
  
  

  وزارة المال أصدرت بيانھا الشھري عن نتائج المالية العامة

  2009 مليار ليرة عن 794حتى تموز انخفض العجز 
  ً مليارا مقارنة بالعام الفائت999 ارتفع الفائض األوليو

  
في العجز  مليار ليرة 794بقيمة ً اانخفاضالفائت ة شھر تموز أظھرت نتائج المالية العامة لغاي

من % 18.78 بة ھذا العجزنس، بحيث بلغت 2009قارنة مع الفترة ذاتھا من العام  اإلجمالي م
ت بلغف,  مليار عن العام الماضي999 حون الفائض األولي ب، في حين ارتفع مجموع النفقات

  .من مجمل مجموع النفقات% 18.77 حون نسبته
  

  العجز والفائض األولي
  

والذي وزعته الوزارة اليوم  الموازنة والخزينة،   الذي يلخص عملياتوأوضح بيان وزارة المال
 مليار 1,792 الفائتبلغ لغاية تموز ) الموازنة وعمليات الخزينة(أن العجز اإلجمالي الثلثاء، 
ً مسجال انخفاضا ، في المئة من إجمالي النفقات المحققة خالل ھذه الفترة18.78أي ما نسبته , ليرة ً

 2,586لغ العجز المحقق خالل الفترة نفسھا من العام الفائت في حين ب,  مليار ليرة794قدره 
  . في المئة من إجمالي النفقات25.22مليار ليرة أي ما نسبته 

 مليار 1,790ية نحو جارقق لغاية شھر تموز من السنة الوبلغ الفائض األولي اإلجمالي الذي تح
بارتفاع و ، مجموع النفقاتمن% 18.77حو نأي أي ،  مليار ليرة1,790حيث بلغ حوالي , ليرة

ا من  مليار لليرة للفترة ذاتھ792 حون مقارنة مع فائض أولي قدره ، مليار ليرة999 حونقدره 
  .من مجموع النفقات% 7.72أي ما نسبته ، 2009العام 

  
  
  

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

 إجمالي اإلنفاق 9,540 10,254

 اإلنفاق من خارج خدمة الدين*  5,958 6,877

 تسديد فوائد واقساط الدين   *  3,582 3,377

 إجمالي اإليرادات 7,748 7,668

 إجمالي العجز  1,792- 2,586-

 الفائض األولي 1,790 792

   .أشھر السنةاإليرادات والنفقات الملحوظة في الموازنة ليست موزعة بالتساوي على جميع : مالحظة
  ولذلك فإنه وعند تنفيذ الموازنة فإن مبالغ اإليرادات والنفقات المحققة 

  .وحساب الخزينة قد تتقلب بين شھر وآخر وكذلك نسب العجز المحقق ومبالغه في كل من حساب الموازنة
  

  



  
  اإليرادات

  
 سنة الجارية من اللىاألشھر السبعة األو إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خالل بلغو

 مقارنة بما كانت عليه ، في المئة1.05ونسبته ًمليارا  80أي بارتفاع قدره ,  مليار ليرة7,748
 نحو ةرتفعم 2010حتى تموز  مليار ليرة 7,315 إيرادات الموازنة وسجلت. خالل العام الفائت

 حونًريبية انخفاضا بوقد سجلت االيرادات غير الض.  في المئة0.83 أي بنسبة  ليرة مليار60
  . مقارنة مع الفترة نفسھا من العام السابق2010 مليار ليرة لغاية تموز 772

  
 2010- تموز 2009- تموز  

-لغاية تموز
2009 

-لغاية تموز
2010 

 الفرق

           عمليات الموازنة. 1

 % 59,975 7,315,204 7,255,229 1,105,119 1,180,483  االيرادات1.1

 % 831,561 6,343,574 5,512,013 1,025,995 925,786  االيرادات الضريبية1.1.1

 % 112,668 1,639,242 1,526,574 263,642 247,919 منھا ايرادات الجمارك

 % 214,695 1,980,684 1,765,989 424,147 389,122 منھا الضريبة على القيمة المضافة

 % 771,586- 971,630 1,743,216 79,124 254,697  االيرادات غير الضريبية1.1.2

            

  عمليات الخزينة. 2
          

 20,344 433,210 412,866 96,721 70,921  قبض2.1

 51,681 96,955 45,274 12,885 6,439 محجوزات/كفاالت/تأمينات/ امانات2.1.1

 29,789 187,462 157,673 55,471 48,218 لديات الب2.1.2

 2,002 56,384 54,382 7,216 8,510  حساب الودائع2.1.3

 63,128- 92,409 155,537 21,149 7,754  حسابات الغير االخرى2.1.4

 % 80,319 7,748,414 7,668,095 1,201,840 1,251,404 مجموع المبالغ المقبوضة.  3
 بلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلھا من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستھالك بھدف اضيف الى م

  المقارنة
  
  

  النفقات
  
 مليار ليرة 9,540 نحو 2010لغاية شھر تموز من ) الموازنة والخزينة(بلغ إجمالي اإلنفاق و

األمر الذي يعكس انخفاضا في حجم , ئت مليار ليرة للفترة ذاتھا من العام الفا10,254مقابل مبلغ 
  . في المئة6.96أي ما نسبته نحو ,  مليار ليرة714  حوناالنفاق االجمالي قدره 

األشھر السبعة األولى من  خالل وفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام
 نصرم،رة ذاتھا من العام الم للفت6,877 وذلك مقارنة مع ، مليار ليرة5,958 نحو السنة الجارية

  . مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام919أي بانخفاض قدره 
  
  
  
  



  

 2010- تموز 2009- تموز  
-لغاية تموز
2009 

-لغاية تموز
2010 

الن الفرق

           عمليات الموازنة. 1

 % 383,832 7,634,237 7,250,405 1,184,997 1,064,363  النفقات1.2

 %3 179,174 4,052,088 3,872,914 633,710 622,056  نفقات عامة1.2.1

 %8 44,245 521,181 476,936 3,639 1,916 منھا نفقات على حساب موازنات  سابقة

 %6 191,403 3,402,441 3,211,038 520,621 423,674  تسديد فوائد1.2.2

 %4 175,451 2,181,832 2,006,381 394,215 308,616  فوائد ديون داخلية1.2.2.1

 %2 15,952 1,220,609 1,204,657 126,406 115,058  فوائد ديون خارجية1.2.2.2

 %6 13,255 179,708 166,453 30,666 18,633 ** تسديد اقساط ديون خارجية 1.2.3

            

            عمليات الخزينة. 2

 1,905,958 3,003,641 426,817 423,962  دفع2.2
-

1,097,683 

 416,896- 58,868 475,764 5,280 104,114 محجوزات/كفاالت/تأمينات/ امانات2.2.1

 3,800 272,618 268,818 119,260 132,873  البلديات2.2.2

 8,480- 38,707 47,187 4,795 7,156  حساب الودائع2.2.3

 98,409- 455,395 553,804 65,746 32,261 ر االخرى حسابات الغي2.2.4

 577,698- 1,080,370 1,658,068 231,736 147,558  مؤسسة كھرباء لبنان2.2.5

 713,851- 9,540,195 10,254,046 1,611,814 1,488,325 مجموع المبالغ المد فوعة.  4
-

% 
  

  القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريعتتضمن تسديد اقساط : تسديد اقساط ديون خارجية** 
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