
  

  

  
  انخفاض في العجز االجمالي : آبحتىوضع المالية العامة 

   مليار ليرة714 بقيمة وارتفاع ملحوظ في الفائض األولي
  
  
  

ً انخفاضالفائت أظھرت نتائج المالية العامة لغاية شھر آب   في العجز اإلجمالي مقارنة مع الفترة ا
 714حو نب ارتفاعاً الفائض األولي   حين سجلفي،  مليار ليرة447 بقيمة 2009ذاتھا من العام  

  .نصرمليرة مليار عن العام الم
  

  العجز والفائض األولي
  

 الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة،  أن العجز اإلجمالي وأوضح بيان وزارة المال
أي ما ,  مليار ليرة2,330 ما قيمته جارية السنةبلغ لغاية آب من ال) ت الخزينةالموازنة وعمليا(

 447 مسجالً انخفاضاً قدره ، في المئة من إجمالي النفقات المحققة خالل ھذه الفترة21.42ته نسب
 مليار ليرة أي 2,777في حين بلغ العجز المحقق خالل الفترة نفسھا من العام الفائت , مليار ليرة
  . في المئة من إجمالي النفقات24.47ما نسبته 

 مليار 1,689ية نحو لجار لغاية شھر آب من السنة اتحققوبلغ الفائض األولي اإلجمالي الذي 
 714 حون بارتفاع قدره ،من مجمل مجموع النفقات% 15.52حو نعادل نسبته ت ما أي, ليرة

أي ما ، 2009 العام رة للفترة ذاتھا مني مليار ل975حو نمليار ليرة مقارنة مع فائض أولي قدره 
  .من مجمل مجموع النفقات% 8.59نسبته 

  

 :عن وضع المالية العامةملخص   
 2010- لغاية آب 2009- لغاية آب مليار ليرة

 إجمالي اإلنفاق 10,879 11,347

 اإلنفاق من خارج خدمة الدين*  6,860 7,595

 تسديد فوائد واقساط الدين   *  4,019 3,752

 إجمالي اإليرادات 8,549 8,570

 إجمالي العجز  2,330- 2,777-

 الفائض األولي 1,689 975

  .اإليرادات والنفقات الملحوظة في الموازنة ليست موزعة بالتساوي على جميع أشھر السنة: مالحظة
  ولذلك فإنه وعند تنفيذ الموازنة فإن مبالغ اإليرادات والنفقات المحققة في كل من حساب الموازنة

  .وحساب الخزينة قد تتقلب بين شھر وآخر وكذلك نسب العجز المحقق ومبالغه
  

  
  



  
  اإليرادات

  
,  مليار ليرة8,549 ما قيمته 2010حتى آب  الموازنة والخزينة المحصلة إجمالي إيراداتويلغ 

 في المئة مقارنة بما كانت عليه خالل العام 0.24و نسبته ليرة  مليار 21أي بانخفاض قدره 
نحو قدره فاضاً  أي انخةيراجالسنة  مليار ليرة في ال8,073 إيرادات الموازنة وسجلت. الفائت

  . في المئة0.56 مليار ليرة ونسبته 45
 2010-آب 2009-آب  

- لغاية آب
2009 

- لغاية آب
ال الفرق 2010

           عمليات الموازنة. 1

 % 45,165- 8,118,6008,073,435 863,371758,230  االيرادات1.1

 %0 882,588 6,130,9587,013,546 618,945683,857  االيرادات الضريبية1.1.1

 %9 119,811 1,763,3431,883,154 236,769243,912 منھا ايرادات الجمارك

 %6 225,582 1,951,1942,176,776 185,205196,092 منھا الضريبة على القيمة المضافة

 1,987,6421,059,889 244,42674,373  االيرادات غير الضريبية1.1.2
-

927,753 
-

8% 

            

           عمليات الخزينة. 2

 24,548 451,092475,640 38,22642,430  قبض2.1

 54,275 49,000103,275 3,7266,320 محجوزات/كفاالت/تأمينات/ امانات2.1.1

 31,723 173,372205,095 15,69917,633  البلديات2.1.2

 3,643 61,34664,989 6,9648,605  حساب الودائع2.1.3

 65,093- 167,374102,281 11,8379,872  حسابات الغير االخرى2.1.4

 % 20,617- 8,569,6928,549,075 901,597800,660 مجموع المبالغ المقبوضة.  3
  جمركية كرسوم االستھالك بھدف المقارنةاضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلھا من قبل االدارة ال

  
  النفقات

  
 مليار ليرة 10,879 ما قيمته 2010لغاية شھر آب ) الموازنة والخزينة(بلغ إجمالي اإلنفاق و

األمر الذي يعكس انخفاضا في حجم ,  مليار ليرة للفترة ذاتھا من العام الفائت11,347مقابل 
  . في المئة4.12أي ما نسبته نحو , رة مليار لي468  حوناالنفاق االجمالي قدره 

في األشھر الثمانية األولى وفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام خالل 
 للفترة ذاتھا من العام الماضي أي 7,595 مليار ليرة وذلك مقارنة مع 6,860 ما قيمته 2010من 

  .خارج خدمة الدين العام مليار ليرة في حجم اإلنفاق من 735بانخفاض قدره 
  
  
  
  
  
  
  



  
  

ال 2010- لغاية آب 2009- لغاية آب 2010-آب 2009-آب  

         عمليات الموازنة. 1

 912 9,928,437 9,897,525 989,0521,213,729  النفقات1.2

 5,909,804 6,145,617 614,635777,346  نفقات عامة1.2.1
-

813 

 1,126,007 1,712,695 54,62745,637 منھا مؤسسة كھرباء لبنان
-

688 

 477 524,241 478,764 1,8283,060 منھا نفقات على حساب موازنات  سابقة

 554 3,820,720 3,577,166 366,128418,279  تسديد فوائد1.2.2

 864 2,546,949 2,319,085 312,704365,117  فوائد ديون داخلية1.2.2.1

 690 1,273,771 1,258,081 53,42453,162 ** فوائد ديون خارجية 1.2.2.2

  تسديد اقساط ديون خارجية1.2.3
         
8,289  

       
18,104  

        
174,742  

        
197,913  71  

          

         مليات الخزينةع. 2

 950,373 1,449,079 103,506127,507  دفع2.2
-

706 

 64,196 489,359 13,5955,328 محجوزات/كفاالت/تأمينات/ امانات2.2.1
-

163 

 677 287,920 298,597 29,77915,302  البلديات2.2.2

 542 42,900 67,442 20,2554,193  حساب الودائع2.2.3

 324 555,357 593,681 39,877102,684  حسابات الغير االخرى2.2.4

          

 مجموع المبالغ المد فوعة.  4
 
1,092,558 

 
1,341,236  

 
11,346,604  

 
10,878,810  

-
794 

  ميسرة لتمويل المشاريعتتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية ال: تسديد اقساط ديون خارجية** 
  
  

 للمراجعة واالستفسار
  باسم الحاج
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