
 :2012نتائج المالية العامة في األشهر الثمانية األولى من 
 مليار ليرة 2,245 حتى آبالعجز 

 اً مليار 1,187 بلغ الفائض األوليو
 

في مليار ليرة  2,245نحو بلغ العجز اإلجمالي أن  2012أظهرت نتائج المالية العامة لغاية شهر آب 
 1,187 حولغاية آب المنصرم نالفائض األولي  بلغ، في حين 2012 األشهر الثمانية األولى من سنة

 .مليار ليرة

 

 العجز والفائض األولي
 

الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة،  أن العجز اإلجمالي (الموازنة  المال وأوضح بيان وزارة 
في  18.48أي ما نسبته  ،مليار ليرة 2,245 نحو من السنة الجاريةوعمليات الخزينة) بلغ لغاية آب 

في حين  ،مليار ليرة 773مسجالً ارتفاعاً قدره  ،المئة من إجمالي النفقات المحققة خالل هذه الفترة
في  13.51مليار ليرة أي ما نسبته  1,471بلغ العجز المحقق خالل الفترة نفسها من العام الفائت 

 المئة من إجمالي النفقات.
، أي ما تعادل مليار ليرة 1,187نحو  2012ر آب وبلغ الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق لغاية شه

مقارنة مع  ،مليار ليرة 1,082 نحوبانخفاض قدره و % من مجمل مجموع النفقات9.77نسبته نحو 
% من مجمل 20.83، أي 2011 من العام عينهالفترة في امليار لليرة  2,269 نحوفائض أولي قدره 
 مجموع النفقات.

 ملخص عن وضع المالية العامة:
 2012-لغاية آب 2011-لغاية آب مليار ليرة  

 12,149 10,893 إجمالي اإلنفاق
 8,717 7,153 * اإلنفاق من خارج خدمة الدين

 3,432 3,740 * تسديد فوائد واقساط الدين   
 9,904 9,422 إجمالي اإليرادات

 2,245- 1,471- إجمالي العجز 
 1,187 2,269 الفائض األولي

 ،عند تنفيذ الموازنةولذلك، أشهر السنة.  زنة ليست موزعة بالتساوي على كلاإليرادات والنفقات الملحوظة في الموامالحظة: 
فإن مبالغ اإليرادات والنفقات المحققة في كل من حساب الموازنة وحساب الخزينة قد تتقلب بين شهر وآخر وكذلك نسب العجز 

 المحقق ومبالغه.
 

 
 
 



 اإليرادات
 

بلغ   ثمانية أشهر من السنة الجاريةوأظهر ملخص الوضع المالي أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خالل 
مقارنة بما كانت عليه خالل العام  ،في المئة 5.12نسبته ومليار ليرة  482أي بارتفاع  قدره  ،ليرة اتمليار 9,904 نحو

 5.69ونسبته  اتمليار 509أي ارتفاعاً بلغ نحو  السنة الجارية،يار ليرة في مل 9,454إيرادات الموازنة  وسجلتالفائت. 
 ،في المئة 4.43مليار ليرة تقريبا أو  63في المئة. ويعود هذا التحسن إلى االرتفاع الذي شهدته ايرادات الجمارك بقيمة 

 المئة. في 5.29مليار ليرة أو  115وايرادات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة تقارب 
 

-لغاية آب 2012-آب 2011-آب  
2011 

-لغاية آب
 النسبة الفرق 2012

             . عمليات الموازنة1
 %5.69 509,374 9,453,741 8,944,367 837,937 848,423 االيرادات * 1.1

 %7.54 509,445 7,267,581 6,758,136 597,144 588,607 االيرادات الضريبية 1.1.1

 %10.51 330,770 3,478,416 3,147,646 235,243 214,738 ايرادات ضريبية مختلفةمنها 
 %4.43 63,186 1,489,982 1,426,796 180,563 168,817 منها ايرادات الجمارك

