
 

 
  

  رقمًا قياسيًا  الكهرباء بلوغ عجز رغم التحسن في المالية العامةاستمرار 
  مليار ليرة في ثالثة أشهر 500وتجاوزه الـ
  من السنة الجارية آذارحتى  الفائض االولي

  2007الفصل األول من عن  ليرة ليارم 269 ارتفع
 

  مليار ليرة 181 االجمالي انخفض العجز
  2007الثة األولى من مقارنة مع األشهر الث

 
العام  الفترة ذاتها من مقارنة معجمالي العجز اإلانخفاض  2008 آذار شهرغاية ل المالية العامة أظهرت نتائج

مقارنة  2008من العام  لغاية آذار مجموع النفقاتمن  %24.69نسبته اذ بلغت  ليرة مليار 181بقيمة  2007
ليرة  مليار 269 ـتحسن الفائض األولي ب، في موازاة 2007العام من  نفسها لفترةفي ا %31.88 ما نسبته مع

عادل تأي ما  السنة الجارية،من األولى ثالثة األشهر الخالل  ليرةمليار  390حو نبلغ  اذ، منصرمعن العام ال
لفترة في اليرة يار مل 120حو نأولي بـلغ  فائضمقارنة مع  ،مجموع النفقاتمن مجمل % 11.84 نسبته
  .من مجمل مجموع النفقات %3.86 نسبته ما، أي فائتلعام المن الة المماث

تحقق التحسن في المالية العامة هذا  الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة أن وزارة المالأوضح بيان و
وبلوغ التحويالت الى المؤسسة ، مليار ليرة 162مبلغ  ما يقارببزيادة اإلنفاق على آهرباء لبنان  رغم

قيمة تسديد ارتفاع رغم تحقق التحسن وآذلك . مليار ليرة 500عجزها، رقمًا قياسيًا، اذ تجاوزت  لتغطية
ديون الارتفاع قيمة تسديد اقساط ، ومليار ليرة مقارنة بما آانت عليه في العام الفائت 24 نحون  بوفوائد الدي

  .2007مليار ليرة مقارنة مع ما آانت عليه في  65 حونخارجية بال
  

  جز والفائض األوليالع
  
 جاريلعام اللغاية آذار من ابلغ ) الموازنة وعمليات الخزينة(أن العجز اإلجمالي ب  أفاد بيان وزارة المالو

" مسجال ،من إجمالي النفقات المحققة خالل هذه الفترة في المئة 24.69مليار ليرة، أي ما نسبته  812
مليار  993العام الفائت من  الفترة نفسهاعجز المحقق خالل مليار ليرة، في حين بلغ ال 181قدره  انخفاضًا
  . من إجمالي النفقات في المئة 31.88ما نسبته ليرة أي 

  
غ و ق   بل ذي تحق الي ال ي اإلجم ائض األول هر آذارالف ة ش ن  لغاي نة م ة الس و الحالي ار 390نح رة،  ملي أي  لي

ي مع مقارنة  ،مليار ليرة 269قدره بارتفاع  دره   فائض أول رة    120حو  نق ار لي ا من ا   في ا ملي رة ذاته ام  لفت لع
2007 .  

  



  :ملخص عن وضع المالية العامة

 مليار ليرة 2007لغاية آذار   2008 لغاية آذار

 إجمالي اإلنفاق 3,115 3,289

 اإلنفاق من خارج خدمة الدين-      2,002 2,088

    الدينتسديد فوائد واقساط  -         1,113 1,202

 إجمالي اإليرادات  2,122 2,477

  إجمالي العجز -993  -812

 الفائض األولي 120 390
  

  . 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  •
  1.ساب الخزينة قد تنقلب بين شهر وآخر وآذلك نسب العجز المحقق ومبالغهوح •

 
  اإليرادات

  
ام   لةالمحّصوالخزينة إجمالي إيرادات الموازنة  سّجلو دره    ًاارتفاع  2008خالل هذه الفترة من الع  355ق

ان  ،)في المئة 16.74(مليار ليرة  ام     مقارنة بما آ ه خالل الع رة، وبلغت   ملي  2,477 غبل ف ،2007علي ار لي
ار   185نحو  أنها زادتأي ، مليار ليرة 2,181 من السنة الجارية خالل الفصل األولالموازنة  إيرادات ملي

 إلى، )باستثناء الرسوم على  المحروقات(في مجمل ايرادات الخزينة ويعود هذا التحسن . )في المئة 9.29(
اع لة من ارتف الغ المحّص ة الم المب ى القيم ة ضافة الضريبة عل رة أو  101بقيم ار لي ة 20.29ملي ي المئ ، ف

