ ١٠١٤ ٢،٠٨٧ ١٤٧٩ ١،٥٩٥ ٤،٠٠٧ ٩٦٠ ٣٩٨ تمجموع االستعماال

      ٢٧،٨٣٢ ٣،٥١٠ ٦،٠٧١ ٩،١٦١ ١،٨٠٥ ٢،١٤٤ ٣،٢٤٨ ٢٧١ ١،٦٢٢ ضافةمالقيمة ال
      ٤٠،٦٦٦ ٤،٨٠٥ ٧،٠٨٥ ١١،٢٤٨ ٣،٢٨٣ ٣،٧٣٩ ٧،٢٥٥ ١٢٣١ ٢،٠٢٠ اجاإلنت

      ٩،٦٩٦       ٧،٣٣٠ ١،٥٥٣ ٨١٣ االستيراد
      ٠   ٢،٥٤٤-    ١،٤٤٩ ١٠١٦ ٧٩سوم على االستيرادرال

      ٠   ٣،٦٨٩-       ٢،٦١٧ ٣١٨ ٧٥٥ الهوامش التجارية

      ٥٠،٣٦٢ ٤،٨٠٥ ٨٥٢ ١١،٢٤٨ ٣،٢٨٣ ٣،٧٣٩ ١٨،٦٥٠ ٤،١١٧ ٣،٦٦٧ مجموع الموارد
  

 ٢٠٠٢جدول الفروقات بين الحسابات المحلية والحسابات الوطنية سنة 
 الحسابات الوطنية اللبنانيين في الخارج نفقات االمسافرين النفقات المحلية للمسافرين األجانباالحسابات   

 ١٠،٠٥٣ ٣٥٧    ٩،٦٩٦ االستيراد
 ٤،٤١٣   ١،٠٩٤ ٣،٣١٩ التصدير
 ٢٨،٣٥٤ ٣٥٧ ١،٠٩٤- ٢٩،٠٩١ االستهالك

  
  مليار ليرة لبنانية                                                                             ٢٠٠١ بأسعار سنة ٢٠٠٢سنة )   ب٢,٦

   نهائية استعماالت وسيطة استعماالت 

.    ١ الفرع
الزراعة

الطاقة .  ٢
 المياهو

٣    .
الصناعة

٤    .
 البناء

النقل .     ٥
والمواصالت

٦  .
الخدمات

٧    .
 التجارة

٨  .
االستهالكالمجموع اإلدارة

تكوين 
الرأسمال

التصدير
تغير 
المخزون

مجموع 
االستعمال

 ٣،٦٥١ ٢٢- ٢٤٦ ١٩ ٢،٠٢٠ ١،٣٨٨ ٠ ٠ ١١ ٠ ٣ ١،١٩٠ ٠ ١٨٤  الزراعة. ١

 ٣،٦٥٧ ٠ ٨ ٠ ١،٥٨٣ ٢،٠٦٦ ٤١ ١٠ ٢٦٧ ٦٦١ ١٨ ٢٨٦ ٧٧٠ ١٣ الطاقة والمياه. ٢

 ١٨،٤٦٣ ٣٤٥- ٢،٠٦٩ ١،٧٢٩ ٩،٩٣٢ ٥،٠٧٩ ١٣١ ٢٢٣ ٥٩٧ ١٢ ١،٤٦٥ ٢،٣٨٨ ٩٢ ١٧١ الصناعة .٣

 ٣،٦٨٤ ٠ ٠ ٣،٦٨٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ البناء .٤

 ٣،١٤١ ٠ ١٦٨ ٠ ١،٦٢٥ ١٣٤٧ ٢٣ ٢٣٦ ٦٧٧ ٤١١ ٠ ٠ ٠ ٠لمواصالتاالنقل و. ٥

 ١٠،٦٩١ ٠ ٥٠ ٠ ٨،٠٤٩ ٢،٥٩١ ١٠٧٧ ٥٢٦ ٤٦٢ ٢٨٣ ١٠١ ١١٢ ٤ ٢٦ الخدمات األخرى. ٦

 ٨٥٢ ٠ ٨٥٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ التجارة. ٧

 ٤،٧٨٢ ٠ ٠ ٠ ٤،٧٨٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اإلدارات العامة. ٨

 ٤٨،٩٢٠ ٣٦٧- ٣،٣٩٤ ٥،٤٣٢ ٢٧،٩٩١ ١٢،٤٧١ ١،٢٧٢ ٩٩٤ ٢،٠١٤ ١٣٦٨ ١،٥٨٧ ٣،٩٧٦ ٨٦٦ ٣٩٤ تمجموع االستعماال

      ٢٦،٤٠٣ ٣،٥١٠ ٥،٢٠٢ ٨،٦٧٧ ١،٧٧٣ ٢،٠٩٧ ٣،٢٥٦ ٣٠٢ ١،٥٨٧ ضافةمالقيمة ال
      ٣٨،٨٧٤ ٤،٧٨٢ ٦،١٩٦ ١٠،٦٩١ ٣،١٤١ ٣،٦٨٤ ٧،٢٣٢ ١١٦٨ ١،٩٨٠ اإلنتاج

      ١٠،٠٤٦       ٧،٦٢٧ ١،٥٧٤ ٨٤٥ االستيراد
      ٠   ١،٧٣٧-    ٩٦٩ ٦٩٠ ٧٧سوم على االستيرادرال

      ٠   ٣،٦٠٧-       ٢،٦٣٥ ٢٢٥ ٧٤٨ الهوامش التجارية

      ٤٨،٩٢٠ ٤،٧٨٢ ٨٥٢ ١٠،٦٩١ ٣،١٤١ ٣،٦٨٤ ١٨،٤٦٣ ٣،٦٥٧ ٣،٦٥١ مجموع الموارد



 ١٢٦

  حسابات اإلدارات العامة .٣
  

  حسابات اإلدارة المركزية. ٣,١
               يار ليرة لبنانيةمل                                                                           االستعماالت

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧الحساب
I .حساب اإلنتاج        

P١٧٣ ١ ١٦٤ ١ ١٧٠ ٠٧٩١ ١٠٧١ ٠٧٠١ ١  االستهالك الوسيط٢ 
B٨٢٢ ٢ ٦٨١ ٢ ٤٩٨ ٤٦٥٢ ١٦٢٢ ١٧١٢ ٢  القيمة المضافة القائمة١ 

 ٩٩٥ ٣ ٨٤٥ ٣ ٦٦٨ ٥٤٥٣ ٢٦٩٣ ٢٤١٣ ٣المجموع
II.حساب االستثمار وتوزيع المداخيل األولية١             
D١٥١ ٢ ٠٣٢ ٢ ٨٨٠ ٨٧٢١ ٦١٧١ ١٦٧٤١  األجور وملحقاتها١ 

      
K.٦٧١ ٦٤٨ ٤٩٨٥٤٥٥٩٣٦١٨  إهتالك الرأسمال الثابت١ 
B٨٧٢ ٣ ٨٤٥ ٢ ٨٤١ ٠٨٤٢ ٨٠٦٣ ٢٥٦٢ ٢   رصيد المداخيل األولية الصافية٥ 

 ٦٩٤ ٦ ٥٢٥ ٥ ٣٣٩ ٥٤٩٥ ٩٦٨٥ ٤٢٨٤ ٤المجموع
II.حساب توزيع الدخل الثانوي٢         

D٨٥٩ ٣ ٥٤٢ ٣ ٤٧٣ ٢٠٠٣ ٣٥٥٣ ٧١٨٢ ٢ * الفوائد٤١ 
D٨٥٧ ٨٣٤ ٥٢٨٥٧٧٧٤٨٨٤٤  التقديمات اإلجتماعية٦٢ 
 ١٧٠ ١٩٥ ٠٤٨٧٣٠٦١٩٥٣٠ ١ حويالت الجارية لإلدارات العامةالت

 ٦ ٦ ٩٧٥٦اإلشتراكات الدولية
 ٨٥ ١٠٧ ١٣٤١٣١١٢١١٤٤ الجارية األخرىالتحويالت

B٣٤٨ ٤٦٣- ٩٣١-١٨٠-١١٠١٣٣ ١- الدخل المتاح=  الرصيد ٦ 
 ٣٢٥ ٥ ٢٢٠ ٤ ٠٦٨ ٥١٢٤ ٩٣٢٤ ٣٢٧٣ ٣المجموع

II.ال المداخيل حساب استعم٤         
P٩٩٥ ٣ ٨٤٥ ٣ ٦٦٨ ٥٤٥٣ ٢٦٩٣ ٢٤١٣ ٣  استهالك٢ 

 B٦٤٧ ٣- ٣٠٨ ٤- ٥٩٨ ٤-٧٢٤ ٣-١٣٦ ٣-٣٥١ ٤-  الوفر الصافي٨ 
 ٣٤٨ ٤٦٣- ٩٣١-١٨٠-١١٠١٣٣ ١-المجموع

III.حساب الرأسمال١         
P٢٦٦ ٢٦٩ ٤٩٦٣٨٥٢١٧٤٣٧  تكوين الرأسمال الثابت٥١ 
Dرأسمالية إعانات٩         

D٣٤٤ ٤٢ ٢١٦٢٧٠٦٠٨٢٧٥  تحويالت رأسمالية إلى اإلدارات ٩٣ 
 ٦١٠ ٣١١ ٧١٢٦٥٦٨٢٤٧١٣المجموع

III.الحساب المالي٢      
B٥٨٦ ٣ ٩٧٠ ٣ ٦٩٣ ٩٥٦٤ ٢٤٧٣ ٥٦٥٣ ٤  الحاجة إلى التمويل٩ 

F١١ ٣٨ ٤٧-٦١٨-١٤  الصندوق٢١ 
F٦٥٨ ١٣٥- ٧٠٩ ١-٣٠٧ ٤٣٣١ ١٧٧١ ٣-   الودائع لدى مصرف لبنان٢٢ 
F٤٩٦ ١٥٦ ٥٤٩٣٤١٦٤٧٨٥-   سلفات الخزينة٤١ 
F١٥٨ ٥٧٠ ١٦٦٢٢٥١٣٨٩١  حسابات أخرى للقبض٧٩ 

 ٩٠٩ ٤ ٥٩٩ ٤ ٨١٤ ٥٨٢٣ ٩٣٣٥ ٠١٩٤ ١المجموع



 ١٢٧

  حسابات اإلدارات العامة .٣
  

  حسابات اإلدارة المركزية. ٣,١
                      يار ليرة لبنانيةمل                                                                         الموارد 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ الحساب
I .حساب اإلنتاج     

P٩٩٥ ٣ ٨٤٥ ٣ ٦٦٨ ٥٤٥٣ ٢٦٩٣ ٢٤١٣ ٣  اإلنتاج غير التسويقي١ 
 ٩٩٥ ٣ ٨٤٥ ٣ ٦٦٨ ٥٤٥٣ ٢٦٩٣ ٢٤١٣ ٣ المجموع

II.حساب االستثمار وتوزيع المداخيل األولية١          
B٨٢٢ ٢ ٦٨١ ٢ ٤٩٨ ٤٦٥٢ ١٦٢٢ ٢١٧١٢  القيمة المضافة القائمة١ 
D٣٨٨٤ ٢٨٦٠ ٢٢٦٧٢٨٩٣٣١١٤٢٩٤٠  الضرائب غير الماشرة٢ 

 -D٢٠- ٢٢- ١٢٢-٣٥-٩٠-٢٩-   ناقص اإلعانات٣ 
D٩ ٧ ١٩٢٤٢٣ ت أمالك الدولة حاصال٤٢ 

 ٦٩٤ ٦ ٥٢٥ ٥ ٣٣٩ ٥٤٩٥ ٩٦٨٥ ٤٢٨٤ ٤ المجموع
II.حساب توزيع الدخل الثانوي٢      

      
B٣٨٧٢ ٢٨٤٥ ٢٢٥٦٢٨٠٦٣٠٨٤٢٨٤١   المداخيل األولية ٥ 

D٦٤٢ ٥٨٥ ٣٢٨٣٢٨٤٨١٤٢٧  ضريبة الدخل٥١ 
D٤٣٠ ٤١٤ ٤٠٦٤٦١٥٦٧٣٨٩  الضرائب المباشرة األخرى٥٩ 
D٨٠ ٧٩ ٢٦٢٥٧٩٨١  الحسومات التقاعدية٦١ 
D٣٠١ ٢٩٧ ٣١١٣١٣٣٠٢٣٣٠  الواردات اإلدارية٧٩ 

 ٣٢٤ ٥ ٢٢٠ ٤ ٠٦٨ ٥١٢٤ ٩٣٢٤ ٣٢٧٣ ٣ المجموع
II.حساب استعمال المداخيل٤       

      
B٣٤٨ ٤٦٣- ٩٣١-١٨٠-١١٠١٣٣ ١-   الدخل المتاح٦ 

 ٣٤٨ ٤٦٣- ٩٣١-١٨٠-١١٠١٣٣ ١- المجموع
III.حساب الرأسمال١      
K.٦٧١ ٦٤٨ ٤٩٨٥٤٥٥٩٣٦١٨  إهتالك الرأسمال الثابت١ 

 B٨n٣٦٤٧- ٤٣٠٨- ٤٥٩٨-٣٧٢٤-٣١٣٦-٤٣٥١-  الوفر الصافي 
B٣٥٨٦ ٣٩٧٠ ٤٥٦٥٣٢٤٧٣٩٥٦٤٦٩٣  الحاجة إلى التمويل٩ 

 ٦١٠ ٣١١ ٧١٢٦٥٦٨٢٤٧١٣ المجموع
III.ساب المالي الح٢     
F٥٦- ٢٧٤- ٨٠١١٢٧٢١٦٤٢٢-  ودائع المؤسسات العامة٢٩ 
F٢٣٧١ ٤٧٨٧ ١٧٩١٤٣٢٩٥٢٠٦٣٢٦١  سندات الخزينة٣ 
F٠ ٢٣- ٦٥٠٠٢٣-  القروض٤ 

F١٤٧ ١٢٤ ٨٨٢٩٢٢٢١١٧٤  الحسابات األخرى للدفع٧٩ 
F٢٤٤٦ ١٤- ٦٧-٦١-٦١٨٤  عمليات غير مصنفة٠٠ 

 ٩٠٩ ٤ ٥٩٩ ٤ ٨١٤ ٥٨٢٣ ٩٣٣٥ ٠١٩٤ ١ المجموع



 ١٢٨

 مليار ليرة لبنانية                                              )حسابات تقديرية(  الحسابات الموحدة لإلدارات العامة ٣٫٢
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧الحساب

I . االستعماالت: حساب اإلنتاج        
P٢٩٥ ١ ٢٥٥ ١ ٢٨٤ ٢٢٤١ ٢٣٢١ ١٩٣١ ١  االستهالك الوسيط٢ 
B٥١٠ ٣ ٢٨١ ٣ ١٤٣ ١١٣٣ ٧٩٤٣ ٧٦٥٢ ٢  القيمة المضافة القائمة١ 

 ٨٠٥ ٤ ٥٣٦ ٤ ٤٢٨ ٣٣٧٤ ٠٢٦٤ ٩٥٨٤ ٣ الموارد= اإلنتاج = المجموع 
II.االستعماالت:  حساب االستثمار وتوزيع المداخيل األولية ١    
D٢٨٧٣ ٢٦٦٧ ٢٣٠١٢٢٨٤٢٥٥٤٢٥٦٠  األجور وملحقاتها١ 
K.٦٣٧ ٦١٤ ٤٦٣٥١١٥٥٩٥٨٣  إهتالك الرأسمال الثابت١ 

B٥n٣٥٢ ٤ ٢٢٤ ٣ ٢٢٩ ٥٤٤٣ ١١٢٣ ٥٢٥٣ ٢   رصيد المداخيل األولية الصافية 
 ٨٦٢ ٧ ٥٠٥ ٦ ٣٧٣ ٦٥٧٦ ٩٠٦٦ ٢٩٠٥ ٥مجموع الموارد = مجموع االستعماالت

B٣٥١٠ ٣٢٨١ ٢٧٦٥٢٧٩٤٣١١٣٣١٤٣  القيمة المضافة القائمة١ 
 D٣-D٣٥٢ ٤ ٢٢٤ ٣ ٢٢٩ ٥٤٤٣ ١١٢٣ ٥٢٥٣ ٢  ناقص اإلعاناتلرسوم ا٢ 

II.االستعماالت:  حساب توزيع الدخل الثانوي ٢      
D٤٠٠٢ ٣٨٧٧ ٧٤٨٢٥٧١٣١٤٩٣٦٢١ ٢ * الفوائد٤١ 
D١٧٤٥ ١٦٠٣ ٩٣٥١٠٦٤١٢٨٥١٣٧٦ اإلجتماعية التقديمات ٦٢ 
D٩٠ ٣٦ ١١٩١١٦٢٠٨١٥٠ األخرى لتحويالت الجارية ا٧٩ 

B٧٣٥ ١٤٠- ٥٦٣١٣٠٤١١٧١١٦٦ الدخل المتاح=  الرصيد ٦ 
 ٥٧٢،٠٠ ٦ ٣٧٦ ٥ ٣١٤ ٨١٤٥ ٠٥٥٥ ٣٦٦٥ ٤مجموع الموارد= االستعماالت  مجموع

B٥n٤٣٥٢ ٣٢٢٤ ٥٢٥٣١١٢٣٥٤٤٣٢٢٩ ٢  المداخيل األولية الصافية 
D١٢١٣ ١١٣٨ ٨٧٠٩٣٥١١٨٣٩٤٣  الضرائب المباشرة٥ 

D٧٠٦ ٧١٧ ٦٥٩٦٩٥٧٨٥٨١١  االشتراكات للضمان اإلجتماعي٦١ 
D٣٠١ ٢٩٧ ٣١١٣١٣٣٠٢٣٣٠  الواردات اإلدارية٧٩ 
II.االستعماالت: حساب استعمال المداخيل ٤          
P٤٨٠٥ ٤٥٣٦ ٣٩٥٨٤٠٢٦٤٣٣٧٤٤٢٨ استهالك  ٢ 

 B٤٠٦٩- ٤٦٧٦- ٤٢٦٢-٣١٦٦-٢٧٢٣-٣٩٤ ٣-  الوفر الصافي٨ 
موعالمج  ٧٣٥،٠٠ ١٤٠- ١٧١١٦٦ ٣٠٤١ ٥٦٣١الدخل المتاح = 

III.االستعماالت:  حساب الرأسمال ١        
P١٠٧٩ ١١٧٦ ١٦٨٢١٧٠٥١٠٤٨١٢٣٢   تكوين الرأسمال الثابت٥١ 
D٧ ٣ ٥٣٣١٨٩٣٠٦١٨٠  إعانات رأسمالية٩ 

 ٠٨٦ ١ ١٧٨ ١ ٤١٢ ٣٥٣١ ٨٩٤١ ٢١٥١ ٢مجموع الموارد= االستعماالت  مجموع
 B٤٠٦٩- ٤٦٧٦- ٤٢٦٢-٣١٦٦-٢٧٢٣-٣٣٩٤-  الوفر الصافي٨ 

