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 المكتب اإلعالمي  
 23/10/2013بيروت في   
 

 :آبوضع المالية العامة لغاية 
 مليار ليرة 3,952العجز اإلجمالي 

 

األولى  الثمانيةفي األشهر  العجز اإلجمالي بلغالفائت أن آب أظهرت نتائج المالية العامة لغاية شهر 
 مليار ليرة. 428 حوناألولي  ، في حين بلغ العجزمليار ليرة 3,952 نحو من السنة الجارية

 
 العجز والفائض األولي

 

الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة،  أن العجز اإلجمالي (الموازنة  وأوضح بيان وزارة المال
في  28.96أي ما نسبته  ،مليار ليرة 3,952 نحو سنة الجاريةمن الآب  وعمليات الخزينة) بلغ لغاية

عما كان  مليار ليرة 1,707المئة من إجمالي النفقات المحققة خالل هذه الفترة مسجالً ارتفاعاً قدره 
بلغ العجز المحقق خالل الفترة نفسها من العام الفائت ، إذ 2012عليه في األشهر الثمانية األولى من 

 إجمالي النفقات. في المئة من 18.48مليار ليرة أي ما نسبته  2,245

 إذ الفترة المقارنة من العام الفائت،مليار ليرة عن  1,615 حونانخفاض في الفائض األولي بوسّجل 
 تقاربأي ما الفائت، مليار ليرة لغاية شهر آب  428 حونعجز أولي بلغ  خالل السنة الجارية تحقق

مليار  1,187حو نولي بلغ األفائض ال في حين كان ،من مجمل مجموع النفقات في المئة 3.14نسبته 
 % من مجمل مجموع النفقات.9.77، أي ما نسبته نصرملفترة نفسها من العام المفي اليرة 
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 :ملخص عن وضع المالية العامة
 2013-لغاية آب 2012-لغاية آب مليار ليرة

 13,647 12,149 إجمالي اإلنفاق
 10,124 8,717 * اإلنفاق من خارج خدمة الدين
 3,524 3,432 * تسديد فوائد واقساط الدين   

 9,695 9,904 إجمالي اإليرادات
 3,952- 2,245- إجمالي العجز 
 428- 1,187 الفائض األولي

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

 

 

 اإليرادات

 بلغ  حتى آب الفائت، المحصلة والخزينة الموازنة إيرادات إجمالي أن المالي الوضع ملخص وأظهر
في المئة مقارنة بما كانت  2.11مليار ليرة ونسبته  209أي بانخفاض قدره  ،مليار ليرة 9,695 نحو

 .الفائت العاماألشهر الثمانية األولى من  خاللهذه اإليرادت عليه 
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 النسبة الفرق 2013-لغاية آب 2012-لغاية آب 2013-آب 2012-آب  

             . عمليات الموازنة1

 9,110,881 9,453,741 865,765 837,937 االيرادات * 1.1
-

342,860 -3.63% 
 %1.21- 87,965- 7,179,616 7,267,581 655,693 597,144 االيرادات الضريبية 1.1.1

 %1.26- 43,907- 3,434,509 3,478,416 254,144 235,243 منها ايرادات ضريبية مختلفة
 %2.80- 41,770- 1,448,212 1,489,982 187,130 180,563 منها ايرادات الجمارك

منها الضريبة على القيمة 
 %0.10- 2,288- 2,296,895 2,299,183 214,419 181,338 المضافة

 1,931,265 2,186,160 210,072 240,793 االيرادات غير الضريبية 1.1.2
-

254,895 -11.66% 

- 1,208,430 1,424,859 139,546 164,172 منها ايرادات االتصاالت  ***
216,429 -15.19% 

              
             . عمليات الخزينة2

 %29.83 134,311 584,579 450,268 58,229 46,798 قبض 2.1
2.1.1 

 %5.02 6,741 140,910 134,169 23,671 15,155 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات
 %2.36 4,823 209,025 204,202 16,258 15,509 البلديات 2.1.2
 %65.88 34,704 87,384 52,680 7,155 8,531 حساب الودائع 2.1.3
 %148.68 88,043 147,260 59,217 11,145 7,603 حسابات الغير االخرى 2.1.4

              

 9,695,460 9,904,009 923,994 884,735 .  مجموع المبالغ المقبوضة3
-

208,549 -2.11% 
 المقارنة بهدف االستهالك كرسوم الجمركية االدارة قبل من تحصيلها يجري التي الرسوم تلك الجمركية االيرادات مبلغ الى تاضيف* 

 للمعلومات استناًدا تحديدها تم قد 2013 تموز لشهر والالسلكية السلكية المواصالت موازنة وفر من االيرادات أرقام إن: مالحظة*** 
 .االتصاالت وزارة من الواردة

 

 النفقات

مليار ليرة مقابل مبلغ  13,647  نحو  الفائتبلغ إجمالي اإلنفاق (الموازنة والخزينة) لغاية شهر آب و
األمر الذي يعكس ارتفاعاً في حجم االنفاق  ،الفائت العام من إياها لفترةخالل ا ليرةمليار  12,149
 في المئة. 12.33أي ما نسبته نحو  ،مليار ليرة 1,498  نحو قدرهاالجمالي 
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األشهر الثمانية األولى من  خاللوفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام 
 العام من اعينه فترةفي ال  8,717وذلك مقارنة مع مبلغ  ،مليار ليرة 10,124 نحو السنة الجارية

 مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام. 1,407 قدرها بزيادة أي ،2012

 

 النسبة الفرق 2013-لغاية آب 2012-لغاية آب 2013-آب 2012-آب  

             . عمليات الموازنة1
 %9.98 994,288 10,954,829 9,960,541 1,448,753 1,015,229 النفقات 1.2

 %13.82 902,471 7,431,213 6,528,742 1,194,371 749,095 نفقات عامة 1.2.1
 %4.79 104,101 2,275,764 2,171,663 446,686 306,042 منها مؤسسة كهرباء لبنان

منها نفقات على حساب موازنات  
 78,312- 453,275 531,587 1,227 694 سابقة

-
14.73% 

 %3.07 100,181 3,358,346 3,258,165 240,146 251,877 تسديد فوائد 1.2.2
 %3.13- 66,189- 2,050,921 2,117,110 198,107 208,571 فوائد ديون داخلية 1.2.2.1
 %14.58 166,370 1,307,425 1,141,055 42,039 43,306 فوائد ديون خارجية 1.2.2.2

 %4.82- 8,364- 165,270 173,634 14,236 14,257 تسديد اقساط ديون خارجية ** 1.2.3
             . عمليات الخزينة2

 %23.04 504,175 2,692,537 2,188,362 306,523 352,448 دفع 2.2
2.2.1 

 %30.88 23,078 97,804 74,726 8,273 455 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات
 %6.23- 34,357- 516,832 551,189 152,487 3,643 البلديات 2.2.2
 %69.30 48,451 118,369 69,918 10,335 21,540 حساب الودائع 2.2.3
 %31.29 467,003 1,959,532 1,492,529 135,428 326,810 حسابات الغير االخرى 2.2.4

              
 %12.33 1,498,463 13,647,366 12,148,903 1,755,276 1,367,677 .  مجموع المبالغ المد فوعة4

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

 


