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 المكتب اإلعالمي  
 6/6/2012بيروت في   

 
2011عن  مليار ليرة 646حتى آذار تراجع العجز   

مليار ليرة 485حو ارتفع نالفائض األولي و  
 
 

ف�ي العج�ز اإلجم�الي مقارن�ة م�ع  اً انخفاض�الفائ�ت أظهرت نتائج المالية العامة لغاي�ة ش�هر آذار 
 485ح�و نف�ي الف�ائض األول�ي ب اً ارتفاع�، ولي�رةملي�ار  646بقيم�ة  2011الفترة ذاتها من العام 

 .مليار ليرة عن العام الماضي

 

 العجز والفائض األولي

وأوض��ح بي��ان وزارة الم��ال ال��ذي يلخ��ص عملي��ات الموازن��ة والخزين��ة،  أن العج��ز اإلجم��الي 
ته مليار ليرة، أي ما نس�ب 1,009بلغ لغاية آذار من السنة الجارية ) الموازنة وعمليات الخزينة(

 646في المئة م�ن إجم�الي النفق�ات المحقق�ة خ�الل ه�ذه الفت�رة، مس�جالً انخفاض�اً ق�دره  22.26
ملي�ار لي�رة  1,655مليار ليرة، في حين بلغ العجز المحقق خالل الفترة نفسها م�ن الع�ام الفائ�ت 

 .في المئة من إجمالي النفقات 37.76أي ما نسبته 

ملي�ار  267لغاية ش�هر آذار م�ن الس�نة الجاري�ة نح�و  وبلغ الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق
مليار ليرة، مقارنة  485من مجمل مجموع النفقات وبارتفاع قدره نحو % 5.89ليرة، أي نحو 

، أي م��ا نس��بته 2011ملي��ار للي��رة ف��ي الفت��رة ذاته��ا م��ن الع��ام  218م��ع عج��ز أول��ي ق��دره نح��و 
 .من مجمل مجموع النفقات% 4.98
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 :الية العامةملخص عن وضع الم
 2012-لغاية آذار 2011-لغاية آذار مليار ليرة  

 4,531 4,383 إجمالي اإلنفاق
 3,255 2,946 اإلنفاق من خارج خدمة الدين* 
 1,275 1,437 تسديد فوائد واقساط الدين   * 

 3,522 2,728 إجمالي اإليرادات
 1,009- 1,655- إجمالي العجز 
 267 218- الفائض األولي

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

 

 

 داتاإليرا

وأظه��ر ملخ��ص الوض��ع الم��الي أن إجم��الي إي��رادات الموازن��ة والخزين��ة المحص��لة خ��الل ه��ذه 
ملي�ار لي�رة ونس�بته  794ملي�ار لي�رة، أي بارتف�اع ق�دره  3,522الفترة م�ن الس�نة الجاري�ة  بل�غ 

 3,352وس�جلت إي�رادات الموازن�ة . في المئة مقارنة بما كانت عليه خالل العام الفائت 29.11
 .في المئة 31.48مليارات ونسبته  803ليرة في العام الحالي أي ارتفاعاً بلغ نحو مليار 
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-لغاية آذار 2012-آذار 2011-آذار  
2011 

-لغاية آذار
 النسبة الفرق 2012

             عمليات الموازنة. 1
 %31.48 802,542 3,352,107 2,549,565 1,027,034 814,063 *االيرادات  1.1

 %12.85 288,296 2,532,556 2,244,260 769,606 681,168 االيرادات الضريبية 1.1.1
 %21.18 197,567 1,130,366 932,799 383,170 297,267 منها ايرادات ضريبية مختلفة

 %1.37- 7,363- 529,011 536,374 180,125 182,652 منها ايرادات الجمارك
 %12.66 98,092 873,179 775,087 206,311 201,249 منها الضريبة على القيمة المضافة

 %168.44 514,246 819,551 305,305 257,428 132,895 االيرادات غير الضريبية 1.1.2
   520,172 520,172 0 164,827 0 ***منها ايرادات االتصاالت  

