
 
 المكتب اإلعالمي  
 16/8/11بيروت في   
  

  :2010 مقارنة بالنصف األول من 2011المالية العامة لغاية حزيران 
   ملياراً 54 مليار ليرة والفائض األولي زاد 65العجز االجمالي تراجع 

 

ً  انخفاض2011أظھرت نتائج المالية العامة لغاية شھر حزيران من العام  ارنة  في العجز اإلجمالي مقا
من مجموع النفقات % 15.36 نسبته ، وبلغت مليار ليرة65 بقيمة 2010مع الفترة ذاتھا من العام  

 مليار ليرة عن العام 54 نحوفي الفائض األولي ب الفائت، في حين سجل ارتفاع لغاية شھر حزيران
 .من مجمل مجموع النفقات% 20.1وبلغت نسبة ھذا الفائض  المنصرم،

 

  األوليالعجز والفائض 

الموازنة ( الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة،  أن العجز اإلجمالي المالوأوضح بيان وزارة 
 في 15.36 أي ما نسبته ، مليار ليرة1,304ي جاربلغ لغاية حزيران من العام ال) وعمليات الخزينة

 كان اذ ، مليار ليرة65 مسجالً انخفاضاً قدره ،المئة من إجمالي النفقات المحققة خالل ھذه الفترة
 في المئة من 17.3 مليار ليرة أي ما نسبته 1,370العجز المحقق خالل الفترة نفسھا من العام الفائت 

 .إجمالي النفقات
 ات مليار1,706 نحو الجاريةوبلغ الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق لغاية شھر حزيران من السنة 

 مليار ليرة مقارنة 54 نحوبارتفاع قدره و جموع النفقاتمن مجمل م% 20.1 ما نسبته نحو  أي،ليرة
من % 20.87، أي ما نسبته 2010  مليار لليرة للفترة ذاتھا من العام1,652 نحوفائض أولي قدره ب

 .مجمل مجموع النفقات

 :ملخص عن وضع المالية العامة  
 2011- لغاية حزيران 2010- لغاية حزيران مليار ليرة

 8,490 7,916 إجمالي اإلنفاق

 5,480 4,895 اإلنفاق من خارج خدمة الدين* 

 تسديد فوائد واقساط الدين 3,010 3,021   * 

 7,186 6,547 إجمالي اإليرادات

 إجمالي العجز 1,304- 1,370- 

 الفائض األولي 1,706 1,652

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



  اإليرادات

 7,186   الجاريةالنصف األول من السنة إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خالل وبلغ
إيرادات  مقارنة بما كانت عليه ، في المئة9.77 مليار ليرة ونسبته 639 أي بارتفاع قدره ،مليار ليرة

 إيرادات الموازنة وسجلت.  العام الفائت األشھر الستة األولى منخاللالموازنة والخزينة المحصلة 
 عما كانت عليه في  في المئة10.07 وأ مليار ليرة 625ارتفاع نحو ب ،2011 مليار ليرة في  6,835

 .2010الفترة المقارنة من 
 سنة إضافة القيمة المقدرة إليرادات االتصاالت عن النصف األول من تتجدر اإلشارة إلى أنه تم

، والتي لم يتم تحويلھا بعد إلى حساب الخزينة في مصرف لبنان، على أرقام شھر حزيران 2011
 لم 2010 مع العلم إن النصف األول من العام ،ارة االتصاالت وزتقديرات  وذلك بحسب،2011

