
  
  
  

ًا مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت مليار١٧١ زاد االنفاق على الكهرباء
  :٢٠٠٩نتائج المالية العامة في آانون الثاني 

  الى النفقات% ٢٧٫٣ مليار ليرة أو ٤٦٠العجز 
 
  

في العجز  مليار ليرة ١٨٥بقيمة  زيادة ٢٠٠٩ثاني الشهر آانون أظهرت نتائج المالية العامة ل
 ة هذا العجز الى مجموع النفقاتب نسالمنصرم، وبلغتمن العام  االشهر األول  مقارنة مع ،ياإلجمال
 اذ فائت،  مليار عن العام ال٢٧٤  حون في الفائض األولي بًاانخفاضبّينت النتائج أيضًا ، فيما %٢٧٫٣
 ٢٦٣و حن مقارنة مع فائض أولي بلغ ٢٠٠٩ الثانيآانون في  ليرة ات مليار١٠ نحول عجز بسّج

زيادة اإلنفاق  وشهد آانون الثاني من السنة الجارية .فترة نفسها من العام الماضيفي المليار ليرة 
.الفائت العام  الفترة نفسها من مليار ليرة مقارنة مع١٧١ما يقارب بعلى آهرباء لبنان 

  
العجز والفائض األولي

 
وازنة الم(خزينة،  أن العجز اإلجمالي  الذي يلخص عمليات الموازنة والوأوضح بيان وزارة المال

 في المئة من ٢٧٫٣ أي ما نسبته ، مليار ليرة٤٦٠  الفائتالثاني آانون فيبلغ ) وعمليات الخزينة
 في حين بلغ العجز ، مليار ليرة١٨٥ ارتفاعًا قدره  مسجًال،إجمالي النفقات المحققة خالل هذه الفترة
 في المئة من إجمالي ٢١٫٢٨ مليار ليرة أي ما نسبته ٢٧٦ائت المحقق خالل الفترة نفسها من العام الف

.النفقات
 مليار ١٠لسنة الحالية نحو  من االثانيوبلغ العجز األولي اإلجمالي الذي تحقق لغاية شهر آانون 

مليار  ٢٧٤ حونبانخفاض قدره  ،من مجمل مجموع النفقات% ٠٫٦٢ حونعادل نسبته تأي ما  ،ليرة
أي ، ٢٠٠٨ من العام المقارنةلفترة في ا مليار لليرة ٢٦٣حو ن آان قدرهئض أولي ليرة مقارنة مع فا

.من مجمل مجموع النفقات% ٢٠٫٣٤ما نسبته 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  :ملخص عن وضع المالية العامة

-الثانيلغاية آانون مليار ليرة
٢٠٠٨

-الثانيلغاية آانون 
٢٠٠٩

 1,687 1,295إجمالي اإلنفاق
 1,237 756رج خدمة الديناإلنفاق من خا* 
 450 539تسديد فوائد واقساط الدين   * 

 1,226 1,019إجمالي اإليرادات
 460- 276-إجمالي العجز 
 10- 263الفائض األولي

فإن مبالغ اإليرادات والنفقات  ،عند تنفيذ الموازنة ،ولذلك . أشهر السنةآلزنة ليست موزعة بالتساوي على اإليرادات والنفقات الملحوظة في الموا: مالحظة
.وحساب الخزينة قد تتقلب بين شهر وآخر وآذلك نسب العجز المحقق ومبالغه المحققة في آل من حساب الموازنة

 
اإليرادات

 
آانون الثاني  خالل وأظهر ملخص الوضع المالي أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة

 في المئة مقارنة بما ٢٠٫٢٩نسبته ومليارات  ٢٠٧ بارتفاع قدره  أي، مليار ليرة١،٢٢٦   بلغ٢٠٠٩
 ١،١٦٤  إيرادات الموازنةوسجلت. العام الفائتالشهر نفسه من خالل هذه االيرادات آانت عليه 

.  في المئة٤٣٫٤٢ ونسبته  ليرة مليار٣٥٢ أي ارتفاعًا بلغ نحو ،٢٠٠٩آانون الثاني مليار ليرة في 
 ٧٤ االرتفاع الذي شهدته ايرادات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة تقارب ويعود هذا التحسن إلى

. في المئة٢٥٫٩٧مليار ليرة أو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
  

النفقات
 
 ١،٢٩٥ مليار ليرة مقابل ١،٦٨٧ الفائت الثاني آانون في) الموازنة والخزينة(بلغ إجمالي اإلنفاق و

 األمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم االنفاق االجمالي ،٢٠٠٨تها من العام لفترة ذافي امليار ليرة 
ويعود هذا االرتفاع إلى ارتفاع .  في المئة٣٠٫٢٥ أي ما نسبته نحو ، مليار ليرة٣٩٢  وحنقدره 

ارتفاع اإلنفاق على آهرباء لبنان بمبلغ يقارب والى ،  مليار ليرة٥٤تسديد فوائد ديون بمبلغ يقارب 
  . ٢٠٠٨بكانون الثاني مقارنة ، ر ليرة مليا١٧١

 مليار ليرة مقارنة ١٤٣ حونقيمة تسديد اقساط ديون خارجية بفي انخفاض وفي المقابل، سّجل 
. بالشهر نفسه من العام المنصرم

 ، مليار ليرة١،٢٣٧ آانون الثاني المنصرمبلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام خالل و
 مليار ليرة في حجم ٤٨١لفترة ذاتها من العام الماضي أي بزيادة قدرها في ا ٧٥٦مقارنة مع مبلغ 

.اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام
 
 

 
آانون 
-الثاني
٢٠٠٨

آانون 
-الثاني
٢٠٠٩

لغاية آانون 
-الثاني
٢٠٠٨

لغاية آانون 
-الثاني
٢٠٠٩

النسبةالفرق

            عمليات الموازنة. ١
اليرادات ا١٫١ 43.42% 352,273 811,2871,163,560811,2871,163,560
 االيرادات الضريبية١٫١٫١ 37.38% 238,615 638,365876,980638,365876,980
منها ايرادات الجمارك 113.24% 113,210 99,973213,18399,973213,183

منها الضريبة على القيمة المضافة 25.97% 74,064 285,145359,209285,145359,209
 %65.73 113,658 172,922286,580172,922286,580 االيرادات غير الضريبية١٫١٫٢

              
            عمليات الخزينة. ٢

208,09662,630208,09662,630 
-

 قبض٢٫١   145,466
   584- 4,0523,4684,0523,468محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫١٫١
   7,831 32,31740,14832,31740,148 البلديات٢٫١٫٢
   1,793- 10,8789,08510,8789,085 حساب الودائع٢٫١٫٣

160,8499,929160,8499,929 
-

 حسابات الغير االخرى٢٫١٫٤   150,920

 %20.29 206,807 1,019,3831,226,1901,019,3831,226,190مجموع المبالغ المقبوضة.  ٣



 
آانون 
-الثاني
٢٠٠٨

آانون 
-الثاني
٢٠٠٩

لغاية آانون 
-الثاني
٢٠٠٨

لغاية آانون 
-الثاني
٢٠٠٩

النسبةالفرق

            عمليات الموازنة. ١
 %4.93 46,736 995,436 948,700995,436948,700 النفقات١٫٢

 %33.16 135,816 545,435 409,619545,435409,619 نفقات عامة١٫٢٫١
 %38.26 76,009 274,658 198,649274,658198,649منها نفقات على حساب موازنات  سابقة

 %14.05 54,232 440,352 386,120440,352386,120 تسديد فوائد١٫٢٫٢
 %21.12 53,500 306,834 253,334306,834253,334 فوائد ديون داخلية١٫٢٫٢٫١
 %0.55 732 133,518 132,786133,518132,786 فوائد ديون خارجية١٫٢٫٢٫٢

 9,649 152,9619,649152,961** تسديد اقساط ديون خارجية ١٫٢٫٣
-

143,312 
-

93.69% 
              

            عمليات الخزينة. ٢
   344,944 691,245 346,301691,245346,301 دفع٢٫٢

   1,594- 7,631 9,2257,6319,225محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫٢٫١
   8,239 33,856 25,61733,85625,617 البلديات٢٫٢٫٢
   1,679 5,067 3,3885,0673,388 حساب الودائع٢٫٢٫٣
   165,466 230,016 64,550230,01664,550خرى حسابات الغير اال٢٫٢٫٤
   171,154 414,675 243,521414,675243,521 مؤسسة آهرباء لبنان٢٫٢٫٥

 %30.25 391,680 1,686,681 1,295,0011,686,6811,295,001مجموع المبالغ المد فوعة.  ٤
ية الميسرة لتمويل المشاريعتتضمن تسديد اقساط القروض الخارج: تسديد اقساط ديون خارجية** 

 
 


