
   مليار ليرة١٣٤االنفاق على الكهرباء زاد 
  %٢٥٫٣٣العجز االجمالي بلغ حتى تشرين األول 

   بفضل ارتفاع ملحوظ في االيرادات٢٠٠٨متراجعًا عن 
  
  

بلغت أظهرت نتائج المالية العامة أن نسبة العجز االجمالي حتى شهر تشرين االول الفائت 
بفضل ارتفاع ملحوظ في ، العام المنصرم مسجلة انخفاضًا عن من مجموع النفقات% ٢٥٫٣٣

. مليار ليرة١٣٤ نحو عن العام الفائت اإلنفاق على آهرباء لبنان االيرادات، في حين بلغت زيادة
  

  العجز والفائض األولي
 

وأوضح بيان وزارة المال الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة،  أن العجز اإلجمالي 
،  مليار ليرة٣،٦٣٧غ لغاية تشرين األول من العام الجاري بل) الموازنة وعمليات الخزينة(

إال أن نسبة العجز من مجموع النفقات لغاية شهر تشرين ،  مليار ليرة٥٠٣مسجًال ارتفاعًا قدره 
للفترة ذاتها في العام % ٢٦٫١٢مقارنة مع ما نسبته % ٢٥٫٣٣ بلغت ٢٠٠٩األول من العام 

ويعود .  مليار ليرة٣،١٣٤فترة نفسها من العام الفائت ، حين آان العجز المحقق خالل ال٢٠٠٨
  .هذا االنخفاض في النسبة الى الزيادة الملحوظة في االيرادات

 ١،٣٦٣ حيث بلغ نحو، ر عن العام الماضي مليا١٨ نحوارتفاع في الفائض األولي ب وسّجل
 من مجمل %٩٫٤٩ نحونسبته  أي ما ٢٠٠٩األول من العام مليار ليرة لغاية شهر تشرين 

لفترة نفسها من العام  مليار ليرة في ا١،٣٤٥نحو مجموع النفقات مقارنة مع فائض أولي بلغ 
  .من مجمل مجموع النفقات% ١١٫٢١الماضي، أي ما نسبته 

  
  

  :ملخص عن وضع المالية العامة
-لغاية تشرين األولمليار ليرة

٢٠٠٨
-لغاية تشرين األول

٢٠٠٩
 14,357 11,996إجمالي اإلنفاق

 9,357 7,517اإلنفاق من خارج خدمة الدين* 
 4,999 4,479تسديد فوائد واقساط الدين   * 

 10,720 8,862إجمالي اإليرادات
 3,637- 3,134-إجمالي العجز 
 1,363 1,345الفائض األولي

  
  .ع أشهر السنةاإليرادات والنفقات الملحوظة في الموازنة ليست موزعة بالتساوي على جمي: مالحظة

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

  
  اإليرادات

  
 ١٠،٧٢٠ي   الجارة خالل هذه الفترة من العام إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلوبلغ 

 مقارنة بما آانت ، في المئة٢٠٫٩٦ونسبته مليار ليرة،  ١،٨٥٨ أي بارتفاع قدره ، مليار ليرة
 أي ،يليار ليرة في العام الجار م١٠،١٨٩ إيرادات الموازنة وسجلت. عليه خالل العام الفائت



  
-ولاألتشرين  

٢٠٠٨
-ولاألتشرين 

٢٠٠٩
لغاية تشرين 

٢٠٠٨-ولاأل
لغاية تشرين 

النسبةالفرق٢٠٠٩-ولاأل

            عمليات الموازنة. ١
 %23.67 1,950,255 1,204,8861,227,5718,238,94210,189,197 االيرادات١٫١

 %27.97 1,681,279 831,835955,6626,010,6087,691,887 االيرادات الضريبية١٫١٫١
 %87.94 1,044,334 149,208240,9881,187,4912,231,825منها ايرادات الجمارك

 %13.52 302,826 378,970407,5332,240,2312,543,057منها الضريبة على القيمة المضافة
 %12.07 268,976 373,051271,9092,228,3342,497,310 االيرادات غير الضريبية١٫١٫٢