K٦٣٧ ٦١٤ ٤٦٣٥١١٥٥٩٥٨٣  إهتالك الرأسمال الثابت١ 
B٤٥١٩ ٥٢٤٠ ٥١٤٦٤١٠٥٣٩٦٠٥٠٩٠  الحاجة إلى التمويل٩ 

III.االستعماالت: الحساب المالي ٢      
B٤٥١٩ ٥٢٤٠ ٥١٤٦٤١٠٥٣٩٦٠٥٠٩٠  الحاجة إلى التمويل٩ 
F١٠٥١ ٧١٨- ١٣٧٥-٢٤٦٥٧٣٦١٨٦٤-  األوراق النقدية والودائع٢ 

F٢٦٤ ١٤٨ ٠٠٠٥٩٦   سلفات الخزينة٤١ 
 ٨٣٤ ٥ ٦٧٠ ٤ ٣١٢ ٨٢٤٤ ٨٤١٥ ٦٨١٤ ٢ مجموع الموارد= االستعماالت  مجموع

F٦٣٤٨ ٤٧١١ ٢١٨١٤٤٤٢٥١٩٢٣٨٨٣  سندات الخزينة٣ 
F٥٧ ٣٢- ٥٠٩٢٨٥٢٩٧٥٣  القروض٤ 
F٥٧١- ٩- ١٠١١٤٣٣٥٣٧٦-  التسليفات المصرفية٤ 

  
  



 ١٢٩

  حسابات المؤسسات المالية .٤
  مليار ليرة لبنانية                                                                              حسابات المصارف التجارية٤٫١

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ الحساب
I .ستعماالتاال : حساب اإلنتاج        

P٤٥٦ ٤٥٣ ٣٠٣٣٥٠٤٠١٤٧٤  االستهالك الوسيط٢ 
B٤٧٢ ١ ٣٨٩ ١ ٣٦٠ ٣٧٨١ ٣٩٨١ ٢٤٨١ ١  القيمة المضافة القائمة١ 

 ٩٢٩ ١ ٨٤٢ ١ ٨٣٤ ٧٧٩١ ٧٤٨١ ٥٥١١ ١ مجموع الموارد = مجموع االستعماالت
            )P١(اإلنتج المصرفي =  الموارد 

 ١٦١ ٦ ٦٢٣ ٦ ٢٩٣ ٧١٦٦ ٢٩٨٥ ٣٦٧٥ ٤ ةالفوائد المقبوض
 ٥٤٧ ٤- ١١٠ ٥- ٧٦١ ٤-٢٣١ ٤-٨٥١ ٣-٠٧٦ ٣-  الفوائد المدفوعة-  

 ٣١٥ ٣٢٩ ٢٦٠٣٠١٢٩٤٣٠٣ العموالت
II.االستعماالت :  حساب االستثمار وتوزيع المداخيل األولية١     
D٦٦٩ ٦٦٥ ٥١٦٥٥٦٦٠٥٦١٤  األجور وملحقاتها١ 

D٢٧ ١٠ ٨٨١٠١١ المدفوعة على القروض الفوائد ٤١ 
D٣٥٦ ٤١٦ ٧١١١٧١٠٥١٧٦  األرباح الموزعة٤٢ 

B٥٩١ ٤٣٩ ٨٠٣٨٥٥٧٩٥٧٠٣   رصيد المداخيل األولية ٥ 
 ٦٤٤ ١ ٥٣٠ ١ ٥٠٤ ٥١٥١ ٥٣٦١ ٣٩٨١ ١  :مجموع الموارد = مجموع االستعماالت

B٤٧٢ ١ ٣٨٩ ١ ٣٦٠ ٣٧٨١ ٣٩٨١ ٢٤٨١ ١  القيمة المضافة القائمة١ 
D١٧٢ ١٤١ ١٥٠١٣٨١٣٧١٤٤  المداخيل الصافية خارج االستثمار٤ 
II.حساب توزيع الدخل الثانوي٢  : 

        االستعماالت
D١١٦ ١١٤ ٦٩٧٨١١٧١١٤  الضريبة على األرباح٥ 
B٤٧٥ ٣٢٥ ٧٣٤٧٧٧٦٧٨٥٨٩ الدخل المتاح=  الرصيد ٦ 

 رصيد المداخيل  = االستعماالت  مجموع
 ٥٩١ ٤٣٩ ٨٠٣٨٥٥٧٩٥٧٠٣ األولية
III.حساب الرأسمال١         
P٣١٦ ٣٧٣ ١٢١٣٦٦٣٩٦١٦٢   تكوين الرأسمال الثابت٥١ 
B١٦٠ ٤٨- ٦١٣٤١١٢٨٢٤٢٧ القدرة على التمويل= صيد ر ال٩ 

 ٤٧٥ ٣٢٥ ٧٣٤٧٧٧٦٧٨٥٨٩   الدخل المتاحB٦= االستعماالت  مجموع
III.ستعماالتاال :  الحساب المالي٢        
Fاألوراق النقدية والودائع لدى مصرف ٢ 
 ٣٠٤ ١ ٣٢٥ ٣ ٨٤٧٢٨٩٣١٣٥٠٤ ١ لبنان
F٣٣٨ ١ ٦٨٨ ٣٩٠ ٠٧٤٣ ١-٤٦٥٨٠٠ ٢  الموجودات الخارجية الصافية٢ 
F٣٧٢ ٤ ٣٥٣- ٠٠٤ ٧٠٣١ ٦٧١٣ ١٧١٤ ١ )سندات الخزينة( األوراق المالية ٣ 
F٢٩٥- ٩٧ ٦٧٦ ٥٠٨١ ٢٦٧٢ ٧٦٧٣ ٢  التسليفات ٤ 

F٤٩٣ ٢٠٩ ٢٠٠٣٧١٤٨٩٣٤٤  حسابات أخرى للقبض٧٩ 
 ٧٢١١ ٣٩٦٦ ٨٤٥٠٩٣٩٨٥٩٤٠٦٩١٧ مجموع الموارد= االستعماالت  مجموع

B١٦٠ ٤٨- ٦١٣٤١١٢٨٢٤٢٧ القدرة على التمويل= صيد ر ال٩ 
F٨٩٩ ٣ ٤٥٧ ٣ ٢٩٨ ٨٣٤٤ ٦٤٨٤ ٧٣٤٥ ٥  الودائع ٢ 

F١٥٢ ٣ ٥٥٨ ١٩٣ ٣٣٩٨٢٤٢ ١٠٣٣ ٢ لدفع الحسابات األخرى ل٧٩ 
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 ١٣١

I .سكانال  
  

  النشاط حسب ٣٠/٠٦/١٩٩٧عدد المقيمين بتاريخ . ١.Iجدول 
  مجموعال  إناث  روذك  النشاط
  ١٢٤٦٢٠٠  ٢٧٢٦٠٠  ٩٧٣٦٠٠  عمل م  لديهناشطون
  ١١٦٠٥٠  ٢١١٠٠  ٩٤٩٥٠  عمل عن ونبحثناشطون ي
  ١٢١٢٣٥٠  ٥٩٣٦٥٠  ٦١٨٧٠٠  الدراسة يتابعون

  ١٤٣٠٤٠٠  ١١٠٦٠٠٠  ٣٢٤٤٠٠  ناشطين اقتصادياًغير 
  ٤٠٠٥٠٠٠  ١٩٩٣٣٥٠  ٢٠١١٦٥٠  مجموعال

  
  عدد العاملين المقيمين حسب القطاع والوضع. ٢.Iجدول 
  مجموعال  غير أجير  أجير  القطاع

  صيدالزراعة وال
  ات االستخراجبةصناعال
  يةالتحويل اتصناعال
  مياهلاكهرباء وال
  بناءال
  تجارةال
  مطاعمالفنادق وال
  صالتلموانقل واال
  ماليةالوساطة ال
  التجاربةخدمات ال
  عامةالدارة اإل
  تربيةال
  جتماعيةاال اتخدمالصحة وال
  شتىالخدمات ال
  منزليةالخدمات ال
   الدوليةهيئات ال

  غير محدد

٤٦٤٥٠  
٤١٠٠  

١١٤٠٠٠  
٦٦٠٠  
٧٧٦٠٠  
١٢٠٨٥٠  
٢٤٧٠٠  
٢٨٣٥٠  
٢٥٠٠٠  
٢٦٣٠٠  
١٠٥٠٥٠  
١٠٢٩٥٠  
٣٠٩٠٠  
٢٥٠٠٠  
٥٤٦٠٠  
٤٠٥٠  
١٣٠٠  

٦٥٣٥٠  
٨٥٠  

٥٦٦٠٠  
٤٥٠  

٦١٤٠٠  
١٥٧٦٥٠  
٩٤٠٠  
٣٨٠٠٠  
١٧٠٠  
٢٣٠٥٠  
٦٥٠  
٣٩٥٠  
١٠٥٥٠  
١٧٣٠٠  

  
  

١٥٠٠  

١١١٨٠٠  
٤٩٥٠  

١٧٠٦٠٠  
٧٠٥٠  

١٣٩٠٠٠  
٢٧٨٥٠٠  
٣٤١٠٠  
٦٦٣٥٠  
٢٦٧٠٠  
٤٩٣٥٠  
١٠٥٧٠٠  
١٠٦٩٠٠  
٤١٤٥٠  
٤٢٣٠٠  
٥٤٦٠٠  
٤٠٥٠  
٢٨٠٠  

  ١٢٤٦٢٠٠  ٤٤٨٤٠٠  ٧٩٧٨٠٠  مجموعال
  ١٩٩٨، آب ١٢، دراسات إحصائية رقم ١٩٩٧ سنة القوى العاملة  إدارة اإلحصاء المركزي : مصدرال

  
  )العدد  ( حرآة السكان المسجلة .٣.Iجدول 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧  الحدث الديموغرافي
 ٦٥٣ ٣١ ٢٢٥ ٣٢ ٥٦٤ ٣٢ ٦٧٣ ٣٢ … … الزواج
 ٤٠٥ ٧٦ ٦٩٣ ٨٣ ٧٩٥ ٨٧ ٩٥٥ ٨٥ … … الوالدات
 ٢٩٤ ١٧ ٥٦٨ ١٧ ٤٣٥ ١٩ ٨١٣ ١٩ … … الوفيات

  
  
  
  



 ١٣٢

II.الزراعة  
  

  اإلنتاج النباتي . ١.IIجدول 
  ألف هكتار                                                            المساحات المزروعة) آ

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع الزراعة
 ٥٦،٠ ٥٢،١ ٥٠،٣ ٥٢،٢ ٥١،٩ ٥٣،٩ تالنجيليا
 ٩،٨ ٦،٧ ٧،٧ ٨،٥ ٩،٧ ١٢،٨ تالقرنيا

 ٤١،١ ٣٤،٦ ٣٧،٢ ٤٢،١ ٣٩،٠ ٤٥،٠ الخضار
 ١٠،٤ ١٠،٩ ١٧،١ ٢١،٢ ٢١،٦ ١٦،٢  الصناعيةتالزراعا
 ٨٢،٦ ٨٥،١ ٨٥،٤ ٨٤،٨ ٨٣،٣ ٨٢،٣ الفواكه
 ٥٧،٦ ٥٦،٨ ٥٥،٦ ٥١،١ ٥٠،٥ ٥٠،٨  الزيتون

 ٣،٥ ٥،٧ ٦،٤ ٣،٧ ٣،٥ ٣،١ الزراعات األخرى
 ٢٦١،٠ ٢٥١،٨ ٢٥٨،٩ ٢٦٣،٦ ٢٥٩،٥ ٢٦٤،٠ موعالمج

  
     ألف طن                  اإلنتاج                                                                          ) ب

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع الزراعة
 ٢٦٤،٩ ١٧٢،٠ ١٥٠،١ ٩٣،٧ ١٠٥،٥ ٨٨،٤ تالنجيليا
 ٥٣،٥ ٦١،٣ ٦٥،٠ ٥٤،٨ ٦٠،٤ ٥٠،٣ تالقرنيا

 ٢٠٦،٢ ١ ٠٧٤،٩ ١ ١٠٧،٧ ١ ٢٤٠،٠ ١ ٢٣٥،١ ١ ٤٦٢،٧ ١ الخضار
 ١١،١ ٣٠،٩ ٣٥٥،٣ ٣٨٢،٥ ٤٥٥،٠ ٣٦٩،٧  الصناعيةتالزراعا
 ٨٤١،٥ ٨٦١،٢ ٨٩٩،٥ ٠٢٢،٠ ١ ٩٨٤،٧ ١٠٢،٢ ١ الفواكه
 ١٨٤،٤ ٨٥،٨ ١٨٩،٥ ٦٦،٤ ٣٠،٣ ٩٣،٩  الزيتون

 ٣٩،٨  ١٦،٦ ١٩،٥ … … ٣٢،٨ الزراعات األخرى
 ٥٦١،٦ ٢ ٣٠٢،٧ ٢ ٧٨٦،٦ ٢ ٨٥٩،٤ ٢ ٨٧١،٠ ٢ ٢٠٠،٠ ٣ المجموع

  
                                                                                                مليار ليرة لبنانيةقيمة اإلنتاج) ج

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع الزراعة
 ٦٦،٣ ٦٨،٤ ٥٦،٩ ٣٦،٦ ٤٠،٢ ٣٤،١ تالنجيليا
 ٣٥،٠ ٤٣،٥ ٤٧،٩ ٣٨،٥ ٤٣،٥ ٤٢،٦ تالقرنيا

 ٣٣٩،٧ ٣٧٦،٣ ٣٦٢،٧ ٣٨٨،٢ ٤٢٥،٢ ٥٠٤،٤ الخضار
 ٩٦،٧ ١٢٤،٨ ١٤٢،٩ ١٤٨،٣ ١٥٣،٨ ١٥٤،٧  الصناعيةتالزراعا
 ٥٦٩،٦ ٤٦٩،٤ ٤٤٦،٧ ٥٨٥،٩ ٦١٠،٧ ٦٤٨،٣ الفواكه
 ٢٦٥،٢ ١١٨،٨ ٢٦٥،٧ ١٠١،٠ ٤٦،٧ ١٤٠،٩  الزيتون

 ٣٥،٤ ٤٦،٣ ٤٤،٦ ٤٩،٠ ٤٧،٢ ٥٥،٧ زراعات األخرىال
 ١٤٠٧،٩ ١٢٤٧،٥ ١٣٦٧،٤ ١٣٤٧،٥ ١٣٦٧،٣ ١٥٨٠،٦ المجموع

   ، اإلحصاء الزراعي)FAO( الفاو–وزارة الزراعة : المصدر

  
  
  
  
  
  



 ١٣٣

   الحيوانينتاجاإل. ٢.IIجدول 
   عدد الرؤوس بآالف                                                        الثروة الحيوانية) آ

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ النوع
 الحيوانات المخصصة إلنتاج اللحم

 ٣٩،٥ ٣٧،٠ ٣٦،٠ ٣٤،٠ ٣٣،٠ ٣١،٧ بقر
 ١٥٥،٠ ١٢٠،٠ ١٣٣،٠ ١٤٥،٠ ١٤٠،٠ ١٣٤،٣  غنم
 ١٣٥،٠ ١١٠،٠ ١٤٠،٠ ١٦٩،٠ ١٨٦،٠ ٢٠٢،٦ ماعز
 ٢١،٠ ٢٣،٠ ٢٦،٠ ٢٨،٠ ٣٤،٠ ٣٥،٠ خنزير

  مخصصة إلنتاج الحليبالحيوانات ال
 ٤٣،٨ ٣٩،٦ ٣٨،٩ ٣٨،٤ ٣٦،٣ ٣٤،٢ بقر
 ١٦٦،٤ ١٧٩،٧ ١٩٨،٠ ٢١٨،٦ ١٨٩،٣ ١٦٠،٠  غنم
 ١٩٩،٧ ١٩٠،٠ ٢٠٥،٠ ٢٢٨،٧ ٢٣٣،٧ ٢٣٨،٦  ماعز

  
      ألف طن                   اإلنتاج                                                                          ) ب
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ لنوعا

 ١٤،٣ ١٣،٨ ١٣،٤ ١٣،١ ١٢،٤ ١٢،١ لحم عجل
 ٦،٥ ٥،٢ ٥،٨ ٦،٥ ٦،٦ ٦،٨ لحم غنم
 ٤،٩ ٤،٠ ٥،١ ٦،٢ ٧،٠ ٨،٣ لحم ماعز
 ١،٩ ٢،٢ ٢،٤ ٢،٥ ٣،٠ ٢،٠ لحم خنزير

 ١٢٤،٦ ١١٧،٦ ١١٣،٢ ٩٠،١ ٨٧،٥ ٨١،٣ لحم دجاج وفروج
 ٧٧٠،٠ ٧٤٠،٠ ٧٢٠،٠ ٧٢٠،٠ ٦٩٠،٠ ٦٥٠،٠ )بماليين وحدة(بيض 

 ١٩٣،٥ ١٦٧،١ ١٥٨،٤ ١٤٩،٦ ١٤٣،٦ ١٤٠،١ حليب بقر
 ٢٢،١ ٢٢،٢ ٢٣،٠ ٢٣،٣ ٢١،٢ ٢٢،٠ حليب غنم
 ٢٩،٤ ٢٧،٣ ٢٧،٠ ٢٦،٥ ٢٩،٠ ٣١،٩ حليب ماعز

 ٠،٧ ٠،٨ ١،٠ ١،٧ ١،٨ ١،٠ عسل
  
                                      مليار ليرة لبنانية                                                          قيمة اإلنتاج) ج

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ النوع
 ٣٣،٦ ٢٩،٧ ٢٩،٣ ٣١،٠ ٢٦،٢ ٢٠،٨ لحم عجل
 ١٨،٣ ١٤،١ ١٥،١ ٢٠،٢ ٢٢،٨ ٢٧،٥ لحم غنم
 ١٢،٠ ٩،٢ ١٠،٨ ١٤،٥ ١٦،١ ١٩،٣ لحم ماعز
 ٤،٢ ٥،٣ ٥،٠ ٥،٠ ٦،٣ ٤،٦ لحم خنزير

 ٢٠٤،٢ ٢١٩،٠ ٢١١،٣ ٢٠١،٩ ١٩٦،٣ ١٨٢،٤ روجلحم دجاج وف
 ٤٩،٣ ٥٣،٣ ٥٢،٠ ٤٩،٠ ٤٨،٣ ٤٤،٩ بيض

 ٩٤،٠ ٩١،١ ٩٤،٠ ٩٧،٤ ٩٠،١ ٩٣،٧ حليب بقر
 ١٣،١ ١٣،٢ ١٤،٠ ١٥،٤ ١٣،٥ ١٧،٠ حليب غنم
 ١٦،١ ٢٠،٠ ٢١،٠ ٢٣،١ ٢٥،٥ ٢٤،٣ حليب ماعز

 ١٦،٥ ١٩،١ ٢٣،٨ ٣٠،٣ ٣١،٢ ٢٠،٣ عسل
 ٤٦١،٣ ٤٧٣،٩ ٤٧٦،٣ ٤٨٧،٨ ٤٧٦،٣ ٤٥٤،٨ المجموع

  وزارة الزراعة: المصدر 

  
  
  



