
  
  

ً سجل ارتفاعا ملحوظا وبلغ الفائض األولي ً    النفقاتموعمن مج% 19.34ّ

   العجز االجمالي: نيسانحتىالمالية العامة 
  2009 عن  مليار ليرة797انخفض 

  
ًأظھرت نتائج المالية العامة لغاية شھر نيسان الفائت انخفاضا في العجز اإلجمالي مقارنة مع 

من مجموع النفقات، % 19.45 مليار ليرة وبلغت نسبته 797يمة  بق2009الفترة ذاتھا من العام  
من % 19.34 ت نسبتهغاذ بل مليار ليرة 774في حين سجل ارتفاع في الفائض األولي بنحو 

  .مجمل مجموع النفقات
  

  العجز والفائض األولي
  

وأوضح بيان وزارة المال الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة،  أن العجز اإلجمالي 
أي ما ,  مليار ليرة1027بلغ لغاية نيسان من العام الحالي ما قيمته ) الموازنة وعمليات الخزينة(

ً في المئة من إجمالي النفقات المحققة خالل ھذه الفترة، مسجال انخفاضا قدره 19.45نسبته  ً797 
 30.39سبته  مليار ليرة أي ما ن1824حين بلغ , مليار ليرة عن الفترة نفسھا من العام المنصرم

  .في المئة من إجمالي النفقات
 مليار 1021وبلغ الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق لغاية شھر نيسان من السنة الحالية نحو 

 مليار ليرة 774 أي بارتفاع قدره نحو من مجمل مجموع النفقات،% 19.34أي ما نسبته , ليرة
، أي ما نسبته  مليار ليرة248ان نحو  والذي ك2009عن الفائض األولي في الفترة نفسھا من 

  .من مجمل مجموع النفقات% 4.13
  

 :ملخص عن وضع المالية العامة  
 2010لغاية نيسان 2009 لغاية نيسان مليار ليرة

 إجمالي اإلنفاق 5,281 6,001

 اإلنفاق من خارج خدمة الدين*  3,232 3,930

 تسديد فوائد واقساط الدين   *  2,049 2,072

 مالي اإليراداتإج 4,254 4,177

 إجمالي العجز  1,027- 1,824-

 الفائض األولي 1,021 248

  
ولذلك فإنه وعند تنفيذ الموازنة فإن  . أشھر السنةكلاإليرادات والنفقات الملحوظة في الموازنة ليست موزعة بالتساوي على : مالحظة

وحساب الخزينة قد تتقلب بين شھر وآخر وكذلك نسب العجز المحقق  ازنةمبالغ اإليرادات والنفقات المحققة في كل من حساب المو
  .ومبالغه

  
  
  



  اإليرادات
  

حتى نيسان وأظھر ملخص الوضع المالي أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة 
 في المئة مقارنة بما 1.82ونسبته مليار ليرة  76أي بارتفاع قدره ,  مليار ليرة4254 بلغ 2010

  مليار ليرة حتى نيسان الفائت،4038إيرادات الموازنة وسجلت . ت عليه خالل العام الفائتكان
ويعود ھذا التحسن إلى .  في المئة1.18 مليار ونسبته 47ً ارتفاعا بلغ نحو  انھا شھدتأي

 وايرادات ، في المئة6.27 مليار ليرة تقريبا أو 52االرتفاع الذي شھدته ايرادات الجمارك بقيمة 
  . في المئة14.62 مليار ليرة أو 148لضريبة على القيمة المضافة بقيمة تقارب ا
  

 2010 نيسان 2009 نيسان  
لغاية 
 2009نيسان

لغاية 
 2010نيسان

 النسبة الفرق

             عمليات الموازنة. 1

 %1.18 4,037,69647,162 1,305,3001,123,4013,990,534  االيرادات1.1

 %16.45 3,289,082464,630 810,737927,5922,824,452 ات الضريبية االيراد1.1.1

 %6.27 888,59652,437 215,956225,776836,159 منھا ايرادات الجمارك

 %14.62 1,162,331148,275 328,135382,4491,014,056 منھا الضريبة على القيمة المضافة

748,614 494,563195,8091,166,082  االيرادات غير الضريبية1.1.2
-

417,468 
-

35.80% 

              

             عمليات الخزينة. 2

   215,98129,051 43,99946,235186,930  قبض2.1

   37,17014,398 7,17616,25522,772 محجوزات/كفاالت/تأمينات/ امانات2.1.1

   95,34015,832 13,46816,54579,508  البلديات2.1.2

   32,403889 7,2986,38031,514  حساب الودائع2.1.3

   2,068-51,068 16,0577,05553,136  حسابات الغير االخرى2.1.4

 %1.82 4,253,67776,213 1,349,2991,169,6364,177,464 مجموع المبالغ المقبوضة.  3
  

 تحصيلھا من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستھالك اضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري* 
 بھدف المقارنة

  
  النفقات

  
 مليار ليرة 5281 ما قيمته  الفائتلغاية شھر نيسان) الموازنة والخزينة(بلغ إجمالي اإلنفاق و

األمر الذي يعكس انخفاضا في حجم االنفاق ,  مليار ليرة للفترة ذاتھا من العام الفائت6001مقابل 
  . في المئة12.01أي ما نسبته ,  مليار ليرة721  نحومالي قدره االج

 ما قيمته حتى نيسان الفائتوفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام 
للفترة ذاتھا من العام الماضي أي بزيادة قدرھا مليار ليرة  3930 مقارنة مع ، مليار ليرة3232

  .فاق من خارج خدمة الدين العام مليار ليرة في حجم اإلن698
  
  
  
  



 2010- نيسان 2009- نيسان  
- لغاية نيسان

2009 
- لغاية نيسان

 النسبة الفرق 2010

             عمليات الموازنة. 1

 %1.70 70,116 4,201,768 1,186,8771,059,2944,131,652  النفقات1.2

 %4.53 93,240 2,153,121 524,805453,9982,059,881  نفقات عامة1.2.1

 %11.45 52,510 510,967 8,1925,247458,457 منھا نفقات على حساب موازنات  سابقة

 %1.73- 35,076- 1,993,673 658,545597,4202,028,749  تسديد فوائد1.2.2

 %3.12 38,495 1,272,175 343,398354,5841,233,680  فوائد ديون داخلية1.2.2.1

 %9.25- 73,571- 721,498 315,147242,836795,069 ن خارجية فوائد ديو1.2.2.2

 %27.78 11,952 54,974 3,5277,87643,022 ** تسديد اقساط ديون خارجية 1.2.3

              

             عمليات الخزينة. 2

 1,079,107 277,170276,2451,869,847  دفع2.2
-

790,740   

   94,516- 27,952 62,3165,189122,468 محجوزات/االتكف/تأمينات/ امانات2.2.1

   15,221- 94,173 2,15318,967109,394  البلديات2.2.2

   7,275- 18,602 3,2925,88325,877  حساب الودائع2.2.3

 288,115 94,240101,008412,132  حسابات الغير االخرى2.2.4
-

124,017   

 650,265 115,169145,1981,199,976  مؤسسة كھرباء لبنان2.2.5
-

549,711   

 5,280,875 1,464,0471,335,5396,001,499 مجموع المبالغ المد فوعة.  4
-

720,624 
-

12.01% 
 تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع: تسديد اقساط ديون خارجية** 

  