              
            عمليات الخزينة. ٢

   92,664- 44,97243,619623,524530,860 قبض٢٫١
   14,504- 3,2265,82176,36161,857محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫١٫١
   28,490 16,56716,441177,117205,607 البلديات٢٫١٫٢
   8,925 7,3107,73466,57875,503 حساب الودائع٢٫١٫٣
   115,575- 17,86913,623303,468187,893 حسابات الغير االخرى٢٫١٫٤

 %20.96 1,857,591 1,249,8581,271,1908,862,46610,720,057مجموع المبالغ المقبوضة.  ٣
اضيف الى مبلغ االيرادات الجمرآية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمرآية آرسوم  •

  االستهالك بهدف المقارنة
  

  النفقات
  
 ١٤،٣٥٧ ما قيمته ٢٠٠٩ لغاية شهر تشرين األول)  والخزينةالموازنة(بلغ إجمالي اإلنفاق و

األمر الذي يعكس ،  مليار ليرة للفترة ذاتها من العام الفائت١١،٩٩٦مليار ليرة مقابل مبلغ 
 ١٩٫٦٨أي ما نسبته نحو ،  مليار ليرة٢،٣٦١  نحوارتفاعا في حجم االنفاق االجمالي قدره 

  :سباب عدة أهمهاويعود هذا االرتفاع إلى أ. في المئة
 حتى ٢٠٠٨ مليار ليرة مقارنة مع العام ١٣٤زيادة اإلنفاق على آهرباء لبنان ما يقارب مبلغ  -

.نهاية شهر تشرين األول
 مليار ليرة مقارنة بما آانت عليه في العام ٥٨٠ارتفاع قيمة تسديد فوائد الديون  بحوالي  -

.الفائت
ارج خدمة الدين العام خالل هذه الفترة من العام وفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من خ

 للفترة ذاتها من العام ٧،٥١٧ مليار ليرة وذلك مقارنة مع مبلغ ٩،٣٥٧الحالي ما قيمته 
  . مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام١،٨٤٠الماضي أي بزيادة قدرها 

ين العام خالل هذه الفترة من العام وفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الد
 للفترة ذاتها من العام ٧،٥١٧ مليار ليرة وذلك مقارنة مع مبلغ ٩،٣٥٧الحالي ما قيمته 

  . مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام١،٨٤٠الماضي أي بزيادة قدرها 
  

  



  
  

-ولاألتشرين  
٢٠٠٨

-ولاألتشرين 
٢٠٠٩

لغاية تشرين 
٢٠٠٨-ولاأل

لغاية تشرين 
النسبةالفرق٢٠٠٩-ولاأل

            عمليات الموازنة. ١
 %18.34 10,723,9391,661,947 1,091,4371,242,8929,061,992 النفقات١٫٢

 %24.90 5,724,5761,141,268 541,967640,2254,583,308 نفقات عامة١٫٢٫١

 193,962-482,239 2,6281,252676,201منها نفقات على حساب موازنات  سابقة
-

28.68% 
 %13.85 4,768,358579,972 541,010588,2124,188,386 تسديد فوائد١٫٢٫٢

 %21.57 2,943,690522,219 298,108338,4442,421,471 فوائد ديون داخلية١٫٢٫٢٫١
 %3.27 1,824,66857,753 242,902249,7681,766,915 فوائد ديون خارجية١٫٢٫٢٫٢

 59,293-231,005 8,46014,455290,298** تسديد اقساط ديون خارجية ١٫٢٫٣
-

20.42% 
              

            عمليات الخزينة. ٢
   3,632,691698,667 260,187313,6352,934,024 دفع٢٫٢

   503,985273,714 7,8249,646230,271محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات٢٫٢٫١
   421,756134,678 43722,017287,078 البلديات٢٫٢٫٢
   75,5733,394 14,9554,56872,179 حساب الودائع٢٫٢٫٣
   687,026153,143 116,58476,006533,883 حسابات الغير االخرى٢٫٢٫٤
   1,944,351133,738 120,387201,3981,810,613 مؤسسة آهرباء لبنان٢٫٢٫٥

 %19.68 14,356,6302,360,614 1,351,6241,556,52711,996,016  مجموع المبالغ المد فوعة.٤
تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع: تسديد اقساط ديون خارجية** 

 


