
  
 ٢٠٠٩في األشهر السبعة األولى من وضع المالية العامة 

  %٢٥٫٢٢العجز االجمالي حتى تموز 
٢٠٠٨ مليار عن ٣٠٧وعجز الكهرباء زاد 

 
 

من مجموع النفقات، % ٢٥٫٢٢أظهرت نتائج المالية العامة أن نسبة العجز االجمالي بلغت حتى شهر تموز الفائت 
، فيما بّينت المقارنة بين نتائج األشهر السبعة ٢٠٠٨الفترة نفسها من العام   مليارات ليرة عن ٤٠٧بارتفاع قدره 

. مليارات ليرة٣٠٧ أن اإلنفاق على آهرباء لبنان زاد نحو األولى من العامين الجاري والمنصرم
 

العجز والفائض األولي
 

الموازنة وعمليات (مالي أن العجز اإلج وأوضح بيان وزارة المال الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة،
 في المئة من إجمالي النفقات ٢٥٫٢٢ مليار ليرة، أي ما نسبته ٢٥٨٦بلغ لغاية تموز من العام الجاري ) الخزينة

 مليارات ليرة، في حين بلغ العجز المحقق خالل الفترة نفسها ٤٠٧المحققة خالل هذه الفترة، مسجًال ارتفاعًا قدره 
. في المئة من إجمالي النفقات٢٦٫٢٣ر ليرة أي ما نسبته  مليا٢١٧٩من العام الفائت 

 مليار ليرة، أي ما نسبته نحو ٧٩٢وبلغ الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق لغاية شهر تموز من السنة الجارية نحو 
 ٨٨٨ مليار ليرة، مقارنة مع فائض أولي قدره نحو ٩٧من مجمل مجموع النفقات، بانخفاض قدره نحو % ٧٫٧٢
  .من مجمل مجموع النفقات% ١٠٫٦٩أي ما نسبته ، ٢٠٠٨ار لليرة للفترة ذاتها من العام ملي

 
 

  :ملخص عن وضع المالية العامة
٢٠٠٩-لغاية تموز٢٠٠٨-لغاية تموزمليار ليرة

إجمالي اإلنفاق 10254 8308
اإلنفاق من خارج خدمة الدين*  6877 5241
تسديد فوائد واقساط الدين   *  3377 3067
إجمالي اإليرادات 7668 6129
إجمالي العجز  2586- 2179-
الفائض األولي 792 888

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

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

  



اإليرادات
 

أي ،  مليار ليرة٧٦٦٨وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خالل هذه الفترة من العام الحالي ما قيمته 
وسجلت إيرادات الموازنة . يه خالل العام الفائت في المئة، مقارنة بما آانت عل٢٥٫١ ونسبته ١٥٣٩بارتفاع قدره 

 ٢٨٫٨ مليار ليرة نسبته ١٦٢٢ مليار ليرة في األشهر السبعة األولى من السنة الجارية أي ارتفاعًا بلغ نحو ٧٢٥٥
 مليار ليرة تقريبا وايرادات ٧٦٣ويعود هذا التحسن إلى االرتفاع الذي شهدته ايرادات الجمارك بقيمة . في المئة

. مليار ليرة٢٥٣ريبة على القيمة المضافة بقيمة تقارب الض
 
 
 

 
صيلها من قبل االدارة الجمرآية آرسوم االستهالك بهدف المقارنةاضيف الى مبلغ االيرادات الجمرآية تلك الرسوم التي يجري تح* 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

-لغاية تموز٢٠٠٩-تموز٢٠٠٨-تموز 
٢٠٠٨

-لغاية تموز
النسبةالفرق٢٠٠٩

            عمليات الموازنة. ١
 االيرادات١٫١ 28.80% 1,622,343 868,6761,180,4835,632,8867,255,229
 االيرادات الضريبية١٫١٫١ 32.47% 1,351,074 728,032925,7864,160,9395,512,013
منها ايرادات الجمارك 99.81% 762,577 127,900247,919763,9971,526,574
منها الضريبة على القيمة المضافة 16.70% 252,676 327,710389,1221,513,3131,765,989

