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 المكتب اإلعالمي  
 4/10/2012بيروت في   

 
 

 :تموزشهر وضع المالية العامة لغاية 

 2011مليار ليرة مقارنة مع  483اإليرادات ارتفعت 
 

 
العج�ز اإلجم�الي م�ن مجم�وع السنة الجارية أن نسبة أظهرت نتائج المالية العامة لغاية شهر تموز من 

، % م��ن مجم�ل مجم��وع النفق��ات13.02 ح�وناألول��ي  الف��ائض، ف�ي ح��ين بل�غ %16.34 بلغ��تالنفق�ات 
مقارن�ة بم�ا كان�ت علي�ه  ،ف�ي المئ�ة 5.66ملي�ار لي�رة ونس�بته  483ق�دره  ف�ي اإلي�رادات ارتفاعوسّجل 

اي�رادات الجم�ارك واي�رادات الض�ريبة ، بفض�ل ارتف�اع 2011الع�ام  األشهر السبعة األول�ى م�ن خالل
 على القيمة المضافة.

 
 ليالعجز والفائض األو

 
وأوضح بيان وزارة المال ال�ذي يلخ�ص عملي�ات الموازن�ة والخزين�ة،  أن العج�ز اإلجم�الي (الموازن�ة 

في  16.34أي ما نسبته  ،مليار ليرة 1,762 نحو سنة الجاريةوعمليات الخزينة) بلغ لغاية تموز من ال
ف�ي ح�ين  ،ملي�ار لي�رة 559مس�جالً ارتفاع�اً ق�دره  ،المئة من إجمالي النفقات المحققة خالل ه�ذه الفت�رة

ف�ي  12.35لي�رة أي م�ا نس�بته  اتملي�ار 1،203بلغ العجز المحقق خالل الفترة نفسها من العام الفائت 
 المئة من إجمالي النفقات.

 اتملي�ار 1،404ي�ة نح�و جاروبلغ الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق لغاية ش�هر تم�وز م�ن الس�نة ال
مقارن�ة  ،ملي�ار لي�رة 752ح�و نبانخف�اض ق�دره ووع النفق�ات % من مجمل مجم�13.02حو نأي  ،ليرة

% 22.13، أي م�ا نس�بته  2011مليار لليرة للفت�رة ذاته�ا م�ن الع�ام  2,155حو نمع فائض أولي قدره 
 من مجمل مجموع النفقات.
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 ملخص عن وضع المالية العامة:
 2012-لغاية تموز 2011-لغاية تموز مليار ليرة  

 10,781 9,740 إجمالي اإلنفاق
 7,616 6,381 * اإلنفاق من خارج خدمة الدين

 3,166 3,359 * تسديد فوائد واقساط الدين
 9,019 8,536 إجمالي اإليرادات

 1,762- 1,203- إجمالي العجز
 1,404 2,155 الفائض األولي

 

 

 اإليرادات

عة األول�ى م�ن الس�نة الجاري�ة األش�هر الس�بإجمالي إي�رادات الموازن�ة والخزين�ة المحص�لة خ�الل  وبلغ
مقارن�ة بم�ا كان�ت  ،ف�ي المئ�ة 5.66مليار ليرة ونسبته  483أي بارتفاع قدره  ،مليار ليرة 9,019 نحو

أنه��ا حقق��ت أي  2012ملي��ار لي��رة ف��ي  8,616إي��رادات الموازن��ة  وس��جلتعلي��ه خ��الل الع��ام الفائ��ت. 
د ه�ذا التحس�ن إل�ى االرتف�اع ال�ذي ش�هدته ف�ي المئ�ة. ويع�و 6.42ملي�ار ونس�بته  520ارتفاعاً بلغ نح�و 

واي��رادات الض��ريبة عل��ى القيم��ة  ،ف��ي المئ��ة 4.09ملي��ار لي��رة تقريب��ا أو  51اي��رادات الجم��ارك بقيم��ة 
 في المئة. 7.04مليار ليرة أو  139المضافة بقيمة تقارب 
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-لغاية تموز 2012-تموز 2011-تموز  
2011 

-لغاية تموز
 النسبة الفرق 2012

             عمليات الموازنة .1
 %6.42 519,860 8,615,804 8,095,944 1,283,491 1,260,805 االيرادات * 1.1

