
  
   ملياراً 12قيمة تسديد فوائد الديون  تراجعت 

  2010ر ليرة عن  مليا536بزيادة % 30.69العجز حتى شباط 
   العام الفائت%20.13مقابل % 1.37والفائض األولي 

  
 

 مليار ليرة في العجز اإلجمالي مقارنة 536 بقيمة الفائت زيادةأظھرت نتائج المالية العامة لغاية شھر شباط 
في  12.02بعد أن كان  من مجموع النفقات  في المئة30.69نسبته ، لتبلغ 2010مع الفترة ذاتھا من العام  

عن الفترة  2011 حتى شباط الفائض األولي وفي موازاة ذلك، انخفض .2010 المئة في الشھرين األولين من
،  من مجمل مجموع النفقات في المئة1.37 حون نسبته ، وبلغت مليار ليرة526حو نبنفسھا من العام الفائت 

انخفاض قيمة تسديد فوائد فترة المقارنة وفيما سجل في ال. 2010حتى شباط  20.13 علماً أن ھذه النسبة كانت
 مليار 23 نحوخارجية بالديون ال قيمة تسديد اقساط تع،  ارتف2010عن العام  مليار ليرة 12حو نالديون  ب

 .ليرة
 العجز والفائض األولي

 
ات الموازنة وعملي( الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة،  أن العجز اإلجمالي المالوأوضح بيان وزارة 

 في المئة من إجمالي النفقات المحققة 30.69 أي ما نسبته ، مليار ليرة828 الفائتبلغ لغاية شباط ) الخزينة
في حين بلغ العجز المحقق خالل الفترة نفسھا من ،  مليار ليرة536 مسجالً ارتفاعاً قدره ،خالل ھذه الفترة

 .ة من إجمالي النفقات في المئ12.02 أي ما نسبته ، مليار ليرة292العام الفائت 
من مجمل % 1.37 نحوأي ،  مليار ليرة37 األولي لغاية شھر شباط من السنة الحالية نحو الفائضوبلغ 

في  مليار ليرة 489نحو  مليار ليرة مقارنة مع فائض أولي قدره 526 نحو بانخفاض قدره ،مجموع النفقات
  .مجمل مجموع النفقاتمن % 20.13أي ما نسبته ، 2010 لفترة ذاتھا من العاما

 

 :ملخص عن وضع المالية العامة  
 2011-لغاية شباط 2010-لغاية شباط مليار ليرة

 إجمالي اإلنفاق 2,699 2,428

 اإلنفاق من خارج خدمة الدين*  1,907 1,648

 تسديد فوائد واقساط الدين   *  791 781

 إجمالي اإليرادات 1,870 2,136

 إجمالي العجز  828- 292-

 الفائض األولي 37- 489

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



  
 اإليرادات

 مليار 1,870  الشھرين األولين من السنة الجارية إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خالل وبلغ
  ھذه االيرادات مقارنة بما كانت عليه، في المئة12.46 مليار ليرة ونسبته 266 أي بانخفاض قدره ،ليرة

 276انخفاض نحو بأي  2011حتى شباط  مليار ليرة 1,736 الموازنة  إيراداتوسجلت. خالل العام الفائت
  . عن الفترة اياھا من العام المنصرم في المئة13.71( ليرة مليار

  
 
 2011-شباط 2010-شباط  

- لغاية شباط
2010 

- لغاية شباط
 النسبة الفرق 2011

             عمليات الموازنة. 1

 1,735,502 966,628617,9362,011,352 * االيرادات 1.1
-

275,850 
-

13.71% 

 %2.17 33,199 1,563,092 555,694538,2791,529,893  االيرادات الضريبية1.1.1

 %13.43 75,232 635,532 201,505225,151560,300 منھا ايرادات ضريبية مختلفة

 57,937- 353,722 198,936156,755411,659 منھا ايرادات الجمارك
-

14.07% 

 %2.85 15,904 573,838 155,253156,373557,934 منھا الضريبة على القيمة المضافة

 3E+05 -0.642- 172410 41093479657481459  االيرادات الضريبية1.1.1

              

             عمليات الخزينة. 2

 %7.77 9,715 134,768 35,09730,906125,053  قبض2.1
2.1.1 

 %60.00 6,629 17,677 6,6777,93511,048 محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات

 %1.49 905 61,606 13,63912,79360,701  البلديات2.1.2

 %8.95- 1,468- 14,939 5,7964,75916,407  حساب الودائع2.1.3

 %9.89 3,649 40,546 8,9855,41936,897  حسابات الغير االخرى2.1.4

              

 1,870,270 1,001,725648,8422,136,405 مجموع المبالغ المقبوضة.  3
-

266,135 
-

12.46% 
 اضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلھا من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستھالك بھدف المقارنة  * 

 

  
 النفقات

 مليار 2,428 مليار ليرة مقابل 2,699نحو  الفائتاية شھر شباط لغ) الموازنة والخزينة(بلغ إجمالي اإلنفاق و
 مليار 270حو  ناألمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم االنفاق االجمالي قدره ، 2010ھا من عينلفترة في اليرة 
ة خارجيالديون التسديد اقساط قيمة ويعود ھذا االرتفاع إلى ارتفاع .  في المئة11.13 أي ما نسبته نحو ،ليرة
 . مليار ليرة23 نحوب



  نحو2011الشھرين األولين من وفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام خالل 
 أي بزيادة ،لفترة ذاتھا من العام الماضيمليار ليرة في ا 1,648 ليرة وذلك مقارنة مع مبلغ ات مليار1,907
  .دمة الدين العام مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خ260قدرھا 

  
 

   
 

 2011-شباط 2010-شباط
- لغاية شباط
2010 

- لغاية شباط
 النسبة الفرق 2011

             عمليات الموازنة. 1

 %13.54 306,289 2,568,175 1,166,5511,330,4242,261,886  النفقات1.2

 %19.97 295,707 1,776,793 716,786916,3721,481,086  نفقات عامة1.2.1

 %2.30- 8,207- 349,387 263,836254,881357,594 منھا مؤسسة كھرباء لبنان

 %42.08 200,779 677,872 131,353276,468477,093 منھا نفقات على حساب موازنات  سابقة

 %1.58- 12,045- 749,328 441,026400,590761,373  تسديد فوائد1.2.2

 %4.00- 24,182- 579,663 347,063310,537603,845  فوائد ديون داخلية1.2.2.1

 %7.70 12,137 169,665 93,96390,053157,528  فوائد ديون خارجية1.2.2.2
 تسديد اقساط ديون خارجية 1.2.3

** 87391346219427 42054 22627 1.1647 

             عمليات الخزينة. 2

 %21.69- 36,122- 130,380 100,46073,881166,502  دفع2.2
2.2.1 

 %116.09 8,890 16,548 3,51110,3327,658 محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات

 %25.51- 13,153- 38,401 30,36134,50251,554  البلديات2.2.2

 %15.62 1,307 9,674 3,5263,6598,367  حساب الودائع2.2.3

 %33.53- 33,166- 65,757 63,06225,38898,923  حسابات الغير االخرى2.2.4

              

 %11.13 270,167 2,698,555 1,267,0111,404,3052,428,388 مجموع المبالغ المد فوعة.  4
 تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع: تسديد اقساط ديون خارجية** 

 
 
  

  للمراجعة واالستفسار
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03724214 


