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  من مجمل مجموع النفقات% 22.13 ليبلغ مليار ليرة 362 زادالفائض األولي 

    مليار ليرة586 انخفض تموز العجز حتى
  2010  عما كان في الفترة نفسھا من

 
وز  ھر تم ة ش ة لغاي ة العام ائج المالي رت نت ت أظھ درهانخفاضالفائ ار لي586 اً ق ز  رة ملي ي العج ف

ام   ن الع ا م رة ذاتھ ع الفت ة م الي مقارن ز ،2010اإلجم ذا العج سبة ھ غ ن وع % 12.35 وبل ن مجم م
ي بفي األشھر السبعة األولى من السنة الجارية، في حين ارتفع النفقات  ار 362 حونالفائض األول  ملي

من % 22.13 حون أي 2011 مليار ليرة لغاية شھر تموز 2,155 حونبلغ ف منصرم،الليرة عن العام 
  .مجمل مجموع النفقات

 

  العجز والفائض األولي

 

الي  ة،  أن العجز اإلجم ة والخزين ات الموازن ذي يلخص عملي ة (وأوضح بيان وزارة المال ال الموازن
سبته 1,203بلغ لغاية تموز من السنة الجارية ) وعمليات الخزينة ا ن رة، أي م ارات لي  في 12.35 ملي
دره المئة من إجمالي ا رة، في حين 586لنفقات المحققة خالل ھذه الفترة، مسجالً انخفاضاً ق ار لي  ملي

ام الفائت  سھا من الع رة نف سبته 1,789بلغ العجز المحقق خالل الفت ا ن رة أي م ار لي  في 18.76 ملي
 .المئة من إجمالي النفقات

رة، 2,155لية نحو وبلغ الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق لغاية شھر تموز من السنة الحا ار لي  ملي
دره نحو % 22.13أي ما يعادل نسبته نحو  اع ق ات، وبارتف رة 362من مجمل مجموع النفق ار لي  ملي

و  دره نح ي ق ائض أول ع ف ة م ام 1,793مقارن ن الع ا م رة ذاتھ رة للفت ار للي سبته 2010 ملي ا ن ، أي م
  .من مجمل مجموع النفقات% 18.8
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   :ملخص عن وضع المالية العامة
 2011- لغاية تموز 2010- لغاية تموز مليار ليرة

 9,740 9,538 إجمالي اإلنفاق

 6,381 5,955 اإلنفاق من خارج خدمة الدين* 

 3,359 3,582 تسديد فوائد واقساط الدين   * 

 8,536 7,748 إجمالي اإليرادات

 1,203- 1,789- إجمالي العجز 

 2,155 1,793 الفائض األولي

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

  

  

  

 اإليرادات

ة وبلغ  سنة الجاري ار 8,536 إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خالل ھذه الفترة من ال  ملي
دره  اع ق رة، أي بارتف سبته 788لي رة و ن ار لي ذه 10.17 ملي ه ھ ت علي ا كان ة بم ة، مقارن ي المئ  ف

ام الفائت ة . االيرادات خالل الع رادات الموازن سنة الجار8,096وسجلت إي رة في ال ار لي ة، أي  ملي ي
 . في المئة10.67 مليار ليرة ونسبته 781ارتفاعاً بلغ نحو 

م أنھا علما االتصاالت، وزارة تقديرات تمثل 2011 سنة أرقام أن إلى اإلشارة تجدر د تحول ل ى بع   إل
ة حساب ي الخزين ان مصرف ف ا. لبن رقم أم درج ال ام الم ل 2010 ع غ فيمث ي المبل ذي الفعل ه ال  حولت
  .المالية وزارة لىإ االتصاالت وزارة
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 2011- تموز 2010- تموز  
-لغاية تموز
2010 

