
  

   مليار ليرة 57 انخفض 2010العجز في 

   ملياراً 188 والفائض األولي زاد
 انخفاضاً في العجز اإلجمالي 2010أظھرت نتائج المالية العامة لغاية شھر كانون األول من العام 

 .  مليار ليرة188  في الفائض األولي نحوازدياداً ، و2009 مليار ليرة مقارنة مع العام  57بقيمة 

  العجز والفائض األولي

الموازنة (لموازنة والخزينة، أن العجز اإلجمالي وأوضح بيان وزارة المال الذي يلخص عمليات ا
 مليار ليرة، أي ما نسبته 4,405 نحو 2010بلغ لغاية كانون األول من العام ) وعمليات الخزينة

 مليار ليرة، 57 في المئة من إجمالي النفقات المحققة خالل ھذه الفترة، مسجالً انخفاضاً قدره 25.78
 مليار ليرة أي ما نسبته 4,462الفترة نفسھا من العام الفائت في حين بلغ العجز المحقق خالل 

 . في المئة من إجمالي النفقات25.99

 1,813وبلغ الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق لغاية شھر كانون األول من السنة المنصرمة نحو 
 مليار 188 في المئة من مجمل مجموع النفقات، وبارتفاع قدره نحو 10.61مليار ليرة، اي نحو 

، أي ما نسبته 2009 مليار لليرة للفترة ذاتھا من العام 1,625ليرة، مقارنة مع فائض أولي قدره نحو 
  .من مجمل مجموع النفقات% 9.46

 :ملخص عن وضع المالية العامة  
 مليار ليرة 2010 2009

 إجمالي اإلنفاق 17,089 17,167

 اإلنفاق من خارج خدمة الدين*  10,871 11,080

 تسديد فوائد واقساط الدين   *  6,218 6,087

 إجمالي اإليرادات 12,684 12,705

 إجمالي العجز  4,405- 4,462-

 الفائض األولي 1,813 1,625

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



  

 اإليرادات

 12,684  بلغ ما قيمته 2010وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة حتى كانون األول 
 في المئة عما كانت عليه خالل العام 0.16يار ليرة ونسبته  مل21مليار ليرة، أي بانخفاض قدره 

 18 أي بانخفاض بلغ نحو 2010 مليار ليرة في العام 12,018وسجلت إيرادات الموازنة . الفائت
 . في المئة0.15مليار ونسبته 

 

  Dec-09 Dec-10 
لغاية كانون 

 2009- األول
لغاية كانون 

الن الفرق 2010- األول

           لموازنةعمليات ا. 1

 %5 17,981- 12,018,493 1,026,6041,446,62812,036,474  االيرادات1.1

 %5 1,008,528 9,975,833 694,245708,0838,967,305  االيرادات الضريبية1.1.1

 %8 137,886 2,801,730 225,121217,4242,663,844 منھا ايرادات الجمارك

 %4 304,435 3,193,037 184,980194,4392,888,602  على القيمة المضافةمنھا الضريبة

 2,042,660 332,359738,5453,069,169  االيرادات غير الضريبية1.1.2
-

1,026,509 
-

5% 

            

           عمليات الخزينة. 2

 2,971- 665,830 44,17556,043668,801  قبض2.1

 59,917 143,948 5,66611,05384,031 محجوزات/كفاالت/تأمينات/ امانات2.1.1

 29,930 269,334 18,80217,232239,404  البلديات2.1.2

 10,517 104,273 9,1109,19893,756  حساب الودائع2.1.3

 103,335- 148,275 10,59718,560251,610  حسابات الغير االخرى2.1.4

 %6 20,952- 12,684,323 1,070,7791,502,67112,705,275 مجموع المبالغ المقبوضة.  3
 المقارنة بھدف االستھالك كرسوم الجمركية االدارة قبل من تحصيلھا يجري التي الرسوم تلك الجمركية االيرادات مبلغ الى اضيف* 

 

 النفقات

 

 17,089 ما قيمته 2010ة شھر كانون األول من العام لغاي) الموازنة والخزينة(بلغ إجمالي اإلنفاق 
، األمر الذي يعكس انخفاضاً في 2009 مليار ليرة للفترة ذاتھا من العام 17,167مليار ليرة مقابل 

 . في المئة0.46 مليار ليرة، أي ما نسبته نحو 78حجم االنفاق االجمالي قدره نحو 



 ما 2010دمة الدين العام خالل ھذه الفترة من العام وفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خ
 أي بانخفاض 2009 للفترة ذاتھا من العام 11,080 مليار ليرة وذلك مقارنة مع مبلغ 10,871قيمته 
 . مليارات ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام209قدره 

ات ليرة مقارنة بما كانت عليه في العام  مليار109ارتفاع في قيمة تسديد فوائد الديون  بنحو  وسجل 
 .2009 مليار ليرة مقارنة مع 22ارتفاع في قيمة تسديد اقساط ديون خارجية بنحو  ، وكذلك2009

  Dec-09 Dec-10 
لغاية كانون 

 2009- األول
لغاية كانون 

النسبة الفرق 2010- األول

           عمليات الموازنة. 1

 %0.38 57,772- 15,229,200 1,540,2861,389,61715,286,972  النفقات1.2

 9,011,562 876,160880,8539,200,165  نفقات عامة1.2.1
-

188,603 2.05% 

 1,797,294 201,670199,4522,258,533 منھا مؤسسة كھرباء لبنان
-

461,239 
-

0.42% 

 %6.00 161,529 782,763 135,549254,036621,234 منھا نفقات على حساب موازنات  سابقة

 %1.89 109,245 5,893,299 622,624486,0045,784,054  تسديد فوائد1.2.2

 %2.71 99,401 3,762,616 485,895346,2343,663,215  فوائد ديون داخلية1.2.2.1

 %0.46 9,844 2,130,683 136,729139,7702,120,839 ** فوائد ديون خارجية 1.2.2.2

 0713. 21586 324339 4150222760302753 يد اقساط ديون خارجية تسد1.2.3

            

           عمليات الخزينة. 2

 %1.08 20,392- 1,859,896 85,923206,0901,880,288  دفع2.2
2.2.1 

 98,396 24,5248,952491,209- محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات
-

392,813 
-

9.97% 

 %0.89 277,893 734,301 3,860144,918456,408 لبلديات ا2.2.2

 %9.00 17,034 106,695 11,18721,21589,661  حساب الودائع2.2.3

 %9.19 77,494 920,504 95,40031,005843,010  حسابات الغير االخرى2.2.4

            

 %0.46 78,164- 17,089,096 1,626,2091,595,70717,167,260 مجموع المبالغ المد فوعة.  4
  المشاريع لتمويل الميسرة الخارجية القروض اقساط تسديد تتضمن: خارجية ديون اقساط تسديد** 

  للمراجعة واالستفسار

  باسم الحاج

03724214 


