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 المكتب اإلعالمي  
 28/2/2012بيروت في   

 
 :2010مقارنة مع  2011وضع المالية العامة لغاية كانون األول 

 اً مليار 650األولي زاد الفائض ومليار ليرة  833العجز انخفض 
  

ف�ي العج�ز اإلجم�الي  اً انخفاض� 2011أظهرت نتائج المالية العامة لغاية ش�هر ك�انون األول م�ن الع�ام 
 .مليار ليرة 650 حونع الفائض األولي بارتف، في حين 2010مليار ليرة مقارنة مع العام   833بقيمة 

 

 العجز والفائض األولي

 

الموازن�ة (الذي يلخص عملي�ات الموازن�ة والخزين�ة،  أن العج�ز اإلجم�الي  المالوأوضح بيان وزارة 
أي م��ا نس��بته  ،ملي��ار لي��رة 3,530 نح��و 2011بل��غ لغاي��ة ك��انون األول م��ن الع��ام ) وعملي��ات الخزين��ة

ملي�ار  833مس�جالً انخفاض�اً ق�دره  ،في المئ�ة م�ن إجم�الي النفق�ات المحقق�ة خ�الل ه�ذه الفت�رة 20.05
ملي�ار لي�رة أي م�ا  4,363 نح�و 2010في حين بلغ العجز المحقق خالل الفترة نفس�ها م�ن الع�ام  ،ليرة

 .في المئة من إجمالي النفقات 25.59نسبته 

أي  ،مليار ليرة 2,505نحو  2011ض األولي اإلجمالي الذي تحقق لغاية شهر كانون األول وبلغ الفائ
مليار ليرة مقارنة مع  650 حونبارتفاع قدره ومن مجمل مجموع النفقات % 14.23 حوننسبته ما ما 

م�ن % 10.88أي م�ا نس�بته ، 2010 مليار لليرة للفترة ذاته�ا م�ن الع�ام 1,855 حونفائض أولي قدره 
 .جمل مجموع النفقاتم
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 :ملخص عن وضع المالية العامة
-ولاأللغاية كانون  مليار ليرة  

2010 
-ولاأللغاية كانون 
2011 

 17,600 17,047 إجمالي اإلنفاق
 11,566 10,829 اإلنفاق من خارج خدمة الدين* 
 6,034 6,218 تسديد فوائد واقساط الدين   * 

 14,070 12,684 إجمالي اإليرادات
 3,530- 4,363- إجمالي العجز 
 2,505 1,855 الفائض األولي

ولذلك فإنه وعند   .أشهر السنة كلاإليرادات والنفقات الملحوظة في الموازنة ليست موزعة بالتساوي على : مالحظة
قد تتقلب بين شهر وحساب الخزينة   فإن مبالغ اإليرادات والنفقات المحققة في كل من حساب الموازنة ،تنفيذ الموازنة

 وآخر وكذلك نسب العجز المحقق ومبالغه

 

 

 اإليرادات

أي  ،ملي��ار لي��رة 14,070 نح��و 2011إجم��الي إي��رادات الموازن��ة والخزين��ة المحص��لة خ��الل  وبل��غ
. 2010مقارنة بما كانت عليه خ�الل الع�ام  ،في المئة 10.93مليار ليرة ونسبته  1,386بارتفاع قدره 

ملي�ار لي�رة  1,334أي ارتفاع�اً بل�غ نح�و  2011ملي�ار لي�رة ف�ي  13,353ازن�ة إي�رادات المو وسجلت
 . في المئة 11.1ونسبته 

ملي���ون لي��رة يمث���ل كام���ل التحص��يالت الفعلي���ة ل���وزارة  2.261.250تج��در اإلش���ارة إل��ى أن مبل���غ و
ن�ة إل�ى حس�اب الخزي. ل.مليون ل 1,959,750علما أنه تم تحويل مبلغ  ،2011االتصاالت عن العام 

 س��نةف��ي ش��هر ك�انون الث��اني م��ن . ل.ملي�ون ل 301,500ومبل��غ  2011ف�ي مص��رف لبن��ان ف�ي الع��ام 
2012. 
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كانون 

-ولاأل
2010 

كانون 
-ولاأل

2011 

لغاية كانون 
 2010-ولاأل

لغاية كانون 
 النسبة الفرق 2011-ولاأل

             عمليات الموازنة. 1
 %11.10 1,334,280 13,352,773 12,018,493 1,245,733 1,446,628 *االيرادات  1.1

