
 

  

  نتائج المالية العامة في الشھر األول من السنة

   في كانون الثاني  مليارات ليرة305 الفائض االولي

  % 5.63 ونسبته 2010 ملياراً عن 46والعجز زاد 
  

 مليار ليرة 46أظھرت نتائج المالية العامة لغاية شھر كانون الثاني الفائت زيادة في العجز اإلجمالي بقيمة 
في حين بلغ الفائض من مجموع النفقات، % 5.63،  وبلغت نسبته 2010مقارنة مع الفترة ذاتھا من العام 

  . مليارات ليرة في الشھر األول من السنة الجارية305األولي نحو 
  

  العجز والفائض األولي
 

الموازنة وعمليات (وأوضح بيان وزارة المال الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة،  أن العجز اإلجمالي 
 في المئة من إجمالي 5.63ليرة، أي ما نسبته  مليار 73 جاريةبلغ لغاية كانون الثاني من السنة ال) الخزينة

، 2010 مليار ليرة عما كان عليه في كانون الثاني 46النفقات المحققة خالل ھذه الفترة، مسجالً ارتفاعاً قدره 
 في المئة من إجمالي 2.3 مليار ليرة أي ما نسبته 27اذ بلغ العجز المحقق خالل الفترة نفسھا من العام الفائت 

  .النفقات
 مليار ليرة، وھو تقريبا 305 نحو 2011وبلغ الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق لغاية شھر كانون الثاني 

  .الفائض االولي نفسه المحقق في الفترة ذاتھا من العام السابق
  
  
  
 

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

 لي اإلنفاقإجما 1,294 1,161

 اإلنفاق من خارج خدمة الدين*  917 830

 377 331 تسديد فوائد واقساط الدين   * 



 1,221 1,135 إجمالي اإليرادات

 73- 27- إجمالي العجز 

 305 304 الفائض األولي

ولذلك فإنه وعند تنفيذ الموازنة فإن مبالغ اإليرادات  .ھر السنةاإليرادات والنفقات الملحوظة في الموازنة ليست موزعة بالتساوي على جميع أش: مالحظة
  .وحساب الخزينة قد تتقلب بين شھر وآخر وكذلك نسب العجز المحقق ومبالغه والنفقات المحققة في كل من حساب الموازنة

  
  اإليرادات

  
أي ,  مليار ليرة1,221   نحو2011وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خالل كانون الثاني 

وسجلت .  في المئة مقارنة بما كانت عليه خالل العام الفائت7.65 مليار ليرة ونسبته 87بارتفاع قدره 
 6.97 مليار ونسبته 73 مليار ليرة في كانون الثاني المنصرم أي ارتفاعاً بلغ نحو 1,118إيرادات الموازنة 

 15لذي شھدته ايرادات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة تقارب ويعود ھذا التحسن إلى االرتفاع ا. في المئة
 . في المئة3.67مليار ليرة أو 

  
- كانون الثاني

2010 
- كانون الثاني

2011 
لغاية كانون 

 2010- الثاني
لغاية كانون 

 2011- الثاني
 النسبة الفرق

             عمليات الموازنة. 1

 %6.97 72,842 1,117,566 1,044,724 1,117,566 1,044,724  االيرادات1.1

 %5.20 50,614 1,024,813 974,199 1,024,813 974,199  االيرادات الضريبية1.1.1

 %7.41- 15,756- 196,967 212,723 196,967 212,723 منھا ايرادات الجمارك

 %3.67 14,784 417,465 402,681 417,465 402,681 منھا الضريبة على القيمة المضافة

 %31.52 22,228 92,753 70,525 92,753 70,525  االيرادات غير الضريبية1.1.2

              

 عمليات الخزينة. 2
            

   13,906 103,862 89,956 103,862 89,956  قبض2.1

   5,371 9,742 4,371 9,742 4,371 محجوزات/كفاالت/تأمينات/ امانات2.1.1

   1,751 48,813 47,062 48,813 47,062  البلديات2.1.2

   431- 10,180 10,611 10,180 10,611  حساب الودائع2.1.3

   7,215 35,127 27,912 35,127 27,912  حسابات الغير االخرى2.1.4

 %7.65 86,748 1,221,428 1,134,680 1,221,428 1,134,680 مجموع المبالغ المقبوضة.  3
 الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلھا من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستھالك بھدف المقارنةاضيف الى مبلغ االيرادات * 
  

  النفقات
  

 مليار ليرة مقابل 1,294 ما قيمته 2011لغاية شھر كانون الثاني ) الموازنة والخزينة(وبلغ إجمالي اإلنفاق 
مر الذي يعكس ارتفاعا في حجم االنفاق االجمالي األ.  مليار ليرة للفترة ذاتھا من العام الفائت1,161مبلغ 

 :ويعود ھذا االرتفاع إلى أسباب عدة أھمھا.  في المئة11.44 مليار ليرة، أي ما نسبته نحو 133قدره نحو  
  مليار ليرة مقارنة بما كانت عليه في العام الفائت28ارتفاع قيمة تسديد فوائد الديون  بنحو  -



  مليار ليرة مقارنة مع ما كانت عليه في العام الفائت18ساط ديون خارجية بنحو  ارتفاع قيمة تسديد اق-
 917 ما قيمته 2011وفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام خالل كانون الثاني 

 87 قدرھا  مليار ليرة في الفترة ذاتھا من العام المنصرم، أي بزيادة830مليار ليرة وذلك مقارنة مع مبلغ 
 .مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام

  

  
- كانون الثاني

2010 
- كانون الثاني

2011 
لغاية كانون 

 2010- الثاني
لغاية كانون 

 2011- الثاني
 النسبة الفرق

             عمليات الموازنة. 1

 %13.00 142,416 1,237,751 1,095,335 1,237,751 1,095,335  النفقات1.2

 %12.58 96,121 860,421 764,300 860,421 764,300  نفقات عامة1.2.1

 %0.80 748 94,506 93,758 94,506 93,758 منھا مؤسسة كھرباء لبنان

 %16.10 55,664 401,404 345,740 401,404 345,740 منھا نفقات على حساب موازنات  سابقة

 %8.86 28,391 348,738 320,347 348,738 320,347  تسديد فوائد1.2.2

 %4.81 12,344 269,126 256,782 269,126 256,782  فوائد ديون داخلية1.2.2.1

 %25.25 16,047 79,612 63,565 79,612 63,565  فوائد ديون خارجية1.2.2.2

 %167.51 17,904 28,592 10,688 28,592 10,688 ** تسديد اقساط ديون خارجية 1.2.3

             ت الخزينةعمليا. 2

 %14.45- 9,543- 56,499 66,042 56,499 66,042  دفع2.2

 %49.89 2,069 6,216 4,147 6,216 4,147 محجوزات/كفاالت/تأمينات/ امانات2.2.1

 %81.60- 17,294- 3,899 21,193 3,899 21,193  البلديات2.2.2

 %24.25 1,174 6,015 4,841 6,015 4,841  حساب الودائع2.2.3

 %12.57 4,508 40,369 35,861 40,369 35,861  حسابات الغير االخرى2.2.4

              

 %11.44 132,873 1,294,250 1,161,377 1,294,250 1,161,377 مجموع المبالغ المد فوعة.  4
  اريعتتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المش: تسديد اقساط ديون خارجية** 

  للمراجعة واالستفسار

  باسم الحاج

03724214 