 ١٣٤

III .الطاقة  
  

  ناطاالف الأب                                  أهم المنتجات النفطية المستوردة. ١.IIIجدول 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ النوع
 ١١٨٠،٤ ١١٧٨،٨ ١٢٦٣،٨ ١٣٤٤،١ ١٤١١،٨ ١٣٢٠  بنزين
 ١٥٣٣،٣ ١٣١٥،٦ ١٣١٥،٦ ١٧٤٨،١ ١٤٢٤،٦ ١٣٧٥،٥  مازوت

 ١٥٨٣،٤ ١٧٣٨،٨ ١٥٠٧،٩ ١٥٢٥،١ ١٥٨٨،٤ ١٨٠٥  زيت فيول
 ١٢٦،٨ ١٢٨،٢ ١٢٤،٥ ١٢٦،٢ ١٠٦،٩ ١٠٨،٥ آاز 

 ١٥٤،٨ ١٥٧،٧ ١٦٥،١ ١٣٥،٣ ١٣٨ ١٤١،٢ غاز البوتان
  إلحصاء المركزي ، النشرة الشهرية اإدارة: المصدر

  
 ساعة/بماليين كيلوات                                                 استهالك الكهرباء. ٢.IIIجدول 

  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ 
 ١٠١٩٢ ٩٤٣٦ ٩٢٣٣ ٩٠٣٠ ٩٠١٠ ٨١٦٥ شبكة كهرباء لبنان

  إلحصاء المركزي ، النشرة الشهرية اإدارة: المصدر
  

              
  

  استثمار كهرباء لبنان/ حساب إنتاج . ٣.IIIجدول 
  ية لبنانةمليار لير

  ١٩٩٨  ١٩٩٧    البنود
  ٥٩٣,١  ٥٤٨,٨    مبيعات للتيار

  ٢,٨  ٤,٣     أخرى لالستثمارموارد
  ٥٩٥,٩  ٥٥٣,١    إجمالي اإلنتاج
  ٣٩١,١  ٤٨٢,٢    مشترى وقود وتيار

  ٣٤,٨  ٢١,٠    ية استهالكماتسلع وخدمشتريات أخرى من 
  -٤٠,٥  -١٥,٥    تغيير المخزون

  ٢١٠,٥  ٦٥,٤    القيمة المضافة القائمة: الرصيد
  ٥٩٥,٩  ٥٥٣,١    نتاج اإل=المجموع 

  ٤٨,٨  ٥٤,٥    رواتب الموظفين
  ١٧,٧  ١٢,٠    اشتراكات في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

  ٩٤,٤  ١٠١,٩     ماليةأعباء
  ٤٩,٦  -١٠٢,٩    ستثمار لاللقائما الرصيد الفائض

  ٢١٠,٥  ٦٥,٤    القيمة المضافة= المجموع 
  كهرباء لبنان: المصدر



 ١٣٥

IV .لصناعةا  
  ١٩٩٨المعطيات األساسية للصناعة للعام . ١.IVجدول 

   لبنانيةة ليرمليار                                                                 القيم ب
فرع 
ستهالك اال  نتاجاإل  النشاط

  وسيطال
قيمة ال
  مضافةال

جور األ
  مدفوعةال

تكوين 
الرأسمال 
  الثابت

رأسمال ال
  ثابتال

عدد 
  لعاملينا

٢٦  ٣,٤  ٠,٠  ٠,١  ٠,٦  ١,٣  ١,٩  ٠١  
٣٧  ١,٣  ٠,٣  ٠,٤  ٠,٥  ١,٢  ١,٨  ١٣  

٧٥٦  ٢٦,٣  ٠,٧  ٨,٢  ٨,٦  ١٣,٢  ٢١,٨  ١٤  
٢٦٣٨٩  ١٥٤٩,٥  ٢٢٤,٣  ١٧٧,١  ٦٥٦,١  ٨٧٧,٠  ١٥٣٣,٠  ١٥  

١٥٨٩  ١٥٢,٤  ٠,٠  ٢٩,١  ٨,٨  ٤٣,٧  ٥٢,٦  ١٦  
٣٦٧٠  ١٣٠,١  ٥,١  ١٨,٣  ٦٢,٣  ٩٠,٦  ١٥٢,٩  ١٧  

١٠٥٦٠  ٢٠٦,٥  ٦,٧  ٥٤,٦  ١٣٨,٧  ١٨٢,٧  ٣٢١,٤  ١٨  
٦٤٨١  ١٢٢,٦  ٨,٠  ٤٨,٩  ٦٨,٤  ٩٩,٩  ١٦٨,٣  ١٩  

٦٩٣٣  ١٨٦,٥  ٣١,٧  ٢٨,٢  ٨٠,١  ٩١,١  ١٧١,٢  ٢٠  
٢٩٤٤  ٢٣١,٠  ١١,٩  ٢١,٢  ٩٧,٧  ١٢٦,٨  ٢٢٤,٥  ٢١  

٤٨١٨  ١٩٦,١  ٣٩,٥  ٣٠,٤  ١٢٠,٢  ١١٤,٤  ٢٣٤,٦  ٢٢  

٣١١  ٢٨,٢  ١,٤  ٣,٦  ١٣,٢  ٧,٧  ٢٠,٩  ٢٣  
٢٧٩٧  ١٥٥,٢  ١٩,٠  ٢٢,٨  ١٤٥,٥  ١٤٩,٤  ٢٩٤,٩  ٢٤  

٢٧٧٦  ٢١٧,٩  ١٦,١  ١٧,٣  ٨٨,٦  ١٥٩,١  ٢٤٧,٧  ٢٥  
١٣٣٧٧  ١١٤٠,٣  ١٢١,١  ٩١,٩  ٣٩٧,٨  ٤٣٩,٦  ٨٣٧,٣  ٢٦  
٤١٧  ٦٦,٦  ٠,٤  ٥,٦  ٤٤,٨  ١٤٣,٢  ١٨٨,٠  ٢٧  
١٤٤٩٢  ٨٥٧,٨  ٣٩,٧  ٨٨,٢  ٢٨٠,٧  ٤٠٩,٠  ٦٨٩,٧  ٢٨  
٢٧٧٣  ١٤٤,١  ١٧,٧  ١٦,٤  ٧٢,٧  ١٠٣,٣  ١٧٦,٠  ٢٩  
١٥٨٩  ٣٧,٩  ٢,٨  ١٤,٠  ٥٧,٦  ٨٨,١  ١٤٥,٧  ٣١  
١٠٦  ٧,٩  ٠,٠  ٠,٥  ٢,٠  ٢,٨  ٤,٨  ٣٢  
٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٣٣    

١٥٢  ٧,٢  ٠,٠  ٠,٩  ١,٢  ٤,٣  ٥,٥  ٣٤  

٤٤  ٠,٣  ٠,٠  ٠,٢  ٠,٢  ٠,٤  ٠,٧  ٣٥  
١١٠٦٨  ٤١٢,٣  ١٩,٩  ٦٨,٧  ٢٤١,١  ٢٥٦,٠  ٤٩٧,٠    ٣٦  

  ١١٤١٠٥  ٥٨٨١,٨  ٥٦٦,٠  ٧٤٦,٤  ٢٥٨٧,٣  ٣٤٠٤,٨  ٥٩٩٢,١ المجموع
  ١٩٩٨ إحصاء عام نتائج: وزارة الصناعة: المصدر

  
  النشاط بحسب التصنيف الدوليرمز 
   الزراعة٠١
  المناجم استخراج ١٣
  ستخراجية أخرىاإلصناعات ال ١٤
  غذائيةال اتصناعال ١٥
   صناعة التبغ١٦
  نسيجيةالصناعات ال ١٧
  ملبوساتصناعة ال ١٨
   صناعة الجلود والمنتجات الجلدية١٩
   الصناعات الخشبية ما عدا المفروشات٢٠
   صناعة الورق والكرتون٢١
  نشرالطباعات وال ٢٢
   صناعة الفحم وتكرير النفط٢٣

  كيميائيةالصناعات ال ٢٤
   صناعات البالستيك والكاوتشوك٢٥
  خرى األمعدنيةال غير المنتجات  ة صناع٢٦
  الفلذات القاعدية صناعة ٢٧
   صناعة المنتجات المعدنية٢٨
   صناعة اآلالت وأدوات التجهيز٢٩
  آلالت واألدوات الكهربائية صناعة ا٣١
   صناعة أجهزة الراديو واالتصاالت٣٢
    صناعة األجهزة الطبية وأدوات القياس الدقيق٣٣
   صناعة السيارات وباقي وسائل النقل٣٤
   صناعة أجهزة النقل األخرى٣٥
   صناعة المفروشات وغيرها٣٦

  
  



 ١٣٦

  
IV . تابع(الصناعة(  
  

   الصناعي استيراد مواد أولية للقطاع.٢.IVجدول 
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ الفرع 
 القيمة بمليار ليرة لبنانية  

 ٣٧٨ ٣٨٥ ٣٥٩ ٣١٠ ٢٦٦ ٣٢٣ غير محدد
 ٥٧٠ ٥٧٢ ٥٠١ ٥٢١ ٥٦٧ ٦٢٩ الصناعات الغذائية الزراعية 

 ١٥٠ ٢٠٥ ١٤٢ ١٥٣ ١٩٨ ٢١٥ صناعة النسيج والجلود واأللبسة
 ٥٠ ٥٤ ٥١ ٥٦ ٧٢ ٨٧ صناعة المعادن غير الفلذية

 ٤٣١ ٥٢٣ ٤١٨ ٤٥٥ ٦٠٦ ٦٤٢   الفلذية واآلالتصناعة المعادن
 ٣٥٥ ٣٨٣ ٣٥٦ ٣٥٤ ٣٩٢ ٤٠٣صناعة الخشب والمطاط والكيماوية

 ٥٦ ٦٥ ٥٠ ٥٩ ٨٠ ٧٥ صناعة المفروشات
 ٢٣٣ ٢١١ ١٣٩ ١٣٨ ١٣٨ ١٥٣ الصناعات األخرى

 ٢٢٢ ٢ ٣٩٩ ٢ ٠١٦ ٢ ٠٤٤ ٢ ٣١٩ ٢ ٥٢٨ ٢ المجموع
  سبة إلى أسعار السنة السابقةمؤشر األسعار ن  

 ٠،٩٦٤ ٠،٨٨٤ ١،٢٨٣ ١،٠٣٢ ٠،٨٢٠  غير محدد
 ٠،٩٥٢ ٠،٩٥٠ ٠،٩٦٤ ٠،٨٤٢ ٠،٩٦٦  الصناعات الغذائية الزراعية 

 ٠،٩٤٨ ٠،٩١٥ ٠،٩٠٢ ٠،٨٨٤ ٠،٩٢٠  صناعة النسيج والجلود واأللبسة
 ٠،٩٧٢ ٠،٩٠٤ ١،٠٠٧ ٠،٩٩٦ ٠،٩٠٨  صناعة المعادن غير الفلذية

 ٠،٩٦١ ٠،٩٤٦ ١،٠٤٧ ٠،٨٥٤ ٠،٨٧٦    الفلذية واآلالتالمعادنصناعة 
 ٠،٩٨١ ٠،٩١٣ ١،٠٢٠ ٠،٩٢٢ ٠،٩١١ صناعة الخشب والمطاط والكيماوية

 ١،٠٠٤ ٠،٩٥٣ ٠،٩٥٤ ٠،٩٣٢ ٠،٩١٤  صناعة المفروشات
 ٠،٩٧٩ ٠،٩٤١ ١،٠٩٧ ٠،٩٣٨ ٠،٩١٩   الصناعات األخرى

 ٠،٩٦٥ ٠،٩٢٧ ١،٠٤٢ ٠،٨٩٩ ٠،٩٠٤   المجموع
 لحجام نسبة إلى أحجام السنة السابقةامؤشر ا  

 ١،٠١٩ ١،٢١٤ ٠،٩٠٣ ١،١٢٩ ١،٠٠٣  غير محدد
 ١،٠٤٨ ١،٢٠١ ٠،٩٩٩ ١،٠٩١ ٠،٩٣٤  الصناعات الغذائية الزراعية 

 ٠،٧٦٩ ١،٥٧٤ ١،٠٣٥ ٠،٨٧ ١،٠٠١  صناعة النسيج والجلود واأللبسة
 ٠،٩٥٦ ١،١٦٩ ٠،٩٠٨ ٠،٧٧٩ ٠،٩١٥  صناعة المعادن غير الفلذية

 ٠،٨٥٦ ١،٣٢٤ ٠،٨٧٨ ٠،٨٨ ١،٠٧٦    الفلذية واآلالتصناعة المعادن
 ٠،٩٤٣ ١،١٨ ٠،٩٨٦ ٠،٩٧٨ ١،٠٦٩ صناعة الخشب والمطاط والكيماوية

 ٠،٨٤٩ ١،٣٧٢ ٠،٨٩٦ ٠،٧٨٩ ١،١٥٧  صناعة المفروشات
 ١،١٢٥ ١،٦٢١ ٠،٩١٨ ١،٠٦٢ ٠،٩٨٠   الصناعات األخرى

 ٠،٩٦ ١،٢٨٤ ٠،٩٤٧ ٠،٩٨ ١،٠١٥   المجموع
  
  



 ١٣٧

V .البناء  
  

   المربعةاالمتار           المساحة باالف      ):نقابة المهندسين (رخص بناء مسجلة. ١.Vجدول 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ 
 ٨٩٢ ٧ ٨٦٠ ٦ ٧٢٤ ٦ ١٠٣ ٩ ٨١٧ ٩ ٤٠٦ ١١ المساحة
  إلحصاء المركزي ، النشرة الشهرية اإدارة: المصدر

  
   الكمية بآالف األطنان                                    :          للترابع المحلي البي .٢.Vجدول 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ 
 ٥٠٩ ٢ ٨٠٧ ٢ ٦٨٨ ٢ ٧٦٢ ٢ ٢٠٢ ٣ ١٨٨ ٣ الكمية
  إلحصاء المركزي ، النشرة الشهرية اإدارة: المصدر

  
                       :استيراد المواد األولية للبناء.  ٣.Vجدول 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ 
 ٤١٠،٦ ٤٣٣،٢ ٤٣٠ ٤٧٥،٥ ٦٤٨،١ ٦٥٤،٩  لبنانيةة بمليار ليرالقيمة

 ٠،٩٤٥ ٠،٩٠٨ ٠،٩٦٥ ٠،٩٥٩ ٠،٩٠٧  ١-n/n مؤشر األسعار 
 ١،٠٠٣ ١،١٠٩ ٠،٩٣٧ ٠،٧٦٥ ١،٠٩١   ١-n/n مؤشر األحجام 

  لشهريةإلحصاء المركزي ، النشرة ا اإدارة: المصدر
  

VI. صالتلموانقل واال  
  

 بآالف األطنان                             بيروت مرفأ المفرغة والمشحونة فيع ئالبضا .١.VIجدول 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ 
٧٣٦ ٤ ٤٦٤ ٥ ٩٦٧ ٤ ٥٤٣ ٥ ٥٦٧ ٥ ٨٤٩ ٥ 

  
   باآلالف                      : مطار بيروتا منعدد المسافرين الذين غادرو .٢.VIجدول 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ 
 ٢٥٨ ١ ١٨٧ ١ ١٢٥ ١ ٠٦١ ١ ٩٩٤ ٩٧٧ 
  

  المسجلة العموميةلسياراتا عدد .٣ .VIجدول 
  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ النوع

 … … ٢٤٣ ١٤ ١٠٩ ١٤ ٠١٨ ١٤ ٩٢٩ ١٣ سيارات سياحية
 … … ٩٣٤ ٥ ٠٤٢ ٥ ٥٩٨ ٣ ٦٣٦ ١ حافالت
 … … ٩٥٥ ١١ ٤٥٩ ١١ ٨١٩ ١٠ ٩٢٥ ٩ شاحنات

  
  مليار ليرة لبنانيةإيرادات المديرية العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية         . ٣.VIجدول 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع الواردات
 ٤٠٨،٦ ٣١٣،٦ ٣٦١،٧ ٣٣١،٢ ٢٤٩،٨ ١٤٦،٠  صادرةال واتيرفقيمة ال

 ١٢،٦ ١٤،٨ ١٦،٧ ٢٠،٦ ٢٧،٣ ٣٠،٤  إيراد اإلمدادات الجديدة
حصة لبنان من االتصاالت    

 ١٨٦،٨ ١٦١،٩ ٢٦٧،٤ ٣١٦،٩ ٢١٩،٢ ٣٠٣،٢  الدولية
ــص ــن ة اإلدارةحـ  مـ

 ٣٩٠،٠ ٣١٨،٤ ٢٩٤،٦ ١٩٦،٩ ١٣٦ ١١٤،٩  االتصاالت الخلوية
 ٩٩٨،٠ ٨٠٨،٦ ٩٤٠،٤ ٨٦٥،٦ ٦٣٢،٣ ٥٩٤،٥  مجموعال

  ملحقةالموازنات ال, قطع الحساب : وزارة المالية:المصدر

  
  



 ١٣٨

  
VII .خدماتال  

  
  ١٩٩٧ لعام رئيسيةإيجارات المساكن ال. ١.VIIجدول 

  مدفوع من قبل المستأجرين تبعا ألقدمية المسكن والمنطقةاليجار اإلمتوسط ) أ
   الليرات اللبنانيةبآالف                

ضاحية   بيروت  عمر المسكن
  بيروت

سائر 
جبل 
  لبنان

لبنان 
  الشمالي

لبنان 
  لبنان  بقاعال  النبطية  الجنوبي

أقل من     
  ٤١٢٩  ٢٠٠٠  ١٨٠  ٣١٢٧  ٢٨٦٥  ٤٠٢٨  ٤٢٨٨  ١١٦٠٣   سنوات٥
 ٤٢٣٩  ٢٩٣٠  ٢٨٥٠  ٢١٣٨  ٢٢٦٩  ٤٥٥٤  ٤٧٢٦  ٦٨٧٨    ٩- ٥  

٢٦٥٦  ١٨٠٤  ١٩٣٥  ٢٣٨٥  ٢٠٥٤  ٣٥٥٨  ٢٥٧٧  ٣٠٥٨  ٢٤-١٠  
١١٥٠  ١٤٣١  ١٤٢٦  ١٢٤٧  ٦٤٠  ١٤٩٣  ١١٨٣  ١١٤٠  ٤٩-٢٥  
٧٨٧  ١٠٩٧  ٣٧٥  ٧٣٤  ٥٤٣  ١٥٠٦  ٨٧٤  ٧٥٦  +٥٠  
  ١٥٥٠  ١٥٦٩  ١٥٧٤  ١٦٢٤  ٩٤١  ٢٤٥٨  ١٦٦٣  ١٢٩٥  ميعالج