 %0.91- 91,160- 9,884,673 9,975,833 757,255 708,083 االيرادات الضريبية 1.1.1
منها ايرادات ضريبية 

 %10.68 425,207 4,406,273 3,981,066 353,460 296,220 مختلفة
 %22.24- 623,052- 2,178,678 2,801,730 180,967 217,424 منها ايرادات الجمارك

منها الضريبة على القيمة 
 %3.34 106,685 3,299,722 3,193,037 222,828 194,439 المضافة

 %69.78 1,425,440 3,468,100 2,042,660 488,478 738,545 االيرادات غير الضريبية 1.1.2
منها ايرادات االتصاالت  

*** 626,000 269,338 957,050 2,261,250 1,304,200 136.27% 
              

             عمليات الخزينة. 2
 %7.78 51,818 717,648 665,830 93,661 56,043 قبض 2.1

2.1.1 
 %3.75- 5,401- 138,547 143,948 37,442 11,053 محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات

 %3.20- 8,620- 260,714 269,334 17,827 17,232 البلديات 2.1.2
 %1.42 1,477 105,750 104,273 8,840 9,198 حساب الودائع 2.1.3
 %43.41 64,362 212,637 148,275 29,552 18,560 حسابات الغير االخرى 2.1.4

 %10.93 1,386,098 14,070,421 12,684,323 1,339,394 1,502,671 مجموع المبالغ المقبوضة.  3
سوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك اضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الر* 

 بهدف المقارنة

؛ 2011مليون ليرة كامل التحصيالت الفعلية لوزارة االتصاالت عن العام  2.261.250يمثل مبلغ :  مالحظة*** 
و مبلغ  2011ام إلى حساب الخزينة في مصرف لبنان في الع. ل.مليون ل 1,959,750علما أنه تم تحويل مبلغ 

 .2012في شهر كانون الثاني من العام . ل.مليون ل 301,500
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 النفقات

 ،مليار ليرة 17,600 نحو 2011لغاية شهر كانون األول ) الموازنة والخزينة(بلغ إجمالي اإلنفاق و
م األمر الذي يعكس ارتفاعا في حج ،2010مليار ليرة للفترة ذاتها من العام  17,047مقابل مبلغ 

 . في المئة 3.24أي ما نسبته نحو  ،مليار ليرة 553 حوناالنفاق االجمالي قدره 

 11,566 نحو 2011وفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام خالل العام 
أي بزيادة قدرها  ،2010مليار ليرة للفترة ذاتها من العام  10,829مليار ليرة وذلك مقارنة مع مبلغ 

 .مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام 737

  
كانون 

-ولاأل
2010 

كانون 
-ولاأل

2011 

لغاية كانون 
 2010-ولاأل

لغاية كانون 
 النسبة الفرق 2011-ولاأل

             عمليات الموازنة. 1
 %5.50 835,358 16,022,347 15,186,989 1,594,558 1,347,406 النفقات 1.2

 %11.36 1,018,780 9,988,131 8,969,351 1,115,062 838,642 نفقات عامة 1.2.1
 %46.09 828,421 2,625,715 1,797,294 277,964 199,452 منها مؤسسة كهرباء لبنان

منها نفقات على حساب 
 %53.16 416,127 1,198,890 782,763 280,348 254,036 موازنات  سابقة

 %4.05- 238,500- 5,654,799 5,893,299 429,405 486,004 تسديد فوائد 1.2.2
 %5.59- 210,380- 3,552,236 3,762,616 315,968 346,234 فوائد ديون داخلية 1.2.2.1
فوائد ديون  1.2.2.2

 %1.32- 28,120- 2,102,563 2,130,683 113,437 139,770 خارجية
تسديد اقساط ديون  1.2.3

 0.1698 55078 379417 324339 50091 22760 **خارجية 
             عمليات الخزينة. 2

 282,234- 1,577,662 1,859,896 334,904 206,090 دفع 2.2
-

15.17% 
2.2.1 

 %6.77- 6,657- 91,739 98,396 17,605 8,952 محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات

 365,971- 368,330 734,301 71,947 144,918 البلديات 2.2.2
-

49.84% 
 %7.13- 7,609- 99,086 106,695 11,586 21,215 حساب الودائع 2.2.3
 %10.65 98,003 1,018,507 920,504 233,766 31,005 حسابات الغير االخرى 2.2.4

              
 %3.24 553,124 17,600,009 17,046,885 1,929,462 1,553,496 مجموع المبالغ المد فوعة.  4

   تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع: جيةتسديد اقساط ديون خار** 


