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 المكتب اإلعالمي  
 16/8/2013بيروت في   

 
 وضع المالية العامة لغاية نيسان:

 مليار ليرة 2,275العجز 
 

أظه��رت نت��ائج المالي��ة العام��ة لغاي��ة ش��هر نيس��ان الفائ��ت  أن العج��ز اإلجم��الي (الموازن��ة وعملي��ات 
لي�رة، ف�ي ح�ين بل�غ ملي�ار  2,275الخزينة) بل�غ ف�ي األش�هر األربع�ة األول�ى م�ن الس�نة الجاري�ة نح�و 

 مليارات ليرة. 406العجز األولي اإلجمالي نحو 

 

 العجز والفائض األولي

 

وأوضح بيان وزارة المال الذي يلخص عملي�ات الموازن�ة والخزين�ة،  أن العج�ز اإلجم�الي (الموازن�ة 
 32.48ملي�ار لي�رة، أي م�ا نس�بته  2,275نح�و سنة الجاري�ة وعمليات الخزينة) بلغ لغاية نيسان من ال

ملي�ار لي�رة ع�ن  630في المئة من إجم�الي النفق�ات المحقق�ة خ�الل ه�ذه الفت�رة، مس�جالً ارتفاع�اً ق�دره 
 25.67مليار ليرة، أي ما نس�بته  1,645العجز المحقق خالل الفترة نفسها من العام الفائت والذي بلغ 

 في المئة من إجمالي النفقات.

، إذ حق�ق حت�ى 2012ملي�ار لي�رة ع�ن الع�ام  695لي بنحوفي المقابل، سّجل انخفاض في الفائض األو
ف��ي المئ��ة م��ن مجم��ل مجم��وع  5.8ملي��ارات لي��رة، أي  406نيس��ان المنص��رم عج��ز أول��ي بل��غ نح��و 
مليار ليرة خالل الفترة نفسها م�ن الع�ام الفائ�ت، أي م�ا  289النفقات، مقارنة مع فائض أولي بلغ نحو 

 نفقات.في المئة من مجمل مجموع ال 4.51نسبته 
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 ملخص عن وضع المالية العامة:

 2013-لغاية نيسان 2012-لغاية نيسان مليار ليرة  

 7,003 6,409 إجمالي اإلنفاق

 5,134 4,475 * اإلنفاق من خارج خدمة الدين

 1,868 1,934 * تسديد فوائد واقساط الدين   

 4,728 4,764 إجمالي اإليرادات

 2,275- 1,645- إجمالي العجز 

 406- 289 الفائض األولي

لذلك، وعند تنفيذ الموازنة، فإن مبالغ   مالحظة: اإليرادات والنفقات الملحوظة في الموازنة ليست موزعة بالتساوي على كل أشهر السنة.
 محقق ومبالغه.وحساب الخزينة قد تتقلب بين شهر وآخر وكذلك نسب العجز ال اإليرادات والنفقات المحققة في كل من حساب الموازنة

 

 

 اإليرادات

 

وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحص�لة خ�الل االش�هر األربع�ة األول�ى م�ن الس�نة الجاري�ة 
في المئة، مقارن�ة بم�ا كان�ت  0.76مليار ليرة ونسبته  36مليار ليرة، أي بانخفاض قدره  4,728نحو 

، أي 2013ملي��ار لي��رة حت��ى نيس��ان  4,438علي��ه خ��الل الع��ام الفائ��ت. وس��جلت إي��رادات الموازن��ة 
 .2012في المئة، عما كانت في العام  2.56مليار ليرة ونسبته  117بانخفاض بلغ نحو 
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 2013-نيسان 2012-نيسان  
-لغاية نيسان

2012 
-لغاية نيسان

 النسبة الفرق 2013

             . عمليات الموازنة1

 4,437,931 4,554,515 1,281,269 1,202,408 االيرادات * 1.1
-

116,584 -2.56% 

 %1.31- 45,674- 3,434,058 3,479,732 1,044,013 947,176 االيرادات الضريبية 1.1.1

 %0.04 525 1,493,307 1,492,782 438,219 362,416 منها ايرادات ضريبية مختلفة

 %1.53 10,653 706,251 695,598 173,465 166,587 منها ايرادات الجمارك

 %4.40- 56,852- 1,234,500 1,291,352 432,329 418,173 منها الضريبة على القيمة المضافة