  
   المنازل حسب عمر المسكن، المنطقة وجهة االستعمالعينةتوزيع ) ب

عمر 
  المسكن

ضاحية   بيروت
  بيروت

سائر 
جبل 
  لبنان

لبنان 
  الشمالي

لبنان 
  الجنوبي

  لبنان  البقاع  النبطية

    المنازل المؤجرة  
اقل من  

   سنوات٥
٩-٥  
٢٤-١٠  
٤٩-٢٥  
٥٠+  
  ير محددغ

٤  
٩  
٨٣  
٥١٠  
٢٩٢  
٢  

٤٧  
٤٢  
٢٥٩  
٨٨٣  
١٠٠  
٤  

١٣  
٣٠  
١١٣  
١٨١  
٤١  
٢  

١٠  
٨  
٨٠  
٢٢٨  
١٣٤  
٦  

١٣  
١١  
٥٤  
٧٩  
٤١  

١  
٤  
١٥  
١٣  
٦  

٣  
٧  
٤٨  
٦٨  
٢٧  

٩١  
١١١  
٦٥٢  
١٩٦٢  
٦٤١  
١٤  

  ٣٤٧١  ١٥٣  ٣٩  ١٩٨  ٤٦٦  ٣٨٠  ١٣٣٥  ٩٠٠  المجموع
    مجموع المنازل  

اقل من   
   سنوات٥
٩-٥  
٢٤-١٠  
٤٩-٢٥  
٥٠+  

  غير محدد

٣٦  
٤٤  
٣٤٣  
٩٧٢  
٤٦١  
٤  

٣٥٨  
٢٨٣  
١١١٥  
١٩١٠  
٢٨٣  
٨  

٢٢٢  
٢٤٨  
٩٤٤  
٩١٤  
٤٣٧  
٧  

١٥٠  
٢٣٢  
١٠٣٧  
١٠١٢  
٥٠٢  
٩  

١٤٦  
٢٤٢  
٧١٦  
٥٧٨  
٢٢١  
٢  

٨٤  
١٢٧  
٤٧٨  
٣٨٥  
١٨٩  
٠  

١٩٤  
٢٢٣  
٨٢٩  
٦٤١  
٢٧٨  
٠  

١١٩٠  
١٣٩٩  
٥٤٦٢  
٦٤١٢  
٢٣٧١  
٣٠  

  ١٦٨٦٤  ٢١٦٥  ١٢٦٣  ١٩٠٥  ٢٩٤٢  ٢٧٧٢  ٣٩٥٧  ١٨٦٠  المجموع
  "األوضاع المعيشية لألسر "يزإلحصاء المركاإدارة : المصدر

  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٩

VII .تابع(خدمات ال(  
  عدد تالمذة وطالب مسجلين: تعليمال. ٢.VIIجدول 
 ٠٢-٢٠٠١ ٠١-٢٠٠٠ ٠٠-١٩٩٩ ٩٩-١٩٩٨ ٩٨-١٩٩٧ ٩٧-١٩٩٦  المرحلة

  جانيالتعليم الرسمي والم
 ٧٢٩ ٦٢ ٠٩١ ٦٥ ٤٤١ ٦٠ ٣٥٣ ٥٤ ٧٢٦ ٥٦ ٣٧٦ ٥٨ حضانةال
 ٢٠٩ ٢٥٤ ١٣٦ ٢٥١ ٤٢٣ ٢٠٨ ٢٧٩ ٢٠٨ ٩٩٥ ٢١٠ ٣٢٧ ٢٠٥ ةبتدائياال
 ٨٩٧ ١٤٧ ٤٧١ ١٤٢ ٩٧٥ ١٦٤ ٨٠٥ ١٥٣ ٦٧٥ ١٤١ ٠٠٤ ١٣٢ ةثانويال وةتكميليال

 ٩١٨ ٢٥ ٧٤٣ ٢١ ٤٤٨ ١٨ ٥٦٧ ١٧ ٢٨٤ ١٦ ٥٠٨ ١٣ ةتقنيالمدارس ال
 ٧١١ ٧٠ ٠٥٠ ٧١ ٦٠٢ ٦٢ ٧٢٨ ٥٩ ٦٦١ ٥١ ٧٥٥ ٤٩ لبنانيةالجامعة ال
 ٤٦٤ ٥٦١ ٤٩١ ٥٥١ ٨٨٩ ٥١٤ ٧٣٢ ٤٩٣ ٣٤١ ٤٧٧ ٩٧٠ ٤٥٨ مجموعال
         خاصالتعليم ال
 ٠٢٥ ٩٠ ٢٦٦ ٩٠ ٥٦٥ ٨٨ ٦٣٨ ٨٨ ٤١٧ ١٠٢ ٣٧٦ ١٠٣ حضانةال
 ٨٤١ ١٩٧ ٨٥٠ ٢٠٢ ١١٦ ١٧٦ ٢٢٦ ١٨٦ ٣٤٥ ١٨٦ ١٣٠ ١٨٥ ةبتدائياال
 ٨٠٧ ١٤٦ ٧٠٦ ١٣٩ ٦٠٠ ١٧٨ ٢٨٠ ١٨٠ ٥٧٢ ١٧٩ ٨٧٤ ١٧٩ ةثانويال وةتكميليال

 ٧٢٩ ٥٦ ٧٠٦ ٥٦ ٠٩٩ ٥٦ ٩٥٥ ٥٥ ٠٥٦ ٥٠ ٣٦٠ ٤٢ ةتقنيالمدارس ال
 ٠٠١ ٦٨ ٣١٣ ٦٣ ٧٧٠ ٤٧ ٧١٢ ٤١ ٦٦٩ ٣٥ ٢٠٢ ٣٨ اتجامعال
 ٤٠٣ ٥٥٩  ٣٠٩ ٥٥٢ ١٥٠ ٥٤٧ ٨١١ ٥٥٢ ٠٥٩ ٥٥٤ ٩٤٢ ٥٤٨ مجموعال

 ٨٦٧ ١٢٠ ١ ٨٠٠ ١٠٣ ١ ٠٣٩ ٠٦٢ ١ ٥٤٣ ٠٤٦ ١ ٤٠٠ ٠٣١ ١ ٩١٢ ٠٠٧ ١ المجموع العام
  اءالمركز التربوي للبحوث واإلنم: المصدر

   
  

 لبنانيةمليار ليرة                       نفقات اإلدارات  العامة على الصحة:   الصحة. ٣.VIIجدول 
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧  اإلدارة

 ٢١٦،٩  ١٨٢،٣ ١٩٠،١ ١٣٢،٤ ١٤٨،٨ ١٦٥،٩  وزارة الصحة
 ٣٧٧،٠  ٣٢٥،٨  ٢٣١،٤ ٢٢٨،١ ١٩٧،٣ ١٨٠،٣ الضمان االجتماعي 

 ٥٩٣،٩  ٥٠٨،١  ٤٢١،٥ ٣٦٠،٥ ٣٤٥،١ ٣٤٦،٢ المجموع
  وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان االجتماعي: المصدر
 خدمات قطاع التأمين. ٤.VIIجدول 
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ العمليات
   ٤٤٦،٥ ٤٠٠،٤ ٣٩٣،٨ ٣٧٢،١ ٣٣٦،٦  المقبوضةالتأمينبدالت 

   ١٨٤،٢ ١١١،٧ ١٧٢،٣ ١٨١،٩ ١٥٤،٦ حوادث جرت تسويتها
  وزارة االقتصاد الوطني: المصدر

 قدوم المسافرين األجانب. ٥.VIIجدول 
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ الجنسية

 ٥٣٥ ٤٨٩ ٤٣٨ ٤٠٨ ٣٤٧ ٣١٢ عربالغير  جانباأل 
 ٤٩٣ ٤١٢ ٣٦١ ٣٢٧ ٢٧٦    ما عدا السوريونالعرب

 ١٠٢٨ ٩٠١ ٧٩٩ ٧٣٥ ٦٢٣   مجموعال
   النشرات الشهرية,ياء المركزإلحصاإدارة : المصدر

 
  

  
  
  
  

 
  



 ١٤٠

VIII .العامةاإلدارة   
  مصنفةً حسب تصنيف المحاسبة الوطنية زنة الدولةوامواإليرادات ل النفقات. ١.VIIIجدول 

   لبنانيةةمليار لير                

تصنيف نظام المحاسبة  بنود الموازنة
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٣الوطنية الدولية 

          اتالنفق
 ١٣٠ ١٥٣ ١٢٣ ١١٢ ١٣٣ ١٣٤  استهالك وسيط٢.P   سلع١١
 ٨٠ ٩٠ ٩٠ ٨١ ٩٧ ٩٢  استهالك وسيط٢.P  خدمات١٢
 ٢١٥١ ٢٠٣٣ ١٨٨٠ ١٨٧٢ ١٦١٧ ١٦٧٤  رواتب و أجور١.D  رواتب و أجور١٣
 ١١٣٨ ١١٦٣ ١٦٤٨ ١٥٢٧ ١٥٣٥ ١٧٤٨     تحويالت١٤

  D.٢٠ ٢٢ ١٢٢ ٣٥ ٩٠ ٢٩  إعانات إنتاج٣ 
  D.٨٥٧ ٨٣٤ ٨٤٤ ٧٤٨ ٥٧٧ ٥٢٨   معاشات تقاعد٦٢ 
  D.١٧٠ ١٩٥ ٥٣٠ ٦١٩ ٧٣٠ ١٠٤٨   تحويالت إدارية٧٣ 
  D.٦ ٦ ٦ ٥ ٧ ٩  اشتراكات دولية٧٤ 
   D.٨٥ ١٠٧ ١٤٤ ١٢١ ١٣١ ١٣٤  تحويالت أخرى٧٩ 

 ٢٠٠ ٢٢١ ٢٤٠ ١٧٠ ١٩١ ٢١١  استهالك وسيط٢.P  نفقات مختلفة. ١٦
 ٤٦٢٢ ٤٢٤٢ ٤١٩٠ ٣٩١٦ ٣٠٤١ ٣٣٥١    خدمة الدين١٧

  P.٧٦٣ ٧٠٠ ٧١٦ ٧١٦ ٦٨٦ ٦٣٣  استهالك وسيط٢ 
   D.٣٨٥٩ ٣٥٤٢ ٣٤٧٣ ٣٢٠٠ ٢٣٥٥ ٢٧١٨  فوائد٤١ 

 ٨٣٢١ ٧٩٠١ ٨١٧١ ٧٦٧٨ ٦٦١٣ ٧٢١٠   مجموع الجزء األول
 ٦١٠ ٣١١ ٧١٣ ٨٢٤ ٦٥٦ ٧١٢   الجزء الثاني

   P.٢٦٦ ٢٦٩ ٤٣٧ ٢١٧ ٣٨٥ ٤٩٦  تكوين راسمال ٥١ 
   D.٣٤٤ ٤٢ ٢٧٥ ٦٠٨ ٢٧٠ ٢١٦ التتحوي٩٣ 
 ٨٩٣١ ٨٢١٢ ٨٨٨٤ ٨٥٠٣ ٧٢٦٩ ٧٩٢١   المجموع العام 

          اإليرادات
 ٦٤٢ ٥٨٥ ٤٢٧ ٤٨١ ٣٢٨ ٣٢٨ ضريبة الدخل٥١.D   ضريبة الدخل١١
 ٣٠١ ٢٧٣ ٢٧٢ ٤٣٣ ٣٥٦ ٣٦٤ ضرائب مباشرة٥٩.D   ضريبة األمالك١٢

 ٢١٧٨ ١٠٠٦ ٨٩٦ ٩٦٦ ٣٨٧ ٢٣٦     رسوم االستهالك*.١٣
 ٨١ ٨٥ ٧٤ ٨٨ ٩٥ ٨١ ضرائب مباشر٥٩.D    رسوم اسير

 ٩٨٦       ض غير مباشرة٢.D  القيمة المضافةةضريب
 ١١١١ ٩٢١ ٨٢٢ ٨٧٨ ٢٩٢ ١٥٥  ض غير مباشرة٢.D رسوم أخرى

 ٥٩٦ ٨٥٨ ١٠٦٧ ١٢٣٠ ١٧٨٦ ١٥٦٨  ض غير مباشرة٢.D   رسوم جمركية*١٤
 ١٩٨ ١٩٧ ١٩٨ ٢١٣ ٢١٢ ١٩٨  ض غير مباشرة٢.D  ضرائب أخرى١٥
 ٩٢١ ٨٠٥ ٨٠٣ ٧٠٨ ٥١١ ٢٨٤    حصالت استثمار٢٦

 ٩١٢ ٧٩٨ ٧٨٠ ٧٠٤ ٥٠٩ ٢٦٤  ض غير مباشرة٢.D    فائض المؤسسات
 ٩ ٧ ٢٣ ٤ ٢ ١٩  فوائد٤١.D     فوائد

 ٤١٣ ٤١٠ ٣٦٧ ٤٠٢ ٣٦٧ ٢٩٤    واردات إدارية٢٧
 ١٢٩ ١٤١ ١١٧ ١٣٣ ١٠٥ ٤٢ ضرائب مباشر٥٩.D  رسوم السير    

 ٢٨٤ ٢٦٩ ٢٥٠ ٢٦٩ ٢٦٢ ٢٥١ تحويالت أخرى٧٩.D     غيرها 
 ٩ ١٥ ١٨ ١٧ ٢١ ١٨ تحويالت أخرى٧٩.D    غرامات٢٨
 ٨٨ ٩٣ ١٤٣ ٩٦ ٥٥ ٦٨    واردات أخرى٢٩

   D.٨٠ ٧٩ ٨١ ٧٩ ٢٥ ٢٦  حسومات تقاعد٦١ 
   D.٩ ١٤ ٦٢ ١٦ ٣٠ ٤٢ تحويالت أخرى٧٩ 
 ٥٣٤٥ ٤٢٤٢ ٤١٩٠ ٤٥٤٧ ٤٠٢٢ ٣٣٥٧   المجموع العام 

 ٣٥٨٦ ٣٩٧٠ ٤٦٩٣ ٣٩٥٦ ٣٢٤٧ ٤٥٦٥ ٩.B العجز
   الحسابقطعوزارة المالية، : المصدر

  مركيةجستوفاة على السلع المستوردة تحسب مع الرسوم اللمستهالك ااال كانت رسوم ١٩٩٩قبل سنة *
  



 ١٤١

VIII . تابع(العامة اإلدارة(  
  

   لبنانيةةمليار لير                                             عمليات الخزينة. ٢.VIIIجدول 
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ نوع العملية

        تغير في األصول
 ٨٩٠ ٣ ٩٥٢ ٣ ٦٩٢ ٤ ٩٥٥ ٣ ٢٤٥ ٣ ٥٦٣ ٤ عجز الموازنة
 ٠ ٤٨ ٠ ٥ ٤ ٢٣- سلفات للبلديات

 ٥١٧ ١٤٧ ٦٩٢ ١٥٠ ٩٣ ١٦٦- عامةسلفات للمؤسسات ال
 ٢١- ٣٩- ٩٣ ٩ ٦٣- ٣٦٠- سلفات أخرى

 ١٥٨ ٥٧٠ ٩١ ١٣٨ ٢٢٥ ١٦٦ مصاريف دفعت سلفا
 ٦٥٨ ١٣٥- ٧٠٩ ١- ٣٠٧ ١ ٤٣٣ ١ ١٧٧ ٣- مصرف لبنان

 ١١ ٣٨ ٤٧- ١٨ ٦- ١٤ صناديق وشيكات للقبض
 ٥٠- ٣٢ ٦٩ ٦١ ١٨٢- ٥- حسابات للتسوية

 ١٦٣ ٥ ٦١٤ ٤ ٨٨١ ٣ ٦٤٣ ٥ ٧٤٩ ٤ ٠١٣ ١ المجموع
        تغير في الخصوم

 ٥ ٢٦٧- ٣١٩ ١٤٠ ١٩٠ ٥٦٠- حجوزات وداعات وأماناتاي
 ٢٩٦ ١٩٥ ٢٤٢ ١٣١ ٠ ١٥٠ حواالت للدفع

 ٠ ١٥- ٢ ٣٠ ٢٤٨ ٢٥٠-  للتسويةقبوضاتم
 ٢٣١- ٥٩- ١١- ١٧٦ ٣٠- ٥٧ حسابات البلديات

 ٢١ ٧- ٩ ٢ ١٠ ٩٩- حسابات المؤسسات العامة
 ١ ٣ ٣٥ ٤٣- ٢ ١٠- حسابات أخرى دائنة

 ٤٧٩ ٣١ ٧٣٩ ٢٧ ٣٤٢ ٢٧ ٣٦٤ ٢١ ٩٥٢ ٢٧ ٤٠٢ ١٩ إصدارات: بال ل سندات خزينة 
 ٠٢٥ ٣١- ٨٥٤ ٢٦- ١٠٩ ٢٦- ٠٢٣ ١٨- ٧٩٦ ٢٥- ٨٢١ ١٧- يداتسد                    ت

 ٩٣٤ ٦ ٩٢٦ ٣ ٤٧٥ ٢ ٨٦٥ ١ ١٧٣ ٢ ٨٢٤ إصدارات:  بالعملة األجنبيةداتنس
 ٣١٧ ٢- ٢٥- ٤٤٦- ٠ ٠ ٦١٥- يداتسد                      ت

 ٠ ٢٣- ٢٣ ٠ ٠ ٦٥- قروض خارجية
 ١٦٣ ٥ ٦١٤ ٤ ٨٨١ ٣ ٦٤٣ ٥ ٧٤٩ ٤ ٠١٣ ١ مجموعال

  المهمةوزارة المالية، حسابات : المصدر
  

  الدين العام. ٣.VIIIجدول 
   لبنانيةةمليار لير، الوضع في آخر السنة

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ عناصر الدين
        خزينة بالليرة اللبنانيةالسندات 

 ٦٠١ ١١١ ٦ ٥٩٨ ١ ٣ ١٤ ٢٧٤ مصرف لبنان   
 ١٦٤ ١٧ ٧٩٨ ١٥ ٦٦٨ ١٨ ٨٠٨ ١٨ ١٥١ ١٦ ٤٢٤ ١٣ المصارف التجارية  
 ٣٦٨ ٧ ١٣٣ ٦ ٦٩٩ ٦ ٣٠٢ ٦ ٢٧٢ ٥ ٨٨٠ ٥ خارج النظام المصرفي  

 ١٦٩ ١٧٢ ١٩٧ ٢٦٩ ٢٥٠ ٢٠٩ قروض من النظام المصرفي
 ٣٠٢ ٢٥ ٢١٤ ٢٨ ١٦١ ٢٧ ٣٨٣ ٢٥ ٦٨٦ ٢١ ٧٨٧ ١٩ االجماليمجموع الدين الداخلي 

 ٩٦٤ ٢- ٩١٣ ١- ٦٣١ ٢- ٠٠٦ ٤- ١٤٢ ٢- ٤٠٦ ١-  ودائع القطاع العام-
 ٣٣٨ ٢٢ ٣٠١ ٢٦ ٥٣٠ ٢٤ ٣٧٧ ٢١ ٥٤٤ ١٩ ٣٨١ ١٨ ) ل لبا(صافي الداخلي  الدينال
 ٠١٣ ٢٢ ٤٨١ ١٤ ٥٤١ ١٠ ٣٧٩ ٨ ٢٨٠ ٦ ٧١٩ ٣ دين بالعملة األجنبيةال
 ٣٥١ ٤٤ ٧٨٢ ٤٠ ٠٧١ ٣٥ ٧٥٥ ٢٩ ٨٢٤ ٢٥ ١٠٠ ٢٢ مجموعال

