
 

  من مجموع النفقات% 31.87 شباط العجز االجمالي حتى
   في الشهرين األولين من السنة الكهرباءاالنفاق على
  2008ات ليرة عن العام  مليار310 ارتفع

 
بقيمة ازدياد العجز اإلجمالي  ، والتي أعلنت اليوم األربعاء،الفائتأظهرت نتائج المالية العامة لغاية شباط 

من % 31.87 ، وبلوغ نسبة هذا العجز2008مقارنة مع الفترة ذاتها من العام   مليارات ليرة 308
 وفي .2008 من العام نفسهاللفترة % 27.64مقارنة مع في الشهرين األولين من السنة مجموع النفقات 

 مليار ليرة 310نحو   زيادة قدرهاسجلت، 2009 حتى شهر شباط اإلنفاق على كهرباء لبنانمجال 
  .2008 الفترة نفسها من العاممقارنة مع 

 العجز والفائض األولي
 

الموازنة ( الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة،  أن العجز اإلجمالي وأوضح بيان وزارة المال
 في المئة 31.87 أي ما نسبته ، مليار ليرة951 نحو بلغ لغاية شباط من العام الجاري) وعمليات الخزينة

 عن الشهرين  ليرةات مليار308قة خالل هذه الفترة مسجالً ارتفاعاً قدره من إجمالي النفقات المحق
 مليار ليرة أي ما نسبته 643الفترة من العام الفائت هذه  بلغ العجز المحقق خالل اذ ،2008األولين من 

 . في المئة من إجمالي النفقات27.64
 أي ، مليار ليرة134ية نحو نة الجارقق لغاية شهر شباط من السوبلغ العجز األولي اإلجمالي الذي تح

 مليار لليرة للفترة ذاتها من 223حو ن مليار ليرة مقارنة مع فائض أولي قدره 357حو نبانخفاض قدره 
  .2008العام 

   :ملخص عن وضع المالية العامة
 2009-لغاية شباط 2008-لغاية شباط مليار ليرة

 2,983 2,326 إجمالي اإلنفاق

 2,166 1,461 ارج خدمة الديناإلنفاق من خ* 

 817 866 تسديد فوائد واقساط الدين   * 

 2,032 1,683 إجمالي اإليرادات

 951- 643- إجمالي العجز 

 134- 223 الفائض األولي

 
ذ الموازنة ولذلك فإنه وعند تنفي .اإليرادات والنفقات الملحوظة في الموازنة ليست موزعة بالتساوي على جميع أشهر السنة: مالحظة

وحساب الخزينة قد تتقلب بين شهر وآخر وآذلك نسب العجز المحقق  فإن مبالغ اإليرادات والنفقات المحققة في آل من حساب الموازنة
 .ومبالغه

 



  اإليرادات
 
 مليار 2032  ما قيمته 2009الشهرين األولين من إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خالل هذه بلغ و

 وسجلت.  في المئة مقارنة بما كانت عليه خالل العام الفائت20.71ونسبته ملياراً  349 أي بارتفاع قدره ،ليرة
 في 34.22 مليار ونسبته 494 أي ارتفاعاً بلغ نحو  مليار ليرة في العام الجاري،1،938إيرادات الموازنة 

 مليار ليرة أو 73 نحوة على القيمة المضافة بويعود هذا التحسن إلى االرتفاع الذي شهدته ايرادات الضريب. المئة
 . في المئة16.57

 
 

 2009-شباط 2008-شباط  
-لغاية شباط
2008 

-لغاية شباط
 النسبة الفرق 2009

             عمليات الموازنة. 1

 %34.22 494,073 632,612774,4121,443,8991,937,972  االيرادات1.1

 %36.34 370,126 380,265511,7761,018,6301,388,756  االيرادات الضريبية1.1.1

 %105.70 205,504 94,456186,750194,429399,933 منها ايرادات الجمارك

 %16.57 72,515 152,369150,820437,514510,029 منها الضريبة على القيمة المضافة

 %29.15 123,947 252,347262,636425,269549,216  االيرادات غير الضريبية1.1.2

              

             عمليات الخزينة. 2

 31,36231,401239,45894,031  قبض2.1
-

145,427   

   5,546- 8,5973,63512,6497,103 محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات2.1.1

   9,738 9,63711,54441,95451,692  البلديات2.1.2

   229 5,7457,76716,62316,852  حساب الودائع2.1.3

  حسابات الغير االخرى2.1.4
7,3838,455168,23218,384 

-
149,848   

 %20.71 348,646 663,974805,8131,683,3572,032,003 مجموع المبالغ المقبوضة.  3
 

جمركية كرسوم االستهالك بهدف اضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة ال* 
 المقارنة

 

  النفقات
 

 2،326 مليار ليرة مقابل مبلغ 2،983 ما قيمته 2009لغاية شهر شباط ) الموازنة والخزينة(بلغ إجمالي اإلنفاق 
 656  نحو األمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم االنفاق االجمالي قدره ،مليار ليرة للفترة ذاتها من العام الفائت

ارتفاع تسديد فوائد   أهمها،ويعود هذا االرتفاع إلى أسباب عدة.  في المئة28.21 أي ما نسبته نحو ،ر ليرةمليا
 .  مليار ليرة310ارتفاع اإلنفاق على كهرباء لبنان بمبلغ يقارب و،  مليار ليرة99ديون بمبلغ يقارب 

مليار ليرة مقارنة مع ما كانت  148 نحوانخفاض قيمة تسديد اقساط ديون خارجية بسّجل وفي المقابل، 
 .عليه في العام الفائت



 مليار 2،166 ما قيمته 2009الشهرين األولين من وبلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام خالل 
 ليرة في ات مليار705 للفترة ذاتها من العام الماضي أي بزيادة قدرها 1،461 وذلك مقارنة مع مبلغ ،ليرة

 . خارج خدمة الدين العامحجم اإلنفاق من
 
 

 2009-شباط 2008-شباط  
-لغاية شباط
2008 

-لغاية شباط
 النسبة الفرق 2009

             عمليات الموازنة. 1

 %10.87 185,698 1,893,361 758,963897,9251,707,663  النفقات1.2

 %27.90 234,910 1,076,826 432,297531,391841,916  نفقات عامة1.2.1

 %10.14 37,905 411,770 175,216137,112373,865 منها نفقات على حساب موازنات  سابقة

 %14.18 99,075 797,947 312,752357,595698,872  تسديد فوائد1.2.2

 %27.32 131,187 611,353 226,832304,519480,166  فوائد ديون داخلية1.2.2.1

 32,112- 186,594 85,92053,076218,706  فوائد ديون خارجية1.2.2.2
-

14.68% 

 18,588 13,9148,939166,875 ** تسديد اقساط ديون خارجية 1.2.3
-

148,287 
-

88.86% 

              

             عمليات الخزينة. 2

   470,583 1,089,301 272,417398,056618,718  دفع2.2

   29,569 45,273 6,47937,64215,704 محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات2.2.1

   51,091- 46,546 72,02012,69097,637  البلديات2.2.2

   13,921 19,796 2,48714,7295,875  حساب الودائع2.2.3

   168,018 301,641 69,07371,625133,623  حسابات الغير االخرى2.2.4

   310,166 676,045 122,358261,370365,879  مؤسسة آهرباء لبنان2.2.5

 %28.21 656,281 2,982,662 1,031,3801,295,9812,326,381 مجموع المبالغ المد فوعة.  4
 

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


