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 مليار ليرة عن 858العجز انخفض : نتائج المالية العامة حتى آب

2010  
 ملياراً عما كان عليه في العام 580والفائض األولي ارتفع بنحو 

  الفائت
 
 

 فــي  مليــار ليــرة858 انخفاضــًا قــدره 2011أظهــرت نتــائج الماليــة العامــة لغايــة شــهر آب مــن العــام 
العجز اإلجمالي مقارنة مع ما كان عليه في الفترة نفسها مـن العـام المنـصرم، فـي حينـي سـّجل ارتفـاع 

  .2010 مليار ليرة عما كان عليه في األشهر الثمانية المقارنة من 580في الفائض األولي بنحو 

  

 العجز والفائض األولي

الموازنــة (الخزينــة،  أن العجــز اإلجمــالي وأوضــح بيــان وزارة الماليــة الــذي يلخــص عمليــات الموازنــة و 
 في المئة 13.51 مليار ليرة، أي ما نسبته 1,471بلغ لغاية آب من العام الجاري ) وعمليات الخزينة

 مليــار ليــرة، مقارنــة مــع 858مــن إجمــالي النفقــات المحققــة خــالل هــذه الفتــرة، مــسجًال انخفاضــًا قــدره 
 مليــار ليــرة أي مــا 2,330لعجــز المحقــق خــالل تلــك الفتــرة ، اذ كــان ا2010الفتــرة ذاتهــا مــن العــام  

 . في المئة من إجمالي النفقات21.42نسبته 

 مليـار ليـرة، 2,269وبلغ الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق لغاية شهر آب من السنة الجارية نحو 
ن الفـائض  مليـار ليـرة عـ580من مجمل مجمـوع النفقـات وبارتفـاع قـدره نحـو % 20.83أي ما نسبته 

 مليــــار، أي مــــا نــــسبته 1,689األولــــي المــــسجل فــــي الفتــــرة نفــــسها مــــن العــــام المنــــصرم، والــــذي بلــــغ 
  .من مجمل مجموع النفقات% 15.52



   :ملخص عن وضع المالية العامة
 2011- لغاية آب 2010- لغاية آب مليار ليرة

 10,893 10,879 إجمالي اإلنفاق

 7,153 6,860 اإلنفاق من خارج خدمة الدين* 

 3,740 4,019 تسديد فوائد واقساط الدين   * 

 9,422 8,549 إجمالي اإليرادات

 1,471- 2,330- إجمالي العجز 

 2,269 1,689 الفائض األولي

  .اإليرادات والنفقات الملحوظة في الموازنة ليست موزعة بالتساوي على كل أشھر السنة: مالحظة

  

  

  

  

 اإليرادات

 مليـار 9,422ات الموازنة والخزينة المحصلة حتى الشهر الثامن من الـسنة الجاريـة وبلغ إجمالي إيراد
 فـي المئـة مقارنـة بمـا كانـت عليـه خـالل العـام 10.21 مليـار ليـرة ونـسبته 873ليرة، أي بارتفـاع قـدره 

 مليـار ليـرة 871 أي بارتفاع بلغ نحو 2011 مليار ليرة في 8,944وسجلت إيرادات الموازنة . الفائت
 . في المئة عما كانت في الفترة المقارنة من العام المنصرم10.79ونسبته 

 تمثل تقـديرات وزارة االتـصاالت، علمـا أنهـا لـم تحـول بعـد إلـى  2011تجدر اإلشارة إلى أن أرقام سنة 
 فيمثل المبلغ الفعلـي الـذي حولتـه 2010أما الرقم المدرج في العام . حساب الخزينة في مصرف لبنان

  .االتصاالت إلى وزارة المالوزارة 

  

  

  

  

 



 النسبة الفرق 2011- لغاية آب 2010- لغاية آب 2011-آب 2010-آب  

             عمليات الموازنة. 1

 %10.79 870,932 8,944,367 8,073,435 848,423 758,230 * االيرادات 1.1

 %3.64- 255,410- 6,758,136 7,013,546 588,607 683,857  االيرادات الضريبية1.1.1

 %6.57 194,030 3,147,646 2,953,616 214,738 243,853 منھا ايرادات ضريبية مختلفة

 منھا ايرادات الجمارك
243,912 168,817 1,883,154 1,426,796 -456,358 

-24.23% 

 %0.32 6,918 2,183,694 2,176,776 205,052 196,092 منھا الضريبة على القيمة المضافة

 %106.27 1,126,342 2,186,231 1,059,889 259,816 74,373 يرادات غير الضريبية اال1.1.2