  مصرف لبنان، النشرات الشهرية: المصدر
  
  
  



 ١٤٢

  
VIII .تابع ( العامةاإلدارة(  

  
  العامةزانة الدولة إلى اإلدارات واتحويالت من مال. ٤.VIIIجدول 

                     ة لبنانيةمليار لير                                                            لمن الجزء األو) آ
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ارةاإلد

 ٨ ٢٢ ٤٩ ١٣٧ ١٥٢ ١١ مجلس اإلنماء واألعمار
 ١ ٠ ١ ١ ٢ ٢ المحفوظات الوطنية مؤسسة

 ١٠ ٠ ١٩ ١٩ ١٩ ١٨ إدارة الدفاع المدني
 ١٦١ ١٣٨ ١٥٣ ١٢١ ١٢٤ ١٣٤ الجامعة اللبنانية

 ٠ ٠ ٢٥ ١٠ ٢٥ ١٦ ءالمركز التربوي للبحوث واإلنما
 ٥ ٤ ٦ ٥ ٥ ٥  للبحوث العلمية الوطنيجلسالم

 ٧ ٧ ٦ ٥ ٥ ٣ المعهد الوطني للموسيقى
 ٧ ٠ ٦١ ٦٣ ١٣٧ ٦٤ مجلس الجنوب

 ٨ ٤ ١٠٦ ١١٢ ١٤٠ ٥٣٥  للمهجرينلمركزيالصندوق ا
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٠ ٠ الصندوق المستقل لإلسكان

 ١ ١ ٢ ١ ٢ ٢ ستخدامالمكتب الوطني لال
 ٠ ٠ ٠ ٠ ٨ ١ المجلس التنفيذي للمشاريع الكبرى

 ٠ ٠ ٤ ٠ ٢٥ ١٣ المشروع األخضر
 ٧ ٢ ٢ ٠ ١١ ١٨ مكتب البحوث الزراعية

 ٣٠ ٩ ٤ ٢ ٢ ٧ المؤسسات لتشجيع االستثمارات
 ١٠ ٣ ٢٢ ٧١ ١٣ ١٤ إدارات أخرى

 ٢٥٥ ١٨٩ ٤٥٨ ٥٤٥ ٧١٨ ٨٤٢ مجموعال
   الحسابقطعوزارة المالية، : المصدر

  
  ة لبنانيةمليار لير                                                          من الجزء الثانية) ب

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ اإلدارة
 ٢٣٢ ٢٩ ١١٩ ٣٦٠ ١٦٨ ١٦٧ مجلس اإلنماء واألعمار

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٠ ٠ الجامعة اللبنانية
 ٠ ٠ ٧٥ ٢٢٥ ٠ ٠  للمهجرينلمركزيالصندوق ا

 ٠ ٠ ١٥ ٥ ٧٦ ٤٩ المجلس التنفيذي للمشاريع الكبرى
 ١٢٠ ١٣ ٦٤ ١٥ ٠ ٠ مجلس الجنوب
 ٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ إدارات أخرى

 ٣٥٧ ٤٢ ٢٧٢ ٦٠٥ ٢٦٤ ٢١٦ مجموعال
   الحسابقطعوزارة المالية، : المصدر

  
  
  



 ١٤٣

VIII . تابع(العامة اإلدارة(  
  

  حسابات مجلس اإلنماء واألعمار . ٥.VIIIجدول 
   لبنانيةةمليار لير                

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧  عملياتال
        اإليرادات

 ٧٨٢،٣ ٧١٦ ٩٢٢ ٦٤١ اإلدارات  موازنة  منتتحويالال
١ 

٦٨١،١ ٣٧٢،٧ 
 ٧،٩ ٠،٣ ١٦ ١٤ ١٤ ٢٠ هبات

 ١،٣ ١،٧ ١،٥ ١ ١ ٢ اإليرادات 
 ٠،٨ ٣،٤ ٥،٦ ١ ٢ ٤ الفوائد
 ٦٩١،١ ١٣٧٨ ٨٠٥،٤ ٧٣١ ٩٣٩ ٦٦٦ مجموع  ال

         النفقات
 ٥٨٥ ٦٦٢،٤ ٦٤٤،٨ ٦٧٤ ٠٩٩ ١ ٩٩١ قيمة األعمال المنجزة

 ٢٣،٢ ٢١،٩ ١٨،٩ ١٨ ١٧ ١٨ النفقات اإلدارية
 ٦٤ ٥٧،٧ ٥٩ ٤٢ ٣٤ ٣٣ الفوائد

 ٦٩ ٩٤،٦       مؤونة ديون مسكوك بتحصيلها
 ٠،٥- ٠،٢- ١،١- ٠  ٢ فروقات القطع

 ٧٤٠،٧ ٨٣٦،٤ ٧٢١،٦ ٧٣٣ ١٤٩ ١ ٠٤٤ ١ مجموع  ال
          

 ٤٩،٦- ٥٤١،٧ ٨٣،٨ ٢ ٢١١ ٣٧٧ العجز
         ألصولفي اتغير ال

 ٤٢- ١٥،٢ ١٦،٣ ٩٢ ١٥ ٥٤- الصندوق والمصارف
       ٢٠٤- ١٠٩ خزينةالسندات 

 ١٢٦ ١٠٩،١ ١٠٠،٦ ١٥ ١٦١ ٢٠٣  حويلية قطاع عامتالقروض ال
 ١،٩ ٠،٢- ٠،٧- ٢- ٢ ٢- حويلية قطاع خاصتالقروض ال

   ٠ ٠ ٠ ٤  قروض أخرى
 ١٥،٤ ١٣،٥ ٣١ ٢٢ ٧٢- ٨- أصول أخرى
 ٣١٠،٧- ٤٨٥،٦ ٩٢،٥ ١٢٩ ٢٦٤ ١٩٥- نيةاالحكومة اللبن
 ١،٢ ٠،٣- ٠،٤- ٠ ٠ ٠ التجهيزات
 ٢٠٨،٢- ٦٢٢،٩ ٢٣٩،٢ ٢٥٥ ١٦٩ ٥٣ المجموع

         تغير في الخصومال
 ١٦٧،٨- ٤١،٥ ٥٦،٨ ٧٤ ٦١ ٤٠  وموردينحجوزات

 ٢،٦- ١،٧- ١٠،٦- ١٥ ١٧ ٣ الفوائد للدفع
 ٢٥،٥- ٧٫٥- ٣٠،٥ ٠    الخزينةاتسلف

 ٣،٥- ٨،٥ ٤٢- ٥٠ ٦٨ ٨٥ القروض الجارية
 ٤٨،٨ ٥٦،٣ ٩،٤ ٨٤ ٢٣٤ ٣٠١ قروض أخرى

 ٠،٤- ٦،١ ٠ ٠ ٠ ٢ مؤونات لتعويض نهاية الخدمة 
 ٤٩،٦- ٥٤١،٧ ٨٣،٨ ٢- ٢١١- ٣٧٧- )-(أو العجز(+) الفائض
 ٧،٦- ٢٢- ١١١،٣ ٣٤ ٠ ٠ تسوية

 ٢٠٨،٢- ٦٢٢،٩ ٢٣٩،٢ ٢٥٥ ١٦٩ ٥٣ المجموع
  مجلس اإلنماء واألعمار: لمصدرا
  
  



 ١٤٤

  حسابات الصندوق الوطني للضمان االجتماعي. ٦.VIIIجدول 
   لبنانيةةمليار لير                

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ العمليات
        اإليرادات

 ٥٠،٦ ٤٩،٨ ٤٨،٨ ٤٦،٨ ٤٤،٧ ٤٦،٤ اشتراكات األجراء
 ٧٠٩،١ ٧٢٧،٨ ٧٤٠،٩ ٦٥٨،٩ ٨٠٨،٤ ٥٩٢،٨            اشتراكات أخرى

 ٧٥٩،٧ ٧٧٧،٦ ٧٨٩،٧ ٧٠٥،٧ ٨٥٣،١ ٦٣٨،٢ مجموع االشتراكات
 ٤٧٠،٥ ٤٥١،٨ ٣٢٢،٩ ٢٣٤،٧ ٢٠٦،٦ ١٦٣،٠ إيرادات أخرى

        النفقات
 ٣٨٧ ٣٢٥،٨ ٢٣١،٤ ٢٢٨،١ ١٩٧،٣ ١٨٠،٣  ألمومةا والمرض تعويضات

 ٢٠٧،٣ ١٨٧،٦ ١٢٣،٦ ١٤٣،٤ ١٤٥،٧ ١٣١،٣ العائليةالتعويضات 
 ٣٠٣،٦ ٢٥٦،٠ ١٧٦،٧ ١٦٦،١ ١٣٤،٧ ٩٥،٣ تعويض نهاية الخدمة
 ٨٩٧،٩ ٧٦٩،٤ ٥٣١،٧ ٥٣٧،٦ ٤٧٧،٧ ٤٠٦،٩ مجموع التعويضات

 ٨٩،٤ ٨١،٦ ٧٦،٥ ٧٥،١ ٧١،٠ ٦٧،٠ النفقات اإلدارية
  الصندوق الوطني للضمان االجتماعي :المصدر 



 ١٤٥

VIII . تابع(العامة اإلدارة(  
  

  األصول الثابتة الماديةاحتساب استهالك . ٧.VIIIجدول 
   لبنانيةةمليار لير

 القيمة الحالية لتكوين الرأسمال الثابت بمليار ليرة لبنانية
 السنة

الحد األدنى 
لألجور 
 ةباللير

تكوين 
الرأسمال 
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ الثابت

٩٧٦      ٩٧٦،٠ ٠٠٠ ٣٠٠ ٢٠٠١ 
١٢٣٢ ١٢٣٢    ١٢٣٢،٠ ٠٠٠ ٣٠٠ ٢٠٠٠ 
١٠٤٨ ١٠٤٨ ١٠٤٨   ١٠٤٨،٠ ٠٠٠ ٣٠٠ ١٩٩٩ 
١٧١٤ ١٧١٤ ١٧١٤ ١٧١٤  ١٧١٤،٠ ٠٠٠ ٣٠٠ ١٩٩٨ 
١٦٨٢ ١٦٨٢ ١٦٨٢ ١٦٨٢ ١٦٨٢ ١٦٨٢،٠ ٠٠٠ ٣٠٠ ١٩٩٧ 
١١٠٦ ١١٠٦ ١١٠٦ ١١٠٦ ١١٠٦ ١١٠٦،٠١١٠٦ ٠٠٠ ٣٠٠ ١٩٩٦ 
١١٩٠ ١١٩٠ ١١٩٠ ١١٩٠ ١١٩٠ ١١٩٠ ٩٩٢،٠ ٠٠٠ ٢٥٠ ١٩٩٥ 
٩٣٢ ٩٣٢ ٩٣٢ ٩٣٢ ٩٣٢ ٩٣٢ ٦٢١،٠ ٠٠٠ ٢٠٠ ١٩٩٤ 
١٤٧٥ ١٤٧٥ ١٤٧٥ ١٤٧٥ ١٤٧٥ ١٤٧٥ ٥٨٠،٠ ٠٠٠ ١١٨ ١٩٩٣ 
٧٩٨ ٧٩٨ ٧٩٨ ٧٩٨ ٧٩٨ ٧٩٨ ٣١٤،٠ ٠٠٠ ١١٨ ١٩٩٢ 
٦٤٤ ٦٤٤ ٦٤٤ ٦٤٤ ٦٤٤ ٦٤٤ ١٦١،٠ ٠٠٠ ٧٥ ١٩٩١ 
٢٢١ ٢٢١ ٢٢١ ٢٢١ ٢٢١ ٢٢١ ٣٣،١ ٠٠٠ ٤٥ ١٩٩٠ 
٦٥٤ ٦٥٤ ٦٥٤ ٦٥٤ ٦٥٤ ٦٥٤ ٣٢،٧ ٠٠٠ ١٥ ١٩٨٩ 
٤٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢٠،٠ ٠٠٠ ١٥ ١٩٨٨ 
٤٦٩ ٤٦٩ ٤٦٩ ٤٦٩ ٤٦٩ ٤٦٩ ١٠،٠ ٤٠٠ ٦ ١٩٨٧ 
١٣٩ ١٣٩ ١٣٩ ١٣٩ ١٣٩ ١٣٩ ١،٢ ٧٠٠ ٢ ١٩٨٦ 
٣٨٧ ٣٨٧ ٣٨٧ ٣٨٧ ٣٨٧ ٣٨٧ ١،٩ ٤٧٥ ١ ١٩٨٥ 
٥٦٥ ٥٦٥ ٥٦٥ ٥٦٥ ٥٦٥ ٥٦٥ ٢،٤ ٢٥٠ ١ ١٩٨٤ 
٥٥٧ ٥٥٧ ٥٥٧ ٥٥٧ ٥٥٧ ٥٥٧ ٢،٠ ١٠٠ ١ ١٩٨٣ 
٣٧٠ ٣٧٠ ٣٧٠ ٣٧٠ ٣٧٠ ٣٧٠ ١،١ ٩٢٥ ١٩٨٢ 
٥٦٠ ٥٦٠ ٥٦٠ ٥٦٠ ٥٦٠ ٥٦٠ ١،٥ ٨٠٠ ١٩٨١ 
٤٩٢ ٤٩٢ ٤٩٢ ٤٩٢ ٤٩٢ ٤٩٢ ١،١ ٦٧٥ ١٩٨٠ 
٤٦٨ ٤٦٨ ٤٦٨ ٤٦٨ ٤٦٨ ٤٦٨ ٠،٩ ٥٦٠ ١٩٧٩ 
٤٧٤ ٤٧٤ ٤٧٤ ٤٧٤ ٤٧٤ ٤٧٤ ٠،٧ ٤١٥ ١٩٧٨ 
٢٦١ ٢٦١ ٢٦١ ٢٦١ ٢٦١ ٢٦١ ٠،٣ ٣٤٥ ١٩٧٧ 
٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٠،٠ ٣١٠ ١٩٧٦ 
٢٢٧ ٢٢٧ ٢٢٧ ٢٢٧ ٢٢٧ ٢٢٧ ٠،٢ ٣١٠ ١٩٧٥ 
٤٢٤ ٤٢٤ ٤٢٤ ٤٢٤ ٤٢٤ ٤٢٤ ٠،٤ ٢٧٥ ١٩٧٤ 
٣٧١ ٣٧١ ٣٧١ ٣٧١ ٣٧١ ٣٧١ ٠،٣ ٢١٨ ١٩٧٣ 
٢٧٥ ٢٧٥ ٢٧٥ ٢٧٥ ٢٧٥ ٢٧٥ ٠،٢ ١٩٨ ١٩٧٢ 
٢٩٤ ٢٩٤ ٢٩٤ ٢٩٤ ٢٩٤ ٠،٢ ١٧٩ ١٩٧١   
٣١١ ٣١١ ٣١١ ٣١١ ٠،٢ ١٦٦ ١٩٧٠    
٣١٣ ٣١٣ ٣١٣ ٠،٢ ١٦٦ ١٩٦٩     
٢٧٤ ٢٧٤ ٠،١ ١٦٠ ١٩٦٨      
٢٦٠ ٠،١ ١٥٣ ١٩٦٧           

 ٢٠١٣٢ ١٩٤٥٠ ١٨٥٢٩ ١٧٧٩٤ ١٦٣٥٣ ١٤٩٣١ القيمة الحالية للرأسمال الثابت
 ٦٧١ ٦٤٨ ٦١٨ ٥٩٣ ٥٤٥ ٤٩٨ )١/٣٠(اإلهتالك 

  تخمينات تبعا لمعطيات وزارة المالية: المصدر

  
  



 ١٤٦

  
IX .األسر  

  
   وفقا للمصادر١٩٩٧مداخيل األسر عام . ١.IXجدول 

  ية لبناناتليربآالف ال    

متوسط دخل   مصدر الدخل
  األجير

متوسط دخل 
  غير األجير

متوسط دخل 
األجير وغير 
  األجير معاً

متوسط دخل 
  األسرة

           العمل وفقا للقطاع مندخلال
  ٢٢٨١  ١٠٦٢٩  ١٢٩٢٠  ١٠٦٢٥  القطاع العام

  ٧٤٦  ٦٠٣٢  ٧٨١١  ٣٩٤٢  زراعةال: القطاع الخاص
  ٣٤٦٧  ١٠٧٤٩  ١٣٧٩٥  ٧٢٧١  بناء والصناعةال              
  ٣٣٣٨  ١١٤٤٦  ١٦١٧٥  ٩٤٥٩  تجارةال              
  ٤٤٨٥  ٩٣٤٩  ١٣٢٤٧  ٧٢١١  خدماتال              

  ٢٤        غير محدد
  ٩٠٠  ٢٤٦٥٩  ٢٩٢٣١  ٢٢٢٧٥  العمل في الخارجمن دخل ال

  ١٥٢٤١  ١٠١٥٠  ١٣٧٥٩  ٨٨٠٠   العمل مندخلالمجمل 
  ٣٢٣٩         أخرىمصادر دخل

  ١٨٤٨٠        المجموع
  ٩، دراسات إحصائية رقم ١٩٩٧ األوضاع الحياتية لألسر عام :ركزي مإدارة اإلحصاء ال: رالمصد

  
  



 ١٤٧

  
  

IX .تابع (األسر(  
  

  ١٩٩٧ األسر عام نفقات. ٢.IXجدول 
  وسط لألسرة الواحدةالمت

  بآالف الليرة اللبنانية
مجموع مليار ال

  :طبيعة المصروف  رمزال   لبنانيةةلير
بيروت   منتجات

  مجمل لبنان  جمل لبنانم  والضاحية

١  
١١٠١  
١١٠٢  
١١٠٣  
١١٠٤  
١١٠٥  
١١٠٦  
١١٠٧  
١١٠٨  
١١٠٩  
١١١٠  
١١١١  
١١١٢  

  
١٢  
١٣  
١٤  
٢  
٢١  
٢٢  
٣  

٣١٠١  
٣١٠٢  
٣١٠٤  
٣١٠٥  
٣٢٠١  

,٣٣٢٠٢     
٣٢٠٥,٦  

٣٣  
٢٤        
٣٥           

  منتجات غذائية، تبغ
  خبز، حلويات وحبوب

  لحوم 
  أسماك وثمار البحر

  بيضحليب، منتجات الحليب و
  مواد دهنية

  اكهوف
  خضار

  ثمار جوزية
  سكر، مربيات وعسل

  شوكوال وسكاكر
  مواد غذائية أخرى
  أصناف غذائية معدة
  مختلف غير محدد 

  مشروبات غير روحية
  مشروبات روحية

  تبغ وتنباك
  ملبوسات وأحذية

  ألبسة
  أحذية
  سكن
  إيجار

  تكاليف مشتركة
  مصاريف صيانة السكن

  ثانويةإيجار وتكاليف المساكن ال
  كهرباء

  غاز ومازوت
  منتجات أخرى طاقية

  مياه
  ضرائب ورسوم على السكن

   مسكنشراء

٧٢٤٨,٤  
٨٩٣,٧  
١٤٣٩,٠  
٢١٣,٨  
٧٧٧,٤  
٣٨٢,٠  
٧٠٠,٧  
٨٩٧,٩  
١٥٣,١  
٩٨,٧  
١٠٨,١  
٣٠٢,٦  
٤٨٦,٠  
٣٩,٧  
٢٨٥,١  
٧٩,٧  
٣٩٠,٨  