 %8.12 500,908 6,670,437 6,169,529 1,024,661 1,001,676 االيرادات الضريبية 1.1.1
 %10.58 310,265 3,243,173 2,932,908 366,682 376,810 منها ايرادات ضريبية مختلفة

 %4.09 51,440 1,309,419 1,257,979 216,064 190,377 منها ايرادات الجمارك
 %7.04 139,203 2,117,845 1,978,642 441,915 434,489 منها الضريبة على القيمة المضافة

 %0.98 18,952 1,945,367 1,926,415 258,830 259,129 االيرادات غير الضريبية 1.1.2
 %0.59 7,372 1,260,687 1,253,315 194,935 191,620 الت  ***منها ايرادات االتصا

             . عمليات الخزينة2
 %8.40- 37,009- 403,470 440,479 93,824 89,601 قبض 2.1

 %89.73 56,285 119,014 62,729 19,807 11,113 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات 2.1.1
 %3.83 6,958 188,693 181,735 60,842 57,909 البلديات 2.1.2

 18,737- 44,149 62,886 5,904 8,157 حساب الودائع 2.1.3
-

29.80% 

 81,515- 51,614 133,129 7,271 12,422 حسابات الغير االخرى 2.1.4
-

61.23% 
 %5.66 482,851 9,019,274 8,536,423 1,377,315 1,350,406 .  مجموع المبالغ المقبوضة3

 االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنة* اضيف الى مبلغ 
 التحويالت الفعلية الى حساب الخزينة. وليست بحسبتقديرات وزارة االتصاالت  تستند الىالمعتمدة *** مالحظة: إن أرقام ايرادات االتصاالت  

 

 النفقات

 مليار ليرة 10,781 نحو 2012إلنفاق (الموازنة والخزينة) لغاية شهر تموز من العام بلغ إجمالي او
األمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم االنفاق  ،مليار ليرة للفترة ذاتها من العام الفائت 9،740مقابل  في

 في المئة. 10.69أي ما نسبته نحو  ،مليار ليرة 1،042حو  ناالجمالي قدره 

األشهر السبعة األولى من السنة بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام خالل وفي التفاصيل، 
أي  نص�رم،للفت�رة ذاته�ا م�ن الع�ام الم 6،381مليار لي�رة وذل�ك مقارن�ة م�ع مبل�غ  7،616 الجارية نحو

 مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام. 1،235بزيادة قدرها 
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-لغاية تموز 2012-زتمو 2011-تموز  
2011 

-لغاية تموز
 النسبة الفرق 2012

             . عمليات الموازنة1
 %1.61- 146,391- 8,945,312 9,091,703 1,225,496 1,134,780 النفقات 1.2

 %0.81 46,573 5,779,647 5,733,074 931,982 786,844 نفقات عامة 1.2.1
 %63.04 721,347 1,865,621 1,144,274 386,525 112,880 منها مؤسسة كهرباء لبنان

منها نفقات على حساب موازنات  
 %41.79- 381,108- 530,893 912,001 2,859 1,740 سابقة

 %5.37- 170,567- 3,006,288 3,176,855 269,570 310,345 تسديد فوائد 1.2.2
 %5.64- 114,036- 1,908,539 2,022,575 192,977 231,735 فوائد ديون داخلية 1.2.2.1
 %4.90- 56,531- 1,097,749 1,154,280 76,593 78,610 فوائد ديون خارجية 1.2.2.2

 %12.32- 22,397- 159,377 181,774 23,944 37,591 تسديد اقساط ديون خارجية ** 1.2.3
             . عمليات الخزينة2

 %183.32 1,187,916 1,835,914 647,998 206,107 114,478 دفع 2.2
2.2.1 

 %48.95 24,407 74,271 49,864 5,151 4,375 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات
 %134.17 313,724 547,546 233,822 35,446 83,777 البلديات 2.2.2
 %10.34- 5,577- 48,378 53,955 4,861 5,498 حساب الودائع 2.2.3
 %275.61 855,362 1,165,719 310,357 160,649 20,828 حسابات الغير االخرى 2.2.4

              
 %10.69 1,041,525 10,781,226 9,739,701 1,431,603 1,249,258 .  مجموع المبالغ المد فوعة4

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


