
 

 
  

  في األشهر األربعة األولى من السنة المالية العامة وضعفي بيان عن 

   حتى نيسان عجز الكهرباء
  2007عن  مليار 274ارتفع 

 
  

اإلنفاق أن  2008آشف بيان لوزارة المال عن عمليات الموازنة والخزينة خالل األشهر األربعة األولى من 
  . 2007يرة مقارنة مع الفترة الزمنية نفسها من العام مليار ل 274على مؤسسة آهرباء لبنان زاد نحو 

 مقارنة معجمالي العجز اإلازدياد  2008 نيسان شهرغاية ل المالية العامة نتائج وبحسب البيان، أظهرت
 نيسانلغاية  مجموع النفقاتمن  %30.29نسبته  ، أي مامليار 319بقيمة  2007العام  الفترة ذاتها من

 نحوالفائض األولي بانخفاض  آذلك سّجل .2007ذاتها من العام  للفترة %26.73 سبتهما ن مقارنة مع 2008
 ،هذه السنةمن التي مضت  ربعةاألشهر األخالل  ليرةمليار  370 نحوبلغ  عن العام الماضي، اذ مليار 128

لفترة في ا ليرةيار مل 498 نحوأولي بـلغ  فائضمقارنة مع  ،مجموع النفقاتمن مجمل % 7.89 أي ما نسبته
 .من مجمل مجموع النفقات %12.08نسبته  مالعام الماضي، أي نفسها من ا

  
  

  العجز والفائض األولي
  

مليار ليرة، أي ما نسبته  1,421 الفائت نيسانلغاية ) الموازنة وعمليات الخزينة(العجز اإلجمالي  وبلغ
مليار ليرة، في  319قدره  ًارتفاعا" المن إجمالي النفقات المحققة خالل هذه الفترة مسج في المئة 30.29

 في المئة 26.73ما نسبته مليار ليرة أي  1,102العام الفائت من  الفترة نفسهاحين بلغ العجز المحقق خالل 
  . من إجمالي النفقات

ذي تحقق     بلغ و الي ال ي اإلجم ة شهر   الفائض األول ة  الجارالسنة  من   نيسان لغاي ار  370نحو  ي رة،   ملي أي  لي
ا من ا   مليار ليرة ل 498 نحوقدره  فائض أوليمع مليار ليرة مقارنة  128 حون قدره اضنخفبا رة ذاته ام  لفت لع

2007 .  
  

  :ملخص عن وضع المالية العامة

 مليار ليرة 2007 نيسانلغاية   2008 نيسانلغاية 

 إجمالي اإلنفاق 4,121 4,691

 اإلنفاق من خارج خدمة الدين-      2,521 2,900

    الدينتسديد فوائد واقساط  -         1,600 1,791



 إجمالي اإليرادات  3,019 3,270

  إجمالي العجز - 1,102  - 1,421

 الفائض األولي 498 370
  

  . اإليرادات والنفقات الملحوظة في الموازنة ليست موزعة بالتساوي على جميع أشهر السنة: مالحظة •
  غ اإليرادات والنفقات المحققة في آل من حساب الموازنة ولذلك فإنه وعند تنفيذ الموازنة فإن مبال •
  1.وحساب الخزينة قد تنقلب بين شهر وآخر وآذلك نسب العجز المحقق ومبالغه •

 
 

  اإليرادات
  

ة    وبلغ رادات الموازن ة  إجمالي إي رة  خالل   المحصلة والخزين ذه الفت ام  من   ه ه     2008الع ا قيمت  3,270 م
ام   8.31ما نسبته و مليار ليرة  251 قدره  مليار ليرة، أي بارتفاع في المئة مقارنة بما آانت عليه خالل الع

اً أي  ةي في السنة الجار  مليار ليرة  2,928الموازنة  إيراداتاوسجلت . 2007 غ   ارتفاع ار   217نحو  بل ملي
ى ويعود هذا التحسن  . بالمقارنة مع الفترة اياها من العام المنصرم في المئة 8.01 نسبتهو اع اال إل ذي   رتف ال

  .في المئة 20.78مليار ليرة أو  151 تقارب بقيمةالضريبة على القيمة المضافة شهدته 
  
 

  
  
  
  
  
  