١٨٢٦,٢  
١٣٧٨,٢  
٤٤٨,٠  

٤٤٩٦,٣  
٥٨٧,١  
١٧٨,٠  
٣٢٤,٣  
١١٩,٢  
٦٤٣,٧  
٢٦٩,٦  
١٩,١  
١٤٢,٧  
٧٠,٨  

٢١٤١,٨  

٦٤٩٠,٨  
٨١١,٢  
١٢٧١,١  
١٧٧,١  
٧١٧,٤  
٣٥٠,٨  
٦١٧,٩  
٨٢٧,١  
١٣٢,٤  
٩٣,٩  
٨٩,٧  
٢٧٦,٦  
٤٢٣,٥  
٢٦,٢  
٢٤٣,٩  
٦٤,٠  
٣٦٨,٧  

١٤٣١,٦  
١٠٦٦,٦  
٣٦٥,٠  

٣٦٢٠,٢  
٥٣٠,٤  
١٤٤,٨  
٢٧١,٩  
٨٩,٤  
٥٣٥,٧  
٢٥٤,٢  
١٧,٥  
١٣٥,٥  
٦٢,١  

١٥٧٨,٨  

٥٤٦٣,٢  
٦٨٣  
١٠٧٠  
١٤٩  
٦٠٤  
٢٩٥  
٥٢٠  
٦٩٦  
١١١  
٧٩  
٧٥  
٢٣٣  
٣٥٦  
٢٢  
٢٠٥  
٥٤  
٣١٠  

١٢٠٥  
٨٩٨  
٣٠٧  

٣٠٤٧  
٤٤٦  
١٢٢  
٢٢٩  
٧٥  
٤٥١  
٢١٤  
١٥  
١١٤  
٥٢  

١٣٢٩  

  
  



 ١٤٨

  
  
  

IX . تابع(األسر(  
  

  )تابع (١٩٩٧ األسر عام نفقات. ٢.IXجدول 
  

  وسط لألسرة الواحدةالمت
  بآالف الليرة اللبنانية

مجموع مليار ال
  :طبيعة المصروف  رمزال   لبنانيةةلير

بيروت   منتجاتال
  مجمل لبنان  بنانمجمل ل  والضاحية

٤  
٤١  
٤٢  
٤٣  

٤٤,٤٥  
٤٦  
٤٧  
٥  
٥١  
٥٢  
٥٣  
٥٤  
٦  

٦١٠١  
٦١٠٢  
٦١٠٣  
٦٢  
٧  
٧١  

٧٢٠١  
٧٣,٧٤  

٨  
٨١  
٨٢  

٨٣٠٣  
٨٣٠١,٢

٩  

  تجهيزات وخدمات منزلية
  مفروشات

  بياضات منزلية
  تجهيزات كهربائية منزلية

   أخرى للتجهيزاتسلع
  منتجات صيانة
  خدمات منزلية

  مصاريف صحية
  منتجات صيدلية

  طبية خارج المستشفىخدمات 
  استشفاء

  تأمين صحي
  نقل واتصاالت

   سيارات ودراجاتشراء
مصاريف استعمال السيارة 

  الخصوصية
  مصاريف نقل
  بريد واتصاالت

  مصاريف مدرسية
  مصاريف أقساط مدرسية

  كتب وقرطاسية
  مصاريف أخرى مدرسية

  مصاريف الترفيه
  معدات لالستجمام والتسلية

  منتجات نشر
   في لبنانمقاهي وفنادق

  قطاعات ترفيهية أخرى
   ...عنايات شخصية، هبات

١٨٨٩,٣  
٤٢٢,٥  
٨٠,٠  
٣٠١,٩  
٩٩,٢  
٥٠٣,٥  
٤٨٢,١  

٢٠٧٧,٩  
٥١٦,٥  
٩٠٤,١  
٣٨٥,٠  
٢٧٢,٣  

٤٢١١,١  
١٥٤٣,٤  
١٦٣٠,٤  
٤٨١,٧  
٥٥٥,٥  

٣٢٨١,٩  
٢٤١٩,٤  
١٧٦,٠  
٦٨٦,٥  

١٦٤٤,٥  
٢١٥,٩  
١٥٤,٩  
١٠٣١,١  
٢٤٢,٦  

٢٦٥٨,١  

١٥٤٠,٦  
٣٢٦,٣  
٥٥,٩  
٢٦٣,٩  
٨٠,١  
٤٤٧,٨  
٣٦٦,٥  

١٨٥٧,٩  
٤٨٧,٩  
٨٠٠,٣  
٣٦٨,١  
٢٠١,٧  

٣٢٢١,٣  
١٠٨٥,٠  
١٢٨٥,٥  
٤٠٧,٩  
٤٤٢,٩  

٢٥٩٦,٨  
١٩٠٢,٠  
١٥١,٩  
٥٤٢,٨  

١١٤٧,٢  
١٧٣,٩  
١٢٢,٩  
٦٧٤,٢  
١٧٦,٢  

٢٠٤٢,٥  

١٢٩٧  
٢٧٥  
٤٧  
٢٢٢  
٦٧  
٣٧٧  
٣٠٩  

١٥٦٤  
٤١١  
٦٧٤  
٣١٠  
١٧٠  

٢٧١١  
٩١٣  
١٠٨٢  
٣٤٣  
٣٧٣  

٢١٨٦  
١٦٠١  
١٢٨  
٤٥٧  
٩٦٦  
١٤٦  
١٠٣  
٥٦٧  
١٤٨  

١٧١٩  
  ٢٠١٥٧  ٢٣٩٤٨,٩  ٢٩٣٣٣,٥   المصاريفمجموع  

  ١٣، دراسات إحصائية رقم ١٩٩٧ ميزانية األسر عام :إدارة اإلحصاء المركزي: المصدر
  التقديرات لكافة لبنان قام بها المؤلف  



 ١٤٩

X .ماليةالمؤسسات ال  
  

  تطور الوضع النقدي. ١.Xجدول 
   لبنانيةةضع في آخر السنة، بمليار ليروال                                                                    

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ عناصر النقد وما يقابلها
 ٤٠٤ ٢٠ ٢٨٣ ١٧ ٤٩٢ ١٩ ٢٤٠ ٢٠ ٥٥٣ ١٦ ٥٣٠ ١٤ ٠٠٢ ١٤ بالليرة اللبنانيةنقد 

 ٣٩١ ٣٦ ٦٢٧ ٣٥ ٧٤٢ ٢٩ ٥٨٥ ٢٤ ٥٨٥ ٢٣ ٠٤٠ ٢٠ ٩١٣ ١٤ ودائع بالعملة األجنبية
 ١٥٧ ٨ ٦٠ ١٦٨ ٣٧١ ٣٢٨ ٣٢٦  سندات
 ٩٥٢ ٥٦ ٩١٨ ٥٢ ٢٩٤ ٤٩ ٩٩٣ ٤٤ ٥٠٩ ٤٠ ٨٩٨ ٣٤ ٢٤١ ٢٩ الكتلة النقدية: مجموع

 ٥٤٩ ١٥ ١٧٨ ١٢ ٩٤٤ ١٣ ٧٢٣ ١٤ ٦٢٣ ١٤ ٦٨١ ١٥ ٤٠٦ ١٦ الموجودات الخارجية الصافية
 ٨٤٨ ٤ ٨٦١ ٣ ٨٠٦ ٣ ٠٣٧ ٤ ٩٩٨ ٣ ٠٧٧ ٤ ٢٩٣ ٥ ذهب  
 ٧٠١ ١٠ ٣١٧ ٨ ١٣٨ ١٠ ٦٨٦ ١٠ ٦٢٦ ١٠ ٦٠٣ ١١ ١١٣ ١١  عمالت أجنبية  

 ٤٨٢ ٢٧ ٠١٢ ٢٨ ٧٣٩ ٢٢ ٠٢٢ ١٨ ٩٥٤ ١٥ ٢٢٣ ١٢ ٢٩٦ ٨  قطاع خاصصافية علىديون 
 ١٧٣ ١٧ ٧٦٦ ١٩ ٠٦٤ ١٧ ٨١٧ ١٣ ٩٤٦ ١٢ ٣٠٦ ١١ ٨٢٢ ٧ بالليرة اللبنانية  
 ٣٠٩ ١٠ ٢٤٦ ٨ ٦٧٥ ٥ ٢٠٥ ٤ ٠٠٨ ٣ ٩١٧ ٤٧٤ بالعمالت األجنبية  

 ٦٧٢ ٢٣ ٨٨٨ ٢٢ ٨٧٢ ٢٢ ٥٧٣ ٢١ ٣٢٢ ١٩ ٠٣٨ ١٦ ٠٢٦ ١٣ اص قطاع خعلىديون 
 ٦١٨ ٤ ٥٨١ ٣ ٥١٨ ٣ ٠٥٢ ٣ ٧١٤ ٢ ٥٧٤ ٢ ٩٦٢ ١ بالليرة اللبنانية  
 ٠٥٤ ١٩ ٣٠٧ ١٩ ٣٥٤ ١٩ ٥٢١ ١٨ ٦٠٨ ١٦ ٤٦٤ ١٣ ٠٦٤ ١١ بالعمالت األجنبية  
 ١٠٣- ٧٤٢ ٢- ٥٢٢ ٢- ٩١٨ ٢- ٠٤٦ ٣- ٦١٦ ٣- ٢٢٣ ٥- قطع الاتقوفر

 ٦٤٩ ٩- ٤١٨ ٧- ٧٣٩ ٧- ٤٠٧ ٦- ٣٤٤ ٦- ٤٢٨ ٥- ٢٦٤ ٣- ى صافيةعناصر أخر
 ٩٥٢ ٥٦ ٩١٨ ٥٢ ٢٩٤ ٤٩ ٩٩٣ ٤٤ ٥٠٩ ٤٠ ٨٩٨ ٣٤ ٢٤١ ٢٩  مجموعال

  مصرف لبنان: المصدر
  

  تطور سعر صرف الدوالر األميركي. ٢.Xجدول 
   لدوالر واحد لبنانيةةليربألف 

  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ 
 ٥٠٧،٥ ١  ٥٠٧،٥ ١ ٥٠٧،٥ ١ ٥٠٧،٥ ١ ٥٠٨،٠ ١ ٥٢٧،٠ ١ ٥٥٢،٠ ١ هاية الفترةسعر في ن ال
 ٥٠٧،٥ ١ ٥٠٧،٥ ١ ٥٠٧،٥ ١ ٥٠٧،٨ ١ ٥١٥،٩ ١ ٥٣٩،٢ ١ ٥٧٠،٩ ١  سعر الوسطيال

  مصرف لبنان: المصدر
  
  

   ة االقتصادياتلقطاععلى اتوزيع التسليفات المصرفية . ٣.Xجدول 
  نية لبناةضع في آخر السنة، بمليار ليروال

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨  ١٩٩٧ ١٩٩٦  قطاعال
 ٣٤٦ ٣٢٦ ٣٧٣ ٣٢٨ ٢٨٦ ٢٣٧ ٢٠٦ زراعةال
 ١١٣ ٣ ١٥٣ ٣ ٩٢١ ٢ ٧٤٩ ٢ ٤٣٧ ٢ ٩٨٤ ١ ٧٠٣ ١ صناعةال
 ٧٦٨ ٤ ٠٤٧ ٥ ١٧٦ ٥ ٨٥٩ ٤ ٢٢٩ ٤ ٢٨٥ ٣ ٨١٣ ٢ بناءال
 ٩٣٩ ٧ ٨٢٥ ٧ ٣٣٦ ٧ ٠٩٧ ٧ ٣٩٥ ٦ ٤٢٢ ٥ ٦٣٥ ٤ تجارةال
 ٢٢٨ ٣ ٩٩٣ ٢ ٧٨٤ ٢ ٦٨٢ ٢ ٢٧٦ ٢ ٧٦٩ ١ ٢٧٢ ١ خدماتال
 ٧٨١ ٧٧٤ ٦٧٧ ٦٣٩ ٥٨١ ٤٦٤ ٤٣٢ ماليةالمؤسسات ال

 ٢٧٩ ١ ١٩١ ١ ١١٢ ١ ١١٠ ١ ٨٠٦ ٦٢٠ ٤٤١ هيئات أخرى
 ٣٠٠ ٣ ٠٢١ ٣ ٧٣٨ ٢ ٤٢٨ ٢ ٣٤٧ ٢ ١٦٦ ٢ ٥٠٥ ١ أفراد
 ٧٥٢ ٢٤ ٣٢٨ ٢٤ ١١٧ ٢٣ ٨٩١ ٢١ ٣٥٧ ١٩ ٩٤٧ ١٥ ٠٠٨ ١٣  مجموعال

  مصرف لبنان: المصدر

  



 ١٥٠

XI.الخارج   
   مليار ليرة لبنانين السلع المستوردة مصنفةً وفق فرع اإلنتاج                  .١.XIجدول 
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ الفرع
 ٨١٣ ٨٤٢ ٧٣٠ ٧٨٩ ٨٩٢ ٠٢٧ ١  الزراعة تربية الحيوانات. ١

 ٥٠٩ ٥٤٤ ٤٩٠ ٥٣٨ ٦١٩ ٧٢٧   المنتجات النباتية .١١
 ١٦٦ ١٦٣ ١٧٠ ١٧٨ ١٨٢ ٢٢١  نجيليات١١١
 ١٠٢ ١١٤ ٩٢ ٩٢ ٩٩ ١٤٢  فواكه١١٢
 ١٠٩ ١٢٠ ١٠٣ ١٢١ ١٢٩ ١٣١  مزروعات صناعية١١٣
 ١٢٧ ١٤٢ ١٢٢ ١٤١ ١٩٨ ٢٢٨  خضار و غيرها١١٤
 ٥ ٥ ٢ ٥ ١٠ ٥  منتجات األحراج١١٥
 ٣٠٤ ٢٩٨ ٢٤٠ ٢٥٢ ٢٧٢ ٣٠٠   المنتجات الحيوانية ١٢
 ٢٥١ ٢٣٢ ١٨٩ ١٩٥ ٢١٦ ٢٤٤  حيوانات حية١٢١
 ٥ ١٠ ٦ ٨ ١٣ ١٢  أخرىمنتجات حيوانية ١٢٢
 ٤٨ ٥٦ ٤٥ ٤٩ ٤٣ ٤٣  منتجات صيد األسماك١٢٣
 ٣٨٧ ١ ٩٣٤ ١ ٥٣١ ١ ٨٢٠ ٧٠٩ ٩٢٦  الطاقة والمياه٢
 ٣٨٧ ١ ٩٣٤ ١ ٥٣١ ١ ٨٢٠ ٧٠٩ ٩٢٦   المحروقات٢١
 ٨ ١٨ ١٤ ١٥ ١٥ ٢٢  محروقات صلبة٢١١
 ٣٨٠ ١ ٩١٧ ١ ٥١٧ ١ ٨٠٤ ٦٩٤ ٩٠٤  نفطيةت محروقا٢١٢
 ٥١٧ ٧ ٢١٧ ٨ ١١٢ ٧ ٧٤٨ ٧ ١١٠ ٩ ٥١٤ ٩  المنتجات الصناعية٣
 ١٨٢ ٢٢٧ ١٦٢ ٢٠١ ٣٧٤ ٣٢٧   التبغ المصنع٣١
 ٨٧٢ ٨٤٥ ٨١٢ ٨٦٧ ٩٠١ ٩٤٢   المصنوعات الغذائية٣٢
 ٤٤ ٣١ ٤٦ ٤٤ ٥٠ ٤٥ حوم طازجةل ٣٢١
 ١٢٠ ١٢٣ ١١٧ ١٣٩ ١٤٦ ١٥٣  معلبات٣٢٢
 ٢٢٦ ٢١٣ ٢١٨ ٢٣٥ ٢٣٤ ٢٥٣  ألبان وأجبان٣٢٣
 ٩٨ ٩٦ ١٠٢ ١٠٨ ١١٣ ١٢٥  مواد دهنية غذائية٣٢٤
 ١٠١ ١٠٥ ٩٩ ٩٥ ٩٥ ٩٠  غذائية معجنات ٣٢٥
 ١١٩ ١٠٨ ٨٧ ٩٣ ١٠٧ ١٢٣ سكاكر وشكوالتة ٣٢٦
 ٤٨ ٤٥ ٢٩ ٣٦ ٣٦ ٣٦  مشروبات روحية٣٢٧
 ٩ ٦ ٥ ٦ ٦ ٨  مشروبات غير روحية٣٢٨
 ١٠٨ ١١٨ ١٠٨ ١١٣ ١١٣ ١٠٩  منتجات غذائية أخرى٣٢٩
 ٧٩٣ ٨٤٣ ٦٤٥ ٦٩٩ ٨٧٨ ٨٨٦   النسيجية والجلديةتجا المنت٣٣
 ١٨٤ ٢٤٩ ١٧١ ١٧١ ٢٢٥ ٢٥٥  خيوط وأنسجة٣٣١
 ٣٨٤ ٣٦٩ ٢٨٧ ٣٢٧ ٤٠٧ ٣٨٦  ألبسة٣٣٢
 ٢٤ ٣٣ ٢٧ ٢٩ ٣٥ ٣٥  منتجات الحياكة٣٣٣
 ٩٧ ٩٠ ٧٣ ٧٩ ٩٧ ٩١  أحذية٣٣٤
 ٢ ٣ ٢ ٢ ٤ ٤ جوت وقنب وحبال تمنتجا ٣٣٥ 
 ١ ٧ ٥ ٦ ٨ ١٢  جلود وفرو٣٣٦
 ٣٤ ٢٧ ٢٣ ٢١ ٢٥ ٢٢  منتجات الجلدية٣٣٧
 ٢٧ ٣٥ ٣١ ٢٩ ٣٩ ٤٠  سجاد٣٣٨
 ٣٩ ٣٠ ٢٦ ٣٥ ٣٨ ٤٢  أخرى النسيجية تمنتجا ٣٣٩

 



