
 
 المكتب اإلعالمي  
 22/8/2012بيروت في   

 
  مليارات ليرة 1708بلغ  حزيرانحتى العجز 

 2012ملياراً في النصف االول من  1164الفائض و
 

 
بل�غ ) الموازن�ة وعملي�ات الخزين�ة(أن العجز اإلجمالي   أظهرت نتائج المالية العامة لغاية شهر حزيران الفائت

مس�جالً  ،ف�ي المئ�ة م�ن إجم�الي النفق�ات المحقق�ة خ�الل ه�ذه الفت�رة 18.26أي ما نس�بته  ،ليرة اتمليار 1,708
 1,304بلغ العجز المحقق خالل الفترة نفسها من العام الفائ�ت  إذ ،2011عن  ليرة اتمليار 403ارتفاعاً قدره 

 .في المئة من إجمالي النفقات 15.36ليرة أي ما نسبته  اتمليار
الف�ائض األول�ي اإلجم�الي ال�ذي تحق�ق أن  مال الذي يلخص عمليات الموازنة والخزين�ة،بيان وزارة الوأوضح 

م�ن  % 12.45نح�و ع�ادل نس�بته تأي م�ا  ،ملي�ار لي�رة 1,164نح�و بل�غ  من الس�نة الجاري�ةحزيران لغاية شهر 
 1,706نح��و ملي��ار لي��رة مقارن��ة م��ع ف��ائض أول��ي ق��دره  542ح��و نق��دره  نخف��اضمجم��ل مجم��وع النفق��ات، وبا

 .من مجمل مجموع النفقات% 20.1أي ما نسبته ، 2011من العام في الفترة ذاتها ليرة  اتمليار
 

 :ملخص عن وضع المالية العامة
 2012-لغاية حزيران 2011-لغاية حزيران مليار ليرة  

 9,350 8,490 إجمالي اإلنفاق
 6,477 5,480 اإلنفاق من خارج خدمة الدين* 
 2,872 3,011 تسديد فوائد واقساط الدين   * 

 7,642 7,186 إجمالي اإليرادات
 1,708- 1,304- إجمالي العجز 
 1,164 1,706 الفائض األولي

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

 
 

 
 



 اإليرادات
 

 
أي  ،ملي�ار لي�رة 7,642 سنة الجاري�ةالالمحصلة خالل هذه الفترة من إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة  وبلغ

وس��جلت . ف��ي المئ��ة مقارن��ة بم��ا كان��ت علي��ه خ��الل الع��ام الفائ��ت 6.34ملي��ار لي��رة ونس��بته  456بارتف��اع ق��دره 
 7.27ملي�ار لي�رة ونس�بته  497أي ارتفاعاً بلغ نح�و  الفائت حزيرانحتى مليار ليرة  7,332 إيرادات الموازنة

 .عن العام المنصرم في المئة
 
-لغاية حزيران 2012-حزيران 2011-حزيران  

2011 
-حزيرانلغاية 

 النسبة الفرق 2012

             عمليات الموازنة. 1
 %7.27 497,174 7,332,313 6,835,139 1,415,678 1,771,706 *االيرادات  1.1

 %9.25 477,923 5,645,776 5,167,853 1,168,330 625,740 االيرادات الضريبية 1.1.1

 %12.53 320,393 2,876,491 2,556,098 786,985 243,707 منها ايرادات ضريبية مختلفة
 %2.41 25,753 1,093,355 1,067,602 194,103 189,775 منها ايرادات الجمارك

 %8.53 131,777 1,675,930 1,544,153 187,242 192,258 منها الضريبة على القيمة المضافة
 %1.15 19,251 1,686,537 1,667,286 247,348 1,145,966 االيرادات غير الضريبية 1.1.2

 %0.38 4,057 1,065,752 1,061,695 171,147 1,061,695 ***منها ايرادات االتصاالت  
             عمليات الخزينة. 2

