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 المكتب اإلعالمي  
 14/6/2013بيروت في   

  

 ارقام المالية العامة حتى آذار:

  مليار ليرة  1,180بلغ العجز 
 

من السنة الجارية أن العجز اإلجمالي (الموازنة وعمليات  آذارأظھرت نتائج المالية العامة لغاية شھر 
ي في حين سجل ، رةمليار لي 1,180 نحو سنة الجاريةمن الالخزينة) بلغ لغاية آذار  الي عجز أول إجم

  مليار ليرة. سبعةنحو قيمته 

 

 العجز والفائض األولي

 

ة  الي (الموازن ة،  أن العجز اإلجم ة والخزين ات الموازن وأوضح بيان وزارة المال الذي يلخص عملي
ة من في المئ 26.02أي  ،مليار ليرة 1,180 نحو سنة الجاريةمن الوعمليات الخزينة) بلغ لغاية آذار 

رة 171مسجالً ارتفاعاً قدره  ،إجمالي النفقات المحققة خالل ھذه الفترة غ العجز  ،مليار لي في حين بل
ت  ام الفائ ھا من الع رة نفس ق خالل الفت بته  1,009المحق ا نس رة أي م ار لي ة من  22.26ملي ي المئ ف

 إجمالي النفقات.

غ  إذ نصرم،لعام الممليار ليرة عن ا 274حو نانخفاض في الفائض األولي بوسجل  حقق عجز أولي بل
ات 0.16 حونأي  2013ليرة لغاية شھر آذار من العام  اتمليار سبعة حون % من مجمل مجموع النفق
غ مق ي بل ائض أول ع ف ة م ونارن بته  267 ح ا نس ام الماضي، أي م ن الع ھا م رة نفس رة للفت ار لي ملي

 % من مجمل مجموع النفقات.5.89
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 لعامة:ملخص عن وضع المالية ا

 2013-لغاية آذار 2012-لغاية آذار مليار ليرة

 4,534 4,531 إجمالي اإلنفاق

 3,362 3,255 * اإلنفاق من خارج خدمة الدين

 1,173 1,275 * تسديد فوائد واقساط الدين   

 3,354 3,522 إجمالي اإليرادات

 1,180- 1,009- إجمالي العجز 

 7- 267 الفائض األولي

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

 

 

 اإليرادات

 

غ ة المحصلة خالل إجم وبل ة والخزين رادات الموازن ةالي إي نة الجاري ن الس  3,354 الفصل األول م
ه خالل  4.76نسبته مليار ليرة و 168بانخفاض قدره أي  ،مليار ليرة ا كانت علي ة بم ة مقارن في المئ

 195و مليار ليرة في العام الحالي أي انخفاضاً بلغ نح 3,157إيرادات الموازنة سجلت العام الفائت. و
 في المئة. 5.83مليار ليرة ونسبته 
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 2013- آذار 2012- آذار  
- لغاية آذار
2012 

- لغاية آذار
2013 

 النسبة الفرق

             . عمليات الموازنة1

 1,027,034953,6963,352,1073,156,662 االيرادات * 1.1

‐

195,445 ‐5.83% 

 769,606682,5272,532,5562,390,045 االيرادات الضريبية 1.1.1

‐

142,511 ‐5.63% 

 %6.66‐ 75,278‐ 383,170317,8361,130,3661,055,088 منھا ايرادات ضريبية مختلفة

 %180,125182,187529,011532,786 3,775 0.71 منھا ايرادات الجمارك

 %8.13‐ 71,008‐ 206,311182,504873,179802,171 منھا الضريبة على القيمة المضافة

 %6.46‐ 52,934‐ 257,428271,169819,551766,617 االيرادات غير الضريبية 1.1.2

 %164,827184,287520,172524,561 4,389 0.84 منھا ايرادات االتصاالت  ***

             . عمليات الخزينة2

 %61,95853,104169,872197,642 27,770 16.35 قبض 2.1

 %31,53026,07046,40454,899 8,495 18.31 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات 2.1.1

 %0.77‐ 616‐ 15,61214,31079,82479,208 البلديات 2.1.2

 %6,2169,01120,25141,906 21,655 106.93 حساب الودائع 2.1.3

 %7.54‐ 1,764‐ 8,6003,71323,39321,629 حسابات الغير االخرى 2.1.4

 1,088,9921,006,8003,521,9793,354,304 .  مجموع المبالغ المقبوضة3

‐

167,675 ‐4.76% 

 * اضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلھا من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستھالك بھدف المقارنة

ھي بحسب تقديرات وزارة االتصاالت وليس بحسب التحويالت الفعلية الى حساب *** مالحظة: إن أرقام ايرادات االتصاالت المعتمدة 
 الخزينة.

  النفقات

ة) و ة والخزين اق (الموازن ى منبلغ إجمالي اإلنف ة األول ي األشھر الثالث ار  4,534 نحو 2013 ف ملي
ذي يعكس ارتف ،ھا من العام الفائتنفسلفترة في امليار ليرة  4,531ليرة مقابل  اً في األمر ال ا طفيف اع

 في المئة. 0.08أي ما نسبته نحو  ،مليار ليرة 3حو نحجم االنفاق االجمالي قدره 
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ام ى آذار الفائت وفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين الع ار  3,362 نحو حت ملي
ع  ة م ي ا 3,255ليرة وذلك مقارن رة ف ار لي رة ملي ام النفسلفت ت،ھا من الع اد فائ درھا أي بزي  106ة ق

  ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام. اتمليار

 

 2013- آذار 2012- آذار  
- لغاية آذار
2012 

- لغاية آذار
2013 

 النسبة الفرق

             . عمليات الموازنة1

 %1.13‐ 42,693‐1,455,9851,537,3783,765,895 3,723,202 النفقات 1.2

 %784,543919,5562,490,443 2,550,69560,252 2.42 نفقات عامة 1.2.1

 %271,732426,564815,533 862,35146,818 5.74 منھا مؤسسة كھرباء لبنان

منھا نفقات على حساب موازنات  
25,89334,348514,646 284,719 سابقة

‐

229,927 ‐44.68% 

 %7.05‐ 85,277‐654,087603,3801,209,176 1,123,899 تسديد فوائد 1.2.2

 %2.33‐ 18,988‐381,721389,784813,911 794,923 فوائد ديون داخلية 1.2.2.1

 %16.77‐ 66,289‐272,366213,596395,265 328,976 فوائد ديون خارجية 1.2.2.2

 %26.66‐ 17,668‐17,35514,44266,276 48,608 تسديد اقساط ديون خارجية ** 1.2.3

             ة. عمليات الخزين2

 %103,933200,455764,752 810,91046,158 6.04 دفع 2.2

 %57.34‐ 28,150‐4,5874,05349,089 20,939 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات 2.2.1

1,5081,156204,112 7,589 البلديات 2.2.2

‐

196,523 ‐96.28% 

 %4,1774,31621,425 51,58630,161 140.77 حساب الودائع 2.2.3

 %93,661190,930490,126 730,796240,670 49.10 حسابات الغير االخرى 2.2.4

              

 %1,559,9181,737,8334,530,647 4,534,1123,465 0.08 .  مجموع المبالغ المد فوعة4

    يل المشاريعديون خارجية: تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمو ** تسديد اقساط 