 ١٥١

XI .تابع (الخارج(  
  

  )تابع( السلع المستوردة مصنفةً وفق فرع اإلنتاج .١.XIجدول 
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ الفرع
 ٣٦٥ ٣٨٦ ٣٤٤ ٣٤٥ ٤٠١ ٤٧٧   صناعة المعادن الالفلزية٣٤
 ٥٩ ٦٦ ٦٤ ٧٨ ٩١ ٩٦ حجار ورمال أ٣٤١
 ١٤٧ ١٤١ ١٠٦ ٧٨ ٧٥ ٨٦ معادن الفلزية ٣٤٢
 ٠ ٠ ١٨ ١١ ٣٦ ٨٠  أسمنت وكلس٣٤٣
 ٥ ٤ ٤ ٣ ٣ ٤  منتجات من األسمنت٣٤٤
 ٨٧ ٨٩ ٨٠ ٩٧ ١٠٥ ١٠٩  فخار٣٤٥
 ٦٧ ٨٥ ٧٢ ٧٨ ٩١ ١٠١  زجاج ومنتجات زجاجية٣٤٦
 ٠٦١ ٣ ٦٦٨ ٣ ٢٢٤ ٣ ٥٥٩ ٣ ٢٨٢ ٤ ٥٨٥ ٤   المعادن واآلالت٣٥
 ١ ١ ١ ٢ ٥ ٦ معادن فلزية ٣٥١
 ٥٩٤ ٧٦٩ ٨٧٩ ٩٤١ ١١٧ ١ ٢١٧ ١  فلزيات قاعدية٣٥٢
 ٢٣٠ ٢٣٥ ٢١٤ ٢٥٣ ٣١٠ ٣٥٢  منتجات معدنية٣٥٣
 ٥٨ ٦٧ ٨٠ ٥٨ ٨٣ ٨٦  منتجات من ألومنيوم٣٥٤
 ٦٦٣ ٧٠٦ ٥٩٨ ٦٨٤ ٨٢٦ ٩٢٢  آالت٣٥٥
 ٦٠٥ ٧٧١ ٥٩١ ٦٧٧ ٨٨٥ ٨٣٧  أجهزة كهربائية٣٥٦
 ٩١١ ١١٩ ١ ٨٦١ ٩٤٥ ٠٥٧ ١ ١٦٤ ١  معدات نقل٣٥٧
 ١٦٧٠ ١٦٥٦ ١٤٧٢ ١٥٥٢ ١٦٤٤ ١٦١٨  و الكيماوية الخشب والمطاط ٣٦ 
منتجات خشبية عدا  ٣٦٢

 ١٤٥ ١٥١ ١٣٢ ١٣٩ ١٧٦ ١٦٠ مفروشات
 ٢٣١ ٢٤٠ ٢٢٨ ٢١٧ ٢٤٣ ٢٣٤  منتجات الورق٣٦٣
 ٣٢٢ ٣٤٦ ٣١٠ ٣٢٥ ٣٤٨ ٣٨٥  مواد كيماوية قاعدية٣٦٤
 ٨٠٤ ٧٣١ ٦٣٤ ٦٩٥ ٦٧٧ ٦٣٢  مواد كيماوية مختلفة٣٦٥
 ٦٨ ٨٣ ٦٧ ٧٠ ٩٧ ١٠٧  مطاط و منتجاته٣٦٦
 ١٠٠ ١٠٦ ٩٢ ١٠٦ ١٠٤ ١٠٠  لدائن و منتجاتها٣٦٧
 ٩٣ ٩٥ ٨١ ٨٧ ٩٦ ٩٢   المفروشات٣٧
 ٣٥ ٣٣ ٣٠ ٣١ ٣٣ ٣٤  مفروشات معدنية٣٧١
 ٥٨ ٦٢ ٥١ ٥٦ ٦٣ ٥٨  مفروشات غير معدنية٣٧٢
 ٤٨١ ٤٩٦ ٣٨٥ ٤٣٨ ٥٣٤ ٥٨٧   المنتجات الصناعية األخرى ٣٨
 ٦٠ ٦١ ٥٨ ٥٩ ٦٤ ٦٦  منشورات٣٨١
 ٢٢٠ ٢٣٦ ١٨٥ ٢٠١ ٢٢٣ ٢٤٧  أجهزة متخصصة٣٨٢
 ٩٥ ٨٠ ٤٤ ٧٤ ١٣٨ ١٧٢  مجوهرات٣٨٣
 ٥٩ ٦٩ ٥٧ ٥٧ ٦٣ ٥٧  ألعاب وأدوات موسيقية٣٨٤
 ٤٧ ٥٠ ٤١ ٤٦ ٤٦ ٤٦  منتجات أخرى٣٨٥
 ٢ ١ ١٩ ٣ ٤ ٢٩  غير مصنف٠

 ٧١٩ ٩ ٩٩٥ ١٠ ٣٩٢ ٩ ٣٦٠ ٩ ٧١٩ ١٠ ٤٩٥ ١١ المجموع العام
  
  



 ١٥٢

XI .تابع (الخارج(  
  

  لا االستعمجهة السلع المستوردة مصنفةً وفق. ٢.XIجدول  
                لبنانيةةليرمليار      

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١  ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧  االستعمالجهة
 … ٨٧٨ ٣ ٠٢٠ ٣  ٨٤٤ ٢ ٣٩٠ ٣ ٦١٩ ٣ :قطاعاتلالستعمال في الالمنتجات الوسيطة 

 … ٤٥٧ ٤٠٩ ٤٢٣ ٤٦٦ ٥٣٦ الزراعة وتربية المواشي
 … ٦٧٨ ٢ ٨٨٦ ١ ٦٦٣ ١ ٩٣٨ ١ ٠٨٥ ٢ الصناعة والطاقة

 … ٤١٣ ٤١٢ ٤٤٧ ٦٠٢ ٥٨٣ البناء
 … ٢٥٨ ٢٤٩ ٢٥٥ ٣١٠ ٣٠٩ الخدمات

 … ٧٣ ٦٤ ٥٥ ٧٤  ١٠٦  القطاعات المختلفة دون تمييز
 … ١٢٠ ١ ٨٤٧ ٩٩٩ ٢٣٨ ١ ٤٤٣ ١ اتللمؤسسات واإلدارزية  السلع التجهي

 … ٢٩٣ ٤ ٦٢٦ ٣ ٩٧٢ ٣ ٥٩٠ ٤ ٦٧٦ ٤  لألسرالسلع االستهالكية
 … ١٤٠ ١ ٠٣٠ ١ ١١٦ ١ ٣٧٣ ١ ٤٠٥ ١  غذائيةمواد
 … ٤٣٩ ١ ٢٢١ ١ ٣٤٤ ١ ٤٥٩ ١ ٣٨٢ ١  استهالك أخرىسلع

 … ٧١٤ ١ ٣٧٤ ١ ٥١٣ ١ ٧٥٨ ١ ٨٨٩ ١   سلع معمرة
 … ٣١٧ ١ ٣٢٦ ١ ٩٣٩ ٨٨٣ ٠٩٤ ١  ذات استعمال متعددمنتجات

 … ٨٣ ٧٣ ٨٧ ١٠٥ ١١١  غذائيةوادم
 … ٠٥١ ١ ١٠٧ ١ ٦٩٩ ٥٩٤ ٧٨٢ نفطيةمنتجات 

 … ٨٨ ٦١ ٥٨ ٧٣ ٨٤  أخرى لالستهالكسلع
 … ٩٦ ٨٦ ٩٦ ١١١ ١١٧ سلع معمرة

 … ٣٨٦ ٥٧٤ ٦٠٦ ٦١٩ ٦٦٣ منتجات غير مصنفة
٧١٩ ٩ ٩٩٥ ١٠ ٣٩٢ ٩ ٣٦٠ ٩ ٧١٩ ١٠ ٤٩٥ ١١ العاممجموع ال

  اإلدارة المركزية لإلحصاء، النشرات الشهرية: المصدر
  

  المؤشر التجاري للصرف. ٣.XIجدول 

  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ 
 … ٧٩،٦ ٨٠،٩ ٨٥،٤ ٨٧،٣ ٨٨،٩   ١٠٠= ١٩٩٤ ألساس 
  اإلدارة المركزية لإلحصاء، النشرات الشهرية: المصدر

  

     لبنانيةةليرمليار                        صادراتتطور ال. ٤.XIجدول 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩  ١٩٩٨ ١٩٩٧ طبيعة المنتج المصدر
 ٩٩ ٨٤ ٧٨ ٨٥ ٩٨ ٨٨ منتجات عالم الحيوان والنبات

 ٤٧٨ ١ ٢٥٧ ١ ٩٩٩ ٩٣٥ ٩٨٨ ٩٠٢ منتجات أخرى
 ٥٧٧ ١ ٣٤١ ١ ٠٧٧ ١ ٠٢١ ١ ٠٨٦ ١ ٩٩٠ مجموعال

  اء، النشرات الشهريةاإلدارة المركزية لإلحص: المصدر



 ١٥٣

XI .تابع (الخارج(  
  

   لبنانيةةليرمليار                                  إعادة التصدير والترانزيتتطور . ٥.XIجدول 

  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ 
 ٩٥ ٩٠ ٨٨ ١٠٨ ١٠١ ١٠٧ إعادة التصدير

 ١٣٦ ١٠٤ ٩١ ٨١ ٩١ ٩٦ الترانزيت
 ٢٣١ ١٩٤ ١٧٨ ١٨٩ ١٩٢ ٢٠٣ مجموعال

 اإلدارة المركزية لإلحصاء، النشرات الشهرية: المصدر
  

   تطور االستيراد وفق بلد المنشأ.٦.XIجدول 
   لبنانيةةليرمليار 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ البلد
 ٠٤٥ ١ ٠٦٨ ١ ٠٢٥ ١ ٠٢٤ ١ ٢٣٣ ١ ٥٢٢ ١  إيطاليا
 ٨٧٨ ٩٤٠ ٧٨٤ ٨٣٣ ٩٣١ ٩٩٩ ألمانيا
 ٧٨٠ ٩٢٧ ٧٩٤ ٨٩٧ ٠٤٣ ١ ٠٩٣ ١ فرنسا

 ٧٠١ ٧٧٧ ٦٩٠ ٧٥٥ ٠٠١ ١ ٠٥٦ ١ الواليات المتحدة األمريكية
 ٦٥٦ ٦٢٠ ٤٣٣ ٣٩٤ ٤٠٢ ٣٦٧  صينال

 ٤٠٣ ٥٠٣ ٦٥١ ٦٦٨ ٦٧٨ ٧٦٠ سويسرا
 ٣٩٠ ٣٥٨ ٢٠٩ ٢٤٧ ٢٧٢ ٢٣٧ ترآيا

 ٣٨١ ٤٢٩ ٣٦٧ ٤١٠ ٤٨٤ ٥٠٤ بريطانيا
 ٣٧١ ٦١٧ ٣٢٥ ١٤٩ ١٨٧ ١٣٧ اإلتحاد الروسي

 ٣٢٨ ٣٥٥ ٣١٨ ٣٩١ ٤٤٨ ٤٦٦  اليابان
 ٣١٣ ٤٩٤ ٤٢٧ ٣٣٧ ٣٩٣ ٥٠٣ سوريا
 ٢٦٣ ٢٧٨ ٢٠٥ ٢٢٣ ٢٤٧ ٢٧٨ أسبانيا
 ٢٢٢ ١٩٥ ١٨٨ ١٧٢ ١٩٢ ٢٠٢ هولندا

 ٢٠٩ ٣٩١ ٢٤٩ ١٥٥ ١٨٦ ١٨٩ المملكة العربية السعودية
 ٢٠٧ ٢٠٤ ١٦٣ ١٧٥ ١٩٨ ٢٢١ بلجيكا

 ١٥٤ ١٩٠ ١٣٣ ١٦٤ ٢٠٥ ٢١٩ آرانياوأ
 ١٠٩ ٢١٤ ٢٣٧ ١٦٨ ١٥٩ ٢٠٥ اليونان
 ٩٥ ١١٧ ١٠٥ ١٢٤ ١٥٩ ١٤٦ تايوان
 ٥١ ٧٩ ٧٧ ١٠٧ ١٥٠ ١٤٣ السويد

 ١٦٣ ٢ ٢٣٨ ٢ ٠١٢ ٢ ٩٦٥ ١ ١٥١ ٢ ٢٤٨ ٢ البلدان األخرى
 ٩٧١٩ ٩٩٥ ١٠ ٣٩٢ ٩ ٣٦٠ ٩ ٧١٩ ١٠ ٤٩٥ ١١ المجموع

  
  
  



 ١٥٤

 XII. األسعار 
  ١٠٠ = ١٩٩٨ األساس كانون األولالمؤشر الرسمي ألسعار االستهالك               . XII١.جدول 

 ك األول %التثقيل  فئة المصروف
١٩٩٩ 

 األولك 
٢٠٠٠ 

 األول ك
٢٠٠١ 

 األول ك
٢٠٠٢ 

 ٩٥،٨ ٩٤،٥ ٩٣،٧ ٩٦،٤ ٣٤،٦ المواد الغذائية  والتبغ
 ١١٧،٢ ١٠٨،٤ ١٠٤،٧ ١٠٤،٨ ٦،٣ األلبسة واألحذية

 … … … … ١،٦ السكن
 ١٠٩،٢ ١٠٤،٩ ١٠٥،٥ ١٠٥،٧ ٧،٢ الكهرباء والماء والغاز

 ١٠٢،٣ ٩٧،٩ ٩٦،٩ ١٠٠،٣ ٧،٩ هيز وصيانة المسكنتج
 ٩٨،٤ ٩٤،١ ٩٦،٣ ٩٨،٤ ٨،٨ الصحة

 ١٣٠،١ ١١١،٦ ١٠٩،٩ ١٠٧،٨ ١١،٣ النقل والمواصالت
 ١١١ ١١٠،٣ ١٠٣،٨ ١٠١،٥ ١٣،٤ التعليم
 ١٠٧ ١٠٣،٣ ١٠٢،١ ١٠٢،١ ٥،٤ الرفاهة

 ١٠٩،٥ ٩٨،٢ ١٠٢،٦ ١٠٣،٣ ٣،٥ العناية الشخصية
 ١٠٦ ١٠١،١ ٩٩،٨ ١٠٠،٧ ١٠٠،٠ المجموع
  اإلدارة المركزية لإلحصاء: المصدر

  

بيروت للتجارة والصناعة والزراعة المؤشر ألسعار االستهالك وفق معطيات غرفة . XII٢.جدول 
                                                                                ١ = ١٩٩٧األساس كانون األول 

دمات مصنفة وفق فرع نوع السلع والخ
 ك األول %التثقيل  اإلنتاج

١٩٩٨ 
 ك األول
١٩٩٩ 

 األولك 
٢٠٠٠ 

 األول ك
٢٠٠١ 

 األول ك
٢٠٠٢ 

 ٠،٨٦٢ ٠،٨٥٧ ٠،٨٦٦ ٠،٨٩٥ ١،٠٠٠  ٩،٣  الزراعة تربية الحيوانات. ١
 ٠،٨٦٣ ٠،٨٥٩ ٠،٨٣٤ ٠،٨٨٠ ٠،٩٩٣ ٨،١   المنتجات النباتية١١
 ٠،٨٥٥ ٠،٨٤٩ ١،٠٨٢ ٠،٩٩٢ ١،٠٤٨ ١،٢  المنتجات الحيوانية١٢
 ١،٤٦٩ ١،٢٥٨ ١،١٩٥ ١،١٣١ ٠،٩٩١ ٧،٥  الطاقة والمياه٢.
 ١،٦٣٦ ١،٤٢١ ١،٣٠٧ ١،١٩٣ ٠،٩٦ ٤،٢   المحروقات٢١
 ١،٢٥٩ ١،٠٥٤ ١،٠٥٤ ١،٠٥٤ ١،٠٣٠ ٣،٣   الكهرباء والماء٢٢
 ٠،٩٧٤ ٠،٩١٦ ٠،٩٤٣ ٠،٩٧٨ ١،٠١٢ ٤٦،٨   المنتجات الصناعية٣
 ١،٣٨١ ١،٣٧٢ ١،٣٨ ١،٣٨٩ ١،٠٥٢ ١،٨  التبغ المصنع٣١
 ٠،٩٠٤ ٠،٨٩٤ ٠،٩٠٥ ٠،٩٣٠ ٠،٩٨٧ ٢٠،٩  المصنوعات الغذائية٣٢
 ١،٠١٩ ٠،٩٢٤ ٠،٩٩٨ ٠،٩٩٩ ١،٠٥١ ٧،٣  النسيجية والجلديةت المنتجا٣٣
 ٠،٩٥٩ ٠،٨٢١ ٠،٨٥٧ ٠،٩٤٢ ١،٠٤٠ ٧،٣  المعادن واآلالت٣٥
 ١،٠٦٩ ٠،٩٥٥ ٠،٩٨١ ١،٠٥٨ ١،٠٣٧ ٥،٥ و الكيماوية الخشب والمطاط ٣٦
 ٠،٨٥٦ ٠،٨٢ ٠،٨٧٨ ٠،٩٢٧ ٠،٩٧٢ ١،٥  المفروشات٣٧
 ١،٠٣٥ ٠،٩٩٣ ٠،٩٧٧ ٠،٩٧٤ ٠،٩٥٨ ٢،٥  المنتجات الصناعية األخرى٣٨
 ١،٠٢٠ ٠،٩٩٣ ٠،٩٩٣ ١،٠٠٢ ١،٠٠٢ ٦،١  النقل والمواصالت. ٥

 ١،١٠٩ ١،٠٠٦ ١،٠١٣ ١،٠٤٨ ١،٠٢٣ ٣٠،٣    الخدمات ٦.
 ٠،٩٠٢ ٠،٩٠٣ ٠،٩٣٢ ٠،٩٨٧ ١،٠٠٧ ٤،٧   الصيانة والتصليح ٦٢
 ٠،٩٩٩ ٠،٩٩٩ ٠،٩٩٩ ٠،٩٩٩ ٠،٩٩٩ ٢،٦  إيجار المسكن ٦٣
 ٠،٩٧٧ ٠،٩٢٧ ٠،٩٦١ ١،٠١٥ ١،٠٢٤ ٧،٥  الخدمات الشخصية ٦٤
 ١،٢٥٣ ١،٠٧٥ ١،٠٦٥ ١،٠٩١ ١،٠٣٢ ١٥،٥  الخدمات االجتماعية ٦٥

 ١،٠٤٤ ٠،٩٦٨ ٠،٩٧٩ ١،٠٠٤ ١،٠١٢ ١٠٠،٠ المجموع



 ١٥٥

)تابع(األسعار   .XII 
  

المؤشر ألسعار االستهالك وفق معطيات غرفة بيروت للتجارة والصناعة والزراعة  . XII٢.جدول 
  ١ = ١٩٩٧ حزيراناألساس            )                                                       تابع(

