
:2008مشروع موازنة   
 باتجاه االصالح  مكملةخطوة 

وزارة المالیة  
2007تشرین الثاني 



2

2008مالحظات عامة حول مشروع موازنة 

الموازنة الرابعة للحكومة الحالیة خالل العامین الماضیین والثانیة    •
.3بعد باریس 

 لجھة معالجة  3مشروع الموازنة یواكب أھداف مؤتمر باریس •
.الدین والعجز

.ل. ملیار ل1500 مضاعفة الفائض االولي لیصل الى حوالي  -
. ملیار لیرة 950بحوالي %25 خفض العجز -
. لجم في النفقات االداریة والتشغیلیة للدولة   -

 لغایة شھر 2007تقدیرات الموازنة مبنیة على النتائج المحققة في   •
.3ایلول وعلى متابعة مسیرة االصالح في باریس   

شمولیة الموازنة لجھة تضمینھا االرقام والعملیات المالیة لعدة   •
.مؤسسات لم تكن مشمولة سابقًا
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اعادة الوضع :2007النتائج المالیة العامة لألشھر التسعة األولى من  
2008لیستكمل في ...إلى ما كان علیھ قبل حرب تموز

%9.2%9.2النفقات األولیة    5,6975,697 5,2175,217

%374.9%374.9الفائض األولي    /العجز 908908 191191

%9.4-%9.4-الفائض االجمالي   /العجز -2,692-2,692 -2,971-2,971

%12.7%12.7اجمالي النفقات العامة، منھا         7,4847,484 6,6416,641

%19.0%19.0اجمالي االیرادات العامة، منھا       6,0376,037 5,0725,072

%13.8%13.8   خدمة الدین    3,6003,600 3,1623,162

Δ06-07 Δ06-07
 أیلول   -2ك

2007
 أیلول   -2ك

2007

%24.5%24.5الضریبة على القیمة المضافة     1,4531,453 1,1641,164

%14.1%14.1االیرادات الضریبیة، منھا       4,1654,165 3,6513,651

%31.7%31.7االیرادات غیر الضریبیة      1,8721,872 1,4211,421

 أیلول   -2ك
2006

 أیلول   -2ك
2006 )ملیارات اللیرات   ( )ملیارات اللیرات   (

المئة في 9.4العجز االجمالي بنحو     ، انخفض وزیادة عجز قطاع الكھرباء والتحویالت للضمان االجتماعي             على الرغم من ارتفاع خدمة الدین        
.خدمة الدین مما سیؤدي إلى تخفیض    . مقارنة مع العام الماضي       وارتفع الفائض االولي أكثر من ثالث أضعاف     
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 وعشیة حرب  2005بعد عام من استالم الحكومة لمھامھا في تموز   
في الموازنة    سجلت المالیة العامة أعلى فائض أولي ،2006تموز 

)موازنة وخزینة    (اجمالي النفقات األولیة     

الفائض األولي    /العجز 

الفائض  االجمالي    /العجز

)الموازنة والخزینة    (اجمالي النفقات      

)الموازنة والخزینة   (اجمالي االیرادات   

خدمة الدین 

نفقات الموازنة األولیة     

نفقات الموازنة    

ایرادات الموازنة  

-5.8%-5.8%

308.1%308.1%

-14.7%-14.7%

1.6%1.6%

8.5%8.5%

15.8%15.8%

-6.4%-6.4%

3.6%3.6%

9.7%9.7%

%التغییر   %التغییر   

6,4296,429

1,5061,506

-2,629-2,629

10,56610,566

7,9367,936

4,1364,136

4,1104,110

8,2468,246

7,5347,534

حزیران    -05تموز  
06

حزیران    -05تموز  
06

6,8286,828

488488

-3,083-3,083

10,40010,400

7,3177,317

3,5723,572

4,3894,389

7,9617,961

6,8686,868

حزیران    -04تموز  
05

حزیران    -04تموز  
05 )ملیارات اللیرات   ( )ملیارات اللیرات   (
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IIIترجمة فعلیة لتعھدات الحكومة في مؤتمر باریس   :2008موازنة  
2007واستكمال لمسیرة االصالح التي انطلقت في عام    

          المیزان األولي جاء یعكس التوقعات المالیة المتوسطة األمد 
             واالعمار س االنماء     تضمین الموازنة لإلنفاق االستثماري الممول من قروض خارجیة عبر مجل
        تضمین الموازنة لنفقات الھیئة العلیا لإلغاثة والممولة عبر الھبات 
   2008 التي لم تعقد والتي ال یترتب علیھا حق الغیر بدءًا من عام            االعتمادات  الغاء تدویر
      1/1/2008 بدءًا من  المئة في  12 إلى المئة  في 10 رفع معدل الضریبة على القیمة المضافة من
       1/1/2008 بدءًا من   المئة  في 7 إلى المئة   في 5 رفع معدل الضریبة على الفوائد من

         ربط تحضیر الموازنة بإطار التوقعات المالیة المتوسطة األمد 
     للخطوات االصالحیة المقبلة والتي          2008 العامة من خالل تعمیم موازنة       واالدارات   تحضیر الوزارات  

ومیة   ستتضمن تحدیث أسالیب تحضیر الموازنة لتعكس بشكل أكبر السیاسات الحك          
         الضریبة على القیمة المضافة والضریبة      (2007 تطبیق التعدیالت الضریبیة التي تضمنتھا موازنة عام

)على الفوائد 

2007موازنة 

2008موازنة 
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اقتصادیة المستخدمة في التوقعات المالیة المتوسطة      -الماكروالفرضیات 
2008اقتصادي لتحضیر موازنة  -الماكرواالطار :األمد

