
   

 

 ٢٠٠٩ العام من أيلول شهر لغاية العامة المالية وضع
 مليار ٥٣ ب الكهرباء عجز في ارتفاع يسجل

           

       :يلي ما ٢٠٠٩ العام من أيلول شهر لغاية العامة المالية نتائج أظهرت 

       

 نسبته آانت و ٣١٩ بقيمة ٢٠٠٨  العام من ذاتها الفترة مع مقارنة اإلجمالي العجز في ازدياد: أوًال 
% ٢٨.٤٨ نسبته ما مع مقارنة ٢٠٠٩ العام من أيلول شهر لغاية النفقات مجموع من% ٢٦.١٨
       .٢٠٠٨ العام من ذاتها للفترة

       

 ١,٠٤٥ حوالي بلغ حيث, الماضي العام عن مليار  ١٤٨  بحوالي األولي الفائض في ارتفاع: ثانيًا 
 مجموع مجمل من% ٨.١٧ حوالي نسبته يعادل ما أي ٢٠٠٩ العام من أيلول شهر لغاية ليرة مليار

 ما أي الماضي، العام من نفسها للفترة ليرة مليار ٨٩٧ حوالي بلغ أولي فائض مع مقارنة النفقات
       . النفقات مجموع مجمل من% ٨.٤٣ نسبته

     

       :التالي سجل ٢٠٠٩ العام من أيلول شهر لغاية العامة المالية في الوضع 

 نهاية حتى ٢٠٠٨ العام مع مقارنة ليرة مليار ٥٣ مبلغ يقارب ما لبنان آهرباء على اإلنفاق زيادة  -
       أيلول شهر

   الفائت العام في عليه آانت بما مقارنة ليرة مليار ٥٣٣ بحوالي  الديون فوائد تسديد قيمة ارتفاع  -
     

       

       



 األولي والفائض العجز

       

 الموازنة( اإلجمالي العجز أن  والخزينة، الموازنة لياتعم يلخص الذي المالية وزارة بيان وأوضح 
 ٢٦.١٨ نسبته ما أي, ليرة مليار ٣,٣٥١ قيمته ما الحالي العام من أيلول لغاية بلغ) الخزينة وعمليات

 حين في, ليرة مليار ٣١٩ قدره ارتفاعًا مسجًال الفترة هذه خالل المحققة النفقات إجمالي من المئة في
 في ٢٨.٤٨ نسبته ما أي ليرة مليار ٣,٠٣٢ الفائت العام من نفسها الفترة خالل المحقق العجز بلغ
         .النفقات إجمالي من المئة

, ليرة مليار ١,٠٤٥ نحو الحالية السنة من أيلول شهر لغاية تحقق الذي اإلجمالي األولي الفائض وبلغ 
 للفترة لليرة مليار ٨٩٧ حوالي قدره أولي فائض مع مقارنة ليرة مليار ١٤٨ حوالي قدره بارتفاع أي
         .٢٠٠٨ العام من ذاتها

:ملخص عن وضع المالية العامة
 ٢٠٠٩-لغاية أيلول ٢٠٠٨-لغاية أيلول مليار ليرة

 12,800 10,644 إجمالي اإلنفاق

 8,403 6,715 اإلنفاق من خارج خدمة الدين* 

 4,397 3,929 تسديد فوائد واقساط الدين   * 

 9,449 7,613 إجمالي اإليرادات

 3,351- 3,032- إجمالي العجز 

 1,045 897 الفائض األولي

       

 . السنة أشهر جميع على بالتساوي موزعة ليست الموازنة في الملحوظة والنفقات اإليرادات: مالحظة

    الموازنة حساب من آل في المحققة والنفقات اإليرادات مبالغ فإن الموازنة تنفيذ وعند فإنه ولذلك

     .ومبالغه المحقق العجز نسب وآذلك وآخر شهر بين تتقلب قد الخزينة وحساب

   



 اإليرادات

                     

  الحالي العام من الفترة هذه خالل المحصلة والخزينة الموازنة إيرادات إجمالي أن المالي الوضع ملخص وأظهر 
 عليه آانت بما مقارنة المئة في ٢٤.١٢ نسبته ما و ١,٨٣٦ قدره بارتفاع أي, ليرة مليار ٩,٤٤٩ قيمته ما بلغ

 ١,٩٢٨ نحو بلغ ارتفاعًا أي الحالي العام في ليرة مليار ٨,٩٦٢ سجلت الموازنة إيرادات فإن. الفائت العام خالل
 مليار ٩٥٣ بقيمة الجمارك ايرادات شهدته الذي االرتفاع إلى التحسن هذا ويعود. المئة في ٢٧.٤ ونسبته مليار
        .ليرة مليار ٢٧٤ تقارب بقيمة المضافة القيمة على الضريبة وايرادات تقريبا ليرة

     

