
  
  
  

 يسجل ارتفاع في 2008 المالية العامة لغاية شهر تشرين ثاني من العام وضع
   مليار772عجز الكهرباء ب 

  
  : ما يلي2008أظهرت نتائج المالية العامة لغاية شهر تشرين ثاني من العام 

  
 نسبته  و كانت299 بقيمة 2007ازدياد في العجز اإلجمالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام  : أوالً

 مقارنة مع ما نسبته 2008من مجموع النفقات لغاية شهر تشرين ثاني من العام % 29.02
  .2007للفترة ذاتها من العام % 30.98

 مليار 974حيث بلغ حوالي ,  عن العام الماضييار  مل9ارتفاع في الفائض األولي بحوالي  : ثانياً
من مجمل مجموع % 7.24يعادل نسبته حوالي  أي ما 2008ليرة لغاية شهر تشرين ثاني من العام 

 مليار ليرة للفترة نفسها من العام الماضي، أي ما 964النفقات مقارنة مع فائض أولي بلغ حوالي 
  .من مجمل مجموع النفقات% 8.29نسبته 

  : سجل التالي2008لوضع في المالية العامة لغاية شهر تشرين ثاني من العام 
 حتى نهاية 2007 مليار ليرة مقارنة مع العام 772اء لبنان ما يقارب مبلغ  اإلنفاق على كهربزيادة -

  شهر تشرين ثاني
  

 مليار ليرة مقارنة بما كانت عليه في العام 200 قيمة تسديد فوائد الديون  بحوالي ارتفاع -
  الفائت

يه  مليار ليرة مقارنة مع ما كانت عل108 ارتفاع قيمة تسديد اقساط ديون خارجية بحوالي - -
 في العام الفائت

  

  العجز والفائض األولي

  
الموازنة  (اليوأوضح بيان وزارة المالية الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة،  أن العجز اإلجم

أي ما نسبته ,  مليار ليرة3,904بلغ لغاية تشرين ثاني من العام الحالي ما قيمته ) وعمليات الخزينة
,  مليار ليرة299ت المحققة خالل هذه الفترة مسجالً ارتفاعاً قدره  في المئة من إجمالي النفقا29.02

 مليار ليرة أي ما نسبته 3,605في حين بلغ العجز المحقق خالل الفترة نفسها من العام الفائت 
  . في المئة من إجمالي النفقات30.98

  
 مليار 974الية نحو وبلغ الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق لغاية شهر تشرين ثاني من السنة الح

 مليار لليرة 964 مليار ليرة مقارنة مع فائض أولي قدره حوالي 9أي بارتفاع قدره حوالي , ليرة
  .2007للفترة ذاتها من العام 

  
  
  
  
  
  
  
  



  : عن وضع المالية العامةملخص
 2008- تشرين ثانيلغاية  ليرةمليار 2007- تشرين ثانيلغاية

  اإلنفاقإجمالي 13,452 11,637

 اإلنفاق من خارج خدمة الدين*  8,574 7,068

  فوائد واقساط الدين   ديدتس*  4,878 4,569

  اإليراداتإجمالي 9,548 8,032

  العجز إجمالي 3,904- 3,605-

  األوليالفائض

  

964 974 

  .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

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

  اإليرادات
  

 من العام  ملخص الوضع المالي أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خالل هذه الفترةوأظهر
 في المئة مقارنة بما 18.87 و ما نسبته 1,515أي بارتفاع قدره ,  مليار ليرة9,548الحالي  بلغ ما قيمته 

 مليار ليرة في العام الحالي أي ارتفاعاً 8,888فإن إيرادات الموازنة سجلت . كانت عليه خالل العام الفائت
 هذا التحسن إلى االرتفاع الذي شهدته ايرادات ويعود.  في المئة19.38 مليار ونسبته 1,443بلغ نحو 