 - نيسانلغاية  08- نيسان 07- نيسان  
2007 

- نيسانلغاية 
 النسبة الفرق 2008

             عمليات الموازنة. 1
 %8.01 217,016 714,788746,3732,710,8322,927,848 *االيرادات  1.1

 %10.86 204,017 523,570578,4091,877,8922,081,909 االيرادات الضريبية 1.1.1
 %11.02- 49,668- 106,68899,401450,733401,065 منها ايرادات الجمارك 
 %20.78 150,530 225,180274,390724,481875,011 منها الضريبة على القيمة المضافة 

 %1.56 12,999 191,218167,964832,940845,939االيرادات غير الضريبية 1.1.2
              

             عمليات الخزينة. 2
   33,769 182,28846,299308,285342,054 قبض 2.1

2.1.1 
   21,084 4,89611,74119,07940,163 محجوزات/آفاالت/تأمينات/امانات

   10,118 9,41011,83954,55064,668 تالبلديا 2.1.2
   6,637 5,7326,01122,00428,641 حساب الودائع 2.1.3
   4,070- 162,25016,708212,652208,582 حسابات الغير االخرى 2.1.4

                                                 
1  



         
 %8.31 250,785 897,076792,6723,019,1173,269,902 مجموع المبالغ المقبوضة.  3
       
اضيف الى مبلغ االيرادات الجمرآية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمرآية * 

     آرسوم االستهالك بهدف المقارنة

 
 

  النفقات
  

ام    نيسانلغاية شهر ) والخزينة الموازنة(وبلغ إجمالي اإلنفاق  ه    2008من الع ا قيمت رة،    4,691م ار لي ملي
ا من ا   للة مليار لير 4,121 مبلغ مقابل رة ذاته ام  فت ذي  ، 2007لع ًا في     األمر ال اق   يعكس ارتفاع حجم اإلنف

ويعود هذا االرتفاع إلى أسباب  . في المئة 13.83نحو  ما نسبتهليرة، أي  مليار 570حوالي  قدرهاإلجمالي 
  : عدة أهمها

  .ليرة مليار 129بمبلغ يقارب  تسديد فوائد ديونارتفاع  -
  .مليار ليرة 63حو نة بخارجين ودي تسديد اقساطارتفاع  -
  .مليار ليرة 274ارتفاع اإلنفاق على آهرباء لبنان بمبلغ يقارب  -

ام    هذه الفترةوفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام خالل  ه    2008من الع ا قيمت م
 378أي بزيادة قدرها  2007مليار للفترة ذاتها من العام  2,521 مبلغ  مليار ليرة وذلك مقارنة مع 2,900

  .مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام
  
  

 - نيسانلغاية  08- نيسان 07- نيسان  
2007 

- نيسانلغاية 
 النسبة الفرق 2008

             عمليات الموازنة. 1
 %0.32 11,045 854,391991,7173,424,9843,436,029 النفقات 1.2

 %9.88- 180,413- 368,069409,6151,825,4671,645,054 ةنفقات عام 1.2.1
   منها نفقات على حساب      

 %19.22 104,506 3,54564,681543,747648,253 موازنات  سابقة
 %8.32 128,644 476,940574,4951,545,3411,673,985 تسديد فوائد 1.2.2
 %10.84 95,128 237,067261,814877,358972,486 فوائد ديون داخلية 1.2.2.1        
 %5.02 33,516 239,873312,681667,983701,499 فوائد ديون خارجية 1.2.2.2        
 %115.94 62,814 9,3827,60754,176116,990 **تسديد اقساط ديون خارجية  1.2.3

        
       عمليات الخزينة. 2

  558,789 151,346402,373695,8231,254,612 دفع 2.2
2.2.1 

  40,043 5,58742,19535,35575,398 محجوزات/آفاالت/تأمينات/امانات
  66,118 2,0131,36553,543119,661 البلديات 2.2.2
  21,156- 2,7935,44437,87816,722 حساب الودائع 2.2.3
  199,768 14,671115,16789,477289,245 حسابات الغير االخرى 2.2.4
  274,016 126,282238,202479,570753,586 مؤسسة آهرباء لبنان 2.2.5

        



 %13.83 569,834 1,005,7371,394,0904,120,8074,690,641 مجموع المبالغ المد فوعة.  4
 

 