             عمليات الخزينة. 2
 %4.79- 8,538- 169,872 178,410 61,958 43,642 قبض 2.1

 %73.81 19,706 46,404 26,698 31,530 9,021 محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات 2.1.1
 %3.44 2,653 79,824 77,171 15,612 15,565 البلديات 2.1.2
 %20.38- 5,185- 20,251 25,436 6,216 10,497 حساب الودائع 2.1.3
 %52.36- 25,712- 23,393 49,105 8,600 8,559 حسابات الغير االخرى 2.1.4

 %29.11 794,004 3,521,979 2,727,975 1,088,992 857,705 مجموع المبالغ المقبوضة.  3

       
 اضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنة*        

 .قام ايرادات االتصاالت المعتمدة هي حسب تقديرات وزارة االتصاالت وليس حسب التحويالت الفعلية الى حساب الخزينةإن أر: مالحظة***   
 

  

 النفقات
 

ملي�ار لي�رة مقاب�ل  4,531لغاية ش�هر آذار المنص�رم ) الموازنة والخزينة(وبلغ إجمالي اإلنفاق 
، األم��ر ال��ذي يعك��س ارتفاع��ا ف��ي حج��م ملي��ار لي��رة للفت��رة ذاته��ا م��ن الع��ام الفائ��ت 4,383مبل��غ 

 .في المئة 3.37مليار ليرة، أي ما نسبته نحو  148االنفاق االجمالي قدره نحو  
 

وفي التفاصيل، بل�غ مجم�وع اإلنف�اق م�ن خ�ارج خدم�ة ال�دين الع�ام خ�الل ه�ذه الفت�رة م�ن الع�ام 
الع�ام الماض�ي أي للفت�رة ذاته�ا م�ن  2,946مليار ليرة وذل�ك مقارن�ة م�ع مبل�غ  3,255الجاري 

 .مليارات ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام 309بزيادة قدرها 
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-لغاية آذار 2012-آذار 2011-آذار  
2011 

-لغاية آذار
 النسبة الفرق 2012

             عمليات الموازنة. 1

 3,765,895 4,153,610 1,455,985 1,585,435 النفقات 1.2
-

387,715 -9.33% 

 2,490,443 2,716,968 784,543 940,175 نفقات عامة 1.2.1
-

226,525 -8.34% 
 %61.96 311,991 815,533 503,542 271,732 154,155 منها مؤسسة كهرباء لبنان

منها نفقات على حساب موازنات  
 514,646 899,606 25,893 221,734 سابقة

-
384,960 -42.79% 

 1,209,176 1,374,746 654,087 625,418 تسديد فوائد 1.2.2
-

165,570 -12.04% 
 %8.60- 76,567- 813,911 890,478 381,721 310,815 فوائد ديون داخلية 1.2.2.1
 %18.38- 89,003- 395,265 484,268 272,366 314,603 فوائد ديون خارجية 1.2.2.2

 %7.08 4,380 66,276 61,896 17,355 19,842 **تسديد اقساط ديون خارجية  1.2.3
             عمليات الخزينة. 2

 %233.62 535,522 764,752 229,230 103,933 98,850 دفع 2.2
2.2.1 

 %98.68 24,382 49,089 24,707 4,587 8,159 محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات
 %195.82 135,114 204,112 68,998 1,508 30,597 البلديات 2.2.2
 %57.37 7,811 21,425 13,614 4,177 3,940 حساب الودائع 2.2.3
 %302.04 368,215 490,126 121,911 93,661 56,154 حسابات الغير االخرى 2.2.4

              

 %3.37 147,807 4,530,647 4,382,840 1,559,918 1,684,285 مجموع المبالغ المد فوعة.  4
القروض الخارجية الميسرة لتمويل تتضمن تسديد اقساط : تسديد اقساط ديون خارجية** 

 المشاريع
     

 
 