 %6.60- 70,910- 1,003,873 1,074,783 237,256 255,232 االيرادات غير الضريبية 1.1.2

 %12.76- 89,123- 609,425 698,548 84,864 178,376 منها ايرادات االتصاالت  ***

             خزينة. عمليات ال2

 %38.30 80,323 290,058 209,735 92,416 39,863 قبض 2.1

 %34.05 19,021 74,879 55,858 19,980 9,454 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات 2.1.1

 %2.66 2,503 96,650 94,147 17,442 14,323 البلديات 2.1.2

 %89.38 24,701 52,338 27,637 10,432 7,386 حساب الودائع 2.1.3

 %106.25 34,098 66,191 32,093 44,562 8,700 حسابات الغير االخرى 2.1.4

 %0.76- 36,261- 4,727,989 4,764,250 1,373,685 1,242,271 .  مجموع المبالغ المقبوضة3

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

قد تم احتسابها استناًدا للمعلومات  2013*** مالحظة: إن أرقام االيرادات من وفر موازنة المواصالت السلكية والالسلكية لشهر نيسان 
ا من قبل وزارة المال بعد األخذ في االعتبار الفارق بين األرقام التقديرية التي تم وضعه 29/7/2013الواردة من وزارة االتصاالت بتاريخ 

 وتلك الواردة من قبل وزارة االتصاالت عن الفترة ذاتها. 2013عن كل من شهري شباط وآذار 

 

 النفقات

ملي�ارات لي�رة مقاب�ل مبل�غ  7,003لغ إجمالي اإلنفاق (الموازنة والخزينة) لغاية شهر نيسان الفائت وب
، األمر الذي يعكس ارتفاعا في حج�م االنف�اق 2012مليارات ليرة خالل الفترة ذاتها من العام  6,409

 في المئة. 9.26مليار ليرة، أي ما نسبته نحو  593االجمالي قدره نحو 
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وفي التفاصيل، بلغ مجم�وع اإلنف�اق م�ن خ�ارج خدم�ة ال�دين الع�ام خ�الل األش�هر األربع�ة األول�ة م�ن 
ه�ا م�ن الع�ام المنص�رم، أي بزي�ادة إبّان الفترة عين 4,475مليار ليرة، فيما كان  5,134السنة الجارية 

 مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام. 659قدرها 

 

 2013-نيسان 2012-نيسان  
-لغاية نيسان

2012 
-لغاية نيسان

 النسبة الفرق 2013

             . عمليات الموازنة1

 %3.56 187,398 5,451,415 5,264,017 1,728,213 1,498,122 النفقات 1.2

 %7.59 252,802 3,582,918 3,330,116 1,032,223 839,673 نفقات عامة 1.2.1

 %1.50 16,174 1,092,211 1,076,037 229,860 260,504 منها مؤسسة كهرباء لبنان

منها نفقات على حساب موازنات  
 353,004 523,407 68,285 8,761 سابقة

-
170,403 -32.56% 

 %2.80- 51,658- 1,793,765 1,845,423 669,866 636,247 تسديد فوائد 1.2.2

 %1.18 13,799 1,181,078 1,167,279 386,155 353,368 فوائد ديون داخلية 1.2.2.1

 %9.65- 65,457- 612,687 678,144 283,711 282,879 فوائد ديون خارجية 1.2.2.2

 %15.54- 13,746- 74,732 88,478 26,124 22,202 تسديد اقساط ديون خارجية ** 1.2.3

             . عمليات الخزينة2

 %35.46 406,066 1,551,304 1,145,238 740,394 380,486 دفع 2.2

 %14.78- 8,894- 51,273 60,167 30,334 11,078 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات 2.2.1

 271,660 467,106 264,071 262,994 البلديات 2.2.2
-

195,446 -41.84% 

 %109.37 32,164 61,573 29,409 9,987 7,984 حساب الودائع 2.2.3

 %98.25 578,242 1,166,798 588,556 436,002 98,430 حسابات الغير االخرى 2.2.4

              

 %9.26 593,464 7,002,719 6,409,255 2,468,607 1,878,608 .  مجموع المبالغ المد فوعة4

 ارجية: تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع** تسديد اقساط ديون خ

  


