
  

  
  

   في المئة من النفقات٣٠٫٣٩العجز االجمالي في األشهر األربعة األولى من السنة 

  كهرباء االنفاق على ال: المالية العامة حتى نيسان
  ٢٠٠٨ ليرة عن الفترة نفسها من  مليار٤٤٦ زاد

  
 
 

غ               ار  ١،٨٢٤أظهرت نتائج المالية العامة لغاية شهر نيسان الفائت أن العجز اإلجمالي بل رة   ملي ،  لي
  أي ما

   ق على آهرباء لبنان ما يقاربزيادة اإلنفا في المئة من إجمالي النفقات، فيما بلغت ٣٠٫٣٩نسبته 
.٢٠٠٨العام الفترة نفسها من  مليار ليرة مقارنة مع ٤٤٦

  
  العجز والفائض األولي

  
ال  ان وزارة الم ح بي ال  وأوض ز اإلجم ة،  أن العج ة والخزين ات الموازن ص عملي ذي يلخ ي  ال

ا     مليار ليرة،  ١،٨٢٤لحالي ما قيمته    بلغ لغاية نيسان من العام ا     ) الموازنة وعمليات الخزينة  (  أي م
رة        ٣٠٫٣٩نسبته   دره    مسجًال ا ، في المئة من إجمالي النفقات المحققة خالل هذه الفت ًا ق  ٣٣١رتفاع

رة أي      ١،٤٩٣ في حين بلغ العجز المحقق خالل الفترة نفسها من العام الفائت             مليار ليرة،  ار لي  ملي
  . في المئة من إجمالي النفقات٣١٫٣٧ما نسبته 

سان من ا                ة شهر ني سنة الجار  وبلغ الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق لغاي ة نحو    ل ار  ٢٤٨ي  ملي
رة أي نحو  ات،% ٤٫١٣لي وع النفق ن مجم دره م رة١١٩ نحو بانخفاض ق ار لي ع ، ملي ة م  مقارن

سبته       ٢٠٠٨ليرة للفترة ذاتها من العام       مليار ل  ٣٦٧فائض أولي قدره حوالي      ا ن من  % ٧٫٧، أي م
  .مجمل مجموع النفقات

  
  

:ملخص عن وضع المالية العامة  
٢٠٠٩-لغاية نيسان٢٠٠٨-لغاية نيسانمليار ليرة

إجمالي اإلنفاق 6,001 4,759

اإلنفاق من خارج خدمة الدين*  3,930 2,900

تسديد فوائد واقساط الدين   *  2,072 1,860

إجمالي اإليرادات 4,177 3,266

إجمالي العجز  1,824- 1,493-

 248 367الفائض األولي



  
  

  اإليرادات
  

غ  ة المحصلة     وبل ة والخزين رادات الموازن الي إي سان الفائت    إجم ى ني ار لي ٤،١٧٧ حت  أي رة، ملي
دره  اع ق رة و ٩١١بارتف ار لي سبته  ملي ا ن ا ٢٧٫٩م ة بم ة مقارن ي المئ ت ف ام آان ه خالل الع  علي

ت ة  . الفائ رادات الموازن جلت إي و      ٣،٩٩١وس غ نح ًا بل الي أي ارتفاع ام الح ي الع رة ف ار لي  ملي
سبته ١،٠٦٣ ار ون ة٣٦٫٣ ملي ي المئ رادات  .  ف هدته اي ذي ش اع ال ى االرتف ذا التحسن إل ود ه ويع

ة تق                ٤٣٥الجمارك بقيمة    ة المضافة بقيم ى القيم ضريبة عل ا وال ار  ١٣٩ارب   مليار ليرة تقريب  ملي
.ليرة

       
-نيسان 

-لغاية نيسان٢٠٠٩-نيسان٢٠٠٨
٢٠٠٨

-لغاية نيسان
النسبةالفرق٢٠٠٩

            عمليات الموازنة. ١

 %36.30 1,062,686 3,990,534 2,927,848 1,305,300 746,373 االيرادات١٫١

 %35.93 746,543 2,824,452 2,077,909 810,737 578,409 االيرادات الضريبية١٫١٫١

 %108.48 435,094 836,159 401,065 215,956 99,401منها ايرادات الجمارك

 %15.89 139,045 1,014,056 875,011 328,135 274,390منها الضريبة على القيمة المضافة

 %37.20 316,143 1,166,082 849,939 494,563 167,964 االيرادات غير الضريبية١٫١٫٢

              
            عمليات الخزينة. ٢

   151,494- 186,930 338,424 43,999 46,299 قبض٢٫١

   17,391- 22,772 40,163 7,176 11,741محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫١٫١
   14,840 79,508 64,668 13,468 11,839 البلديات٢٫١٫٢
   2,873 31,514 28,641 7,298 6,011 حساب الودائع٢٫١٫٣
   151,816- 53,136 204,952 16,057 16,708 حسابات الغير االخرى٢٫١٫٤

