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 المكتب اإلعالمي  
 26/6/2012بيروت في   

 

2011عن  مليار ليرة 463العجز حتى نيسان انخفض   

عن العام المنصرماً مليار 262 ارتفعالفائض األولي و  
 

مليار  463أظهرت نتائج المالية العامة لغاية شهر نيسان الفائت انخفاضاً في العجز اإلجمالي بقيمة 
مليار ليرة عن العام  262، وارتفاعاً في الفائض األولي بنحو 2011ها من ليرة مقارنة مع الفترة ذات

. المنصرم  

 

 العجز والفائض األولي

الموازنة (وأوضح بيان وزارة المال الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة،  أن العجز اإلجمالي 
في  25.67أي ما نسبته مليار ليرة،  1,645بلغ لغاية نيسان من السنة الجارية ) وعمليات الخزينة

مليار ليرة عن العجز  463المئة من إجمالي النفقات المحققة خالل هذه الفترة، مسجالً انخفاضاً قدره 
في المئة  35.51مليار ليرة، أي  2,108المحقق خالل الفترة نفسها من العام الفائت والذي كان بلغ 

.من إجمالي النفقات  

مليار ليرة،  289ي تحقق لغاية شهر نيسان من السنة الجارية نحو وبلغ الفائض األولي اإلجمالي الذ
مليار ليرة  262من مجمل مجموع النفقات، وبارتفاع قدره نحو % 4.51أي ما يعادل نسبته حوالي 

، أي ما نسبته 2011مليار لليرة في الفترة ذاتها من العام  27مقارنة مع فائض أولي قدره نحو 
.فقاتمن مجمل مجموع الن% 0.46  
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:ملخص عن وضع المالية العامة  

2011-لغاية نيسان مليار ليرة   2012-لغاية نيسان   

 6,409 5,938 إجمالي اإلنفاق

اإلنفاق من خارج خدمة الدين*   3,802 4,475 

تسديد فوائد واقساط الدين   *   2,136 1,934 

 4,764 3,829 إجمالي اإليرادات

 1,645- 2,108- إجمالي العجز 

 289 27 الفائض األولي

ولذلك، وعند تنفيذ الموازنة، فإن مبالغ  .اإليرادات والنفقات الملحوظة في الموازنة ليست موزعة بالتساوي على كل أشهر السنة: مالحظة
.ق ومبالغهوحساب الخزينة قد تتقلب بين شهر وآخر وكذلك نسب العجز المحق اإليرادات والنفقات المحققة في كل من حساب الموازنة  

 

 اإليرادات

مليار  4,764 سنة الجاريةخالل هذه الفترة من ال إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة وبلغ
في المئة مقارنة بما كانت عليه خالل العام  24.42مليار ليرة ونسبته  935أي بارتفاع قدره  ،ليرة

 955أي ارتفاعاً بلغ نحو  يسان الفائت،حتى نمليار ليرة 4,555إيرادات الموازنة وسجلت . الفائت
.عن العام المنصرم في المئة 26.54ليار ليرة ونسبته م  
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-نيسان

2011 
-نيسان

2012 
-لغاية نيسان

2011 
-لغاية نيسان

2012 
 النسبة الفرق

عمليات الموازنة. 1              

*االيرادات  1.1  1,049,670 1,202,408 3,599,235 4,554,515 955,280 26.54% 

االيرادات الضريبية 1.1.1  910,389 947,176 3,154,649 3,479,732 325,083 10.30% 

 %15.22 197,204 1,492,782 1,295,578 362,416 362,779 منها ايرادات ضريبية مختلفة

 %1.63- 11,533- 695,598 707,131 166,587 170,757 منها ايرادات الجمارك

على القيمة المضافةمنها الضريبة   376,853 418,173 1,151,940 1,291,352 139,412 12.10% 

االيرادات غير الضريبية 1.1.2  139,281 255,232 444,586 1,074,783 630,197 141.75% 

***منها ايرادات االتصاالت    0 178,376 0 698,548 698,548   

عمليات الخزينة. 2              

قبض 2.1  51,661 39,863 230,071 209,735 -20,336 -8.84% 

محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات 2.1.1  6,315 9,454 33,013 55,858 22,845 69.20% 

البلديات 2.1.2  14,736 14,323 91,907 94,147 2,240 2.44% 

حساب الودائع 2.1.3  8,881 7,386 34,317 27,637 -6,680 -19.47% 

رىحسابات الغير االخ 2.1.4  21,729 8,700 70,834 32,093 -38,741 -54.69% 

مجموع المبالغ المقبوضة.  3  1,101,331 1,242,271 3,829,306 4,764,250 934,944 24.42% 

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

حسب التحويالت الفعلية الى حساب بحسب تقديرات وزارة االتصاالت وليس بإن أرقام ايرادات االتصاالت المعتمدة هي : ظةمالح*** 
.الخزينة  

 النفقات

مقابل في مليار ليرة  6,409 الفائتلغاية شهر نيسان ) الموازنة والخزينة(بلغ إجمالي اإلنفاق و
األمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم االنفاق  ،2011 من العام نفسهالفترة في امليار ليرة  5,938

.في المئة 7.94أي ما نسبته نحو  ،مليار ليرة 472 حوناالجمالي قدره   

في األشهر األربعة األولى من السنة وفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام 
أي  منصرم،من العام ال المماثلةلفترة ا في 3,802وذلك مقارنة مع مبلغ  ،مليار ليرة 4,475 الجارية

.مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام 673بزيادة قدرها   
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-نيسان

2011 
-نيسان

2012 
-لغاية نيسان

2011 
-لغاية نيسان

2012 
 النسبة الفرق

عمليات الموازنة. 1              

النفقات 1.2  1,440,908 1,498,122 5,594,518 5,264,017 
-

330,501 -5.91% 

نفقات عامة 1.2.1  741,870 839,673 3,458,838 3,330,116 
-

128,722 -3.72% 

 %43.09 324,023 1,076,037 752,014 260,504 248,472 منها مؤسسة كهرباء لبنان

منها نفقات على حساب موازنات  
 523,407 905,771 8,761 6,165 سابقة

-
382,364 -42.21% 

سديد فوائدت 1.2.2  664,265 636,247 2,039,011 1,845,423 
-

193,588 -9.49% 

فوائد ديون داخلية 1.2.2.1  354,028 353,368 1,244,506 1,167,279 -77,227 -6.21% 

فوائد ديون خارجية 1.2.2.2  310,237 282,879 794,505 678,144 
-

116,361 -14.65% 

**تسديد اقساط ديون خارجية  1.2.3  34,773 22,202 96,669 88,478 -8,191 -8.47% 

عمليات الخزينة. 2              

دفع 2.2  113,945 380,486 343,175 1,145,238 802,063 233.72% 

2.2.1 
محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات  11,963 11,078 36,670 60,167 23,497 64.08% 

البلديات 2.2.2  57,281 262,994 126,279 467,106 340,827 269.90% 

حساب الودائع 2.2.3  7,049 7,984 20,663 29,409 8,746 42.33% 

حسابات الغير االخرى 2.2.4  37,652 98,430 159,563 588,556 428,993 268.85% 

              

مجموع المبالغ المد فوعة.  4  1,554,853 1,878,608 5,937,693 6,409,255 471,562 7.94% 

تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع: اط ديون خارجيةتسديد اقس**   

 


