
 

 
  

  مليار ليرة 185 بـعجز الكهرباء في ارتفاع 
   2008الشهرين األولين من في الفائض االولي 

  2007 منن الفترة نفسها عليرة  ليارم 113زاد 
  

الفترة مقارنة مع جمالي العجز اإل تراجع الشهرين األولين من السنة في المالية العامة أظهرت نتائج
 حتى شباط مجموع النفقاتمن  %21 نسبته اذ بلغت ليرة، ارملي 58بقيمة  2007 نفسها من العام

من مجمل % 8، أي بانخفاض للعجز نسبته 2007ذاتها من العام  للفترة %29نحو  مقارنة مع 2008
عن العام الماضي،  ليرة مليار 113 ـب المنصرم حتى شباط حسن الفائض األوليآذلك ت .الموازنة

مقارنة مع  ،مجموع النفقاتمن مجمل % 11 حون دل نسبتهعاتأي ما  ليرةمليار  239حيث بلغ 
من مجمل  %7 حون نسبته ما، أي الفائتلعام من ا حتى شباطليرة يار مل 125حو نأولي بـلغ  فائض

  .مجموع النفقات
 185مبلغ  ما يقارببزيادة اإلنفاق على آهرباء لبنان  2008 حتى شباط مالية العامةوضع الوسّجل 

مليار ليرة  56ارتفاع خدمة الدين العام  بـ ، و2007آان عليه في الفترة نفسها من  عّما مليار ليرة
  .مقارنة بما آانت عليه في العام الفائت

  
  العجز والفائض األولي

  
الموازنة (الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة،  أن العجز اإلجمالي  وزارة المالوأوضح بيان 

مليار ليرة، أي ما  462ما قيمته  من السنة الجارية يناألول ينهرالشخالل بلغ ) وعمليات الخزينة
مليار  58قدره  ًانخفاضا مسجًال ،من إجمالي النفقات المحققة خالل هذه الفترة في المئة 21نسبته 

ما مليار ليرة أي  520العام الفائت من  يناألول ينالشهرليرة، في حين بلغ العجز المحقق خالل 
  . من إجمالي النفقات ةفي المئ 29نسبته 

  
ق     بلغ و ذي تحق الي ال ي اإلجم ى شباط  الفائض األول ة  السنة  من   حت ار  239نحو  الحالي رة،   ملي أي  لي

رة    125حو نقدره  فائض أوليمع مليار ليرة مقارنة  113قدره بارتفاع  ار لي ا من    في ا ملي رة ذاته لفت
 . 2007لعام ا

 
 
 
  
  



  :ملخص عن وضع المالية العامة
 مليار ليرة 2007حتى شباط  2008 حتى شباط

 إجمالي اإلنفاق 1,816 2,161
 اإلنفاق من خارج خدمة الدين-      1171 1,460
   خدمة الدين -         645 701

 إجمالي اإليرادات  1,199 1,444
  إجمالي العجز -520  -462
239 125  الفائض األولي

  
ة • ي  : مالحظ ة ف ات الملحوظ رادات والنفق اوي عل اإلي ة بالتس ة ليست موزع ل ىالموازن  آ

نة  هر الس ذلك ، أش ة ، ول ذ الموازن د تنفي ر   ،عن هر وآخ ين ش ب ب د تنقل رادات   ق الغ اإلي مب
والنفقات المحققة في آل من حساب الموازنة وحساب الخزينة وآذلك نسب العجز المحقق    

  1.ومبالغه
 
 

  اإليرادات
  

رادات   الي إي الي أن إجم ر ملخص الوضع الم ة وأظه ة الموازن هرالمحصلة والخزين  ينخالل الش
ار  403 قدره  مليار ليرة، أي بارتفاع 1,699 غبل  2008العام من  يناألول رة   اتملي بته   و لي ا نس م

ام       31 حو ن ه خالل الع ا آانت علي ة بم ة مقارن ي المئ رادات وسجلت  . 2007ف ة  إي  1,444الموازن
رة  مليار 245حو نبلغ  ارتفاعًافي العام الحالي أي مليار ليرة  بته و لي ة   20 حو ن نس ي المئ ود  . ف ويع

  :إلىهذا التحسن 
   في المئة 20مليار ليرة أو  72بقيمة الضريبة على القيمة المضافة الذي شهدته  االرتفاع - 
 . في المئة 58أو  مليار ليرة 154بنحو  غير الضريبيةارتفاع اإليرادات  - 

ة     رادات الخزين اع إي ى أن ارتف ة   تجدر اإلشارة إل ادة        158بقيم ي الزي رة ساهم أيضا ف ار لي ملي
  .المحققة في مجموع المبالغ المقبوضة
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 -شباط   
2008-شباط 2007

