
  
  

  وزارة المال أصدرت بيانھا الشھري عن عمليات الموازنة والخزينة

  2009 مليار ليرة عن 819انخفض   حتى أيارالعجز االجمالي
ً سجل ارتفاعا ملحوظا بنحو الفائض األوليو  ً مليارا884ً

  
  

اإلجمالي مقارنة مع  مليار ليرة في العجز 819قدره  ًاانخفاض 2010أظھرت نتائج المالية العامة لغاية شھر أيار 
 مليار ليرة عن العام 884 نحو في الفائض األولي ب ملحوظارتفاع، في حين سجل 2009الفترة ذاتھا من العام  

 .في األشھر الخمسة األولى من السنة الجارية مليار ليرة 1،228 نحو بلغ اذ، المنصرم
 

 العجز والفائض األولي
  

الموازنة وعمليات (يات الموازنة والخزينة،  أن العجز اإلجمالي وأوضح بيان وزارة المال الذي يلخص عمل
 في المئة من إجمالي النفقات 19.48 مليار ليرة، أي ما نسبته 1,303بلغ لغاية أيار من السنة الجارية ) الخزينة

ًالمحققة خالل ھذه الفترة، مسجال انخفاضا قدره  ة نفسھا من العام  مليار ليرة، اذ بلغ العجز المحقق خالل الفتر819ً
  . في المئة من إجمالي النفقات29.14 مليار ليرة أي ما نسبته 2,122الفائت 

 مليار ليرة، ما نسبته نحو 1,228وبلغ الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق لغاية شھر أيار من السنة الحالية نحو 
 مقارنة مع فائض أولي قدره حوالي  مليار ليرة884من مجمل مجموع النفقات، أي بارتفاع قدره نحو % 18.35

  .من مجمل مجموع النفقات% 4.72، أي ما نسبته 2009 مليار لليرة للفترة ذاتھا من العام 344
 

 :ملخص عن وضع المالية العامة  
 2010- لغاية أيار 2009- لغاية أيار مليار ليرة

 إجمالي اإلنفاق 6,689 7,283

 اإلنفاق من خارج خدمة الدين*  4,158 4,817

 تسديد فوائد واقساط الدين   *  2,530 2,466

 إجمالي اإليرادات 5,386 5,161

 إجمالي العجز  1,303- 2,122-

 الفائض األولي 1,228 344

 
إن مبالغ اإليرادات ولذلك فإنه وعند تنفيذ الموازنة ف. اإليرادات والنفقات الملحوظة في الموازنة ليست موزعة بالتساوي على جميع أشھر السنة: مالحظة

 .والنفقات المحققة في كل من حساب الموازنة وحساب الخزينة قد تتقلب بين شھر وآخر وكذلك نسب العجز المحقق ومبالغه

  



  
 اإليرادات

 
 مليار 5,386وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خالل األشھر الخمسة األولى من السنة الجارية 

وسجلت .  في المئة، مقارنة بما كانت عليه خالل العام الفائت4.36ً مليارا و نسبته 225ع قدره ليرة، أي بارتفا
ويعود .  في المئة3.64 مليار ونسبته 179ً أي ارتفاعا بلغ نحو 2010 مليار ليرة حتى أيار 5,115إيرادات الموازنة 

 في المئة، وايرادات 5.45يار ليرة تقريبا أو  مل57ھذا التحسن إلى االرتفاع الذي شھدته ايرادات الجمارك بقيمة 
 . في المئة12.49 مليار ليرة أو 150الضريبة على القيمة المضافة بقيمة تقارب 

 

 2010- أيار 2009- أيار  
-لغاية أيار
2009 

-لغاية أيار
 النسبة الفرق 2010

             عمليات الموازنة. 1

 %3.64 179,427 5,115,470 945,5091,077,7744,936,043  االيرادات1.1

 %22.11 778,554 4,300,424 697,4181,011,3423,521,870  االيرادات الضريبية1.1.1

 %5.45 57,443 1,112,391 218,789223,7951,054,948 منھا ايرادات الجمارك
منھا الضريبة على القيمة 

 %12.49 150,250 1,352,868 188,562190,5371,202,618 المضافة

 815,046 248,09166,4321,414,173  االيرادات غير الضريبية1.1.2
-

599,127 
-

42.37% 

              

             عمليات الخزينة. 2

   45,392 270,508 38,18654,527225,116  قبض2.1
2.1.1 

   24,339 51,783 4,67214,61327,444 محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات

   19,817 113,281 13,95617,94193,464  البلديات2.1.2

   2,330 42,280 8,4369,87739,950  حساب الودائع2.1.3

   1,094- 63,164 11,12212,09664,258  حسابات الغير االخرى2.1.4

 %4.36 224,819 5,385,978 983,6951,132,3015,161,159 مجموع المبالغ المقبوضة.  3

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

  
  

 النفقات
 

 مليار ليرة للفترة 7,283 مليار ليرة مقابل مبلغ 6,689لغاية أيار الفائت ) الموازنة والخزينة(وبلغ إجمالي اإلنفاق 
 مليار ليرة، أي ما 595، األمر الذي يعكس انخفاضا في حجم االنفاق االجمالي قدره نحو  ذاتھا من العام الفائت

وفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام خالل األشھر الخمسة  . في المئة8.16نسبته نحو 
في الفترة ذاتھا من العام الماضي،  مليار ليرة 4,817 مليار ليرة وذلك مقارنة مع 4,158األولى من السنة الجارية 

  . مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام659أي بتراجع قدره 



 
 

 2010- أيار 2009- أيار  
-لغاية أيار
2009 

-لغاية أيار
 النسبة الفرق 2010

             عمليات الموازنة. 1

 %5.88 295,806 5,329,455 901,9971,127,6875,033,649  النفقات1.2

 %9.02 231,540 2,799,222 507,801646,1012,567,682  نفقات عامة1.2.1
منھا نفقات على حساب موازنات  

 %9.23 43,645 516,604 14,5025,637472,959 سابقة

 %2.04 49,202 2,461,749 383,798468,0762,412,547  تسديد فوائد1.2.2

 %4.61 67,374 1,529,832 228,778257,6571,462,458  فوائد ديون داخلية1.2.2.1

 %1.91- 18,172- 931,917 155,020210,419950,089  فوائد ديون خارجية1.2.2.2

 %28.20 15,064 68,484 10,39813,51053,420 ** تسديد اقساط ديون خارجية 1.2.3

              

             عمليات الخزينة. 2

 1,359,158 379,625280,0512,249,472  دفع2.2
-

890,314   
2.2.1 

 42,855 126,24014,903248,708 محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات
-

205,853   

   7,857- 126,592 25,05532,419134,449  البلديات2.2.2

   9,123- 23,313 6,5594,71132,436  حساب الودائع2.2.3

 360,891 74,64572,776486,777 رى حسابات الغير االخ2.2.4
-

125,886   

 805,507 147,126155,2421,347,102  مؤسسة كھرباء لبنان2.2.5
-

541,595   

 6,688,613 1,281,6221,407,7387,283,121 مجموع المبالغ المد فوعة.  4
-

594,508 -8.16% 
خارجية الميسرة لتمويل  القروض التتضمن تسديد اقساط: تسديد اقساط ديون خارجية** 

    المشاريع
  

  : للمراجعة واالستفسار
  باسم الحاج
03724214 