 %5.29 115,489 2,299,183 2,183,694 181,338 205,052 منها الضريبة على القيمة المضافة

 %0.00 71- 2,186,160 2,186,231 240,793 259,816 االيرادات غير الضريبية 1.1.2
 %1.68- 24,333- 1,424,859 1,449,192 164,172 195,877 منها ايرادات االتصاالت  ***

             . عمليات الخزينة2
 %5.67- 27,059- 450,268 477,327 46,798 36,848 قبض 2.1

 %92.56 64,492 134,169 69,677 15,155 6,948 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات 2.1.1
 %3.82 7,517 204,202 196,685 15,509 14,950 البلديات 2.1.2

- 18,554- 52,680 71,234 8,531 8,348 حساب الودائع 2.1.3
26.05% 

- 80,514- 59,217 139,731 7,603 6,602 حسابات الغير االخرى 2.1.4
57.62% 

 %5.12 482,315 9,904,009 9,421,694 884,735 885,271 .  مجموع المبالغ المقبوضة3

 * اضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنة       
 حسب التحويالت الفعلية الى حساب الخزينة.االتصاالت وليس ببحسب تقديرات وزارة *** مالحظة: إن أرقام ايرادات االتصاالت المعتمدة هي  

 

 
 
 
 



 
 

 

 

-لغاية آب 2012-آب 2011-آب  
2011 

-لغاية آب
 النسبة الفرق 2012

             . عمليات الموازنة1
 %2.37- 241,366- 9,960,541 10,201,907 1,015,229 1,110,204 النفقات 1.2

 %1.04 67,282 6,528,742 6,461,460 749,095 728,386 نفقات عامة 1.2.1

 %61.88 830,097 2,171,663 1,341,566 306,042 197,292 منها مؤسسة كهرباء لبنان
منها نفقات على حساب موازنات  

 %41.82- 382,131- 531,587 913,718 694 1,717 سابقة

 %8.04- 284,826- 3,258,165 3,542,991 251,877 366,136 تسديد فوائد 1.2.2

 %7.55- 172,833- 2,117,110 2,289,943 208,571 267,368 فوائد ديون داخلية 1.2.2.1

 %8.94- 111,993- 1,141,055 1,253,048 43,306 98,768 فوائد ديون خارجية 1.2.2.2

 %12.06- 23,822- 173,634 197,456 14,257 15,682 تسديد اقساط ديون خارجية ** 1.2.3

             . عمليات الخزينة2

 %216.56 1,497,077 2,188,362 691,285 352,448 43,287 دفع 2.2
2.2.1 

 %40.90 21,691 74,726 53,035 455 3,171 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات

 %135.50 317,140 551,189 234,049 3,643 227 البلديات 2.2.2

 %22.96 13,055 69,918 56,863 21,540 2,908 حساب الودائع 2.2.3

 %329.71 1,145,191 1,492,529 347,338 326,810 36,981 حسابات الغير االخرى 2.2.4

              

 %11.53 1,255,711 12,148,903 10,893,192 1,367,677 1,153,491 .  مجموع المبالغ المد فوعة4

 اقساط ديون خارجية: تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع** تسديد 
    

 النفقات
 
مليار ليرة  10,893مقابل  ، فيمليار ليرة 12,149 نحو 2012بلغ إجمالي اإلنفاق (الموازنة والخزينة) لغاية شهر آب و

أي ما  ،مليار ليرة 1,256  نحواألمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم االنفاق االجمالي قدره  ،للفترة ذاتها من العام الفائت
 في المئة. 11.53نسبته نحو 

مليار  8,717 ثمانية أشهر من السنة الجارية نحووفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام خالل 
مليار ليرة في حجم  1,564أي بزيادة قدرها  المنصرم،رة ذاتها من العام لفتخالل ا 7,153ليرة وذلك مقارنة مع مبلغ 

 اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام.