لغاية 
 -شباط

2007 

- شباطلغاية 
 النسبة الفرق 2008

             عمليات الموازنة. 1

480,093632,612 االيرادات 1.1
1,199,04

91,443,458 244,409 20.38% 
 %9.71 90,473 333,591384,265932,0121,022,485 االيرادات الضريبية 1.1.1

 %13.45- 30,215- 108,12194,456224,644194,429 منها ايرادات الجمارك
منها الضريبة على 

 %19.51 71,423 120,431152,369366,086437,509 القيمة المضافة
االيرادات غير  1.1.2

 %57.65 153,936 146,502248,347267,037420,973 الضريبية
             عمليات الخزينة.2

   158,391 21,45439,19397,191255,582 قبض 2.1
2.1.1 

   3,461 3,8658,5979,18812,649 محجوزات/آفاالت/تأمينات/امانات
   6,825 7,5649,63735,12941,954 البلديات 2.1.2
   5,815 5,3345,74510,80816,623 دائعحساب الو 2.1.3
   142,290 4,69115,21442,066184,356 حسابات الغير االخرى 2.1.4

             
               

501,547671,805 مجموع المبالغ المقبوضة.  3
1,296,24

01,699,040 402,800 31.07% 

501,547671,805 مجموع المبالغ المقبوضة.  3
1,296,24

01,699,040 402,800 31.07% 
الى مبلغ االيرادات الجمرآية تلك الرسوم التي يجري  تاضيف* 

   تحصيلها من قبل االدارة الجمرآية آرسوم االستهالك بهدف المقارنة
 
 

  النفقات
  

ار  مل 2,161ما قيمته  2008من  يناألول ينخالل الشهر) والخزينة الموازنة(وبلغ إجمالي اإلنفاق  ي
رة   1,816 مبلغ ليرة، مقابل ا من ا   للمليار لي رة ذاته ام  فت ذي  ، 2007لع ًا في     األمر ال يعكس ارتفاع

ة   19نحو   ما نسبتهليرة، أي  مليار 345 قدرهحجم اإلنفاق اإلجمالي  اع    . في المئ ذا االرتف ود ه ويع
  : إلى أسباب عدة أهمها

ي شهد  علمًا أن اقتصار  ،ليرة مليار 56ارتفاع خدمة الدين العام بمبلغ يقارب  -  ها تالزيادة الت
ة    9نسبة  على  ى   يفي المئ ود إل داخلي بنحو        أنع دين ال ة ال ي خدم اع ف ة من    30ارتف بالمئ
  .المئةفي  20في خدمة الدين الخارجي بنحو  قابله تراجع، جهة

  .مليار ليرة 185ارتفاع اإلنفاق على آهرباء لبنان بمبلغ يقارب  - 



ام خالل      وفي التفاصيل، بلغ مجموع دين الع ة ال ا   2008الشهر األول من   اإلنفاق من خارج خدم م
ه  ع  1,460قيمت ة م ك مقارن رة وذل ار لي غ  ملي ام   1,171 مبل ن الع ا م رة ذاته ار للفت أي  2007ملي

  .مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام 289بزيادة قدرها 
  
  

 -شباط   
2007

-شباط
2008

 - شباطلغاية 
2007 

- شباطلغاية 
 النسبة الفرق 2008

             عمليات الموازنة. 1
 %0.44 6,801 908,816745,0931,535,6931,542,494 النفقات 1.2

 %5.49- 48,929- 547,442432,361890,786841,857 نفقات عامة 1.2.1
منها نفقات على حساب 

 %4.18- 16,309- 206,911175,280390,115373,806 موازنات  سابقة
 %8.64 55,730 361,374312,732644,907700,637 خدمة الدين 1.2.2

 %29.88 110,451 171,384226,812369,695480,146 دين داخلي 1.2.2.1
 %19.88- 54,721- 189,99085,920275,212220,491 دين خارجي 1.2.2.2

               
               

         زينةعمليات الخ.2
   338,366 94,194272,417280,351618,717 دفع 2.2

2.2.1 
   7,549 5,5016,4798,15515,704 محجوزات/آفاالت/تأمينات/امانات

   69,272 28,24972,02028,36597,637 البلديات 2.2.2
   271- 3,0922,4876,1465,875 حساب الودائع 2.2.3
لغير حسابات ا 2.2.4

   77,005 35,54969,07356,618133,623االخرى
   184,811 21,803122,358181,067365,878 مؤسسة آهرباء لبنان 2.2.5

              
 %19.01 345,167 1,003,0101,017,5101,816,0442,161,211 مجموع المبالغ المد فوعة.  4

 
 