-لغاية تموز
 النسبة الفرق 2011

             عمليات الموازنة. 1

 %10.67 780,739 1,105,1191,260,8057,315,2058,095,944 * االيرادات 1.1

 1,025,9951,001,6766,329,6896,169,529  االيرادات الضريبية1.1.1
-

160,160 
-2.53% 

 %8.23 223,145 338,206376,8102,709,7632,932,908 منھا ايرادات ضريبية مختلفة

 263,642190,3771,639,2421,257,979 منھا ايرادات الجمارك
-

381,263 -23.26% 

 %0.10- 2,042- 424,147434,4891,980,6841,978,642 منھا الضريبة على القيمة المضافة

 %95.47 940,899 79,124259,129985,5161,926,415  االيرادات غير الضريبية1.1.2

 %278.59 922,265 0191,620331,0501,253,315 ***منھا ايرادات االتصاالت  

             عمليات الخزينة. 2

 %1.68 7,269 96,72189,601433,210440,479  قبض2.1
2.1.1 

 %35.30- 34,226- 12,88511,11396,95562,729 محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات

 %3.06- 5,727- 55,47157,909187,462181,735  البلديات2.1.2

 %11.53 6,502 7,2168,15756,38462,886  حساب الودائع2.1.3

 %44.06 40,720 21,14912,42292,409133,129  حسابات الغير االخرى2.1.4

 %10.17 788,008 1,201,8401,350,4067,748,4158,536,423 مجموع المبالغ المقبوضة.  3
  .اضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلھا من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستھالك بھدف المقارنة* 

 الرقم أما. لبنان مصرف في الخزينة حساب  إلى بعد تحول لم أنھا علما االتصاالت، وزارة اتتقدير تمثل 2011 سنة إن أرقام: مالحظة*** 
  .المالية وزارة إلى االتصاالت وزارة حولته الذي الفعلي المبلغ فيمثل 2010 عام المدرج

  
  
  

  النفقات
  
اق و ة(بلغ إجمالي اإلنف ة والخزين ة شھر تموز) الموازن تلغاي رة9,740 الفائ ار لي ل  ملي  9,538 مقاب

دره منصرم،المليار ليرة للفترة ذاتھا من العام  الي ق اق االجم  األمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم االنف
دة.  في المئة2.12 أي ما نسبته نحو ، مليار ليرة202 حون ى أسباب ع اع إل ذا االرتف ا،ويعود ھ   أھمھ

  . مليار ليرة64ارتفاع اإلنفاق على كھرباء لبنان بمبلغ يقارب 

رة من  ذه الفت ام خالل ھ دين الع ة ال ةوفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدم سنة الجاري  ال
ع 6,381 ة م ك مقارن رة وذل ار لي رة  5,955 ملي ار لي ام الماضيملي ن الع ا م رة ذاتھ ادة ،للفت  أي بزي
  . مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام426قدرھا 
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 2011- موزت 2010- تموز  
-لغاية تموز
2010 

-لغاية تموز
 النسبة الفرق 2011

             عمليات الموازنة. 1

 %4.33 376,995 1,426,0351,134,7808,714,7089,091,703  النفقات1.2

 %11.70 600,616 865,446786,8445,132,4585,733,074  نفقات عامة1.2.1

 %5.92 63,904 231,736112,8801,080,3701,144,274 منھا مؤسسة كھرباء لبنان
منھا نفقات على حساب موازنات  

 %74.99 390,820 3,6391,740521,181912,001 سابقة

 520,621310,3453,402,4413,176,855  تسديد فوائد1.2.2
-

225,586 -6.63% 

 394,215231,7352,181,8322,022,575  فوائد ديون داخلية1.2.2.1
-

159,257 -7.30% 

 %5.43- 66,329- 126,40678,6101,220,6091,154,280  فوائد ديون خارجية1.2.2.2

 %1.09 1,965 39,96837,591179,809181,774 ** تسديد اقساط ديون خارجية 1.2.3

             عمليات الخزينة. 2

 195,081114,478822,866647,998  دفع2.2
-

174,868 
-

21.25% 
2.2.1 

 9,004- 5,2804,37558,86849,864 محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات
-

15.30% 

 38,796- 119,26083,777272,618233,822  البلديات2.2.2
-

14.23% 

 %39.39 15,248 4,7955,49838,70753,955  حساب الودائع2.2.3

 65,74620,828452,673310,357  حسابات الغير االخرى2.2.4
-

142,316 
-

31.44% 

              

 %2.12 202,127 1,621,1161,249,2589,537,5749,739,701 مجموع المبالغ المد فوعة.  4
  تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع: تسديد اقساط ديون خارجية** 

  

 

  


