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 المكتب اإلعالمي  
 11/3/2013بيروت في   

 
 2011عن مليار ليرة  72 زادت  الجمارك ايرادات

 : 2012نتائج المالية العامة في 
 ليرة  مليار 5,918العجز اإلجمالي بلغ 
 

 

 5,918بلغ  العجز اإلجماليأن   2012من العام  كانون األولأظهرت نتائج المالية العامة لغاية شهر 
 .مليار ليرة 166 قيمةعجز أولي ب، في حين سّجل ليرة مليار

 

 األولي والفائض العجز
 

 الموازن�ة( اإلجم�الي العج�ز أن  والخزين�ة، الموازن�ة عملي�ات يلخص الذي المال وزارة بيان وأوضح
 ف�ي 29.47 نس�بته م�ا أي ،لي�رة ملي�ار  5,918 نحو 2012 األول كانون لغاية بلغ) الخزينة وعمليات

 بل�غ ، إذلي�رة ملي�ار 2,388 ق�دره ارتفاع�اً  مس�جالً  ،الفت�رة ه�ذه خالل المحققة النفقات إجمالي من المئة
  20.05 نس�بته ما أي ،ليرة مليار  3,530 نحو 2011عن العام  من نفسها الفترة خالل المحقق العجز

 .النفقات إجمالي من المئة في

أي ، لي�رة ملي�ار 166 نح�و 2012 األول ك�انون ش�هر لغاي�ة تحق�ق ال�ذي اإلجمالي األولي العجز وبلغ
، ح�ين 2011ع�ن الع�ام مليار لي�رة  2,670وبانخفاض قدره  % من مجمل مجموع النفقات0.82 نحو
 % من مجمل مجموع النفقات.14.23أي ما نسبته ، ليرة مليار 2,505 حون ولياأل فائضال بلغ
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 :العامة المالية وضع عن ملخص

 2012-لغاية كانون األول 2011-كانون األوللغاية  مليار ليرة

 20,081 17,600 إجمالي اإلنفاق
 14,329 11,566 * اإلنفاق من خارج خدمة الدين
 5,752 6,034 * تسديد فوائد واقساط الدين   

 14,164 14,070 إجمالي اإليرادات
 5,918- 3,530- إجمالي العجز 
 166- 2,505 الفائض األولي

 

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

 .ومبالغه المحقق العجز نسب

 

 اإليرادات
 14,164 نح�و 2012ش�هراً م�ن الع�ام  12 خ�الل المحص�لة والخزين�ة الموازن�ة إيرادات إجمالي وبلغ
 خالل عليه كانت بما مقارنة ،المئة في 0.66 نسبته،  مليار ليرة 93نحو  قدره بارتفاع أي ،ليرة مليار
 نح�و بل�غ ارتفاع�اً  أي 2012 الع�ام ف�ي لي�رة ملي�ار 13,473 الموازن�ة إي�رادات وس�جلت. 2011 العام
 ايرادات شهدته الذي االرتفاع إلى التحسن هذا من جزء ويعود. المئة في 0.9 ونسبته ليرة مليار 120

 .المئة في 3.32 أو ليرة مليار 72 نحو بقيمة الجمارك
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-كانون األول  
2011 

-كانون األول
2012 

لغاية كانون 
 2011-األول

لغاية كانون 
 النسبة الفرق 2012-األول

             عمليات الموازنة. 1
 %0.90 120,465 13,473,238 13,352,773 1,009,390 1,245,733 االيرادات * 1.1

 %3.06 302,576 10,187,249 9,884,673 671,022 757,255 االيرادات الضريبية 1.1.1
 %5.76 253,879 4,660,152 4,406,273 312,050 353,460 منها ايرادات ضريبية مختلفة

 %3.32 72,423 2,251,101 2,178,678 182,392 180,967 منها ايرادات الجمارك
منها الضريبة على القيمة 

