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 المكتب اإلعالمي  
 11/6/2013بيروت في   
 

  عن العام الفائت مليار ليرة 89تراجع  شباط العجز في

 2012 اً عن الشھر الثاني منمليار 40والفائض ارتفع نحو 

ة ال ة شھر أظھرت نتائج المالي ة لغاي باطعام ة من  ش ً انخفاضالسنة الجاري ة  ا رة في  89بقيم ار لي ملي
ً ارتفاعو ،2012ة مع الفترة ذاتھا من العام العجز اإلجمالي مقارن ار  40 حونفي الفائض األولي ب ا ملي

 .ليرة

 يالعجز والفائض األول

 

ة  وأوضح بيان وزارة المال الي (الموازن ة،  أن العجز اإلجم ة والخزين ات الموازن الذي يلخص عملي
ا ن الوعملي باط م ة ش غ لغاي ة) بل نةالجاريةت الخزين رة 449 س ار لي ن  16.05 أي ،ملي ة م ي المئ ف

دره مسج ،إجمالي النفقات المحققة خالل ھذه الفترة رة 89الً انخفاضاً ق ار لي غ العجز  ،ملي في حين بل
بته  538المحقق خالل الفترة نفسھا من العام الفائت  الي  18.1مليار ليرة أي ما نس ة من إجم في المئ

 النفقات.

أي  ،مليار ليرة 106لسنة الحالية نحو شھر شباط من ا وبلغ الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق لغاية
ر 40 حونبارتفاع قدره و% من مجمل مجموع النفقات 3.79 نحو ار لي ي ملي ائض أول ة مع ف ة مقارن

دره  ونق ار ل 66 ح ام ملي ن الع ا م رة ذاتھ رة للفت بته ، 2012لي ا نس وع 2.23أي م ل مجم % من مجم
 النفقات.

  

  

 

 



 762 642-01فاكس:  720/1 642-01، تلفون:سادسبنى وزارة المالية، الطابق الرياض الصلح، شارع البرلمان، م

 

 

 مة:ملخص عن وضع المالية العا

 2013-لغاية شباط 2012-لغاية شباط مليار ليرة

 2,796 2,971 إجمالي اإلنفاق

 2,242 2,367 * اإلنفاق من خارج خدمة الدين

 555 604 * تسديد فوائد واقساط الدين   

 2,348 2,433 إجمالي اإليرادات

 449- 538- إجمالي العجز 

 106 66 الفائض األولي

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

 

 

 اإليرادات

غ رادات  وبل الي إي ذه إجم ة المحصلة خالل ھ ة والخزين ةالموازن نة الجاري ين من الس  الشھرين األول
بته  85أي بارتفاع قدره  ،مليار ليرة 2,348 ة 3.51مليار ليرة ونس ي المئ ه  ،ف ا كانت علي ة بم مقارن

بلغ  انخفاضبأي  حتى شباط الفائت،مليار ليرة  2,203إيرادات الموازنة سجلت خالل العام الفائت. و
 عما كانت عليه في الشھرين األولين من العام المنصرم. في المئة 5.25مليار ونسبته  122 نحو
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 2013-شباط 2012-شباط  
- لغاية شباط
2012 

- لغاية شباط
2013 

 النسبة الفرق

             . عمليات الموازنة1

2,202,966 893,635772,9652,325,073 االيرادات * 1.1
-

122,107 -5.25% 

 %3.14- 55,432-1,707,518 628,688519,1971,762,950 االيرادات الضريبية 1.1.1

 %1.33- 9,944-737,252 258,393204,329747,196 منھا ايرادات ضريبية مختلفة

 %0.49 350,5991,713 168,467153,338348,886 منھا ايرادات الجمارك

 %7.08- 47,201-619,667 201,828161,530666,868 منھا الضريبة على القيمة المضافة

 %11.86- 66,675-495,448 264,947253,768562,123 االيرادات غير الضريبية 1.1.2

 %4.39- 15,611-339,734 181,889181,889355,345 منھا ايرادات االتصاالت  ***

             . عمليات الخزينة2

 %33.94 144,53836,624 32,60531,794107,914 قبض 2.1

 %93.82 28,82913,955 6,3665,68414,874 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات 2.1.1

 %1.07 64,898686 13,93112,80564,212 البلديات 2.1.2

 %134.38 32,89518,860 6,2775,97114,035 حساب الودائع 2.1.3

 %21.11 17,9163,123 6,0317,33414,793 حسابات الغير االخرى 2.1.4

 %3.51- 85,483-2,347,504 926,240804,7592,432,987 .  مجموع المبالغ المقبوضة3

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

صاالت المعتمدة ھي بحسب تقديرات وزارة االتصاالت وليس بحسب التحويالت الفعلية الى حساب *** مالحظة: إن أرقام ايرادات االت
 الخزينة.

 

 النفقات

باط و ة شھر ش ة) لغاي ة والخزين اق (الموازن الي اإلنف غ إجم ةبل نة الجاري ن الس رة  2,796 م ار لي ملي
غ  ار لي 2,971مقابل مبل ام ملي ا من الع رة ذاتھ ذ ،2012رة للفت ي حجم األمر ال ي يعكس انخفاضاً ف

 في المئة. 5.87أي ما نسبته نحو  ،مليار ليرة 174حو  ناالنفاق االجمالي قدره 
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ام دين الع رة من ال وفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة ال ذه الفت ةخالل ھ نة الجاري  س
غ  2,242 ة مع مبل ك مقارن ام  2,367مليار ليرة وذل ا من الع رة ذاتھ ت،فاالللفت دره  ئ أي بانخفاض ق

 مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام. 125

 

 2013-شباط 2012-شباط  
- لغاية شباط
2012 

- لغاية شباط
2013 

 النسبة الفرق

             . عمليات الموازنة1

2,185,824 979,3051,014,5132,309,910 النفقات 1.2
-

124,086 -5.37% 

 %4.38- 74,761-1,631,139 689,625788,7151,705,900 عامةنفقات  1.2.1

435,787 189,180230,865543,801 منھا مؤسسة كھرباء لبنان
-

108,014 -19.86% 

منھا نفقات على حساب موازنات  
250,371 143,71083,501488,753 سابقة

-
238,382 -48.77% 

 %6.23- 34,570-520,519 274,978211,422555,089 تسديد فوائد 1.2.2

 %6.26- 27,051-405,139 230,044168,860432,190 فوائد ديون داخلية 1.2.2.1

 %6.12- 7,519-115,380 44,93442,562122,899 فوائد ديون خارجية 1.2.2.2

 %30.16- 14,755-34,166 14,70214,37648,921 تسديد اقساط ديون خارجية ** 1.2.3

             ت الخزينة. عمليا2

 %7.62- 50,364-610,455 220,036212,212660,819 دفع 2.2

 %62.06- 27,616-16,886 6,52410,57844,502 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات 2.2.1

6,433 16,27933202,604 البلديات 2.2.2
-

196,171 -96.82% 

 %174.06 47,27030,022 11,4939,33317,248 حساب الودائع 2.2.3

 %36.17 539,866143,401 185,740192,268396,465 حسابات الغير االخرى 2.2.4

              

2,796,279 1,199,3411,226,7252,970,729 .  مجموع المبالغ المد فوعة4
-

174,450 -5.87% 

    ية الميسرة لتمويل المشاريعديون خارجية: تتضمن تسديد اقساط القروض الخارج ** تسديد اقساط 