نوع السلع والخدمات مصنفة وفق 
 حزيران %التثقيل  فرع اإلنتاج

١٩٩٨ 
 حزيران
١٩٩٩ 

 حزيران
٢٠٠٠ 

 حزيران
٢٠٠١ 

 حزيران
٢٠٠٢ 

 ٠،٧٢٦ ٠،٧٧٥ ٠،٧٤١ ٠،٧٤١ ٠،٨٤٢ ٩،٣  الزراعة تربية الحيوانات. ١
 ٠،٧٠٢ ٠،٧٦١ ٠،٧١٧ ٠،٧٠٥ ٠،٨٢٠ ٨،١   المنتجات النباتية١١
 ٠،٨٩٠ ٠،٨٦٥ ٠،٩٠٢ ٠،٩٧٧ ٠،٩٩٦ ١،٢  المنتجات الحيوانية١٢
 ١،٦٩٠ ١،٤٢٨ ١،٤٣٢ ١،٢٦٨ ١،١٧٨ ٧،٥  الطاقة والمياه٢.
 ١،٥٩٦ ١،٣٧٤ ١،٣٨ ١،٠٨٦ ٠،٩٤٥ ٤،٢   المحروقات٢١
 ١،٨٠٩ ١،٤٩٧ ١،٤٩٧ ١،٤٩٧ ١،٤٧١ ٣،٣   الكهرباء والماء٢٢
 ٠،٩٩٧ ٠،٩٣٥ ٠،٩٧٧ ١،٠١ ١،٠٢٥ ٤٦،٨   المنتجات الصناعية٣
 ١،٤٤٤ ١،٤٣٦ ١،٤٤٣ ١،٤٣٤ ١،٠٩٣ ١،٨  التبغ المصنع٣١
 ٠،٩١٤ ٠،٩٠٤ ٠،٩١٣ ٠،٩٥٢ ١،٠٠٢ ٢٠،٩  المصنوعات الغذائية٣٢
 ١،٠٩٤ ٠،٩٤٨ ١،٠٨٥ ١،٠٥٨ ١،٠٣٥ ٧،٣  النسيجية والجلديةت المنتجا٣٣
 ١،٠٢٢ ٠،٨٦٧ ٠،٩١٤ ٠،٩٩٤ ١،١٠٢ ٧،٣  المعادن واآلالت٣٥
 ١،٠٠٣ ٠،٩٥٥ ١،٠١١ ١،٠٧٧ ٠،٩٨٢ ٥،٥ و الكيماويةالخشب والمطاط  ٣٦
 ٠،٨٦٧ ٠،٨٢٤ ٠،٨٩٧ ٠،٩٤٢ ٠،٩٨٥ ١،٥  المفروشات٣٧
 ١،٠٧٩ ١،٠١٥ ١،٠٢٠ ٠،٩٩٣ ١،٠٤١ ٢،٥ نتجات الصناعية األخرى الم٣٨
 ١،٠١٧ ٠،٩٩٧ ١،٠٠٦ ١،٠٠٦ ١،٠٠٢ ٦،١  النقل والمواصالت. ٥
 ١،١٢٠ ١،٠٠٨ ١،٠٣٩ ١،٠١٧ ١،٠١٦ ٣٠،٣    الخدمات ٦.
 ٠،٨٩٦ ٠،٩٠٠ ٠،٩٥١ ٠،٩٧٨ ٠،٩٩٨ ٤،٧   الصيانة والتصليح ٦٢
 ٠،٩٩٩ ٠،٩٩٩ ٠،٩٩٩ ٠،٩٩٩ ٠،٩٩٩ ٢،٦  إيجار المسكن ٦٣
 ٠،٩٧٢ ٠،٩٣٧ ٠،٩٧٢ ١،٠١٨ ١،٠٢٣ ٧،٥  الخدمات الشخصية ٦٤
 ١،٢٧٩ ١،٠٧٦ ١،١٠٥ ١،٠٣١ ١،٠٢٢ ١٥،٥  الخدمات االجتماعية ٦٥

 ١،٠٦٢ ٠،٩٨٣ ١،٠١٠ ١،٠٠٦ ١،٠١٥ ١٠٠،٠ المجموع
  



 ١٥٦

)تابع(األسعار   .XII 
  

  سبة إلى السنة السابقة مؤشر السنة ن         مؤشر أسعار السلع المستوردة .XII٣.جدول 

٢٠٠٢/٠١ ٢٠٠١/٠٠ ٢٠٠٠/٩٩ ١٩٩٩/٩٨ ١٩٩٨/٩٧ الفرع

 ٠،٩٤٤ ٠،٩١٢ ٠،٩٥١ ٠،٩٣٥ ٠،٨٨٢   المنتجات النباتية .١١
 ٠،٩٨٢ ٠،٩٩٩ ٠،٩٥٢ ٠،٩١٢ ٠،٨٤٤  نجيليات١١١
 ١،٠٠٤ ٠،٩٣٤ ٠،٩٨١ ٠،٩٧٧ ٠،٨٦٧  فواكه١١٢
 ٠،٨٥٨ ٠،٧٨٩ ٠،٩٣٦ ٠،٨٢٢ ٠،٩١٥  مزروعات صناعية١١٣
 ٠،٩٢٣ ٠،٩٣١ ٠،٩٣٩ ١،٠٦٥ ٠،٩٠٥  خضار و غيرها١١٤
 ١،٢٣٥ ٠،٧٦٨ ٠،٩٩٩ … ٠،٩١١  منتجات األحراج١١٥
 ٠،٩٩٤ ٠،٩٦٥ ١،٠٢٣ ٠،٨٢٩ ١،٠٢١   المنتجات الحيوانية ١٢
 ١،٠١٤ ٠،٩٩٤ ١،٠٢ ٠،٨٠٢ ١،٠٢٧  حيوانات حية١٢١
 ١،٠٣٥ ١،٢٥٤ ١،٠٤٥ ٠،٩٦٣ ١،٠٠٩  أخرىمنتجات حيوانية ١٢٢
 ٠،٨٩٦ ٠،٨٣٣ ١،٠٣٠ ٠،٩٣٠ ٠،٩٩٤ تجات صيد األسماك من١٢٣
 ٠،٩٨٧ ٠،٨٤٤ ١،٥٠٥ ١،٢٠٧ ٠،٧٤٨   المحروقات٢١
 ٠،٩٧٥ ١،٠٧٩ ٠،٩٩٥ ٠،٨٩٦ ٠،٩٣٧  محروقات صلبة٢١١
 ٠،٩٨٧ ٠،٨٤٢ ١،٥١٢ ١،٢١٢ ٠،٧٤٦  نفطيةت محروقا٢١٢
 ٠،٩٢٢ ٠،٩٤٠ ١،٠٣٦ ٠،٩٣٨ ٠،٩٦٣   التبغ المصنع٣١
 ٠،٩٧٦  ٠،٩٧٨ ٠،٩٣٢ ٠،٩٢٢  ٠،٩٧٣  ة المصنوعات الغذائي٣٢
 ٠،٩٤٨ ٠،٩١٣ ٠،٩٥٦ ٠،٩٤٣ ١،٠٠٨  لحوم طازجة٣٢١
 ٠،٩٧٠ ٠،٩٨٧ ٠،٩٠٢ ٠،٩٣٠ ٠،٩٨٧  معلبات٣٢٢
 ٠،٩٥٠ ١،٠٣٠ ٠،٩٥١ ٠،٩١٩ ٠،٩٩٣  ألبان وأجبان٣٢٣
 ١،٠٤٦ ٠،٩٨٠ ٠،٩٥٠ ٠،٨٥٣ ٠،٩١٠  مواد دهنية غذائية٣٢٤
 ٠،٩٧٤ ٠،٩٣٨ ٠،٩٧٢ ٠،٩٥٩ ٠،٩٧٨  غذائية معجنات ٣٢٥
 ٠،٩١٥ ٠،٩٣٠ ٠،٩٠٠ ٠،٩٤٩ ٠،٩١١ سكاكر وشكوالتة ٣٢٦
 ١،٠٠٩ ١،٠٣٥ ٠،٨٩٩ ٠،٩٦٥ ٠،٩٩٣  مشروبات روحية٣٢٧
 ١،٠٥٧ ٠،٨٧١ ٠،٩٢٦ ٠،٩٨٥ ١،٠١٨  مشروبات غير روحية٣٢٨
 ٠،٩٨١ ٠،٨٦٩ ٠،٩١٣ ١،٠٠٤ ١،٠٠٢  منتجات غذائية أخرى٣٢٩
 ٠،٩٥٧ ٠،٩٧٤ ٠،٩٣٢ ٠،٨٧١ ٠،٩٢٠   النسيجية والجلديةت المنتجا٣٣
 ٠،٩٤٦ ٠،٩٠٧ ٠،٩٢٤ ٠،٨٦٣ ٠،٩٠٧  خيوط وأنسجة٣٣١
 ٠،٩٥٥ ١،٠٢٦ ٠،٩٧٥ ٠،٨٧٤ ٠،٩٢٨  ألبسة٣٣٢
 ٠،٩٥٥ ٠،٩٠٢ ٠،٨٤٤ ٠،٩٢٨ ٠،٨٨٤  منتجات الحياكة٣٣٣
 ٠،٩٦٥ ١،٠٢٤ ٠،٨٧١ ٠،٨٠٥ ٠،٩٠٩  أحذية٣٣٤
 ١،٠١٧ ٠،٨٨٤ ٠،٩٤٧ ٠،٨٩١ ٠،٩٠٨  جوت وقنب وحبالتمنتجا ٣٣٥ 
 ١،١٦٢ ٠،٩٥٤ ٠،٨١٦ ٠،٩٩١ ٠،٩٢٠  جلود وفرو٣٣٦
 ٠،٩٦١ ٠،٩١٠ ٠،٩٥٦ ٠،٨٤٨ ٠،٩٢٥  منتجات الجلدية٣٣٧
 ٠،٩٧٢ ١،٠٤٤ ٠،٨٢٨ ٠،٩٥٤ ٠،٩٤٧  سجاد٣٣٨
 ٠،٩٥٧ ٠،٩٣٦ ٠،٩٣٢ ٠،٩٣٥ ٠،٩٥٢   النسيجية أخرىت منتجا٣٣٩

  



 ١٥٧

  XII. )تابع(األسعار 
  

  مؤشر السنة نسبة إلى السنة السابقة     ) تابع(وردة  مؤشر أسعار السلع المست.XII٣.جدول 

٢٠٠٢/٠١ ٢٠٠١/٠٠ ٢٠٠٠/٩٩ ١٩٩٩/٩٨ ١٩٩٨/٩٧ الفرع
 ٠،٩٨٦ ٠،٩٣٩ ٠،٩٨٧ ٠،٩٥٦ ٠،٩٢٢   صناعة المعادن الالفلزية٣٤
 ٠،٩١٦ ٠،٩٧٥ ١،٠٦٥ ٠،٩٦١ ٠،٨٩٦ حجار ورمال أ٣٤١
 ١،٠٧٣ ٠،٩٣٣ ١،٠٧ ١،٠١٤ ٠،٨٩٢ معادن الفلزية ٣٤٢
 ١،٠٥٥ ٠،٩٤٦ ٠،٩٥٣ ٠،٩٢٨ ١،٠١ سمنت وكلس أ٣٤٣
 ٠،٩١١ ٠،٩٤٨ ٠،٨٤٩ ٠،٩١ ١،٠٠٩  منتجات من األسمنت٣٤٤
 ٠،٩٢ ٠،٩ ٠،٩٠٨ ٠،٩٦٣ ٠،٩٥٢  فخار٣٤٥
 ٠،٩٧٣ ٠،٩٦٣ ٠،٩٢٨ ٠،٨٩٧ ٠،٩٠٨  زجاج ومنتجات زجاجية٣٤٦
 ٠،٩٧٢ ٠،٩٧ ٠،٩٤٨ ٠،٩٤ ٠،٩٢٤   المعادن واآلالت٣٥
 ١،٠٣٦ ٠،٩٨ ٠،٩٧٧ ٠،٩٥٥ ١،٠٢٦ معادن فلزية ٣٥١
 ١،٠٣٢ ٠،٩٧٦ ١،٠٤٤ ٠،٨٨٥ ٠،٨٥٣  فلزيات قاعدية٣٥٢
 ٠،٩٥٣ ٠،٩٣٥ ٠،٨٧ ٠،٩٢١ ٠،٩٦٥  منتجات معدنية٣٥٣
 ٠،٩٤٩ ١،٠١٣ ١،٠٤١ ٠،٩٣٤ ٠،٩٢٦  منتجات من ألومنيوم٣٥٤
 ٠،٩٢ ٠،٩١٧ ٠،٩١٤ ٠،٩٤٣ ٠،٩٠٩  آالت٣٥٥
 ٠،٩١١ ٠،٩٤١ ٠،٨٨٦ ٠،٩٥٥ ٠،٩١٣  أجهزة كهربائية٣٥٦
 ١،٠٢٨ ١،٠٢٩ ٠،٩٤٣ ٠،٩٩٦ ١،٠٢٣  معدات نقل٣٥٧
 ٠،٩٨٩ ٠،٩٦٢ ١،٠١٠ ٠،٩٤٠ ٠،٩٥٤  الكيماويةو الخشب والمطاط ٣٦ 
 ٠،٩٩٢ ٠،٩٦٩ ٠،٩٧٨ ٠،٨٩٤ ٠،٩٤٦ منتجات خشبية عدا مفروشات ٣٦٢
 ٠،٩٣٦ ٠،٨٧٥ ١،٠٨٢ ٠،٩٢١ ٠،٩٢١  منتجات الورق٣٦٣
 ٠،٩٥٥ ٠،٩١٣ ١،٠١٨ ٠،٩٣١ ٠،٨٨٤  مواد كيماوية قاعدية٣٦٤
 ١،٠٣٣ ١،٠١١ ٠،٩٩٥ ٠،٩٧٩ ١،٠١٣  مواد كيماوية مختلفة٣٦٥
 ٠،٩٥ ٠،٩٧ ٠،٩٦٥ ٠،٩٣٨ ٠،٨٨٥  مطاط و منتجاته٣٦٦
 ٠،٩٣ ١،٠٢١ ١،٠٠٢ ٠،٨٤ ١،٠١٧  لدائن و منتجاتها٣٦٧
 ٠،٩٠٣ ٠،٩٣٩ ٠،٨٩٨ ٠،٩٢٨ ٠،٩٤   المفروشات٣٧
 ٠،٩٤٢ ٠،٩٦٥ ٠،٩٣١ ٠،٩٢٦ ٠،٩٧٧  مفروشات معدنية٣٧١
 ٠،٨٨٢ ٠،٩٢٦ ٠،٨٨ ٠،٩٢٩ ٠،٩٢٢  مفروشات غير معدنية٣٧٢
 ٠،٩١٢ ٠،٩٧٩ ٠،٨٧٧ ٠،٩٥٣ ٠،٩٢٢   المنتجات الصناعية األخرى ٣٨
 ٠،٩٩٩ ٠،٩٣٤ ٠،٩١٤ ١،٠٦٩ ٠،٨٨٧  منشورات٣٨١
 ٠،٩٢٥ ٠،٩٧٩ ٠،٨٧ ٠،٩٧٥ ٠،٩١٧  أجهزة متخصصة٣٨٢
 ٠،٨٢٢ ١،٠٨٩ ٠،٨٠٣ ٠،٨٩٣ ٠،٩٦٣  مجوهرات٣٨٣
 ٠،٩٥٧ ٠،٩٤٣ ٠،٩٤٨ ٠،٩٠٣ ٠،٨٩٣  ألعاب وأدوات موسيقية٣٨٤
 ٠،٨٩٧ ٠،٩٣٤ ٠،٨٥٢ ٠،٩٠٢ ٠،٩٢٢  منتجات أخرى٣٨٥

 ٠،٩٧١ ٠،٩٤٤ ١،٠٢٤ ٠،٩٥٧ ٠،٩١٣ المجموع العام
  



 ١٥٨

)تابع(األسعار   .XII 
  

  مؤشر السنة نسبة إلى السنة السابقة     مؤشر أسعار القطع                   . XII٤.جدول 

٢٠٠٢/٠١ ٢٠٠١/٠٠ ٢٠٠٠/٩٩ ١٩٩٩/٩٨ ١٩٩٨/٩٧ لبلدا
 ١،٠٥٦ ٠،٩٧٠ ٠،٨٦٧ ٠،٩٤٧ ٠،٩٦٧  إيطاليا
 ١،٠٥٦ ٠،٩٧٠ ٠،٨٦٧ ٠،٩٥٠ ٠،٩٧٢ فرنسا

 ١،٠٠٠ ١،٠٠٠ ١،٠٠٠ ٠،٩٩٥ ٠،٩٨٥ الواليات المتحدة األمريكية
 ١،٠٥٦ ٠،٩٧٠ ٠،٨٦٧ ٠،٩٥٠ ٠،٩٧٢ ألمانيا

 ١،٠٨٧ ١،٠٠١ ٠،٨٩٠ ٠،٩٥٦ ٠،٩٨٨ سويسرا
 ١،٠٤٤ ٠،٩٥١ ٠،٩٣٦ ٠،٩٧١ ٠،٩٩٦ بريطانيا
 ٠،٩٧٢ ٠،٨٨٧ ١،٠٥٢ ١،١٤٤ ٠،٩١١ اليابان

 ١،٠٠٠ ٠،٩٩٩ ٠،٩٩٦ ٠،٩٩٣ ٠،٩٨٦ صينال
 ١،٠٥٦ ٠،٩٧٠ ٠،٨٦٦ ٠،٩٤٨ ٠،٩٦٧ أسبانيا
 ١،٠٣١ ٠،٣٩٩ ٠،٦٦٨ ٠،٦٢٤ ٠،٥٦١ ترآيا
 ١،٠٥٦ ٠،٩٧٠ ٠،٨٦٦ ٠،٩٥٠ ٠،٩٧٢ بلجيكا
 ١،٠٥٦ ٠،٩٧٠ ٠،٨٦٧ ٠،٩٥٠ ٠،٩٧١ هولندا

 ١،٠٠٠ ١،٠٠٠ ١،٠٠٠ ٠،٩٩٥ ٠،٩٨٥ المملكة العربية السعودية
 ١،٠٦١ ٠،٨٨٧ ٠،٩٠٢ ٠،٩٥٧ ٠،٩٤٦ السويد

 ١،٠٤٠ ٠،٩٥٢ ٠،٩٠٢ ٠،٩٦٠ ٠،٩٦١ المجموع
  

  عوامل التثقيل بالنسبة المئوية)                      تابع(مؤشر أسعار القطع . XII٤.جدول 

٢٠٠٢/٠١ ٢٠٠١/٠٠ ٢٠٠٠/٩٩ ١٩٩٩/٩٨ ١٩٩٨/٩٧ البلد
 ٩،٧ ١٠،٩ ١٠،٩ ١١،٥ ١٣،٢  إيطاليا
 ٨،٤ ٨،٥ ٩،٦ ٩،٧ ٩،٥ فرنسا

 ٧،١ ٧،٣ ٨،١ ٩،٣ ٩،٢ الواليات المتحدة األمريكية
 ٨،٥ ٨،٣ ٨،٩ ٨،٧ ٨،٧ ألمانيا

 ٤،٦ ٦،٩ ٧،١ ٦،٣ ٦،٦ سويسرا
 ٣،٩ ٣،٩ ٤،٤ ٤،٥ ٤،٤ بريطانيا
 ٣،٢ ٣،٤ ٤،٢ ٤،٢ ٤،١ اليابان

 ٥،٦ ٤،٦ ٤،٢ ٣،٧ ٣،٢ صينال
 ٢،٥ ٢،٢ ٢،٤ ٢،٣ ٢،٤ أسبانيا
 ٣،٣ ٢،٢ ٢،٦ ٢،٥ ٢،١ ترآيا
 ١،٩ ١،٧ ١،٩ ١،٨ ١،٩ بلجيكا
 ١،٨ ٢ ١،٨ ١،٨ ١،٨ هولندا

 ٣،٦ ٢،٦ ١،٧ ١،٧ ١،٦ المملكة العربية السعودية
 ٠،٧ ٠،٨ ١،١ ١،٤ ١،٢ السويد

 ٦١،٢ ٦٢،٩ ٦٧،٣ ٦٧،٩ ٦٩،٩ المجموع
                          

  
  




