
  
  %٢٩٫١٤العجز اإلجمالي : أيار المالية العامة لغاية نتائج

  ٢٠٠٩ في األشهر الخمسة األولى من  الكهرباءاالنفاق على
   ليرة عن الفترة نفسها من العام الفائت مليار٣٥٣ارتفع 

  
  

أظهرت نتائج المالية العامة أن نسبة العجز اإلجمالي في األشهر الخمسة األولى من السنة 
في الفترة نفسها من العام % ٣٣٫٥٦من مجموع النفقات، بينما آانت % ٢٩٫١٤لغت الجارية ب
 ٢٤٩ مليار ليرة حتى أيار الفائت، مقارنة مع نحو ٣٤٤، في حين بلغ الفائض األولي ٢٠٠٨

 وسجلت في األشهر المقارنة زيادة في اإلنفاق على .مليار ليرة للفترة نفسها من العام الماضي
  .الفائت العام عن مليار ليرة ٣٥٣ يقارب آهرباء لبنان بما

  
  

العجز والفائض األولي
  

 الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة،  أن العجز اإلجمالي وأوضح بيان وزارة المال
أي ما نسبته ،  مليار ليرة٢،١٢٢ بلغ لغاية أيار من السنة الجارية) الموازنة وعمليات الخزينة(

 مليار ٧٢ مسجًال ارتفاعًا قدره ،لنفقات المحققة خالل هذه الفترة في المئة من إجمالي ا٢٩٫١٤
 مليار ليرة أي ما ٢،٠٥٠في حين بلغ العجز المحقق خالل الفترة نفسها من العام الفائت ، ليرة

  . في المئة من إجمالي النفقات٣٣٫٥٦نسبته 
 مليار ٣٤٤ية نحو قق لغاية شهر أيار من السنة الجاروبلغ الفائض األولي اإلجمالي الذي تح

 مليار ليرة مقارنة ٩٥ نحو بارتفاع قدره من مجمل مجموع النفقات،% ٤٫٧٢ أي ما نسبته ،ليرة
، أي ما نسبته ٢٠٠٨ من العام  مليار لليرة في الفترة اياها٢٤٩نحو مع فائض أولي قدره 

  .من مجمل مجموع النفقات% ٤٫٠٨
  
  

  :ملخص عن وضع المالية العامة
٢٠٠٩-لغاية أيار٢٠٠٨-لغاية أيارمليار ليرة

 7,283 6,108إجمالي اإلنفاق
 4,817 3,809اإلنفاق من خارج خدمة الدين* 
 2,466 2,299تسديد فوائد واقساط الدين   * 

 5,161 4,058إجمالي اإليرادات
 2,122- 2,050-إجمالي العجز 
 344 249الفائض األولي

  
ولذلك فإنه وعند تنفيذ . الملحوظة في الموازنة ليست موزعة بالتساوي على جميع أشهر السنةاإليرادات والنفقات : مالحظة

الموازنة فإن مبالغ اإليرادات والنفقات المحققة في آل من حساب الموازنة وحساب الخزينة قد تتقلب بين شهر وآخر وآذلك نسب 
  .العجز المحقق ومبالغه

  
  
  
  
  



  اإليرادات
  

األشهر الخمسة األولى من السنة  الموازنة والخزينة المحصلة خالل  إجمالي إيراداتوبلغ
 في المئة مقارنة بما ٢٧٫١٨ما نسبته  و١،١٠٣أي بارتفاع قدره ،  مليار ليرة٥،١٦١ الجارية

 مليار ليرة ٤،٩٣٦ وسجلت إيرادات الموازنة في السنة الجاريو. آانت عليه خالل العام الفائت
ويعود هذا التحسن إلى االرتفاع .  في المئة٣٤٫١٤ مليار ونسبته ١،٢٥٦أي ارتفاعًا بلغ نحو 

 مليار ليرة تقريبا وايرادات الضريبة على القيمة ٥٤٢الذي شهدته ايرادات الجمارك بقيمة 
. مليار ليرة١٨٧المضافة بقيمة تقارب 

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

بهدف المقارنة
  

  النفقات
  
 مليار ليرة ٧،٢٨٣ ما قيمته ٢٠٠٩لغاية شهر أيار ) الموازنة والخزينة(بلغ إجمالي اإلنفاق و

األمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم ،  من العام الفائتعينهالفترة  مليار ليرة في ا٦،١٠٨مقابل 
ذا ويعود ه.  في المئة١٩٫٢٣أي ما نسبته نحو ،  مليار ليرة١،١٧٥  نحواالنفاق االجمالي قدره 

،  مليار ليرة٣١٢ديون بمبلغ يقارب الارتفاع تسديد فوائد االرتفاع إلى أسباب عدة، أهمها 
 وفي موازاة ذلك، سّجل . مليار ليرة٣٥٣ارتفاع اإلنفاق على آهرباء لبنان بمبلغ يقارب و

 مليار ليرة مقارنة مع ما آانت عليه في ١٤٥انخفاض قيمة تسديد اقساط ديون خارجية بنحو 
.العام الفائت

الل هذه الفترة من العام الحالي ما قيمته بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام خو
ها من العام الماضي أي بزيادة نفسلفترة  في ا٣،٨٠٩ليرة وذلك مقارنة مع مبلغ  مليار ٤،٨١٧
. مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام١،٠٠٨قدرها 

 

-لغاية أيار٢٠٠٩-أيار٢٠٠٨-أيار 
٢٠٠٨

-لغاية أيار
النسبةالفرق٢٠٠٩

            ت الموازنةعمليا. ١
 االيرادات١٫١ 34.14% 1,256,390 751,805945,5093,679,6534,936,043
 االيرادات الضريبية١٫١٫١ 35.25% 917,984 525,977697,4182,603,8863,521,870
منها ايرادات الجمارك 105.65% 541,957 111,926218,789512,9911,054,948
ى القيمة المضافةمنها الضريبة عل 18.38% 186,743 140,864188,5621,015,8751,202,618

 %31.46 338,406 225,828248,0911,075,7671,414,173 االيرادات غير الضريبية١٫١٫٢
              

            عمليات الخزينة. ٢
 قبض٢٫١   153,377- 40,06938,186378,493225,116

   18,809- 6,0904,67246,25327,444محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫١٫١
   16,957 11,83913,95676,50793,464 البلديات٢٫١٫٢
   4,506 6,8038,43635,44439,950 حساب الودائع٢٫١٫٣
   156,031- 15,33711,122220,28964,258 حسابات الغير االخرى٢٫١٫٤

 %27.18 1,103,013 791,874983,6954,058,1465,161,159 المبالغ المقبوضةمجموع.  ٣



-لغاية أيار٢٠٠٩-أيار٢٠٠٨-أيار 
٢٠٠٨

-لغاية أيار
النسبةالفرق٢٠٠٩

            عمليات الموازنة. ١
 %13.10 5,033,649582,860 946,155901,9974,450,789 النفقات١٫٢

 %19.33 2,567,682415,948 506,680507,8012,151,734 نفقات عامة١٫٢٫١

 182,620-472,959 7,32614,502655,579منها نفقات على حساب موازنات  سابقة
-

27.86% 
 %14.84 2,412,547311,785 426,777383,7982,100,762سديد فوائد ت١٫٢٫٢

 %25.02 1,462,458292,715 197,257228,7781,169,743 فوائد ديون داخلية١٫٢٫٢٫١
 %2.05 950,08919,070 229,520155,020931,019 فوائد ديون خارجية١٫٢٫٢٫٢

 144,873-53,420 12,69810,398198,293** تسديد اقساط ديون خارجية ١٫٢٫٣
-

73.06% 
              

            عمليات الخزينة. ٢
   2,249,472592,033 402,827379,6251,657,439 دفع٢٫٢

   248,708123,506 49,804126,240125,202محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫٢٫١
   60,436-134,449 75,22425,055194,885 البلديات٢٫٢٫٢
   32,43611,607 4,1076,55920,829 حساب الودائع٢٫٢٫٣
   486,777164,211 33,32174,645322,566 حسابات الغير االخرى٢٫٢٫٤
   1,347,102353,145 240,371147,126993,957 مؤسسة آهرباء لبنان٢٫٢٫٥

 %19.23 7,283,1211,174,893 1,348,9821,281,6226,108,228مجموع المبالغ المد فوعة.  ٤
تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع: تسديد اقساط ديون خارجية** 

  


