
  
 

  %٢٤٫٤٧ آب العجز االجمالي حتى: ة المالية العامنتائج
٢٠٠٨ ليرة عن  مليار١٧٦ زاد الكهرباء على واالنفاق

 
 

 شهر لغاية النفقات مجموع من% ٢٤٫٤٧ بلغت اإلجمالي العجز نسبة أن الفائت آب شهر لغاية العامة المالية نتائج أظهرت
 نحو لبنان آهرباء على اإلنفاق زيادة في حين بلغت ،٢٠٠٨ العام من الفترة نفسها في% ٢٧٫٣٥ مع مقارنة الفائت، آب

  .لمنصرم آانت عليه في األشهر الثمانية األولى من العام اعما ليرة مليار ١٧٦
 

األولي والفائض العجز
 

 بلغ) الخزينة وعمليات الموازنة (اإلجمالي العجز أن  والخزينة، الموازنة عمليات يلخص الذي المال وزارة بيان وأوضح
 هذه خالل المحققة النفقات إجمالي من المئة في ٢٤٫٤٧ نسبته ما أي ليرة، مليار ٢،٧٧٧ نحو الجاري العام من آب لغاية
 مليار ٢،٥٥٠ فيها المحقق العجز بلغ عن الفترة نفسها من العام الفائت، التي ليرة مليار ٢٢٦ قدره ارتفاعًا مسجًال الفترة،

.النفقات إجمالي من المئة في ٢٧٫٣٥ نسبته ما أي ليرة،
 مجموع مجمل من% ٨٫٥٩نحو  (ليرة مليار ٩٧٥ نحو ٢٠٠٩ آب شهر لغاية تحقق الذي اإلجمالي األولي الفائض وبلغ

 من نفسها لفترة افي ليرة مليار ٨٤٨ نحو قدره أولي فائض مع مقارنة ليرة مليار ١٢٧ نحو قدره بارتفاع أي، )النفقات
).النفقات مجموع مجمل من% ٩٫٠٩ (٢٠٠٨ العام

 
 

: عن وضع المالية العامةملخص  
٢٠٠٨- آبلغاية ٢٠٠٩- آبلغاية ليرةمليار

إلنفاق اإجمالي 11,347 9,327
اإلنفاق من خارج خدمة الدين*  7,595 5,928
تسديد فوائد واقساط الدين   *  3,752 3,399
 اإليراداتإجمالي 8,570 6,776
 العجز إجمالي 2,777- 2,550-

 األوليالفائض 975 848
.السنة أشهر جميع على بالتساوي موزعة ليست الموازنة في الملحوظة والنفقات اإليرادات: مالحظة
الموازنة حساب من آل في المحققة والنفقات اإليرادات مبالغ فإن الموازنة تنفيذ وعند فإنه ولذلك

.ومبالغه المحقق العجز نسب وآذلك وآخر شهر بين تتقلب قد الخزينة وحساب
اإليرادات

 



 ،ليرة مليار ٨،٥٧٠ نحو يالجار العام من الثمانية األولى األشهر خالل المحصلة والخزينة الموازنة إيرادات إجمالي وبلغ
 إيرادات وسجلت. الفائت العام خالل عليه آانت بما مقارنة المئة في ٢٦،٤٧ ونسبته ليرة مليار ١،٧٩٣ قدره بارتفاع أي

 هذا ويعود. المئة في ٣٠٫٣١ ونسبته ليرة مليار ١،٨٨٨ نحو بلغ ارتفاعًا أي ٢٠٠٩ في ليرة مليار ٨،١١٩ الموازنة
 المضافة القيمة على الضريبة وايرادات تقريبا ليرة مليار ٨٦٥ بقيمة الجمارك ايرادات شهدته الذي االرتفاع إلى التحسن

.ليرة مليار ٢٥٨ تقارب بقيمة
 

-لغاية آب٢٠٠٩-آب٢٠٠٨-آب 
٢٠٠٨

-لغاية آب
النسبةالفرق٢٠٠٩

            عمليات الموازنة. ١
 %30.31 1,888,481 8,118,600 6,230,119 863,371 597,233 االيرادات١٫١
 %30.56 1,434,984 6,130,958 4,695,974 618,945 535,035 االيرادات الضريبية١٫١٫١

