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 المكتب اإلعالمي  
 18/10/2013بيروت في   

 
 اً مليار 149حو بلغ نالفائض األولي 

 :وضع المالية العامة لغاية تموز
 مليار ليرة 3,121العجز اإلجمالي 

 

 

في األشهر السبعة األولى  بلغالعجز اإلجمالي الفائت أن أظهرت نتائج المالية العامة لغاية شهر تموز 
 مليار ليرة. 149 حونالفائض األولي ، في حين بلغ مليار ليرة 3,121 نحو من السنة الجارية

 

 العجز والفائض األولي

الذي يلخص عملي�ات الموازن�ة والخزين�ة،  أن العج�ز اإلجم�الي (الموازن�ة  وأوضح بيان وزارة المال
في  26.24بته أي ما نس ،مليار ليرة 3,121 نحو سنة الجاريةوز من الوعمليات الخزينة) بلغ لغاية تم

عم�ا ك�ان  مليار لي�رة 1,359مسجالً ارتفاعاً قدره  ،المئة من إجمالي النفقات المحققة خالل هذه الفترة
بلغ العجز المحقق خالل الفترة نفس�ها م�ن الع�ام الفائ�ت  إذ ،2012عليه في األشهر السبعة األولى من 

 في المئة من إجمالي النفقات. 16.34مليار ليرة أي ما نسبته  1,762

أي بنسبة أي  ،مليار ليرة 149نحو  الفائتلغاية شهر تموز  وبلغ الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق
عن الف�ائض األول�ي ف�ي  مليار ليرة 1,255 حونبانخفاض قدره و% من مجمل مجموع النفقات 1.25

، أي م��ا نس��بته ملي��ار لي��رة 1,404ح��و نول��ي األف��ائض ال ، ح��ين بل��غ2012القت��رة نفس��ها م��ن الع��ام 
 % من مجمل مجموع النفقات.13.02
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 ملخص عن وضع المالية العامة:
 2013-لغاية تموز 2012-لغاية تموز مليار ليرة

 11,892 10,781 إجمالي اإلنفاق
 8,623 7,616 اإلنفاق من خارج خدمة الدين* 

 3,269 3,166 * تسديد فوائد واقساط الدين   
 8,771 9,019 إجمالي اإليرادات

 3,121- 1,762- إجمالي العجز 
 149 1,404 الفائض األولي

 مبالغ فإن ،الموازنة تنفيذ وعند، ولذلك .السنة أشهر كل على بالتساوي موزعة ليست الموازنة في الملحوظة والنفقات اإليرادات: مالحظة
 .ومبالغه المحقق العجز نسب وكذلك ،وآخر شهر بين تتقلب قد، الخزينة وحساب الموازنة حساب من كل في المحققة والنفقات اإليرادات

 

 اإليرادات

  حت�ى تم�وز الفائ�ت، المحص�لة والخزين�ة الموازن�ة إي�رادات إجم�الي أن المالي الوضع ملخص وأظهر
 بم�ا مقارن�ة المئ�ة ف�ي 2.75 نس�بتهو لي�رة ملي�ار 248 قدره بانخفاض أي ،ليرة مليار 8,771 نحو بلغ

 .الفائت العاماألشهر السبعة األولى من  خاللهذه اإليرادت  عليه كانت
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-لغاية تموز 2013-تموز 2012-تموز  
2012 

-لغاية تموز
 النسبة الفرق 2013

             . عمليات الموازنة1

 8,245,116 8,615,804 1,333,475 1,283,491 االيرادات *  1.1
-

370,688 -4.30% 

 6,523,923 6,670,437 1,098,356 1,024,661 االيرادات الضريبية 1.1.1
-

146,514 -2.20% 
 %1.94- 62,808- 3,180,365 3,243,173 440,139 366,682 منها ايرادات ضريبية مختلفة

 %3.69- 48,337- 1,261,082 1,309,419 195,657 216,064 ايرادات الجماركمنها 
 %1.67- 35,369- 2,082,476 2,117,845 462,560 441,915 منها الضريبة على القيمة المضافة