 41,232- 309,646 350,878 54,258 51,142 قبض 2.1
-

11.75% 
 %92.20 47,591 99,207 51,616 25,449 7,351 محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات 2.1.1
 %3.25 4,025 127,851 123,826 16,745 16,198 البلديات 2.1.2

 16,484- 38,245 54,729 4,529 11,376 حساب الودائع 2.1.3
-

30.12% 

 76,364- 44,343 120,707 7,535 16,217 حسابات الغير االخرى 2.1.4
-

63.26% 
 %6.34 455,942 7,641,959 7,186,017 1,469,936 1,822,848 مجموع المبالغ المقبوضة.  3
 اضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنة* 

 .ساب الخزينةحسب التحويالت الفعلية الى حبحسب تقديرات وزارة االتصاالت وليس بإن أرقام ايرادات االتصاالت المعتمدة هي : مالحظة*** 

 

 

 
 
 



 النفقات
 
مقاب��ل مبل��غ ف��ي ملي��ار لي��رة  9,350 الفائ��ت حزي��رانلغاي��ة ش��هر ) الموازن��ة والخزين��ة(بل��غ إجم��الي اإلنف��اق و

األم�ر ال�ذي يعك�س ارتفاع�ا ف�ي حج�م االنف�اق االجم�الي  ،2011م�ن الع�ام  نفسهالفترة في امليار ليرة   8,490
 .في المئة 10.12أي ما نسبته نحو  ،مليار ليرة 859 حونقدره 

 
  6,477 م��ن الس��نة الجاري��ة النص��ف األولوف��ي التفاص��يل، بل��غ مجم��وع اإلنف��اق م��ن خ��ارج خدم��ة ال��دين الع��ام 

ملي�ار  998أي بزي�ادة ق�درها  منص�رم،م�ن الع�ام ال المماثلةلفترة في ا 5,480مليار ليرة وذلك مقارنة مع مبلغ 
 .دمة الدين العامليرة في حجم اإلنفاق من خارج خ

 

 
 

-حزيران  
-لغاية حزيران 2012-حزيران 2011

2011 
-لغاية حزيران

 النسبة الفرق 2012

             عمليات الموازنة. 1
 %2.98- 237,107- 7,719,816 7,956,923 1,128,035 1,210,980 النفقات 1.2

 %1.99- 98,565- 4,847,665 4,946,230 716,530 745,989 نفقات عامة 1.2.1

 %43.41 447,702 1,479,096 1,031,394 69,984 84,830 منها مؤسسة كهرباء لبنان
منها نفقات على حساب موازنات  

 %41.99- 382,227- 528,034 910,261 1,322 1,981 سابقة
 %4.53- 129,792- 2,736,718 2,866,510 398,737 448,190 تسديد فوائد 1.2.2

 %4.20- 75,278- 1,715,562 1,790,840 283,801 325,100 ديون داخليةفوائد  1.2.2.1
 %5.07- 54,514- 1,021,156 1,075,670 114,936 123,090 فوائد ديون خارجية 1.2.2.2

 %6.07- 8,750- 135,433 144,183 12,768 16,801 **تسديد اقساط ديون خارجية  1.2.3
             عمليات الخزينة. 2

 %205.48 1,096,287 1,629,807 533,520 329,623 83,692 دفع 2.2
2.2.1 

 %51.95 23,631 69,120 45,489 2,269 4,450 محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات
 %241.30 362,055 512,100 150,045 22,328 12,578 البلديات 2.2.2
 %10.19- 4,940- 43,517 48,457 11,375 11,306 حساب الودائع 2.2.3
 %247.14 715,541 1,005,070 289,529 293,651 55,358 حسابات الغير االخرى 2.2.4

              
 %10.12 859,180 9,349,623 8,490,443 1,457,658 1,294,672 مجموع المبالغ المد فوعة.  4

 المشاريعتتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل : تسديد اقساط ديون خارجية** 
 