-أيلول  
٢٠٠٨ 

-أيلول
٢٠٠٩ 

-لغاية أيلول
٢٠٠٨ 

-لغاية أيلول
٢٠٠٩ 

 النسبة الفرق

             عمليات الموازنة. ١

%7,034,0568,961,6261,927,57027.40 843,026 803,937 االيرادات ١.١

 %5,178,7736,736,2251,557,45230.07 605,267 482,799 االيرادات الضريبية ١.١.١

 %91.74 1,038,2831,990,837952,554 227,494 139,733 منها ايرادات الجمارك

 %14.74 1,861,2612,135,524274,263 184,330 167,913 منها الضريبة على القيمة المضافة

 %19.95 1,855,2832,225,401370,118 237,759 321,138 االيرادات غير الضريبية ١.١.٢

              

             عمليات الخزينة. ٢

   91,311- 487,241 578,552 36,149 32,341 قبض ٢.١

٢.١.١ 
 محجوزات/آفاالت/تأمينات/امانات

5,844 7,036 73,135 56,036 -17,099   

   28,616 189,166 160,550 15,794 14,848 البلديات ٢.١.٢

   8,501 67,769 59,268 6,423 6,274 حساب الودائع ٢.١.٣

   111,329- 174,270 285,599 6,896 5,375 حسابات الغير االخرى ٢.١.٤

%7,612,6089,448,8671,836,25924.12 879,175 836,278 مجموع المبالغ المقبوضة.  ٣

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

 

   



   النفقات

 مليار ١٢,٨٠٠ قيمته ما ٢٠٠٩ العام من أيلول شهر لغاية) والخزينة الموازنة( اإلنفاق إجمالي بلغ 
 حجم في ارتفاعا يعكس الذي األمر, الفائت العام من ذاتها للفترة ليرة مليار ١٠,٦٤٤ مبلغ مقابل ليرة

 هذا ويعود. المئة في ٢٠.٢٥ نحو نسبته ما أي, ليرة مليار ٢,١٥٦  حوالي قدره االجمالي االنفاق
                   :أهمها عدة أسباب إلى االرتفاع

             ليرة مليار ٥٣٣ يقارب بمبلغ ديون فوائد تسديد ارتفاع  

         ليرة مليار ٥٣ يقارب بمبلغ لبنان آهرباء على اإلنفاق ارتفاع  

 ما الحالي العام من الفترة هذه خالل العام الدين خدمة خارج من اإلنفاق مجموع بلغ التفاصيل، وفي 
 بزيادة أي الماضي العام من ذاتها للفترة ٦,٧١٥ مبلغ مع مقارنة وذلك ليرة مليار ٨,٤٠٣ قيمته
        .العام الدين خدمة خارج من اإلنفاق حجم في ليرة مليار ١,٦٨٨ قدرها

        

- أيلول   
٢٠٠٨ 

- أيلول
٢٠٠٩ 

-لغاية أيلول
٢٠٠٨ 

-لغاية أيلول
٢٠٠٩ 

 النسبة الفرق

             عمليات الموازنة. ١

%1,510,49218.95 9,481,047 1,044,0401,296,2177,970,555 النفقات ١.٢

 %1,043,01025.81 5,084,351 4,041,341 651,429 513,458 نفقات عامة ١.٢.١

منها نفقات على حساب موازنات  
 سابقة

6,746 2,223 673,573 480,987 -192,586 -
28.59% 

 %14.61 532,770 4,180,146 3,647,376 602,980 490,938 تسديد فوائد ١.٢.٢

 %22.69 481,883 2,605,246 2,123,363 286,161 257,262 فوائد ديون داخلية ١.٢.٢.١

 %3.34 50,887 1,574,900 1,524,013 316,819 233,676 فوائد ديون خارجية ١.٢.٢.٢

تسديد اقساط ديون خارجية  ١.٢.٣
** 

39,644 41,808 281,838 216,550 -65,288 -
23.17% 

             عمليات الخزينة. ٢

   645,219 3,319,056 2,673,837 157,282 273,527 دفع ٢.٢

٢.٢.١ 
محجوزات/آفاالت/تأمينات/امانات

38,383 4,980 222,447 494,339 271,892   

   113,098 399,739 286,641 101,142 53,872 البلديات ٢.٢.٢

   13,781 71,005 57,224 3,563 13,898 حساب الودائع ٢.٢.٣

   193,721 611,020 417,299 17,339 13,433 حسابات الغير االخرى ٢.٢.٤

   52,727 1,742,953 1,690,226 30,258 153,941 مؤسسة آهرباء لبنان ٢.٢.٥

%1,317,5671,453,49910,644,39212,800,1032,155,71120.25 مجموع المبالغ المد فوعة.  ٤

  الميسرة لتمويل المشاريعتتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية : تسديد اقساط ديون خارجية** 
   


