
  
  

  
  

   في األشهر الستة المنصرمةمن مجموع النفقات% ٢٦٫٨العجز اإلجمالي 
   حتى حزيران الكهرباءاالنفاق على

  ٢٠٠٨ ليرة عن النصف األول من  مليار٣٢٣زاد 
  
  

% ٢٦٫٨في النصف األول من السنة الجارية بلغ العجز اإلجمالي أن أظهرت نتائج المالية العامة 
 مليار ٣٢٣سجلت زيادة في اإلنفاق على آهرباء لبنان بما يقارب في حين ، من مجموع النفقات

  .٢٠٠٨العام الفترة نفسها من ليرة مقارنة مع 
  

  العجز والفائض األولي
 

 العجز اإلجمالي وأوضح بيان وزارة المال الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة، أن
 ٢٦٫٨أي ما نسبته ،  مليار ليرة٢،٣٤٩  بلغالفائتلغاية حزيران ) الموازنة وعمليات الخزينة(

  مليار ليرة٣٥٨ مسجًال ارتفاعًا قدره ،في المئة من إجمالي النفقات المحققة خالل هذه الفترة
 مليار ليرة أي ١،٩٩١ هابلغ العجز المحقق خالل التي ٢٠٠٨بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 

  . في المئة من إجمالي النفقات٢٧٫٦٩ما نسبته 
من مجمل مجموع % ٦٫٦٩الفائت نحو  الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق لغاية حزيران وبلغ

عن الفترة المماثلة من  مليار ليرة ٦٠حو نأي بانخفاض قدره ،  مليار ليرة٥٨٦نحو النفقات أو 
من % ٨٫٩٩، أي ما نسبته ليرة مليار ٦٤٦نحو ولي األفائض العام المنصرم، التي بلغ فيها ال

  .موع النفقاتمجمل مج
  

:ملخص عن وضع المالية العامة  
٢٠٠٩-لغاية حزيران٢٠٠٨-لغاية حزيرانمليار ليرة

إجمالي اإلنفاق 8,766 7,191
اإلنفاق من خارج خدمة الدين*  5,831 4,554
تسديد فوائد واقساط الدين   *  2,935 2,637
إجمالي اإليرادات 6,417 5,200
إجمالي العجز  2,349- 1,991-

الفائض األولي 586 646
. 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 
.نسب العجز المحقق ومبالغهوحساب الخزينة قد تتقلب بين شهر وآخر وآذلك 

  



  
  

  اإليرادات
  

 األشهر الستة األولى من السنة الجارية إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خالل وبلغ
هذه آانت عليه عما  في المئة ٢٣٫٤نسبته مليار ليرة و ١،٢١٧بارتفاع قدره ،  مليار ليرة٦،٤١٧

 مليار ليرة حتى ٦،٠٧٥ إيرادات الموازنة وسجلت . العام الفائتااليرادات في النصف األول من
 .٢٠٠٨ في المئة عن الفترة المقارنة من ٢٧٫٥١أو  مليار ١،٣١١ نحو مرتفعة ٢٠٠٩حزيران 

 ، مليار ليرة تقريبا٦٤٣ويعود هذا التحسن إلى االرتفاع الذي شهدته ايرادات الجمارك بقيمة 
  . مليار ليرة١٩١ارب وايرادات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة تق

  
  

-حزيران 
٢٠٠٨

-حزيران
٢٠٠٩

-لغاية حزيران
٢٠٠٨

-لغاية حزيران
النسبةالفرق٢٠٠٩

            عمليات الموازنة. ١
 %27.51 1,310,536 1,084,5571,138,7034,764,2106,074,746 االيرادات١٫١

 %33.60 1,153,320 829,0211,064,3573,432,9074,586,227 االيرادات الضريبية١٫١٫١
 %101.02 642,558 123,106223,707636,0971,278,655منها ايرادات الجمارك

