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  :2013 العام من الثاني كانون لشھر العامة المالية وضع

 العام من ذاتھا الفترة مع مقارنة اإلجمالي العجز في انخفاض
  ليرة مليار 238 بقيمة 2012

  
  

 :يلي ما 2013 العام من الثاني كانون شھر لغاية العامة المالية نتائج أظھرت

الي العجز في انخفاض: أوالً   ة اإلجم رة مع مقارن ا الفت ام من ذاتھ ة 2012 الع ار 238 بقيم رة ملي  لي
 نسبته ما مع مقارنة 2013 العام من الثاني كانون شھر في النفقات مجموع من% 1.71 نسبته وكانت

 .2012 العام من ذاتھا للفترة% 14.94

ار 252 بحوالي األولي الفائض في ارتفاع: ثانياً  رة ملي ام عن لي غ حيث, الماضي الع  302 اليحو بل
انون شھر في ليرة مليار اني ك ام من الث ا أي 2013 الع ادل م بته يع  مجمل من% 19.25 حوالي نس

ام من نفسھا للفترة ليرة مليار 50 حوالي بلغ أولي فائض مع مقارنة النفقات مجموع  أي الماضي، الع
  .النفقات مجموع مجمل من% 2.81 نسبته ما

  
  العجز والفائض األولي

  
ة عمليات يلخص الذي المالية زارةو بيان وأوضح ة، الموازن الي العجز أن  والخزين ة( اإلجم  الموازن
ا الحالي العام من الثاني كانون شھر في بلغ) الخزينة وعمليات ه م ار 27 قيمت رة ملي ا أي, لي بته م  نس

ً  مسجالً  الفترة ھذه خالل المحققة النفقات إجمالي من المئة في 1.71 دره انخفاضا ا 238 ق رة رملي , لي
ار 265 الفائت العام من نفسھا الفترة خالل المحقق العجز بلغ حين في رة ملي ا أي لي بته م  14.94 نس
  .النفقات إجمالي من المئة في
انون شھر في تحقق الذي اإلجمالي األولي الفائض وبلغ اني ك نة من الث ة الس ار 302 نحو الحالي  ملي
ة رةلي مليار 252 حوالي قدره بارتفاع أي, ليرة ائض مع مقارن ي ف دره أول ار 50 حوالي ق رة ملي  للي
  .2012 العام من ذاتھا للفترة
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 ملخص عن وضع المالية العامة:
-لغاية كانون الثاني مليار ليرة

2012 
-لغاية كانون الثاني

2013 
 1,570 1,771 إجمالي اإلنفاق

 1,241 1,457 * اإلنفاق من خارج خدمة الدين

 329 314 واقساط الدين   * تسديد فوائد 

 1,543 1,507 إجمالي اإليرادات

 27- 265- إجمالي العجز 

 302 50 الفائض األولي

 مالحظة: اإليرادات والنفقات الملحوظة في الموازنة ليست موزعة بالتساوي على جميع أشھر السنة. 

 المحققة في كل من حساب الموازنة  ولذلك فإنه وعند تنفيذ الموازنة فإن مبالغ اإليرادات والنفقات
 وحساب الخزينة قد تتقلب بين شھر وآخر وكذلك نسب العجز المحقق ومبالغه.

  
 

  إليرادات

ذه خالل المحصلة والخزينة الموازنة إيرادات إجمالي أن المالي الوضع ملخص وأظھر رة ھ  من الفت
رة مليار 1,543 قيمته ما بلغ  الحالي العام اعبار أي, لي دره تف ار 36 ق رة ملي ا لي بته وم ي 2.39 نس  ف
رة مليار 1,430 قيمته ما الموازنة إيرادات وسجلت. الفائت العام خالل عليه كانت بما مقارنة المئة  لي
  .الحالي العام في

  Jan-12 Jan-13 
لغاية كانون 

 2012- الثاني
لغاية كانون 

 النسبة الفرق 2013- الثاني

             . عمليات الموازنة1
 %0.10- 1,437- 1,431,4381,430,0011,431,4381,430,001 االيرادات * 1.1