 %337.76 1,118,142 1,449,192 331,050 195,877 0 ***منھا ايرادات االتصاالت  

             عمليات الخزينة. 2

 %0.35 1,687 477,327 475,640 36,848 42,430  قبض2.1

 %32.53- 33,598- 69,677 103,275 6,948 6,320 محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات 2.1.1

 %4.10- 8,410- 196,685 205,095 14,950 17,633  البلديات2.1.2

 %9.61 6,245 71,234 64,989 8,348 8,605  حساب الودائع2.1.3

 %36.61 37,450 139,731 102,281 6,602 9,872  حسابات الغير االخرى2.1.4

 %10.21 872,619 9,421,694 8,549,075 885,271 800,660 مجموع المبالغ المقبوضة.  3

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

  فيمثل 2010عام في الأما الرقم المدرج . تصاالت، علما أنھا لم تحول بعد إلى  حساب الخزينة في مصرف لبنان تمثل تقديرات وزارة اال2011سنة إن أرقام : مالحظة*** 

      .زارة االتصاالت إلى وزارة المال     المبلغ الفعلي الذي حولته و
 

  

 النفقات

 مليار ليـرة مقابـل 10,893لغاية شهر آب من السنة الجارية ) الموازنة والخزينة(وبلغ إجمالي اإلنفاق 
 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام الفائت، األمر الذي يعكس ارتفاعا طفيفًا فـي حجـم 10,879مبلغ 

   . في المئة0.13 مليار ليرة، أي ما نسبته نحو 14االنفاق االجمالي قدره نحو 

 .رة مليار لي216والجدير بالذكر إن ارتفاع اإلنفاق على كهرباء لبنان بلغ نحو 

وفــي التفاصــيل، بلــغ مجمــوع اإلنفــاق مــن خــارج خدمــة الــدين العــام خــالل األشــهر الثمانيــة مــن الــسنة 
 فـــي الفتـــرة ذاتهـــا مـــن العـــام الفائـــت، أي 6,860 مليـــار ليـــرة، وذلـــك مقارنـــة مـــع مبلــغ 7,153الجاريــة 

 . مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام293بزيادة قدرها 



 النسبة الفرق 2011- لغاية آب 2010- لغاية آب 2011-آب 2010-آب  

             عمليات الموازنة. 1

 %2.75 273,470 10,201,907 9,928,437 1,110,204 1,213,729  النفقات1.2

 %9.33 551,657 6,461,460 5,909,803 728,386 777,345  نفقات عامة1.2.1

 %19.14 215,559 1,341,566 1,126,007 197,292 45,637 منھا مؤسسة كھرباء لبنان

 %74.29 389,477 913,718 524,241 1,717 3,060 منھا نفقات على حساب موازنات  سابقة

 %7.27- 277,730- 3,542,991 3,820,721 366,136 418,280  تسديد فوائد1.2.2

 %10.09- 257,006- 2,289,943 2,546,949 267,368 365,117  فوائد ديون داخلية1.2.2.1

 %1.63- 20,724- 1,253,048 1,273,772 98,768 53,163  فوائد ديون خارجية1.2.2.2

 %0.23- 457- 197,456 197,913 15,682 18,104 ** تسديد اقساط ديون خارجية 1.2.3

             عمليات الخزينة. 2

 %27.26- 259,088- 691,285 950,373 43,287 127,507  دفع2.2

 %17.39- 11,161- 53,035 64,196 3,171 5,328 محجوزات/كفاالت/تأمينات/ امانات2.2.1

 %18.71- 53,871- 234,049 287,920 227 15,302  البلديات2.2.2

 %32.55 13,963 56,863 42,900 2,908 4,193  حساب الودائع2.2.3

 %37.46- 208,019- 347,338 555,357 36,981 102,684  حسابات الغير االخرى2.2.4

              

 %0.13 14,382 10,893,192 10,878,810 1,153,491 1,341,236 مجموع المبالغ المد فوعة.  4
 تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع: تسديد اقساط ديون خارجية** 
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