
  

  
  

   مليار ليرة 794زاد العجز حتى آذار : وزارة المال
  2010عن األشھر الثالثة األولى من 

  
  2011 في األشھر الثالثة األولى من  مليار ليرة218عجز أولي قدره 

  2010 مليار ليرة في الفترة نفسھا من 582في مقابل فائض أولي قدره نحو 
  
  

  2010 في المئة عن العام 11.09االنفاق حتى آذار زاد 
   في المئة11.55فيما تراجع إجمالي اإليرادات تراجع بنسبة 

  
  
  

عما كان في العجز اإلجمالي  مليار ليرة 794زيادة قدرھا  ائتالفأظھرت نتائج المالية العامة لغاية شھر آذار 
 نحو عجز أولي بوسجل في األشھر الثالثة األولى من السنة الجارية ،2010من العام  عليه في الفترة نفسھا 

 582 قدره نحوفائض أولي من العام المنصرم شھدت تسجيل مقارنة ، في حين كانت الفترة ال مليار ليرة218
، تراجع 2010 عن العام  في المئة11.09 بنسبة في حجم االنفاق االجمالي فيما سجل ارتفاعو.  ليرةمليار 

 في المئة مقارنة بما 11.55 بنسبة األشھر الثالثة االولىإجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خالل 
  . كانت عليه خالل العام الفائت

  
  

  العجز والفائض األولي
  

الموازنة وعمليات (أن العجز اإلجمالي   الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة،المالزارة وأوضح بيان و
 في المئة من إجمالي النفقات المحققة 37.76 أي ما نسبته ، مليار ليرة1,655 الفائتبلغ لغاية آذار ) الخزينة

المحقق خالل الفترة نفسھا من  في حين بلغ العجز ، مليار ليرة794 مسجالً ارتفاعاً قدره ،خالل ھذه الفترة
  . في المئة من إجمالي النفقات21.83 مليار ليرة أي ما نسبته 861العام الفائت 

من مجمل % 4.98 نحو ( مليار ليرة218 نحو الجارية األولي اإلجمالي لغاية شھر آذار من السنة العجزوبلغ 
 مليار 582 مع فائض أولي قدره حوالي  مليار ليرة مقارنة800 نحو أي بانخفاض قدره ،)مجموع النفقات

  .)من مجمل مجموع النفقات% 14.75 (2010 لليرة للفترة ذاتھا من العام
  



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

  4,383 3,945 إجمالي اإلنفاق
  2,946 2,502 اإلنفاق من خارج خدمة الدين* 
  1,437 1,443 د فوائد واقساط الدين   تسدي* 

  2,728 3,084 إجمالي اإليرادات
  1,655- 861- إجمالي العجز 
  218- 582 الفائض األولي

 .  أشھر السنةزنة ليست موزعة بالتساوي على كلاإليرادات والنفقات الملحوظة في الموا: مالحظة

 بالغ اإليرادات والنفقات المحققة في كل من حساب الموازنة ولذلك فإنه وعند تنفيذ الموازنة فإن م

   .ومبالغهشھر وآخر وكذلك نسب العجز المحقق وحساب الخزينة قد تتقلب بين 

  
  اإليرادات

  
 مليار 2,728  ھذه السنة من األشھر الثالثة االولى إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خالل بلغو

.  في المئة مقارنة بما كانت عليه خالل العام الفائت11.55 نسبته مليار ليرة و356 بانخفاض قدره  أي،ليرة
 مليار ليرة ونسبته 365 مليار ليرة في العام الحالي أي انخفاضاً بلغ نحو 2,550 إيرادات الموازنة وسجلت
  . في المئة12.52

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 2011- آذار 2010- آذار  
- رلغاية آذا
2010 