  . في المئة29.74 مليار ليرة أو 555الضريبة على القيمة المضافة بقيمة تقارب 
  

-تشرين ثاني  
2007 

-تشرين ثاني
2008 

لغاية تشرين 
 2007-ثاني

لغاية تشرين 
 النسبة الفرق 2008-ثاني

             عمليات الموازنة. 1

633,825649,0737,444,9968,888,0151,443,01919.38%   االيرادات1.1

412,160581,1895,172,4116,591,7971,419,38627.44%   االيرادات الضريبية1.1.1

105,328194,2561,154,3011,381,747227,44619.70%  منها ايرادات الجمارك

137,340182,1751,867,1702,422,406555,23629.74%  منها الضريبة على القيمة المضافة

%221,66567,8842,272,5852,296,21823,6331.04  االيرادات غير الضريبية1.1.2

              

             عمليات الخزينة. 2

  قبض2.1  26,80936,212587,293659,73672,443

  21,144-3,8417,365104,87083,726 محجوزات/آفاالت/تأمينات/ امانات2.1.1

  7,55714,200144,584191,31746,733  البلديات2.1.2

  331-10,0295,30172,21071,879  حساب الودائع2.1.3

  5,3829,346265,629312,81447,185  حسابات الغير االخرى2.1.4

%660,634685,2858,032,2899,547,7511,515,46218.87 مجموع المبالغ المقبوضة.  3

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



 النفقات

  
 مليار ليرة 13,452 ما قيمته 2008لغاية شهر تشرين ثاني من العام ) الموازنة والخزينة( إجمالي اإلنفاق بلغ

األمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم االنفاق ,  مليار ليرة للفترة ذاتها من العام الفائت11,637 مبلغ مقابل
ويعود هذا االرتفاع إلى .  في المئة15.59أي ما نسبته نحو ,  مليار ليرة1,815االجمالي قدره حوالي  

  :أسباب عدة أهمها
   مليار ليرة200ارتفاع تسديد فوائد ديون بمبلغ يقارب 

   مليار ليرة108رتفاع تسديد اقساط ديون خارجية بحوالي ا
  ة مليار لير772ارتفاع اإلنفاق على كهرباء لبنان بمبلغ يقارب 

  
وفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام خالل هذه الفترة من العام الحالي ما 

ترة ذاتها من العام الماضي أي بزيادة قدرها  للف7,068 مليار ليرة وذلك مقارنة مع مبلغ 8,574قيمته 
  . مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام1,506

  
  

-تشرين ثاني  
2007 

-تشرين ثاني
2008 

لغاية تشرين 
 2007-ثاني

لغاية تشرين 
 النسبة الفرق 2008-ثاني

             عمليات الموازنة. 1

837,215885,1769,299,1429,947,168648,0266.97%   النفقات1.2

409,986486,1204,729,9905,069,428339,4387.18%   نفقات عامة1.2.1
منها نفقات على حساب موازنات  

%2,4876,588571,024682,789111,76519.57 سابقة

409,403377,6314,365,6734,566,017200,3444.59%   تسديد فوائد1.2.2

186,916195,0312,363,0182,616,502253,48410.73%  فوائد ديون داخلية 1.2.2.1

222,487182,6002,002,6551,949,515-53,140-2.65%   فوائد ديون خارجية1.2.2.2

%17,82621,425203,479311,723108,24453.20 ** تسديد اقساط ديون خارجية 1.2.3

              

             ينةعمليات الخز. 2

  دفع2.2  296,588570,6022,338,0393,504,6261,166,587
2.2.1 

  30,97126,462227,819256,73328,914 محجوزات/آفاالت/تأمينات/امانات

  البلديات2.2.2  64,321134,920283,034421,998138,964

  حساب الودائع2.2.3  4,8317,61177,75079,7902,040

  حسابات الغير االخرى2.2.4  57,29243,509353,116577,392224,276

  مؤسسة آهرباء لبنان2.2.5  139,173358,1001,396,3202,168,713772,393

1,133,8031,455,77811,637,18113,451,7941,814,61315.59%  مجموع المبالغ المد فوعة.  4

   تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع: يةتسديد اقساط ديون خارج** 