 %16.13 191,264 169,728174,2491,185,6031,376,867منها الضريبة على القيمة المضافة
 %11.81 157,216 255,53674,3461,331,3031,488,519 االيرادات غير الضريبية١٫١٫٢

              
            عمليات الخزينة. ٢

   93,911- 57,363116,829435,856341,945 قبض٢٫١
   18,282- 10,86411,39157,11738,835محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫١٫١
   19,243 13,70515,99190,212109,455 البلديات٢٫١٫٢
   4,817 5,6115,92241,05545,872 حساب الودائع٢٫١٫٣
   99,689- 27,18383,525247,472147,783 حسابات الغير االخرى٢٫١٫٤

 %23.40 1,216,625 1,141,9201,255,5325,200,0666,416,691مجموع المبالغ المقبوضة.  ٣
دارة الجمرآية آرسوم االستهالك اضيف الى مبلغ االيرادات الجمرآية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل اال* 

بهدف المقارنة
  
  

  النفقات
  

 ٨،٧٦٦ ، فبلغ٢٠٠٩لغاية شهر حزيران ) الموازنة والخزينة(إجمالي اإلنفاق ب وفي ما يتعلق
األمر الذي يعكس ،  من العام الفائتعينهالفترة  مليار ليرة في ا٧،١٩١مقابل في مليار ليرة 

 في ٢١٫٩أي ما نسبته نحو ،  مليار ليرة١،٥٧٥ نحوقدره ارتفاعا في حجم االنفاق االجمالي 
 ٣٥٦ديون بمبلغ يقارب الارتفاع تسديد فوائد  ويعود هذا االرتفاع إلى أسباب عدة أهمها. المئة

  . مليار ليرة٣٢٣ارتفاع اإلنفاق على آهرباء لبنان بمبلغ يقارب ، ومليار ليرة
 مليار ٥،٨٣١ األشهر الستة المنصرمةخالل بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام و

 ١،٢٧٧ أي بزيادة قدرها ،ها من العام الماضينفسلفترة  مليار ليرة في ا٤،٥٥٤ مقارنة مع ،ليرة
  .مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام



 
  
  

-حزيران 
٢٠٠٨

-حزيران
٢٠٠٩

-لغاية حزيران
٢٠٠٨

-لغاية حزيران
النسبةالفرق٢٠٠٩

            عمليات الموازنة. ١
 %16.75 6,186,042887,334 847,9191,152,3935,298,708 النفقات١٫٢

 %22.14 3,250,858589,382 509,742683,1762,661,476 نفقات عامة١٫٢٫١

 185,891-475,020 5,3322,061660,911منها نفقات على حساب موازنات  سابقة
-

28.13% 
 %14.63 2,787,364355,823 330,779374,8172,431,541تسديد فوائد ١٫٢٫٢

 %27.22 1,697,765363,301 164,721235,3071,334,464 فوائد ديون داخلية١٫٢٫٢٫١
 %0.68- 7,478-1,089,599 166,058139,5101,097,077 فوائد ديون خارجية١٫٢٫٢٫٢

 57,871-147,820 7,39894,400205,691** تسديد اقساط ديون خارجية ١٫٢٫٣
-

28.13% 
              

            عمليات الخزينة. ٢
   2,579,679687,514 234,726330,2071,892,165 دفع٢٫٢

   371,650223,255 23,193122,942148,395محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫٢٫١
   60,293-135,945 1,3531,496196,238 البلديات٢٫٢٫٢
   40,03114,005 5,1977,59526,026 حساب الودائع٢٫٢٫٣
   521,543187,555 11,42234,766333,988 حسابات الغير االخرى٢٫٢٫٤
   1,510,510322,992 193,561163,4081,187,518 مؤسسة آهرباء لبنان٢٫٢٫٥

 %21.90 8,765,7211,574,848 1,082,6451,482,6007,190,873مجموع المبالغ المد فوعة.  ٤
تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع: تسديد اقساط ديون خارجية** 

  