 %0.72- 23,726- 3,275,996 3,299,722 176,580 222,828 المضافة

 3,285,989 3,468,100 338,368 488,478 االيرادات غير الضريبية 1.1.2
-

182,111 -5.25% 
             . عمليات الخزينة2

 %3.78- 27,105- 690,543 717,648 86,301 93,661 قبض 2.1
2.1.1 

 %43.87 60,776 199,323 138,547 20,141 37,442 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات
 %3.56 9,271 269,985 260,714 19,713 17,827 البلديات 2.1.2
 %2.47- 2,613- 103,137 105,750 15,234 8,840 حساب الودائع 2.1.3

 94,539- 118,098 212,637 31,213 29,552 حسابات الغير االخرى 2.1.4
-

44.46% 
 %0.66 93,360 14,163,781 14,070,421 1,095,691 1,339,394 .  مجموع المبالغ المقبوضة3

 بهدف االستهالك كرسوم الجمركية االدارة قبل من تحصيلها يجري التي الرسوم تلك الجمركية االيرادات مبلغ الى اضيف* 
 المقارنة

 الى الفعلية التحويالت حسب وليس االتصاالت وزارة تقديرات حسب هي المعتمدة االتصاالت ايرادات أرقام إن: مالحظة*** 
 .الخزينة حساب

 

 النفقات

 20,081 نح�و 2012 الع�ام م�ن األول ك�انون ش�هر لغاي�ة) والخزين�ة الموازن�ة( اإلنف�اق إجم�الي بلغو
 ارتفاع�ا يعك�س ال�ذي األم�ر ،2011 الع�ام م�ن نفسها للفترة ليرة مليار 17,600 مقابل ، فيليرة مليار

 .المئة في 14.1 نحو نسبته ما أي، ليرة مليار 2,481 حون قدره االجمالي االنفاق حجم في

 نحو 2012 العام من الفترة هذه خالل العام الدين خدمة خارج من اإلنفاق مجموع بلغ التفاصيل، وفي
 أي ،2011 الع�ام م�ن ذاته�ا للفت�رة لي�رة ملي�ار 11,566 مبل�غ م�ع مقارن�ة وذل�ك ،ليرة مليار 14,329

 .العام الدين خدمة خارج من اإلنفاق حجم في ليرة مليار 2,764 قدرها بزيادة
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-كانون األول  
2011 

-كانون األول
2012 

لغاية كانون 
 2011-األول

لغاية كانون 
 النسبة الفرق 2012-األول

             . عمليات الموازنة1
 %4.47- 716,557- 15,305,790 16,022,347 1,208,918 1,594,558 النفقات 1.2

 %4.35- 434,297- 9,553,834 9,988,131 806,548 1,115,062 نفقات عامة 1.2.1
 %29.80 782,542 3,408,257 2,625,715 104,895 277,964 منها مؤسسة كهرباء لبنان

منها نفقات على حساب موازنات  
 %26.04- 312,205- 886,685 1,198,890 352,430 280,348 سابقة

 %3.50- 197,643- 5,457,156 5,654,799 394,466 429,405 تسديد فوائد 1.2.2
 %6.16- 218,930- 3,333,306 3,552,236 243,724 315,968 فوائد ديون داخلية 1.2.2.1
 %1.01 21,287 2,123,850 2,102,563 150,742 113,437 فوائد ديون خارجية 1.2.2.2

 %22.30- 84,617- 294,800 379,417 7,904 50,091 تسديد اقساط ديون خارجية ** 1.2.3
             . عمليات الخزينة2

 %202.70 3,197,908 4,775,570 1,577,662 551,949 334,904 دفع 2.2
2.2.1 

 %37.48 34,383 126,122 91,739 4,144 17,605 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات
 %81.96 301,899 670,229 368,330 369 71,947 البلديات 2.2.2
 %6.30 6,243 105,329 99,086 6,311 11,586 حساب الودائع 2.2.3
 %280.35 2,855,383 3,873,890 1,018,507 541,125 233,766 حسابات الغير االخرى 2.2.4

              
 %14.10 2,481,351 20,081,360 17,600,009 1,760,867 1,929,462 .  مجموع المبالغ المد فوعة4

 

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


