
 

  

  
  ام المنصرم عن الع مليار ليرة1,081العجز زاد  :يسانالمالية العامة حتى ن
  2010األشھر األربعة األولى من ب  مقارنة ملياراً 994والفائض انخفض 

  
  

مقارنة  مليار ليرة 1,081 بقيمة زادالعجز اإلجمالي أن ت الفائ نيسان أظھرت نتائج المالية العامة لغاية شھر
 مليار 994نحو الفائض األولي ب، في حين انخفض 2010كان عليه في األشھر األربعة األولى من العام  بما 

   .ليرة عما كان في الفترة عينھا من العام المنصرم
 

 العجز والفائض األولي

الموازنة وعمليات (أن العجز اإلجمالي يات الموازنة والخزينة، يلخص عملالذي وأوضح بيان وزارة المال 
 في المئة من 35.51 أي ما نسبته  مليار ليرة،2,108 بلغ لغاية نيسان من السنة الجارية ما قيمته )الخزينة

حقق  في حين بلغ العجز الم مليار ليرة،1,081 ارتفاعاً قدره إجمالي النفقات المحققة خالل ھذه الفترة مسجالً 
  . في المئة من إجمالي النفقات19.45 مليار ليرة أي ما نسبته 1,027خالل الفترة نفسھا من العام الفائت 

 أي ما يعادل  مليار ليرة،27السنة الحالية نحو وبلغ الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق لغاية شھر نيسان من 
 مليار ليرة مقارنة مع فائض 994 حوالي بانخفاض قدرهومن مجمل مجموع النفقات % 0.46نسبته حوالي 

من مجمل مجموع % 19.34أي ما نسبته ، 2010ذاتھا من العام  مليار لليرة للفترة 1,021أولي قدره حوالي 
 .النفقات

 
  :ملخص عن وضع المالية العامة

   
 2011- لغاية نيسان 2010- لغاية نيسان مليار ليرة

 5,938 5,281 إجمالي اإلنفاق

 3,802 3,232 ق من خارج خدمة الديناإلنفا* 

 تسديد فوائد واقساط الدين 2,136 2,049   * 

 3,829 4,254 إجمالي اإليرادات

 إجمالي العجز 2,108- 1,027- 

 الفائض األولي 27 1,021

ه وعند تنفيذ الموازنة فإن مبالغ اإليرادات ولذلك فإن . أشھر السنةزنة ليست موزعة بالتساوي على كلاإليرادات والنفقات الملحوظة في الموا: مالحظة
  .وحساب الخزينة قد تتقلب بين شھر وآخر وكذلك نسب العجز المحقق ومبالغه  والنفقات المحققة في كل من حساب الموازنة



 اإليرادات

 مليار 3,829 خالل ھذه الفترة من السنة الجارية،  ما قيمته إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلةبلغ و
.  في المئة مقارنة بما كانت عليه خالل العام الفائت9.98سبته  مليار ليرة ون424ي بانخفاض قدره  أليرة،

 مليار ليرة ونسبته 438 مليار ليرة في العام الحالي أي انخفاضاً بلغ نحو 3,599فإن إيرادات الموازنة سجلت 
 . في المئة10.86

 2011- نيسان 2010- نيسان  
- نلغاية نيسا
2010 

- لغاية نيسان
2011 

 النسبة الفرق

             عمليات الموازنة. 1

 %10.86- 438,462- 3,599,235 4,037,697 1,049,670 1,123,401 * االيرادات 1.1

 %3.68- 120,548- 3,154,649 3,275,197 910,389 927,592  االيرادات الضريبية1.1.1

 %5.82 71,308 1,295,578 1,224,270 362,779 319,367 منھا ايرادات ضريبية مختلفة

 %20.42- 181,465- 707,131 888,596 170,757 225,776 منھا ايرادات الجمارك

 %0.89- 10,391- 1,151,940 1,162,331 376,853 382,449 منھا الضريبة على القيمة المضافة

