
 

 
  2009ن ة األولى ماألشھر الست مليار ليرة عن 1,063بارتفاع % 20.8حتى حزيران الفائض 

   2010العجز اإلجمالي في النصف األول من 
  مليار ليرة بالمقارنة مع العام الفائت967انخفض 

 
ًالفائت انخفاضا في العجز اإلجمالي مقارنة مع الفترة ذاتھا من أظھرت نتائج المالية العامة لغاية حزيران 

من مجموع النفقات لغاية في النصف % 17.43 مليار ليرة، وبلغت نسبة ھذا العجز 967 بقيمة 2009العام  
عن العام المنصرم، اذ ناھز ليرة   مليار 1,063الفائض األولي نحو   األول من السنة الجارية، في حين ارتفع

 .من مجمل مجموع النفقات% 20.8، أي نحو 2010 مليار ليرة في األشھر الستة األولى من 1,649
 

  العجز والفائض األولي
 

الموازنة وعمليات ( المال الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة،  أن العجز اإلجمالي وأوضح بيان وزارة
 في المئة من إجمالي 17.43 مليار ليرة، أي ما نسبته 1,382بلغ لغاية حزيران من السنة الجارية ) الخزينة

ًالنفقات المحققة خالل ھذه الفترة، مسجال انخفاضا قدره   المقارنة من العام  مليار ليرة عن الفترة967ً
 في المئة من إجمالي 26.8 مليار ليرة أي ما نسبته 2,349المنصرم، والتي بلغ العجز المحقق خاللھا 

 .النفقات
 مليار ليرة، أي 1,649وبلغ الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق لغاية شھر حزيران من السنة الجارية نحو 

 مليار ليرة مقارنة مع فائض أولي بلغ 1,063اع قدره نحو من مجمل مجموع النفقات، وبارتف% 20.8نحو 
  .من مجمل مجموع النفقات% 6.69 مليار ليرة للفترة نفسھا من العام الماضي، أي ما نسبته 586نحو 

 

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

 إجمالي اإلنفاق 7,928 8,766

 نفاق من خارج خدمة الديناإل*  4,898 5,831

 تسديد فوائد واقساط الدين   *  3,031 2,935

 إجمالي اإليرادات 6,547 6,417

 إجمالي العجز  1,382- 2,349-

 الفائض األولي 1,649 586

 
ذلك فإنه وعند تنفيذ الموازنة فإن مبالغ اإليرادات ول .اإليرادات والنفقات الملحوظة في الموازنة ليست موزعة بالتساوي على جميع أشھر السنة: مالحظة

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



 إليراداتا
 

 منصرمةاألشھر الستة الوأظھر ملخص الوضع المالي أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خالل 
 في المئة مقارنة 2.02ونسبته مليار ليرة  130 أي بارتفاع قدره ، مليار ليرة6,547  بلغ ةيالجار السنةمن 

 2010 ليرة في ات مليار6,210 إيرادات الموازنة وسجلت.  خالل العام الفائت ھذه االيراداتبما كانت عليه
يعود ھذا التحسن إلى االرتفاع الذي شھدته ايرادات و.  في المئة2.23 مليار ونسبته 135ًأي ارتفاعا بلغ نحو 

 وايرادات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة تقارب ، في المئة7.58 مليار ليرة تقريبا أو 97الجمارك بقيمة 
 . في المئة13.05 مليار ليرة أو 180

 

 2010-حزيران 2009-حزيران  
-لغاية حزيران

2009 
-لغاية حزيران

 بةالنس الفرق 2010

             عمليات الموازنة. 1

 %2.23 135,339 6,210,085 1,138,7031,094,6156,074,746  االيرادات1.1

 %16.20 743,130 5,329,357 1,064,3571,028,9334,586,227  االيرادات الضريبية1.1.1

 %7.58 96,945 1,375,600 223,707263,2091,278,655 منھا ايرادات الجمارك

 %13.05 179,670 1,556,537 174,249203,6691,376,867 منھا الضريبة على القيمة المضافة

 880,728 74,34665,6821,488,519  االيرادات غير الضريبية1.1.2
-

607,791 
-

40.83% 

              

             عمليات الخزينة. 2

   5,456- 336,489 116,82965,981341,945  قبض2.1

   45,235 84,070 11,39132,28738,835 محجوزات/كفاالت/تأمينات/ امانات2.1.1

   22,536 131,991 15,99118,710109,455  البلديات2.1.2

   3,296 49,168 5,9226,88845,872  حساب الودائع2.1.3

   76,523- 71,260 83,5258,096147,783  حسابات الغير االخرى2.1.4

 %2.02 129,883 6,546,574 1,255,5321,160,5966,416,691 جموع المبالغ المقبوضةم.  3
 اضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلھا من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستھالك بھدف المقارنة* 
 

 النفقات
 

 مليار 8,766مقابل في  ، مليار ليرة7,928 ن الفائتحزيرالغاية ) الموازنة والخزينة(بلغ إجمالي اإلنفاق و
 837  نحو األمر الذي يعكس انخفاضا في حجم االنفاق االجمالي قدره ،لفترة ذاتھا من العام الفائتفي اليرة 

 . في المئة9.55 أي ما نسبته نحو ،مليار ليرة
 مقارنة مع ، مليار ليرة4,898 رمةفي األشھر الستة المنصوبلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام 

 مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة 933 أي بانخفاض قدره ،2009لفترة ذاتھا من العام في ا 5,831
 .الدين العام

 
 
 



-حزيران  
2009 

 2010-حزيران
-لغاية حزيران

2009 
-لغاية حزيران

 النسبة الفرق 2010

             عمليات الموازنة. 1

 %4.25 263,198 6,449,240 1,152,3931,119,7856,186,042 النفقات 1.2

 %5.15 167,520 3,418,378 683,176619,1563,250,858  نفقات عامة1.2.1
منھا نفقات على حساب موازنات  

 %8.95 42,522 517,542 2,061938475,020 سابقة

 %3.39 94,456 2,881,820 374,817420,0712,787,364  تسديد فوائد1.2.2

 %5.29 89,852 1,787,617 235,307257,7851,697,765  فوائد ديون داخلية1.2.2.1

 %0.42 4,604 1,094,203 139,510162,2861,089,599  فوائد ديون خارجية1.2.2.2

 %0.83 1,222 149,042 94,40080,558147,820 ** تسديد اقساط ديون خارجية 1.2.3

              

             عمليات الخزينة. 2

 1,479,141 330,207119,9832,579,679  دفع2.2
-

1,100,538   
2.2.1 

   318,062- 53,588 122,94210,733371,650 محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات

   17,413 153,358 1,49626,766135,945  البلديات2.2.2

   6,119- 33,912 7,59510,59940,031  حساب الودائع2.2.3

   131,894- 389,649 34,76628,758521,543  حسابات الغير االخرى2.2.4

   661,876- 848,634 163,40843,1271,510,510  مؤسسة كھرباء لبنان2.2.5

 837,340- 7,928,381 1,482,6001,239,7688,765,721 مجموع المبالغ المد فوعة.  4
-

9.55% 
 تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع:  تسديد اقساط ديون خارجية**

 