 %4.77 54,059 1,134,2621,188,3211,134,2621,188,321 االيرادات الضريبية 1.1.1
 %9.03 44,120 488,803532,923488,803532,923 منھا ايرادات ضريبية مختلفة

 %9.33 16,842 180,419197,261180,419197,261 منھا ايرادات الجمارك
 %1.48- 6,903- 465,040458,137465,040458,137 منھا الضريبة على القيمة المضافة

 297,176241,680297,176241,680 االيرادات غير الضريبية 1.1.2
-

55,496 -18.67% 

 173,456157,845173,456157,845 منھا ايرادات االتصاالت  ***
-

15,611 
-9.00% 

             . عمليات الخزينة2
 %49.71 37,435 75,309112,74475,309112,744 قبض 2.1

2.1.1 
 %172.04 14,637 8,50823,1458,50823,145 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات

 %3.60 1,812 50,28152,09350,28152,093 البلديات 2.1.2
 %247.05 19,166 7,75826,9247,75826,924 حساب الودائع 2.1.3
 %20.77 1,820 8,76210,5828,76210,582 حسابات الغير االخرى 2.1.4

 %2.39 35,998 1,506,7471,542,7451,506,7471,542,745 .  مجموع المبالغ المقبوضة3
 قبل االدارة الجمركية كرسوم االستھالك بھدف المقارنة* اضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلھا من 

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



 762 642-01فاكس:  720/1 642-01رياض الصلح، شارع البرلمان، مبنى وزارة المالية، الطابق الثالث، تلفون: 

 

  النفقات

 1,570 قيمته ما 2013 العام من الثاني كانون شھر في) والخزينة الموازنة( اإلنفاق إجمالي بلغ
ً  يعكس الذي األمر, الفائت العام من ذاتھا للفترة ليرة مليار 1,771 مبلغ مقابل ليرة مليار  في انخفاضا
  .المئة في 11.39 نحو نسبته ما أي, ليرة مليار 202  حوالي قدره االجمالي االنفاق حجم

 ما الحالي العام من الفترة ھذه لخال العام الدين خدمة خارج من اإلنفاق مجموع بلغ التفاصيل، وفي
 بانخفاض أي الماضي العام من ذاتھا للفترة 1,457 مبلغ مع مقارنة وذلك ليرة مليار 1,241 قيمته
  .العام الدين خدمة خارج من اإلنفاق حجم في ليرة مليار 216 قدره

  

  

  Jan-12 Jan-13 
لغاية كانون 

 2012- الثاني
لغاية كانون 

 بةالنس الفرق 2013- الثاني

             . عمليات الموازنة1

 1,330,6051,171,3111,330,6051,171,311 النفقات 1.2
-

159,294 -11.97% 

 1,016,275842,4241,016,275842,424 نفقات عامة 1.2.1
-

173,851 -17.11% 

 354,621204,922354,621204,922 منھا مؤسسة كھرباء لبنان
-

149,699 -42.21% 
نفقات على حساب موازنات  منھا 

 345,043166,870345,043166,870 سابقة
-

178,173 -51.64% 

 %10.35 28,986 280,111309,097280,111309,097 تسديد فوائد 1.2.2

 %16.89 34,133 202,146236,279202,146236,279 فوائد ديون داخلية 1.2.2.1
 %6.60- 5,147- 77,96572,81877,96572,818 فوائد ديون خارجية 1.2.2.2

 %42.17- 14,429- 34,21919,79034,21919,790 تسديد اقساط ديون خارجية ** 1.2.3

             . عمليات الخزينة2

 %9.65- 42,540- 440,783398,243440,783398,243 دفع 2.2
2.2.1 

 %83.39- 31,670- 37,9786,30837,9786,308 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات

 186,3256,400186,3256,400 البلديات 2.2.2
-

179,925 -96.57% 

 %559.20 32,182 5,75537,9375,75537,937 حساب الودائع 2.2.3

 %64.95 136,873 210,725347,598210,725347,598 حسابات الغير االخرى 2.2.4

              

 1,771,3881,569,5541,771,3881,569,554 ة.  مجموع المبالغ المد فوع4
-

201,834 -11.39% 
** تسديد اقساط ديون خارجية: تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل 

 المشاريع