 1,721,193 1,945,367 235,119 258,830 االيرادات غير الضريبية 1.1.2
-

224,174 -11.52% 

- 1,068,884 1,260,687 165,695 194,935 االتصاالت  ***منها ايرادات 
191,803 -15.21% 

             . عمليات الخزينة2
 %30.46 122,880 526,350 403,470 120,286 93,824 قبض 2.1

2.1.1 
 %1.49- 1,775- 117,239 119,014 16,219 19,807 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات

 %2.16 4,074 192,767 188,693 63,976 60,842 البلديات 2.1.2
 %81.72 36,080 80,229 44,149 7,456 5,904 حساب الودائع 2.1.3
 %163.72 84,501 136,115 51,614 32,635 7,271 حسابات الغير االخرى 2.1.4

 8,771,466 9,019,274 1,453,761 1,377,315 .  مجموع المبالغ المقبوضة3
-

247,808 -2.75% 
 المقارنة بهدف االستهالك كرسوم الجمركية االدارة قبل من تحصيلها يجري التي الرسوم تلك الجمركية االيرادات مبلغ الى تاضيف* 

 للمعلومات استناًدا تحديدها تم قد 2013 تموز لشهر والالسلكية السلكية المواصالت موازنة وفر من االيرادات أرقام إن: مالحظة*** 
 .االتصاالت وزارة من الواردة

 

 النفقات

 مقاب�ل لي�رة ملي�ار 11,892 نح�و الفائ�ت تم�وز ش�هر لغاي�ة) والخزين�ة الموازن�ة( اإلنفاق إجمالي بلغو
 االنف�اق حج�م ف�ي ارتفاع�ا يعك�س ال�ذي األم�ر ،الفائت العام من إياها لفترةخالل ا ليرة مليار 10,781
 .المئة في 10.3 نحو نسبته ما أي ،ليرة مليار 1,111  نحو قدره االجمالي

األشهر السبعة األولى من السنة  خالل العام الدين خدمة خارج من اإلنفاق مجموع بلغ التفاصيل، وفي
 أي ،2012 الع�ام م�ن اعينه� فت�رةفي ال 7,616 مبلغ مع مقارنة وذلك ليرة مليار 8,623 نحو الجارية
 .العام الدين خدمة خارج من اإلنفاق حجم في ليرة مليار 1,007 قدرها بزيادة
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-لغاية تموز 2013-تموز 2012-تموز  
2012 

-لغاية تموز
 النسبة الفرق 2013

             . عمليات الموازنة1
 %6.27 560,764 9,506,076 8,945,312 1,489,983 1,225,496 النفقات 1.2

 %7.91 457,195 6,236,842 5,779,647 1,107,658 931,982 نفقات عامة 1.2.1
 %1.96- 36,543- 1,829,078 1,865,621 409,262 386,525 منها مؤسسة كهرباء لبنان

منها نفقات على حساب موازنات  
 %14.85- 78,845- 452,048 530,893 5,464 2,859 سابقة

 %3.72 111,912 3,118,200 3,006,288 347,470 269,570 تسديد فوائد 1.2.2
 %2.92- 55,725- 1,852,814 1,908,539 204,630 192,977 فوائد ديون داخلية 1.2.2.1
 %15.27 167,637 1,265,386 1,097,749 142,840 76,593 فوائد ديون خارجية 1.2.2.2

 %5.23- 8,343- 151,034 159,377 34,855 23,944 تسديد اقساط ديون خارجية **  1.2.3
             . عمليات الخزينة2

 %29.96 550,100 2,386,014 1,835,914 222,334 206,107 دفع 2.2
2.2.1 

 %20.55 15,260 89,531 74,271 9,392 5,151 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات
 %33.46- 183,201- 364,345 547,546 12,409 35,446 البلديات 2.2.2
 %123.31 59,656 108,034 48,378 22,041 4,861 حساب الودائع 2.2.3
 %56.48 658,385 1,824,104 1,165,719 178,492 160,649 حسابات الغير االخرى 2.2.4

              
 %10.30 1,110,864 11,892,090 10,781,226 1,712,317 1,431,603 .  مجموع المبالغ المد فوعة4

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