  . من ايرادات االتصاالت إلى حساب الخزينةليرة لبنانية مليار 331يلحظ سوى تحويل مبلغ 
  

-لغاية حزيران 2011-حزيران 2010-حزيران  
2010 

-لغاية حزيران
 النسبة الفرق 2011

             عمليات الموازنة. 1

 %10.07 625,053 6,835,139 1,094,6151,771,7066,210,086 *ادات  االير1.1

 5,167,853 1,017,155625,7405,303,694  االيرادات الضريبية1.1.1
-

135,841 -2.56% 

 %7.78 184,541 2,556,098 550,277243,7072,371,557 منھا ايرادات ضريبية مختلفة

 1,067,602 263,209189,7751,375,600 منھا ايرادات الجمارك
-

307,998 -22.39% 

 %0.80- 12,384- 1,544,153 203,669192,2581,556,537 منھا الضريبة على القيمة المضافة

 %83.95 760,894 1,667,286 77,4601,145,966906,392  االيرادات غير الضريبية1.1.2

 %220.71 730,645 1,061,695 01,061,695331,050 ***منھا ايرادات االتصاالت  

             عمليات الخزينة. 2

 %4.28 14,389 350,878 65,98151,142336,489  قبض2.1

 %38.60- 32,454- 51,616 32,2877,35184,070 محجوزات/كفاالت/تأمينات/ امانات2.1.1

 %6.19- 8,165- 123,826 18,71016,198131,991  البلديات2.1.2

 %11.31 5,561 54,729 6,88811,37649,168  الودائع حساب2.1.3

 %69.39 49,447 120,707 8,09616,21771,260  حسابات الغير االخرى2.1.4

 %9.77 639,442 7,186,017 1,160,5961,822,8486,546,575 مجموع المبالغ المقبوضة.  3
 
 ي تحصيلھا من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستھالك بھدف المقارنةاضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجر* 

، والتي لم يتم تحويلھا بعد إلى حساب الخزينة في 2011 إضافة القيمة المقدرة إليرادات االتصاالت عن النصف األول من العام تمت*** 
 لم 2010 مع العلم إن النصف األول من العام ،التوزارة االتصاتقديرات   وذلك بحسب 2011مصرف لبنان، على أرقام شھر حزيران 

  .من ايرادات االتصاالت إلى حساب الخزينة. ل. مليار ل331يلحظ سوى تحويل مبلغ 
  

  



 النفقات

 مليار ليرة 8,490 ما قيمته الفائتلغاية شھر حزيران ) الموازنة والخزينة(بلغ إجمالي اإلنفاق و
 األمر الذي يعكس ارتفاعاً في حجم االنفاق ،من العام الفائت مليار ليرة للفترة ذاتھا 7,916مقابل 

ويعود ھذا االرتفاع إلى .  في المئة7.25أي ما نسبته نحو ،  مليار ليرة574حو ناالجمالي قدره 
 . مليار ليرة183ارتفاع اإلنفاق على كھرباء لبنان بمبلغ يقارب  أسباب عدة أھمھا

السنة  من األشھر السنة األولىخارج خدمة الدين العام خالل وفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من 
 للفترة ذاتھا من العام الماضي أي بزيادة 4,895 مليار ليرة وذلك مقارنة مع مبلغ 5,480 الجارية
 . مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام585قدرھا 

 2011-حزيران 2010-حزيران  
-لغاية حزيران

2010 
-ة حزيرانلغاي

 النسبة الفرق 2011

             عمليات الموازنة. 1

 %9.17 668,250 7,956,923 1,153,7111,210,9807,288,673  النفقات1.2

 %15.92 679,218 4,946,230 662,283745,9894,267,012  نفقات عامة1.2.1

 %21.54 182,760 1,031,394 43,12784,830848,634 منھا مؤسسة كھرباء لبنان

منھا نفقات على حساب موازنات  
 سابقة

9381,981517,542 910,261 392,719 75.88% 

 %0.53- 15,310- 2,866,510 420,071448,1902,881,820  تسديد فوائد1.2.2

 %0.18 3,223 1,790,840 257,785325,1001,787,617  فوائد ديون داخلية1.2.2.1

 %1.69- 18,533- 1,075,670 162,286123,0901,094,203 جية فوائد ديون خار1.2.2.2

 %3.10 4,342 144,183 71,35716,801139,841 ** تسديد اقساط ديون خارجية 1.2.3

             عمليات الخزينة. 2

  دفع2.2
74,13483,692627,785 533,520 -94,265 

-
15.02% 

2.2.1 
 محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات

10,7334,45053,588 45,489 -8,099 
-

15.11% 

 %2.16- 3,313- 150,045 26,76612,578153,358  البلديات2.2.2

 %42.89 14,545 48,457 10,59911,30633,912  حساب الودائع2.2.3

  حسابات الغير االخرى2.2.4
26,03655,358386,927 289,529 -97,398 

-
25.17% 

              

 %0.18 3,223 1,790,840 257,785325,1001,787,617 جموع المبالغ المد فوعةم.  4
   المشاريعتتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل: تسديد اقساط ديون خارجية** 

 


