
 
  

  وزارة المال أصدرت تقرير عمليات الموازنة والخزينة
  من مجموع النفقات% 26.18العجز اإلجمالي حتى تموز 

 2007 ليرة عن  مليار408  ارتفعالكهرباءواالنفاق على 
 
  

ة  مليار ليرة مقارنة مع الفتر256قدره  في العجز اإلجمالي ارتفاعًاأظهرت نتائج المالية العامة لغاية شهر تموز 
ما باإلنفاق على آهرباء لبنان في زيادة ، وسجلت من مجموع النفقات% 26.18 نسبته وبلغت ،2007 نفسها من

  . األشهر السبعة األولى من العام المنصرم ليرة مقارنة معات مليار408يقارب 
  
  

  العجز والفائض األولي
 

الموازنة وعمليات ( العجز اإلجمالي  الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة،  أنوأوضح بيان وزارة المال
 في المئة من إجمالي النفقات 26.18 أي ما نسبته ، مليار ليرة2176 بلغ لغاية تموز من العام الجاري) الخزينة

 في حين بلغ العجز المحقق خالل الفترة نفسها من ، مليار ليرة256 مسجًال ارتفاعًا قدره ،المحققة خالل هذه الفترة
 . في المئة من إجمالي النفقات26.41 مليار ليرة أي ما نسبته 1920العام الفائت 

 مليار 45 نحوأي بارتفاع قدره ,  مليار ليرة892 نحو 2008 لغاية تموز وبلغ الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق
 .2007 مليار لليرة للفترة ذاتها من العام 847 نحو مقارنة مع فائض أولي قدره ،ليرة

 
 

   :ع المالية العامةملخص عن وض
 2008-لغاية تموز 2007-لغاية تموز مليار ليرة

 8,308 7,269 إجمالي اإلنفاق

 5,241 4,502 اإلنفاق من خارج خدمة الدين* 

 3,067 2,767 تسديد فوائد واقساط الدين   * 

 6,133 5,349 إجمالي اإليرادات

 2,176- 1,920- إجمالي العجز 

 892 847 الفائض األولي

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

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

  اإليرادات
 

وأظهر ملخص الوضع المالي أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خالل هذه الفترة من العام الحالي  بلغ 
ما آانت عليه خالل العام  في المئة مقارنة مع 14.65مليار، ونسبته  784 أي بارتفاع قدره ، مليار ليرة6133
 ونسبته ًا مليار726ار ليرة في العام الحالي أي ارتفاعًا بلغ نحو  ملي5633 إيرادات الموازنة وسجلت. الفائت



ويعود هذا التحسن إلى االرتفاع الذي شهدته ايرادات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة تقارب .  في المئة14.8
 . في المئة25.58 ليرة أو ات مليار308

 
 
 

  
-تموز

2007 
-تموز

2008 
-لغاية تموز
2007 

-لغاية تموز
2008 

 النسبة الفرق

             عمليات الموازنة. 1
 %14.80 726,124 790,196868,6764,906,7625,632,886  االيرادات1.1

 %21.50 741,200 545,907734,0323,446,7394,187,939  االيرادات الضريبية1.1.1
 %5.43 39,371 100,478127,900724,626763,997 منها ايرادات الجمارك

منها الضريبة على 
 %25.58 308,279 249,878327,7101,205,0341,513,313 القيمة المضافة
 االيرادات غير 1.1.2

 %1.03- 15,076- 244,289134,6441,460,0231,444,947 الضريبية
              

             عمليات الخزينة. 2
   57,576 61,04464,044442,324499,900  قبض2.1

2.1.1 
   6,694 11,8816,36656,78963,483 محجوزات/آفاالت/تأمينات/امانات

   25,306 31,65040,254105,160130,466  البلديات2.1.2
   6,798 8,7676,05140,30847,106  حساب الودائع2.1.3
 حسابات الغير 2.1.4

   18,778 8,74611,373240,067258,845 االخرى
 %14.65 783,700 851,240932,7205,349,0866,132,786 مجموع المبالغ المقبوضة.  3

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

 
 النفقات

 مليار ليرة مقابل مبلغ 8308 ما قيمته 2008ز من العام لغاية شهر تمو) الموازنة والخزينة(بلغ إجمالي اإلنفاق 
 نحو األمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم االنفاق االجمالي قدره ، مليار ليرة للفترة ذاتها من العام الفائت7269
 ارتفاع تسديد: ذا االرتفاع إلى أسباب عدة، أهمهاويعود ه.  في المئة14.3 أي ما نسبته نحو ، مليار ليرة1039

ارتفاع ، و مليار ليرة135 يون خارجية بنحوارتفاع تسديد اقساط دو،  مليار ليرة165فوائد ديون بمبلغ يقارب 
 . مليار ليرة408اإلنفاق على آهرباء لبنان بمبلغ يقارب 

 
، ة مليار لير5241 السنة الجارية  خالل األشهر السبعة األولى منبلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العامو

 مليار ليرة في حجم اإلنفاق من 739 أي بزيادة قدرها منصرم،ها من العام ال للفترة نفس4502مقارنة مع مبلغ 
 .خارج خدمة الدين العام

 
 
 

  
-تموز

2007 
 2008-تموز

-لغاية تموز
2007 

-لغاية تموز
2008 

 النسبة الفرق

             عمليات الموازنة. 1



 %5.57 324,835 732,067860,9045,834,7776,159,612  النفقات1.2
 %0.80 24,501 412,742430,8633,067,8383,092,339  نفقات عامة1.2.1

منها نفقات على 
 %17.92 100,970 2,5283,442563,383664,353 حساب موازنات  سابقة

 %6.17 165,052 319,325410,6512,677,1402,842,192  تسديد فوائد1.2.2
 فوائد 1.2.2.1

 %6.70 101,350 212,573278,9251,512,0391,613,389 ديون داخلية
 فوائد 1.2.2.2

 %5.47 63,702 106,752131,7261,165,1011,228,803 ديون خارجية
 تسديد اقساط ديون 1.2.3

 %150.65 135,282 019,39089,799225,081 **خارجية 
              

             عمليات الخزينة. 2
   714,501 191,067256,5141,434,1782,148,679  دفع2.2

2.2.1 
   73,970 15,43521,15195,576169,546محجوزات/آفاالت/تأمينات/امانات

   89,110 26,39921,924129,052218,162  البلديات2.2.2
   21,548- 3,9574,12251,69630,148  حساب الودائع2.2.3
 حسابات الغير 2.2.4

   164,729 48,95945,385214,644379,373 االخرى
 مؤسسة آهرباء 2.2.5

   408,240 96,317163,932943,2101,351,450 لبنان
 %14.30 1,039,336 923,1341,117,4187,268,9558,308,291 مجموع المبالغ المد فوعة.  4
 اقساط القروض تتضمن تسديد: تسديد اقساط ديون خارجية** 

    الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع
 

 