18,136 16,934 15,887
)ل.ملیار ل  (حجم االستیراد   

28,645 26,746 25,092
.)أ.ملیار د   (الناتج المحلي القائم      

43,182 40,319 37,826
)ل .ملیار ل   (الناتج المحلي القائم      

2.7% 2.2% 2.7%
1(%)/ نھایة العام    –نسبة التضخم  

7.1% 6.6% 6.1%
(%)معدل النمو االسمي 

5.0% 4.5% 4.0%
(%)معدل النمو االقتصادي الحقیقي     

2010 2009 2008
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... باألرقام2008ایرادات مشروع موازنة   
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مجم  وع اإلی  رادات الض  ریبیة  مجم وع اإلی رادات غ  یر الض  ریبیة   
إی رادات خزین ة مختلف ة   

  ارتفاع االیرادات في مشروع موازنة
 ملیار  8,810 إلى 2008وخزینة 

 ملیار ایرادات   442تتضمن (لیرة 
المئة في 9، أي بارتفاع )للخزینة 

.2007مقارنة مع مشروع موازنة 

 یأتي ھذا االرتفاع على الرغم من
االنخفاض الذي سیطال ایرادات   

الدولة من وفر موازنة وزارة    
االتصاالت السلكیة والالسلكیة بنحو   

 مقارنة مع عام المئة في 29
، كنتیجة لخصخصة قطاع 2007
.الخلوي  

8,810

8,100

6,657
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استمرار في سیاسة ضبط النفقات...2008نفقات مشروع موازنة  
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النفق ات العام ة باس تثناء خدم ة ال دین         خدم ة ال  دین 

      المئة  في 3تراجع في مستوى النفقات بنسبة
 مقارنة مع المئة في 5تراجع في خدمة الدین بنسبة 

، كنتیجة للمساعدات التي بدأت 2007مشروع موازنة 
 لسداد جزء من الدین العام IIIبالتدفق بعد مؤتمر باریس 

ض تكلفتھ وتخف
 المئة في 2تراجع في النفقات العامة االخرى بنسبة

 مؤسسة وسلفاتكنتیجة لتراجع تكلفة النفقات واألجور 
. قید التنفیذوانشاءاتكھرباء لبنان 

           ویأتي التراجع كنتیجة الستمرار الحكومة في سیاسة
:ضبط االنفاق 

 ضبط فعلي لكتلة الرواتب واألجور وملحقاتھا في كافة
اإلدارات وضبط عملیة التوظیف

تنفیذ الخطة اإلصالحیة الشاملة لمؤسسة كھرباء لبنان.
 العمل على إزالة التداخل في نطاق العمل بین الوزارات

وزارة (التي تتولى تمویل أو تقدیم الخدمات االجتماعیة 
الصحة العامة، وزارة الشؤون االجتماعیة، وزارة 

).التربیة والتعلیم العالي
 العمل على تنفیذ االستراتیجیات الوطنیة في مختلف

القطاعات وأھمھا الصحة والتعلیم بحسب ورش العمل 
التي تم تنظیمھا مع الوزارات المعنیة في إطار التحضیر 

.IIIلمؤتمر باریس 

11,19511,840
11,475
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غیر أن سیاسة ضبط النفقات لم تطل القطاع االجتماعي   ....

، 2008 من مجموع النفقات العامة في مشروع موازنة    المئة  في 26شكل االنفاق االجتماعي ما نسبتھ •
).بما یتضمن معاشات التقاعد ونھایة الخدمة(2007 في مشروع موازنة  المئة  في  25مقابل

5455455.35.3الصحة  574574

التعلیم 

نفقات اجتماعیة أخرى     

التقاعد وتعویضات نھایة الخدمة          

اجمالي االنفاق االجتماعي    

-4.4-4.4 1,0461,0461,0001,000

1.21.2 373373378378

77 1,0001,0001,0401,040

1.81.8 2,9642,9642,9922,992

مشروع موازنة     
2007

مشروع موازنة     
(%)التغییر   (%)التغییر   2007

مشروع موازنة    
2008

مشروع موازنة    
2008

%26%26%25%25نسبة من اجمالي الموازنة     

2008توزیع االنفاق االجتماعي في مشروع موازنة  
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ارتفاع في الفائض األولي كنتیجة لزیادة االیرادات وتراجع النفقات  ...

 ملیار لیرة في مشروع   1,543 إلى  2007 ملیار لیرة في مشروع موازنة  735ارتفاع الفائض األولي من
.یفوق الضعفین ، أي بما 2008موازنة 

7,6757,67599االیرادات العامة للموازنة    8,3688,368

النفقات العامة االجمالیة      ا

 منھا خدمة الدین   

العجز االجمالي  

العجز األولي /الفائض  

-3-3 11,84011,84011,47511,475

-5-5 4,9004,9004,6504,650

-25-25 -4,165-4,165-3,107-3,107

110110 7357351,5431,543

مشروع موازنة     
2007

مشروع موازنة     
(%)التغییر   (%)التغییر   2007

مشروع موازنة    
2008

مشروع موازنة    
2008
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خطوة أخرى باتجاه االصالح  :2008مشروع موازنة 

 الحكومة بھا ھو ترجمة فعلیة لما تعھدت 2008ان مشروع موازنة •
IIIخالل مؤتمر باریس  

: بدأت تؤتي ثمارھا لناحیة  IIIان مفاعیل مؤتمر باریس •

تحقیق فوائض أولیة في الموازنة العامة   

تخفیض العجز االجمالي 

التخفیف من الحاجة إلى المدیونیة

اعادة الدین العام إلى منحى تراجعي   