- لغاية آذار
 النسبة الفرق 2011

             عمليات الموازنة. 1

 364,731- 2,549,565 902,944814,0632,914,296 * االيرادات 1.1
-

12.52% 

 %4.40- 103,345- 2,244,260 817,712681,1682,347,605  االيرادات الضريبية1.1.1

 %3.08 27,896 932,799 344,603297,267904,903 منھا ايرادات ضريبية مختلفة

 126,446- 536,374 251,161182,652662,820 منھا ايرادات الجمارك
-

19.08% 

 %0.61- 4,795- 775,087 221,948201,249779,882 منھا الضريبة على القيمة المضافة

  االيرادات غير الضريبية1.1.2
     
85,232  

  
132,895  

   
566,691  

   
305,305  

-261,386 
-

46.12% 

             عمليات الخزينة. 2

 %5.10 8,664 178,410 44,69343,642169,746  قبض2.1

2.1.1 
 %27.65 5,783 26,698 9,8679,02120,915 محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات

 %2.06- 1,624- 77,171 18,09415,56578,795  البلديات2.1.2

 %2.26- 587- 25,436 9,61610,49726,023  الودائع حساب2.1.3

 %11.57 5,092 49,105 7,1168,55944,013  حسابات الغير االخرى2.1.4

 مجموع المبالغ المقبوضة.  3
947,637857,7053,084,042 2,727,975 -356,067 

-
11.55% 

 لھا من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستھالك بھدف المقارنةاضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصي* 

  
  النفقات

  
 3,945 مقابل ، في مليار ليرة4,383 نحو 2011لغاية شھر آذار ) الموازنة والخزينة(بلغ إجمالي اإلنفاق و

نحو الي قدره  األمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم االنفاق االجمالمنصرم،ھا من العام عينلفترة في امليار ليرة 
  . في المئة11.09 أي ما نسبته نحو ، مليار ليرة438

 2,946 نحو االشھر الثالثة المنصرمةوفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام خالل 
ا  أي بزيادة قدرھالفائت، من العام مليار ليرة في الفترة المقارنة 2,502 وذلك مقارنة مع مبلغ ،مليار ليرة

  . مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام444
قيمة ، غير ان  مليار ليرة مقارنة بما كانت عليه في العام الفائت22 نحو قيمة تسديد فوائد الديون  بتضوانخف

  .2010 حتى آذار  مليار ليرة مقارنة مع ما كانت عليه15 ارتفعت نحوخارجية الديون التسديد اقساط 
  
 
 
 
 
 



 
 2011- آذار 2010- آذار  

- لغاية آذار
2010 

- لغاية آذار
 النسبة الفرق 2011

             عمليات الموازنة. 1

 %23.26 512,778 2,716,968 723,104940,1752,204,190  نفقات عامة1.2.1

 %0.30- 1,525- 503,542 147,473154,155505,067 منھا مؤسسة كھرباء لبنان
 حساب موازنات  منھا نفقات على

 %77.89 393,886 899,606 28,627221,734505,720 سابقة

 %1.54- 21,507- 1,374,746 634,880625,4181,396,253  تسديد فوائد1.2.2

 %2.95- 27,113- 890,478 313,746310,815917,591  فوائد ديون داخلية1.2.2.1

 %1.17 5,606 484,268 321,134314,603478,662  فوائد ديون خارجية1.2.2.2

 %31.42 14,798 61,896 27,67119,84247,098 ** تسديد اقساط ديون خارجية 1.2.3

              

             عمليات الخزينة. 2

 68,565- 229,230 131,29398,850297,795  دفع2.2
-

23.02% 
2.2.1 

 %8.54 1,944 24,707 15,1058,15922,763 محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات

 %8.25- 6,208- 68,998 23,65230,59775,206  البلديات2.2.2

 %7.04 895 13,614 4,3523,94012,719  حساب الودائع2.2.3

 65,196- 121,911 88,18456,154187,107  حسابات الغير االخرى2.2.4
-

34.84% 

              

 %11.09 437,504 4,382,840 1,516,9481,684,2853,945,336 مجموع المبالغ المد فوعة.  4

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


