
  

  

  النتائج المالية لكانون الثاني المنصرم

 فائض األولي في آانون الثاني شهد ارتفاعًا ملحوظًاال

   وانخفاضًا في العجز اإلجمالي
 2010-3-1 االثنين

  مليار 315 ارتفاعًا ملحوظًا في الفائض األولي بنحو  2010أظهرت نتائج المالية العامة لشهر آانون الثاني 
 مليار ليرة مقارنة 427 بقيمة عجز اإلجمالي في الًا، وانخفاض2009ليرة مقارنة بشهر آانون الثاني من العام 
إلى مؤسسة الى  تراجع التحويالت وزارة المال هذا االنخفاض بالشهر نفسه من العام المنصرم، وعزت 
 استحقاقات أقل من اعتمادات الفيول أويل والغاز أويل، 2010آهرباء لبنان، اذ سجل شهر آانون الثاني 

، مع اإلشارة إلى أن االعتمادات المستحقة قد تتغير على مدار 2009لثاني وبسعر أدنى مقارنة بشهر آانون ا
  .أشهر السنة

  
  العجز والفائض األولي

  
الموازنة وعمليات (أن العجز اإلجمالي ، وأوضح بيان وزارة المال الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة

 في المئة من إجمالي 2.3ليار ليرة، أي ما نسبته  م27بلغ في آانون الثاني من العام الحالي ما قيمته ) الخزينة
في حين بلغ العجز المحقق خالل .  مليار ليرة427النفقات المحققة خالل هذه الفترة، مسجًال انخفاضًا قدره 

  . في المئة من إجمالي النفقات26.99 مليار ليرة، أي ما نسبته 453 نفسه من العام الماضي الشهر
 304ية، نحو جارض األولي اإلجمالي الذي تحقق في شهر آانون الثاني من السنة الوفي المقابل، بلغ الفائ

 مليارات ليرة في 10 مليار ليرة، مقارنة مع عجز أولي قدره نحو 315مليارات ليرة، أي بارتفاع قدره نحو 
مع ما من مجمل مجموع النفقات، مقارنة % 26.2وشكل هذا الفائض ما نسبته نحو .  2009آانون الثاني 

  .2009في الشهر نفسه من العام % 0.62نسبته 
  
  
  
  
  

  :ملخص عن وضع المالية العامة
2010-لغاية كانون الثاني 2009-لغاية كانون الثاني مليار ليرة

 1,161 1,680 إجمالي اإلنفاق



 830 1,237 اإلنفاق من خارج خدمة الدين* 

 331 443 تسديد فوائد واقساط الدين   * 

 1,135 1,226 يراداتإجمالي اإل

 27- 453- إجمالي العجز 

 304 10- الفائض األولي

 
ولذلك فإنه وعند تنفيذ الموازنة  .اإليرادات والنفقات الملحوظة في الموازنة ليست موزعة بالتساوي على جميع أشهر السنة: مالحظة

لخزينة قد تتقلب بين شهر وآخر وآذلك نسب العجز المحقق وحساب ا فإن مبالغ اإليرادات والنفقات المحققة في آل من حساب الموازنة
 .ومبالغه

 

  النفقات

 1,680 مبلغ مقابل ليرة مليار 1,161 الجارية السنة من الثاني آانون شهرل) والخزينة الموازنة (اإلنفاق يإجمال بلغو
 أي ليرة، مليار 518  نحو قدره لياإلجما اإلنفاق حجم في انخفاضًا يعكس ما الفائت، العام من نفسه للشهر ليرة مليار

 مليار 321 يقارب بمبلغ لبنان آهرباء على اإلنفاق انخفاض إلى األمر هذا ويعود. المئة في 30.85 نحو نسبته ما
  .ليرة
 مليار 830 يالجار العام من الثاني آانون شهر خالل العام الدين خدمة خارج من اإلنفاق مجموع بلغ التفاصيل، وفي