 %27.90 911,192 4,177,464 3,266,272 1,349,299 792,672مجموع المبالغ المقبوضة.  ٣

 آرسوم االستهالك بهدف المقارنةاضيف الى مبلغ االيرادات الجمرآية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمرآية   * 
  

  النفقات
  
سان       ) الموازنة والخزينة (بلغ إجمالي اإلنفاق    و ة شهر ني ار  ٦،٠٠١ الفائت لغاي ل     ات ملي رة مقاب  لي

 األمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم االنفاق         من العام الفائت،   ات ليرة في الفترة اياها     مليار ٤،٧٥٩
ة    ٢٦٫١ أي ما نسبته نحو       ، مليار ليرة  ١،٢٤٢نحو    االجمالي قدره    اع      .  في المئ ذا االرتف ود ه ويع

  :إلى أسباب عدة أهمها
ام          ٤٤٦زيادة اإلنفاق على آهرباء لبنان ما يقارب مبلغ          - ة مع الع  ٢٠٠٨ مليار ليرة مقارن

  .حتى نهاية شهر نيسان
ديون  بنحو  - د ال سديد فوائ ة ت اع قيم ي الع٣٥٥ارتف ه ف ا آانت علي ة بم رة مقارن ار لي ام  ملي

.الفائت



ام         دين الع ة ال ى من      وفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدم ة األول في األشهر األربع
اري  ام الج ار٣،٩٣٠ الع رة، ملي ع  ات لي ة م ك مقارن ام  ٢،٩٠٠ وذل ن الع ا م رة عينه ي الفت  ف

  . مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام١،٠٣٠ أي بزيادة قدرها المنصرم،
   مليار ليرة مقارنة مع ما آانت عليه في ١٤٣وانخفضت قيمة تسديد اقساط ديون خارجية بنحو 

  
  .العام الفائت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

       

  

-لغاية نيسان٢٠٠٩-نيسان٢٠٠٨-نيسان 
٢٠٠٨

-لغاية نيسان
النسبةالفرق٢٠٠٩

            عمليات الموازنة. ١

نفقات ال١٫٢ 17.89% 627,018 4,131,652 3,504,634 1,186,877 991,717

 نفقات عامة١٫٢٫١ 25.22% 414,827 2,059,881 1,645,054 524,805 409,615

منها نفقات على حساب موازنات  سابقة 29.28%- 189,796- 458,457 648,253 8,192 64,681

 تسديد فوائد١٫٢٫٢ 21.19% 354,764 2,028,749 1,673,985 658,545 574,495

 فوائد ديون داخلية١٫٢٫٢٫١ 26.86% 261,194 1,233,680 972,486 343,398 261,814

 فوائد ديون خارجية١٫٢٫٢٫٢ 13.34% 93,570 795,069 701,499 315,147 312,681

 %76.82- 142,573- 43,022 185,595 3,527 7,607** تسديد اقساط ديون خارجية ١٫٢٫٣

              

            عمليات الخزينة. ٢

 دفع٢٫٢   615,235 1,869,847 1,254,612 277,170 402,373

محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫٢٫١   47,070 122,468 75,398 62,316 42,195

 البلديات٢٫٢٫٢   10,267- 109,394 119,661 2,153 1,365

 حساب الودائع٢٫٢٫٣   9,155 25,877 16,722 3,292 5,444

 حسابات الغير االخرى٢٫٢٫٤   122,887 412,132 289,245 94,240 115,167

 مؤسسة آهرباء لبنان٢٫٢٫٥   446,390 1,199,976 753,586 115,169 238,202

مجموع المبالغ المد فوعة.  ٤ 26.10% 1,242,253 6,001,499 4,759,246 1,464,047 1,394,090

  تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع:  اقساط ديون خارجيةتسديد** 