 0.417- 317914- 444586 762500 139281 195809  االيرادات غير الضريبية1.1.2

             عمليات الخزينة. 2

 %6.52 14,090 230,071 215,981 51,661 46,235  قبض2.1

 %11.18- 4,157- 33,013 37,170 6,315 16,255 محجوزات/كفاالت/تأمينات/ امانات2.1.1

 %3.60- 3,433- 91,907 95,340 14,736 16,545  البلديات2.1.2

 %5.91 1,914 34,317 32,403 8,881 6,380  حساب الودائع2.1.3

 %38.71 19,766 70,834 51,068 21,729 7,055  حسابات الغير االخرى2.1.4

 %9.98- 424,372- 3,829,306 4,253,678 1,101,331 1,169,636 مجموع المبالغ المقبوضة.  3

 ا من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستھالك بھدف المقارنةاضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلھ   * 

 

 النفقات

 مليار ليرة مقابل 5,938 ما قيمته 2011لغاية شھر نيسان من العام ) الموازنة والخزينة(لغ إجمالي اإلنفاق وب
مالي قدره ج األمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم االنفاق االرة للفترة ذاتھا من العام الفائت، مليار لي5,281
  :ويعود ھذا االرتفاع إلى أسباب عدة أھمھا.  في المئة12.44 أي ما نسبته نحو  مليار ليرة،657حوالي  

  مليار ليرة مقارنة بما كانت عليه في العام الفائت45 نحوارتفاع قيمة تسديد فوائد الديون  ب -
  رنة مع ما كانت عليه في العام الفائت مليار ليرة مقا42 نحو ارتفاع قيمة تسديد اقساط ديون خارجية ب-
  مليار ليرة102ارتفاع اإلنفاق على كھرباء لبنان بمبلغ يقارب  -

 3,802وفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام خالل ھذه الفترة من العام الحالي 
 مليار 570 أي بزيادة قدرھا عام المنصرممليار ليرة في الفترة ذاتھا من ال 3,232مليار ليرة وذلك مقارنة مع 

 .ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام



 2011- نيسان 2010- نيسان  
- لغاية نيسان

2010 
- لغاية نيسان

2011 
 النسبة الفرق

             عمليات الموازنة. 1

 %15.30 742,485 5,594,518 4,852,033 1,440,908 1,204,492  النفقات1.2

 %23.38 655,452 3,458,838 2,803,386 741,870 599,196  نفقات عامة1.2.1

 %15.65 101,749 752,014 650,265 248,472 145,198 منھا مؤسسة كھرباء لبنان

 %77.27 394,804 905,771 510,967 6,165 5,247 منھا نفقات على حساب موازنات  سابقة

 %2.27 45,338 2,039,011 1,993,673 664,265 597,420  تسديد فوائد1.2.2

 %2.17- 27,669- 1,244,506 1,272,175 354,028 354,584  فوائد ديون داخلية1.2.2.1

 %10.12 73,007 794,505 721,498 310,237 242,836  فوائد ديون خارجية1.2.2.2

 %75.84 41,695 96,669 54,974 34,773 7,876 ** تسديد اقساط ديون خارجية 1.2.3

             عمليات الخزينة. 2

 %19.98- 85,667- 343,175 428,842 113,945 131,047  دفع2.2

 %31.19 8,718 36,670 27,952 11,963 5,189 محجوزات/كفاالت/تأمينات/ امانات2.2.1

 %34.09 32,106 126,279 94,173 57,281 18,967  البلديات2.2.2

 %11.08 2,061 20,663 18,602 7,049 5,883  حساب الودائع2.2.3

 %44.62- 128,552- 159,563 288,115 37,652 101,008  حسابات الغير االخرى2.2.4

              

 %12.44 656,818 5,937,693 5,280,875 1,554,853 1,335,539 مجموع المبالغ المد فوعة.  4

 لقروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريعتتضمن تسديد اقساط ا: تسديد اقساط ديون خارجية** 

 

 

: واالستفسار للمراجعة  

الحاج باسم  

 03724214  

 