 %18.43 271,269 140,644254,6971,471,9471,743,216 االيرادات غير الضريبية١٫١٫٢
              

            عمليات الخزينة. ٢
 قبض٢٫١   83,634- 60,64470,921496,500412,866

   18,209- 6,3666,43963,48345,274محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫١٫١
   27,207 40,25448,218130,466157,673 البلديات٢٫١٫٢
   7,276 6,0518,51047,10654,382 حساب الودائع٢٫١٫٣
   99,908- 7,9737,754255,445155,537 حسابات الغير االخرى٢٫١٫٤

 %25.10 1,538,709 929,3201,251,4046,129,3867,668,095مجموع المبالغ المقبوضة.  ٣



النفقات
 

 مليارات ٨٣٠٨ مليار ليرة مقابل ١٠٢٥٤ نحو ٢٠٠٩لغاية شهر تموز ) الموازنة والخزينة(وبلغ إجمالي اإلنفاق 
،  مليار ليرة١٩٤٦جمالي قدره نحو  األمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم االنفاق اال، ليرة للفترة ذاتها من العام الفائت

ويعود هذا االرتفاع إلى أسباب عدة، أهمها ارتفاع تسديد فوائد ديون بمبلغ .  في المئة٢٣٫٤٢أي ما نسبته نحو 
. مليارات ليرة٣٠٧ارتفاع اإلنفاق على آهرباء لبنان بمبلغ يقارب ، و مليار ليرة٣٦٩يقارب 

 
 مليار ليرة وذلك ٦٨٧٧ نحو ٢٠٠٩ن خارج خدمة الدين العام حتى تموز   وفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق م

 مليار ليرة في حجم اإلنفاق من ١٦٣٦ للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها ٥٢٤١مقارنة مع مبلغ 
.خارج خدمة الدين العام

 
 

-لغاية تموز٢٠٠٩-تموز٢٠٠٨-تموز 
٢٠٠٨

-لغاية تموز
النسبةالفرق٢٠٠٩

            عمليات الموازنة. ١
 %17.71 1,090,793 860,9041,064,3636,159,6127,250,405 النفقات١٫٢

 %25.24 780,575 430,863622,0563,092,3393,872,914 نفقات عامة١٫٢٫١

 187,417- 3,4421,916664,353476,936منها نفقات على حساب موازنات  سابقة
-

28.21% 
 %12.98 368,846 410,651423,6742,842,1923,211,038تسديد فوائد ١٫٢٫٢

 %24.36 392,992 278,925308,6161,613,3892,006,381 فوائد ديون داخلية١٫٢٫٢٫١
 %1.97- 24,146- 131,726115,0581,228,8031,204,657 فوائد ديون خارجية١٫٢٫٢٫٢

 58,628- 19,39018,633225,081166,453** تسديد اقساط ديون خارجية ١٫٢٫٣
-

26.05% 
              

            عمليات الخزينة. ٢
   854,962 256,514423,9622,148,6793,003,641 دفع٢٫٢

   306,218 21,151104,114169,546475,764محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫٢٫١
   50,656 21,924132,873218,162268,818 البلديات٢٫٢٫٢
   17,039 4,1227,15630,14847,187 حساب الودائع٢٫٢٫٣
   174,431 45,38532,261379,373553,804 حسابات الغير االخرى٢٫٢٫٤
   306,618 163,932147,5581,351,4501,658,068 مؤسسة آهرباء لبنان٢٫٢٫٥

 %23.42 1,945,755 1,117,4181,488,3258,308,29110,254,046مجموع المبالغ المد فوعة.  ٤
تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع: تسديد اقساط ديون خارجية** 


