
  
  

   آانون االول٢٣
  

  اإلنفاق على الكهرباء: المالية العامة لغاية تشرين الثاني
  ٢٠٠٨ مليار ليرة عن الفترة نفسها من  ١١٢انخفض 

  
انخفاضًا في اإلنفاق على آهرباء لبنان بما  ٢٠٠٩أظهرت نتائج المالية العامة لغاية شهر تشرين الثاني 

وسجل ارتفاع طفيف في العجز اإلجمالي ، ٢٠٠٨نفسها من العام  مليار ليرة مقارنة مع الفترة ١١٢يقارب 
% ٢٥٫١٤ مليارات ليرة،  إال أن نسبة العجز من مجموع النفقات بلغت ٣مقارنة مع العام الفائت بقيمة بلغت نحو 

  .  وذلك بسبب الزيادة الملحوظة في االيرادات٢٠٠٨للفترة ذاتها من العام % ٢٩٫٠٢مقارنة مع ما نسبته 
  

  عجز والفائض األوليال
 

الموازنة وعمليات (وأوضح بيان وزارة المالية الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة،  أن العجز اإلجمالي 
 في المئة من إجمالي ٢٥٫١٤ مليار ليرة، أي ما نسبته ٣،٩٠٧بلغ لغاية تشرين الثاني من العام الجاري  ) الخزينة

 ليرة، في حين بلغ العجز المحقق خالل الفترة ات مليار٣سجًال ارتفاعًا قدره  م،النفقات المحققة خالل هذه الفترة
  . في المئة من إجمالي النفقات٢٩٫٠٢ مليار ليرة أي ما نسبته ٣،٩٠٤نفسها من العام الفائت 

 مليار ليرة لغاية ١،٥١٦ ر عن العام الماضي، حيث بلغ نحو  مليا٥٤٢  نحو ارتفاع في الفائض األولي بوسجل
من مجمل مجموع النفقات مقارنة مع % ٩٫٧٦ نحوعادل نسبته  أي ما ت٢٠٠٩هر تشرين الثاني من العام ش

من مجمل مجموع % ٧٫٢٤ مليار ليرة للفترة نفسها من العام الماضي، أي ما نسبته ٩٧٤ نحوفائض أولي بلغ 
  .النفقات

  
:ملخص عن وضع المالية العامة  

٢٠٠٩-لغاية تشرين الثاني٢٠٠٨-لغاية تشرين الثانيمليار ليرة

إجمالي اإلنفاق 15,541 13,452

اإلنفاق من خارج خدمة الدين*  10,118 8,574

تسديد فوائد واقساط الدين   *  5,423 4,878

إجمالي اإليرادات 11,634 9,548

إجمالي العجز  3,907- 3,904-

الفائض األولي 1,516 974

  .ت الملحوظة في الموازنة ليست موزعة بالتساوي على جميع أشهر السنةاإليرادات والنفقا: مالحظة
  ولذلك فإنه وعند تنفيذ الموازنة فإن مبالغ اإليرادات والنفقات المحققة في آل من حساب الموازنة

  
  
  
  
  
  



  اإليرادات
  

 مليار ليرة، أي ١١،٦٣٤   خالل هذه الفترة من العام الجاري إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلةوبلغ 
 إيرادات وسجلت.  في المئة مقارنة بما آانت عليه خالل العام الفائت٢١٫٨٦ و ما نسبته ٢،٠٨٧بارتفاع قدره 

.  في المئة٢٣٫٨٧ مليار ونسبته ٢،١٢٢ي أي ارتفاعًا بلغ نحو  مليار ليرة في العام الجار١١،٠١٠الموازنة 
 في ٧٦٫٥ مليار ليرة تقريبا أو ١،٠٥٧ايرادات الجمارك بقيمة ويعود هذا التحسن إلى االرتفاع الذي شهدته 

  . في المئة١١٫٦١ مليار ليرة أو ٢٨١المئة، وايرادات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة تقارب 
  

