
  
  

  وزارة المال أصدرت التقرير الشهري عن عمليات الموازنة والخزينة
  ر ليرة مليا 553 ارتفع 1ت ىعجز الكهرباء حت

  2007بالمقارنة مع األشهر العشرة األولى من 
  

اإلجمالي بنحو  في العجز ًاازديادالفائت ول األأظهرت نتائج المالية العامة لغاية شهر تشرين 
من مجموع % 26.12ه نسبت ، اذ بلغت2007مع الفترة نفسها من العام  ملياري ليرة مقارنة 

  335  نحوع الفائض األولي بارتففيما  السنة الجارية،من  النفقات في األشهر العشرة األولى
وسجلت في . من مجمل مجموع النفقات% 11.21نسبته  وبلغت, مليار عن العام الماضي

مليار  553ما يقارب باإلنفاق على آهرباء لبنان في  زيادة 2008األشهر العشرة األولى من 
  .2007العام  الشريحة الزمنية نفسها من ليرة مقارنة مع

  
  العجز والفائض األولي

  
العجز اإلجمالي وأوضح بيان وزارة المال الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة أن 

أي , مليار ليرة 3,134 ة الجاريةسنول من الاأللغاية تشرين بلغ ) الموازنة وعمليات الخزينة(
مسجًال ارتفاعًا قدره  ،في المئة من إجمالي النفقات المحققة خالل هذه الفترة 26.12ما نسبته 

مليار ليرة  3,132في حين بلغ العجز المحقق خالل الفترة نفسها من العام الفائت , ليرة امليار
  .في المئة من إجمالي النفقات 29.82أي ما نسبته 

ية نحو ول من السنة الجاراألغ الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق لغاية شهر تشرين وبل
نحو مليار ليرة مقارنة مع فائض أولي قدره  335 نحوأي بارتفاع قدره , مليار ليرة 1,345
من مجمل مجموع % 9.62، أي ما نسبته 2007ها من العام مليار لليرة للفترة ايا 1,010
  .النفقات

  
   :وضع المالية العامةملخص عن 
- ولاأللغاية تشرين  مليار ليرة

2007 
- ولاأللغاية تشرين 
2008 

 11,996 10,503 إجمالي اإلنفاق
 7,517 6,361 اإلنفاق من خارج خدمة الدين* 
 4,479 4,142 تسديد فوائد واقساط الدين   * 

 8,862 7,372 إجمالي اإليرادات
 3,134- 3,132- إجمالي العجز 

 1,345 1,010 لفائض األوليا
 . أشهر السنة آلاإليرادات والنفقات الملحوظة في الموازنة ليست موزعة بالتساوي على : مالحظة

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



  
  اإليرادات

  
ما قيمته  خالل هذه الفترة من السنة الجارية لةإجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحّصبلغ و

مقارنة بما  ،في المئة 20.22ما نسبته ليرة، و 1,491أي بارتفاع قدره , مليار ليرة 8,862
أي  2008مليار ليرة في  8,239إيرادات الموازنة  وسّجلت. آانت عليه خالل العام الفائت

ويعود هذا التحسن إلى االرتفاع . في المئة 20.96ونسبته ليرة مليار  1,428ارتفاعًا بلغ نحو 
في  29.51مليار ليرة أو  510الذي شهدته ايرادات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة تقارب 

  .المئة

  
  
  

  النفقات
  
 11,996ما قيمته  2008ول األلغاية شهر تشرين ) الموازنة والخزينة(بلغ إجمالي اإلنفاق و

األمر الذي يعكس , ها من العام الفائتمليار ليرة للفترة عين 10,503بلغ مليار ليرة مقابل م
في  14.21أي ما نسبته , مليار ليرة 1,493  نحوارتفاعا في حجم االنفاق االجمالي قدره 

 232ديون بمبلغ يقارب الارتفاع تسديد فوائد ، أهمها ويعود هذا االرتفاع إلى أسباب عدة. المئة
ارتفاع اإلنفاق ، ومليار ليرة 105حوالي نخارجية بالديون الارتفاع تسديد اقساط ، ومليار ليرة

  .مليار ليرة 553على آهرباء لبنان بمبلغ يقارب 
ما قيمته  السنة الجاريةام خالل هذه الفترة من وبلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين الع

ها من العام الماضي أي بزيادة للفترة ايا 6,361مقارنة مع مبلغ  مليار ليرة وذلك 7,517
  .مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام 1,156قدرها 

  

-ولالتشرين أ  
2007 

- ولاألتشرين 
2008 

لغاية تشرين 
 2007- ولاأل

لغاية تشرين 
 النسبة الفرق 2008- ولاأل

             عمليات الموازنة. 1
 %20.96 1,427,771 774,0831,204,8866,811,1718,238,942 االيرادات 1.1

 %26.27 1,250,357 595,174831,8354,760,2516,010,608 االيرادات الضريبية 1.1.1
 %13.21 138,518 110,665149,2081,048,9731,187,491 منها ايرادات الجمارك

 %29.51 510,401 277,196378,9701,729,8302,240,231 منها الضريبة على القيمة المضافة
 %8.65 177,414 178,909373,0512,050,9202,228,334 االيرادات غير الضريبية 1.1.2

              
             عمليات الخزينة. 2

   63,040 34,56144,972560,484623,524 قبض 2.1

   24,668- 8,2263,226101,02976,361 محجوزات/آفاالت/تأمينات/امانات 2.1.1
   40,090 11,34016,567137,027177,117 البلديات 2.1.2
   4,397 6,8007,31062,18166,578 حساب الودائع 2.1.3
   43,221 8,19517,869260,247303,468 حسابات الغير االخرى 2.1.4

 %20.22 1,490,811 808,6441,249,8587,371,6558,862,466 مجموع المبالغ المقبوضة.  3

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



  
  

-ول األتشرين 
2007 

-ول األتشرين 
2008 

ول األلغاية تشرين 
 -2007 

ول األاية تشرين لغ
 النسبة الفرق 2008- 

            عمليات الموازنة.
 %7.09 600,065 9,061,992 977,1171,091,4378,461,927 النفقات .1

 %6.09 263,304 4,583,308 435,428541,9674,320,004 نفقات عامة 1.2.1
 %18.94 107,664 676,201 7312,628568,537 منها نفقات على حساب موازنات  سابقة

 %5.87 232,116 4,188,386 524,216541,0103,956,270 تسديد فوائد 1.2.2
 %11.28 245,369 2,421,471 211,208298,1082,176,102 فوائد ديون داخلية 1.2.2.1
 %0.74- 13,253- 1,766,915 313,008242,9021,780,168 فوائد ديون خارجية 1.2.2.2

 %56.37 104,645 290,298 17,4738,460185,653 **يد اقساط ديون خارجية تسد 1.2.3
             

            عمليات الخزينة.
  892,573 2,934,024 228,553260,1872,041,451 دفع .2

  33,423 230,271 44,5277,824196,848 محجوزات/آفاالت/تأمينات/امانات 2.2.1
  68,365 287,078 24,684437218,713 ياتالبلد 2.2.2
  740- 72,179 3,97014,95572,919 حساب الودائع 2.2.3
  238,059 533,883 37,196116,584295,824 حسابات الغير االخرى 2.2.4
  553,466 1,810,613 118,176120,3871,257,147 مؤسسة آهرباء لبنان 2.2.5

 %14.21 1,492,638 11,996,016 1,205,6701,351,62410,503,378 د فوعةمجموع المبالغ الم. 

   تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع: تسديد اقساط ديون خارجية*