 %96.24 864,793 1,763,343 898,550 236,769 134,553منها ايرادات الجمارك
 %15.23 257,846 1,951,194 1,693,348 185,205 180,035منها الضريبة على القيمة المضافة

 %29.56 453,497 1,987,642 1,534,145 244,426 62,198 االيرادات غير الضريبية١٫١٫٢
              

            عمليات الخزينة. ٢
   95,119- 451,092 546,211 38,226 49,711 قبض٢٫١

   18,291- 49,000 67,291 3,726 3,808محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫١٫١
   27,670 173,372 145,702 15,699 15,236 البلديات٢٫١٫٢
   8,352 61,346 52,994 6,964 5,888 حساب الودائع٢٫١٫٣

   112,850- 167,374 280,224 11,837 24,779 حسابات الغير االخرى٢٫١٫٤
 %26.47 1,793,362 8,569,692 6,776,330 901,597 646,944مجموع المبالغ المقبوضة.  ٣

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

النفقات
 

 لفترة افي ليرة مليار ٩،٣٢٧ مقابل ليرة مليار ١١،٣٤٧ نحو ٢٠٠٩ آب لغاية) والخزينة الموازنة (اإلنفاق إجمالي بلغو
 نحو نسبته ما أي ،ليرة مليار ٢،٠٢٠  نحو قدره االجمالي االنفاق حجم في ارتفاعا يعكس الذي األمر ،الفائت العام من ذاتها

 ،ليرة مليار ٤٢١ يقارب بمبلغ ديون فوائد تسديد ارتفاع أهمها عدة أسباب إلى االرتفاع هذا ويعود. المئة في ٢١٫٦٦
.ليرة مليار ١٧٦ يقارب بمبلغ لبنان آهرباء على اإلنفاق ارتفاعو

 مع مقارنة ،ليرة مليار ٧،٥٩٥ نحو يالجار العام من  المقارنةالفترة خالل العام الدين خدمة خارج من اإلنفاق مجموع بلغ،
 خدمة خارج من اإلنفاق حجم في ليرة مليار ١،٦٦٧ قدرها بزيادة أي ،الماضي العام من هاعين لفترة افي ٥،٩٢٨ مبلغ

.العام الدين
 

-لغاية آب٢٠٠٩-آب٢٠٠٨-آب 
النسبةالفرق٢٠٠٩-لغاية آب٢٠٠٨

            عمليات الموازنة. ١
 %18.17 1,258,315 8,184,830 6,926,515 934,425 766,903 النفقات١٫٢



 %25.65 905,039 4,432,922 3,527,883 560,008 435,544 نفقات عامة١٫٢٫١

 188,063- 478,764 666,827 1,828 2,474منها نفقات على حساب موازنات  سابقة
-

28.20% 
 %13.33 420,728 3,577,166 3,156,438 366,128 314,246 تسديد فوائد١٫٢٫٢
 %24.27 452,984 2,319,085 1,866,101 312,704 252,712 فوائد ديون داخلية١٫٢٫٢٫١
 %2.50- 32,256- 1,258,081 1,290,337 53,424 61,534 فوائد ديون خارجية١٫٢٫٢٫٢

 67,452- 174,742 242,194 8,289 17,113** تسديد اقساط ديون خارجية ١٫٢٫٣
-

27.85% 
              

            عمليات الخزينة. ٢
   761,464 3,161,774 2,400,310 158,133 251,631 دفع٢٫٢

   305,295 489,359 184,064 13,595 14,518محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫٢٫١
   65,828 298,597 232,769 29,779 14,607 البلديات٢٫٢٫٢
   24,116 67,442 43,326 20,255 13,178 حساب الودائع٢٫٢٫٣

   189,815 593,681 403,866 39,877 24,493 حسابات الغير االخرى٢٫٢٫٤
   176,410 1,712,695 1,536,285 54,627 184,835 مؤسسة آهرباء لبنان٢٫٢٫٥

 %21.66 2,019,779 11,346,604 1,018,5341,092,5589,326,825مجموع المبالغ المد فوعة.  ٤
المشاريع لتمويل الميسرة الخارجية القروض اقساط تسديد تتضمن: خارجية ديون اقساط تسديد** 

  


