
  
  

  2008 عن  مليار ليرة569  حتى آذار زاد الكهرباءاالنفاق على
   في المئة37.77العجز االجمالي في الفصل األول 

  
  

من مجموع   العجز اإلجمالي أن نسبة2009أظهرت نتائج المالية العامة لغاية شهر آذار من العام 
 569ى كهرباء لبنان ما يقارب  اإلنفاق عل فيزيادةفي حين بلغت ال  في المئة،37.77  بلغتالنفقات

 .2008 العام  الفترة نفسها منمليار ليرة مقارنة مع
  

  العجز والفائض األولي

  
الموازنة ( الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة،  أن العجز اإلجمالي وأوضح بيان وزارة المال

أي ما نسبته , ليار ليرة م1،716 ما قيمته شهر آذار من العام الجاريبلغ لغاية ) وعمليات الخزينة
 مليار 825 مسجالً ارتفاعاً قدره ، في المئة من إجمالي النفقات المحققة خالل هذه الفترة37.77

 مليار ليرة أي ما نسبته 892في حين بلغ العجز المحقق خالل الفترة نفسها من العام الفائت , ليرة
  . في المئة من إجمالي النفقات26.49

 مليار ليرة 300ية نحو  السنة الجاراإلجمالي الذي تحقق لغاية شهر آذار منوبلغ الفائض األولي 
 686 بانخفاض قدره حوالي ،من مجمل مجموع النفقات في المئة 6.59 نحوأي ما يعادل , اًعجز

أي ، ليرة مليار 386 والذي بلغ نحو 2008 في الفترة نفسها من العام ولياألفائض المليار ليرة مع 
  .من مجمل مجموع النفقات% 11.47ما نسبته 

  
  
  

   :ملخص عن وضع المالية العامة
 2009- لغاية آذار 2008- لغاية آذار مليار ليرة

 4,545 3,365 إجمالي اإلنفاق

 3,128 2,088 اإلنفاق من خارج خدمة الدين* 

 1,417 1,277 تسديد فوائد واقساط الدين   * 

 2,828 2,474 إجمالي اإليرادات

 1,716- 892- لعجز إجمالي ا

 300- 386 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
  .آخر وآذلك نسب العجز المحقق ومبالغهوحساب الخزينة قد تتقلب بين شهر و

  
 اإليرادات

  
 نحوي  األشهر الثالثة األولى من العام الجار إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خالل وبلغ

 في المئة مقارنة بما كانت عليه خالل 14.33و نسبته ملياراً  355أي بارتفاع قدره ,  مليار ليرة2،828
ارتفاع بلغ نحو ب أي 2008الفصل األول من  مليار ليرة في 2،685 إيرادات الموازنة وسجلت. العام الفائت



ويعود هذا التحسن إلى االرتفاع الذي شهدته ايرادات الجمارك .  في المئة23.09 ونسبته ات ليرة مليار504
  . مليار ليرة85 مليار ليرة تقريبا والضريبة على القيمة المضافة بقيمة تقارب 319بقيمة 

  
  

 2009-آذار 2008-آذار  
-لغاية آذار
2008 

-لغاية آذار
 النسبة الفرق 2009

             عمليات الموازنة. 1

 %23.09 503,759 737,576747,2622,181,4752,685,234  االيرادات1.1

 %34.29 514,215 480,870624,9591,499,5002,013,715  االيرادات الضريبية1.1.1

 %105.59 318,539 107,235220,270301,664620,203 ات الجماركمنها ايراد

 %14.20 85,300 163,107175,892600,621685,921 منها الضريبة على القيمة المضافة

 %1.53- 10,456- 256,706122,303681,975671,519  االيرادات غير الضريبية1.1.2

              

             عمليات الخزينة. 2

 52,66748,900292,125142,931  قبض2.1
-

149,194   

   12,826- 15,7738,49328,42215,596 محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات2.1.1

   13,211 10,87514,34852,82966,040  البلديات2.1.2

   1,586 6,0077,36422,63024,216  حساب الودائع2.1.3

 االخرى حسابات الغير 2.1.4
20,01218,695188,24437,079 

-
151,165   

 %14.33 354,565 790,243796,1622,473,6002,828,165 مجموع المبالغ المقبوضة.  3

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

  
  

  النفقات
 

 مليار 3،365 مليار ليرة مقابل 4،545 نحو 2009لغاية شهر آذار ) الموازنة والخزينة(بلغ إجمالي اإلنفاق 
 1،179  نحواألمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم االنفاق االجمالي قدره , لفترة ذاتها من العام الفائتليرة في ا
  :االرتفاع إلى أسباب عدة أهمهاويعود هذا .  في المئة35.05أي ما نسبته نحو , مليار ليرة

 2008 مليار ليرة مقارنة مع العام 569زيادة اإلنفاق على كهرباء لبنان ما يقارب مبلغ  -
  .حتى نهاية شهر آذار

 مليار ليرة مقارنة بما كانت عليه في العام 278ارتفاع قيمة تسديد فوائد الديون  بحوالي  - -
 .الفائت

 مليار ليرة مقارنة مع ما 138 ة تسديد اقساط ديون خارجية بنحوقيمفي انخفاض وفي المقابل، سّجل 
 .كانت عليه في العام الفائت

  
 في  مليار ليرة3،128 نحو المقارنة خالل هذه الفترة بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العامو

 مليار 1،040رها من العام الماضي أي بزيادة قدخالل األشهر الثالثة األولى  2،088 مقارنة مع 2009
  .ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام

  
  



  
  
  
  
  

 النسبة الفرق 2009-آذار لغاية 2008-آذار لغاية 2009-آذار 2008-آذار

     الموازنة عمليات .1

 %17.47 438,997 1,058,5532,512,9172,951,914 805,254النفقات 1.2

 %24.25 299,637 458,2501,235,4391,535,076 393,523عامة نفقات 1.2.1

 %22.84- 133,307- 38,495583,572450,265 209,707سابقة  موازنات حساب على نفقات منها

 %25.27 277,853 579,3961,099,4901,377,343 400,618فوائد تسديد 1.2.2

 %25.27 179,610 278,929710,672890,282 230,506داخلية ديون فوائد 1.2.2.1

 %25.27 98,243 300,467388,818487,061 170,112خارجية ديون فوائد 1.2.2.2

 %77.81- 138,493- 20,907177,98839,495 11,113** خارجية ديون اقساط تسديد 1.2.3

       

      الخزينة عمليات .2

  740,438 503,376852,2391,592,677 233,521دفع 2.2

  26,949 14,87933,20360,152 17,499محجوزات/آفاالت/تأمينات/امانات 2.2.1

  11,055- 60,695118,296107,241 20,659البلديات 2.2.2

  11,307 2,78911,27822,585 5,403الودائع حساب 2.2.3

  143,814 16,251174,078317,892 40,455االخرى الغير حسابات 2.2.4

  569,423 408,762515,3841,084,807 149,505لبنان هرباءآ مؤسسة 2.2.5

 %35.05 1,179,435 1,561,9293,365,1564,544,591 1,038,775فوعة المد المبالغ مجموع  .4

  يعالمشار لتمويل الميسرة الخارجية القروض اقساط تسديد تتضمن :خارجية ديون اقساط تسديد **

  