 في ليرة مليارات 406 قدره بانخفاض أي ،الماضي العام من ذاته لشهرل مليار ليرة 1,237 مع مقارنة وذلك ليرة

  .العام الدين خدمة خارج من اإلنفاق حجم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-آانون الثاني  
2009 

-آانون الثاني
2010 

لغاية آانون 
 2009-الثاني

لغاية آانون 
 النسبة الفرق 2010-الثاني

             ازنةعمليات المو. 1

 %1.34 13,280 1,001,577 988,2971,001,577988,297  النفقات1.2



 %22.94 125,107 670,542 545,435670,542545,435  نفقات عامة1.2.1
منها نفقات على حساب موازنات  

 %25.88 71,082 345,740 274,658345,740274,658 سابقة

 %26.05- 112,866- 320,347 433,213320,347433,213  تسديد فوائد1.2.2

 %16.31- 50,052- 256,782 306,834256,782306,834  فوائد ديون داخلية1.2.2.1

 %49.70- 62,814- 63,565 126,37963,565126,379  فوائد ديون خارجية1.2.2.2

 %10.77 1,039 10,688 9,64910,6889,649 ** تسديد اقساط ديون خارجية 1.2.3
              

             عمليات الخزينة. 2

   531,445- 159,800 691,245159,800691,245  دفع2.2
2.2.1 

   3,484- 4,147 7,6314,1477,631 محجوزات/آفاالت/تأمينات/امانات

   12,663- 21,193 33,85621,19333,856  البلديات2.2.2

   226- 4,841 5,0674,8415,067  حساب الودائع2.2.3

   194,155- 35,861 230,01635,861230,016  حسابات الغير االخرى2.2.4

   320,917- 93,758 414,67593,758414,675  مؤسسة آهرباء لبنان2.2.5

 %30.85- 518,165- 1,161,377 1,679,5421,161,3771,679,542 مجموع المبالغ المد فوعة.  4
  

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

 
 

 اإليرادات
 

بلغ  2010شهر آانون الثاني وأظهر ملخص الوضع المالي أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خالل 
خالل  هذا المبلغ  عليه المئة مقارنة بما آان في 7.46ته نسب ليرة و مليار92 أي بانخفاض قدره ،مليار ليرة 1,135

 أي انخفاضًا بلغ نحو  مليار ليرة في السنة الجارية،1,045 إيرادات الموازنة وسجلت. الماضيالعام الشهر نفسه من 
 . في المئة10.21 ونسبته ًا مليار119

 
 

-آانون الثاني  
2009 

-آانون الثاني
2010 

لغاية آانون 
 2009-الثاني

نون لغاية آا
 النسبة الفرق 2010-الثاني

             عمليات الموازنة. 1

 1,044,724 1,163,5601,044,7241,163,560  االيرادات1.1
-

118,836 
-

10.21% 

 %11.09 97,219 974,199 876,980974,199876,980  االيرادات الضريبية1.1.1



 %0.22- 460- 212,723 213,183212,723213,183 منها ايرادات الجمارك
منها الضريبة على القيمة 

 %12.10 43,472 402,681 359,209402,681359,209 المضافة

 70,525 286,58070,525286,580  االيرادات غير الضريبية1.1.2
-

216,055 
-

75.39% 

              

             عمليات الخزينة. 2

   27,326 89,956 62,63089,95662,630  قبض2.1
2.1.1 

   903 4,371 3,4684,3713,468 محجوزات/آفاالت/تأمينات/امانات

   6,914 47,062 40,14847,06240,148  البلديات2.1.2

   1,526 10,611 9,08510,6119,085  حساب الودائع2.1.3

   17,983 27,912 9,92927,9129,929  حسابات الغير االخرى2.1.4

 %7.46- 91,510- 1,134,680 1,226,1901,134,6801,226,190 مجموع المبالغ المقبوضة.  3
 

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

  

واالستفسار للمراجعة  

الحاج باسم  

03724214 

 