            عمليات الموازنة. ١

 %23.87 2,121,855 11,009,870 8,888,015 820,673 649,073 االيرادات١٫١

 %25.51 1,681,263 8,273,060 6,591,797 581,173 581,189يرادات الضريبية اال١٫١٫١

 %76.50 1,056,976 2,438,723 1,381,747 206,898 194,256منها ايرادات الجمارك

 %11.61 281,216 2,703,622 2,422,406 160,565 182,175منها الضريبة على القيمة المضافة

 %19.19 440,592 2,736,810 2,296,218 239,500 67,884 االيرادات غير الضريبية١٫١٫٢

              

عمليات الخزينة. ٢
            

   35,110- 624,626 659,736 93,766 36,212 قبض٢٫١

   5,361- 78,365 83,726 16,508 7,365محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫١٫١
   29,285 220,602 191,317 14,995 14,200بلديات ال٢٫١٫٢
   12,767 84,646 71,879 9,143 5,301 حساب الودائع٢٫١٫٣
   71,801- 241,013 312,814 53,120 9,346 حسابات الغير االخرى٢٫١٫٤

 %21.86 2,086,745 11,634,496 9,547,751 914,439 685,285مجموع المبالغ المقبوضة.  ٣
لى مبلغ االيرادات الجمرآية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمرآية اضيف ا •

  آرسوم االستهالك بهدف المقارنة
  

  النفقات
  
 مليار ليرة مقابل مبلغ ١٥،٥٤١ الفائتلغاية شهر تشرين الثاني ) الموازنة والخزينة(بلغ إجمالي اإلنفاق و

ام الفائت، األمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم االنفاق االجمالي قدره  مليار ليرة للفترة ذاتها من الع١٣،٤٥٢
ارتفاع  ويعود هذا االرتفاع إلى أسباب عدة أهمها.  في المئة١٥٫٥٣ مليار ليرة، أي ما نسبته نحو ٢،٠٨٩حوالي  

   مليار ليرة٥٩٥تسديد فوائد ديون بمبلغ يقارب 
 مليار ليرة ١٠،١١٨الل هذه الفترة من العام الحالي ما قيمته بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام خو

 مليار ليرة في حجم اإلنفاق ١،٥٤٤ للفترة ذاتها من العام الماضي أي بزيادة قدرها ٨،٥٧٤وذلك مقارنة مع مبلغ 
  .من خارج خدمة الدين العام

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

-تشرين الثاني 
٢٠٠٨

-تشرين الثاني
٢٠٠٩

لغاية تشرين 
٢٠٠٨-الثاني

لغاية تشرين 
النسبةالفرق٢٠٠٩-الثاني

            عمليات الموازنة. ١
 %17.52 11,689,8231,742,655 885,176965,8849,947,168 النفقات١٫٢

 %23.63 6,267,1421,197,714 486,120542,5665,069,428 نفقات عامة١٫٢٫١

 197,104-485,685 6,5883,446682,789منها نفقات على حساب موازنات  سابقة
-

28.87% 
 %13.04 5,161,430595,413 377,631393,0724,566,017 تسديد فوائد١٫٢٫٢

 %21.43 3,177,320560,818 195,031233,6302,616,502 فوائد ديون داخلية١٫٢٫٢٫١
 %1.77 1,984,11034,595 182,600159,4421,949,515 فوائد ديون خارجية١٫٢٫٢٫٢

 50,472-261,251 21,42530,246311,723** تسديد اقساط ديون خارجية ١٫٢٫٣
-

16.19% 
              

            عمليات الخزينة. ٢
   3,851,228346,602 570,602218,5373,504,626 دفع٢٫٢

   515,733259,000 26,46211,748256,733محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫٢٫١
   452,54830,550 134,92030,792421,998 البلديات٢٫٢٫٢
   1,316-78,474 7,6112,90179,790 حساب الودائع٢٫٢٫٣
   747,610170,218 43,50960,584577,392 حسابات الغير االخرى٢٫٢٫٤
   111,850-2,056,863 358,100112,5122,168,713 مؤسسة آهرباء لبنان٢٫٢٫٥

 %15.53 15,541,0512,089,257 1,455,7781,184,42113,451,794مجموع المبالغ المد فوعة.  ٤
  تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع: تسديد اقساط ديون خارجية** 

  
  