 .قاريةسوم العك والراالمالالضريبة على و ،لدخلاالضريبة على وآذلك المبالغ المحّصلة من 
 

  

 -لغاية آذار 08-آذار 07-آذار  
2007 

-لغاية آذار
 النسبة الفرق 2008

             عمليات الموازنة.1
 %9.29 185,431 796,995737,5761,996,0442,181,475 *االيرادات  1.1

 %11.01 149,178 422,310480,8701,354,3221,503,500 االيرادات الضريبية 1.1.1
 %12.32- 42,381- 119,401107,235344,045301,664 منها ايرادات الجمارك 
 %20.29 101,320 133,215163,107499,301600,621 منها الضريبة على القيمة المضافة 

 %5.65 36,253 374,685256,706641,722677,975االيرادات غير الضريبية 1.1.2
              

             عمليات الخزينة. 2
   169,758 28,80652,667125,997295,755 قبض 2.1

2.1.1 
   14,239 4,99515,77314,18328,422 محجوزات/آفاالت/تأمينات/امانات

   7,689 10,01110,87545,14052,829 البلديات 2.1.2
   6,358 5,4646,00716,27222,630 حساب الودائع 2.1.3
   141,472 8,33620,01250,402191,874 حسابات الغير االخرى 2.1.4
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 %16.74 355,189 825,801790,2432,122,0412,477,230 مجموع المبالغ المقبوضة.  3
       
اضيف الى مبلغ االيرادات الجمرآية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمرآية * 

     آرسوم االستهالك بهدف المقارنة

 
 

  النفقات
  

ه   2008لغاية شهر آذار ) والخزينة الموازنة(وبلغ إجمالي اإلنفاق  ل    3,289ما قيمت رة، مقاب ار لي غ  ملي  مبل
الي    يعكس ارتفاعًا في  مما، 2007لعام ها من اعينفترة للار ليرة ملي 3,115 اق اإلجم دره حجم اإلنف  174 ق
  : ويعود هذا االرتفاع إلى أسباب عدة أهمها. في المئة 5.59 ما نسبتهليرة، أي  مليار

  .ليرة مليار 24بمبلغ يقارب  ديونالتسديد فوائد ارتفاع  -
  .مليار ليرة 65حو نبة خارجيالن وديال تسديد اقساطارتفاع  -
  .مليار ليرة 162ارتفاع اإلنفاق على آهرباء لبنان بمبلغ يقارب  -

ام خالل   دين الع ة ال اق من خارج خدم وع اإلنف غ مجم ي التفاصيل، بل رةوف ذه الفت ه  2008من  ه ا قيمت م
ام  في ا ليرة مليار 2,002  فيما آان ،مليار ليرة 2,088  86 ادة بلغت أن الزي أي  ،2007لفترة ذاتها من الع

  .مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام
  
  

 -لغاية آذار 08-آذار 07-آذار  
2007 

-لغاية آذار
 النسبة الفرق 2008

             عمليات الموازنة.1
 %5.20- 133,591- 1,034,900795,7222,570,5932,437,002 النفقات 1.2

 %15.23- 221,959- 566,612393,5231,457,3981,235,439 نفقات عامة 1.2.1
   منها نفقات على حساب      

 %8.03 43,370 150,087209,707540,202583,572 موازنات  سابقة
 %2.23 23,779 442,725393,3081,068,4011,092,180 تسديد فوائد 1.2.2
 %10.99 70,381 270,596230,506640,291710,672 فوائد ديون داخلية 1.2.2.1        
 %10.89- 46,602- 172,129162,802428,110381,508 فوائد ديون خارجية 1.2.2.2        
 %144.19 64,589 25,5638,89144,794109,383 **تسديد اقساط ديون خارجية  1.2.3

              
             عمليات الخزينة.2

   307,762 264,126233,521544,477852,239 دفع 2.2
2.2.1 

   3,435 21,61317,49929,76833,203 محجوزات/آفاالت/تأمينات/امانات
   66,766 23,16520,65951,530118,296 البلديات 2.2.2
   23,807- 28,9395,40335,08511,278 حساب الودائع 2.2.3
   99,272 18,18840,45574,806174,078 حسابات الغير االخرى 2.2.4
   162,096 172,221149,505353,288515,384 مؤسسة آهرباء لبنان 2.2.5

              
 %5.59 174,171 1,299,0261,029,2433,115,0703,289,241 مجموع المبالغ المد فوعة.  4



 
 


