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 المكتب اإلعالمي  
 11/4/2012بيروت في   

 
 ليرة اتمليار 103 ارتفع الفائض األولي

 مليار ليرة 291اإلجمالي حتى شباط انخفض العجز 
 2011عما كان عليه خالل الشهرين األولين من 

 
 

ا عم�ملي�ار لي�رة  291العج�ز اإلجم�الي  انخف�اضالفائت أظهرت نتائج المالية العامة لغاية شهر شباط 
 اتملي�ار 103ارتفاع الفائض األول�ي في مقابل كان عليه خالل الشهرين األولين من العام المنصرم، 

 .2011بالمقارنة مع الفترة اياها من ليرة 

 

 العجز والفائض األولي
الموازن�ة (،  أن العج�ز اإلجم�الي الذي يلخص عملي�ات الموازن�ة والخزين�ة المالوأوضح بيان وزارة 

ف�ي  18.1أي م�ا نس�بته  ،ملي�ار لي�رة 538 نح�و س�نة الجاري�ةالبلغ لغاية شباط من ) ةعمليات الخزينو
ف�ي ح�ين  ،ملي�ار لي�رة 291مسجالً انخفاضاً ق�دره  ،المئة من إجمالي النفقات المحققة خالل هذه الفترة

لمئ�ة ف�ي ا 30.69مليار ليرة أي م�ا نس�بته  828بلغ العجز المحقق خالل الفترة نفسها من العام الفائت 
 .من إجمالي النفقات

نس�بته أي م�ا  ،ملي�ار لي�رة 66نح�و  الفائتوبلغ الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق لغاية شهر شباط 
مقارن�ة م�ع عج�ز أول�ي  ،ليرة اتمليار 103 حونبارتفاع قدره و ،من مجمل مجموع النفقات% 2.23
م�ن مجم�ل مجم�وع % 1.37ما نس�بته أي ، 2011من العام  عينهالفترة في امليار ليرة  37حو نقدره 

 .النفقات
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 :ملخص عن وضع المالية العامة
 2012-لغاية شباط 2011-لغاية شباط مليار ليرة  

 2,971 2,699 إجمالي اإلنفاق
 2,367 1,907 اإلنفاق من خارج خدمة الدين* 
 604 791 تسديد فوائد واقساط الدين   * 

 2,433 1,870 إجمالي اإليرادات
 538- 828- إجمالي العجز 
 66 37- الفائض األولي

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

 اإليرادات
 2,433 الشهرين األولين م�ن الس�نة الجاري�ةخالل  إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة بلغو

في المئ�ة مقارن�ة بم�ا كان�ت علي�ه خ�الل  30.09مليار ليرة ونسبته  563أي بارتفاع قدره  ،مليار ليرة
أي ارتفاعاً بل�غ نح�و  ،2012حتى شباط ليرة  يمليار 2,325الموازنة  إيراداتوسجلت . العام الفائت

 .في المئة 33.97مليار ليرة ونسبته  590

-لغاية شباط 2012-شباط 2011-شباط  
2011 

-لغاية شباط
 النسبة الفرق 2012

             عمليات الموازنة. 1

 %33.97 589,571 2,325,073 1,735,502 893,635 617,936 *االيرادات  1.1

 %12.79 199,858 1,762,950 1,563,092 628,688 538,279 االيرادات الضريبية 1.1.1

 %17.57 111,664 747,196 635,532 258,393 225,151 منها ايرادات ضريبية مختلفة

 %1.37- 4,836- 348,886 353,722 168,467 156,755 منها ايرادات الجمارك

 %16.21 93,030 666,868 573,838 201,828 156,373 المضافة منها الضريبة على القيمة

 %226.04 389,713 562,123 172,410 264,947 79,657 االيرادات غير الضريبية 1.1.2

 !DIV/0# 355,345 355,345 0 181,889 0 ***منها ايرادات االتصاالت  
             عمليات الخزينة. 2

 %19.93- 26,854- 107,914 134,768 32,605 30,906 قبض 2.1

 %15.86- 2,803- 14,874 17,677 6,366 7,935 محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات 2.1.1

 %4.23 2,606 64,212 61,606 13,931 12,793 البلديات 2.1.2

 %6.05- 904- 14,035 14,939 6,277 4,759 حساب الودائع 2.1.3

 %63.52- 25,753- 14,793 40,546 6,031 5,419 حسابات الغير االخرى 2.1.4

 %30.09 562,717 2,432,987 1,870,270 926,240 648,842 مجموع المبالغ المقبوضة.  3
  اضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنة* 

حسب التحويالت الفعلية الى حساب بحسب تقديرات وزارة االتصاالت وليس بدات االتصاالت المعتمدة هي إن أرقام ايرا: مالحظة*** 
 .الخزينة
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 النفقات
 

مقاب��ل ف��ي ملي��ار لي��رة  2,971 الفائ��تلغاي��ة ش��هر ش��باط ) الموازن��ة والخزين��ة(بل��غ  إجم��الي اإلنف��اق و
يعكس ارتفاعا في حجم االنف�اق االجم�الي  األمر الذي ،مليار ليرة للفترة ذاتها من العام الفائت 2,699

 .في المئة 10.09أي ما نسبته نحو  ،مليار ليرة 272 حونقدره 

س��نة م��ن الالمقارن��ة وف��ي التفاص��يل، بل��غ مجم��وع اإلنف��اق م��ن خ��ارج خدم��ة ال��دين الع��ام خ��الل الفت��رة 
أي  نص�رم،العام الم من إياهالفترة مليار ليرة خالل ا 1,907بلغ في حين  ،مليار ليرة 2,367 الجارية

 .مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام 460بزيادة قدرها 

-لغاية شباط 2012-شباط 2011-شباط  
2011 

-لغاية شباط
 النسبة الفرق 2012

             عمليات الموازنة. 1

 %10.06- 258,265- 2,309,910 2,568,175 979,305 1,330,424 النفقات 1.2

 %3.99- 70,893- 1,705,900 1,776,793 689,625 916,372 نفقات عامة 1.2.1

 %55.64 194,414 543,801 349,387 189,180 254,881 منها مؤسسة كهرباء لبنان

 %27.90- 189,119- 488,753 677,872 143,710 276,468 منها نفقات على حساب موازنات  سابقة

 %25.92- 194,239- 555,089 749,328 274,978 400,590 تسديد فوائد 1.2.2

 %25.44- 147,473- 432,190 579,663 230,044 310,537 فوائد ديون داخلية 1.2.2.1

 %27.56- 46,766- 122,899 169,665 44,934 90,053 فوائد ديون خارجية 1.2.2.2

 %16.33 6,867 48,921 42,054 14,702 13,462 **تسديد اقساط ديون خارجية  1.2.3

             عمليات الخزينة. 2

 %406.84 530,439 660,819 130,380 220,036 73,881 دفع 2.2

 %168.93 27,954 44,502 16,548 6,524 10,332 محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات 2.2.1

 %427.60 164,203 202,604 38,401 16,279 34,502 البلديات 2.2.2

 %78.29 7,574 17,248 9,674 11,493 3,659 حساب الودائع 2.2.3

 %502.92 330,708 396,465 65,757 185,740 25,388 حسابات الغير االخرى 2.2.4

              

 %10.09 272,174 2,970,729 2,698,555 1,199,341 1,404,305 مجموع المبالغ المد فوعة.  4
 قروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريعتتضمن تسديد اقساط ال: تسديد اقساط ديون خارجية** 

 

 
 


