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 المكتب اإلعالمي  
 2/8/2012بيروت في   

 

 2011عن  مليار ليرة 113 انخفض ايارالعجز حتى 

 عن العام المنصرماً مليار 28 ارتفعالفائض األولي و
 

ملي�ار  113الفائ�ت انخفاض�اً ف�ي العج�ز اإلجم�الي بقيم�ة  اي�ارأظهرت نتائج المالية العام�ة لغاي�ة ش�هر 
ملي�ار لي�رة ع�ن الع�ام  28، وارتفاع�اً ف�ي الف�ائض األول�ي بنح�و 2011ن ليرة مقارنة مع الفترة ذاتها م

 . المنصرم

 

 العجز والفائض األولي

الموازن�ة (وأوضح بيان وزارة المال ال�ذي يلخ�ص عملي�ات الموازن�ة والخزين�ة،  أن العج�ز اإلجم�الي 
ف�ي المئ�ة  21.79نسبته أي ما  ،مليار ليرة 1,720 سنة الجاريةبلغ لغاية أيار من ال) وعمليات الخزينة

 إذ ،2011ع�ن  ملي�ار لي�رة 113مس�جالً انخفاض�اً ق�دره  ،من إجمالي النفقات المحققة خالل هذه الفترة
ف�ي  25.47ملي�ار لي�رة أي م�ا نس�بته  1,833بلغ العجز المحق�ق خ�الل الفت�رة نفس�ها م�ن الع�ام الفائ�ت 

 .المئة من إجمالي النفقات

أي  ،مليار لي�رة 741نحو  من السنة الجارية ايارذي تحقق لغاية شهر وبلغ الفائض األولي اإلجمالي ال
ملي�ار لي�رة مقارن�ة  28ح�و نق�دره  من مجمل مجموع النفقات، وبارتفاع % 9.39نحو عادل نسبته تما 

% 9.91أي م�ا نس�بته ، 2011م�ن الع�ام ف�ي الفت�رة ذاته�ا ملي�ار للي�رة  713نحو مع فائض أولي قدره 
 .قاتمن مجمل مجموع النف
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 :ملخص عن وضع المالية العامة

 2012-لغاية أيار 2011-لغاية أيار مليار ليرة  

 7,892 7,196 إجمالي اإلنفاق

 5,431 4,650 اإلنفاق من خارج خدمة الدين* 

 2,461 2,546 تسديد فوائد واقساط الدين   * 

 6,172 5,363 إجمالي اإليرادات

 1,720- 1,833- إجمالي العجز 

 741 713 فائض األوليال

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

 

 

 اإليرادات

ملي�ار  6،172 س�نة الجاري�ةالالمحصلة خالل هذه الفت�رة م�ن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة  وبلغ
ف�ي المئ�ة مقارن�ة بم�ا كان�ت علي�ه خ�الل الع�ام  15.08مليار ليرة ونس�بته  809أي بارتفاع قدره  ،ليرة

 853أي ارتفاع��اً بل��غ نح��و  ار الفائ��تحت��ى اي��ملي��ار لي��رة  5،917 إي��رادات الموازن��ةوس��جلت . الفائ��ت
 .عن العام المنصرم في المئة 16.85مليار ليرة ونسبته 
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 2012-أيار 2011-أيار  
-لغاية أيار

2011 
-لغاية أيار

 النسبة الفرق 2012

             عمليات الموازنة. 1

 %16.85 853,202 5,916,635 5,063,433 1,362,120 1,464,198 *االيرادات  1.1

 %1.42- 64,667- 4,477,446 4,542,113 997,714 1,387,464 االيرادات الضريبية 1.1.1

 منها ايرادات ضريبية مختلفة
1,016,813 596,724 2,312,391 2,089,506 

-
222,885 

-9.64% 

 %2.44 21,425 899,252 877,827 203,654 170,696 منها ايرادات الجمارك

 %10.12 136,793 1,488,688 1,351,895 197,336 199,955 القيمة المضافةمنها الضريبة على 

 %176.07 917,869 1,439,189 521,320 364,406 76,734 االيرادات غير الضريبية 1.1.2

   894,605 894,605 0 196,057 0 ***منها ايرادات االتصاالت  

 %14.80- 44,348- 255,388 299,736 45,653 69,665 قبض 2.1

2.1.1 
 محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات

11,252 17,900 44,265 73,758 29,493 66.63% 

 %3.23 3,478 111,106 107,628 16,959 15,721 البلديات 2.1.2

 %22.23- 9,637- 33,716 43,353 6,079 9,036 حساب الودائع 2.1.3

 %64.77- 67,682- 36,808 104,490 4,715 33,656 حسابات الغير االخرى 2.1.4

 %15.08 808,854 6,172,023 5,363,169 1,407,773 1,533,863 مجموع المبالغ المقبوضة.  3

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

حسب التحويالت الفعلية الى حساب بحسب تقديرات وزارة االتصاالت وليس بالمعتمدة هي  إن أرقام ايرادات االتصاالت: مالحظة*** 
 .الخزينة

 

 النفقات

مقاب�ل مبل�غ ف�ي ملي�ار لي�رة  7,892 الفائ�تأي�ار لغاي�ة ش�هر ) الموازنة والخزينة(بلغ إجمالي اإلنفاق و
تفاع��ا ف��ي حج��م االنف��اق األم��ر ال��ذي يعك��س ار ،2011م��ن الع��ام  نفس��هالفت��رة ف��ي املي��ار لي��رة  7،196

 .في المئة 9.68أي ما نسبته نحو  ،مليار ليرة 696 حوناالجمالي قدره 
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في األشهر الخمس�ة األول�ى م�ن الس�نة وفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام 
أي  منص�رم،لم�ن الع�ام ا المماثل�ةلفت�رة ف�ي ا 4،650مليار ليرة وذلك مقارنة مع مبلغ  5،431 الجارية

 .مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام 781بزيادة قدرها 

 

 2012-أيار 2011-أيار  
-لغاية أيار

2011 
-لغاية أيار

 النسبة الفرق 2012

             عمليات الموازنة. 1

 6,591,781 6,745,943 1,327,764 1,151,425 النفقات 1.2
-

154,162 
-2.29% 

 %1.65- 69,106- 4,131,135 4,200,241 801,019 741,403 نفقات عامة 1.2.1

 %48.87 462,548 1,409,112 946,564 333,075 194,550 منها مؤسسة كهرباء لبنان

منها نفقات على حساب موازنات  
 سابقة

2,509 3,305 908,280 526,712 
-

381,568 
-42.01% 

 %3.32- 80,339- 2,337,981 2,418,320 492,558 379,309 تسديد فوائد 1.2.2

 %2.32- 33,979- 1,431,761 1,465,740 264,482 221,234 فوائد ديون داخلية 1.2.2.1

 %4.87- 46,360- 906,220 952,580 228,076 158,075 فوائد ديون خارجية 1.2.2.2

 %3.70- 4,717- 122,665 127,382 34,187 30,713 **تسديد اقساط ديون خارجية  1.2.3

             عمليات الخزينة. 2

 %189.04 850,356 1,300,184 449,828 154,946 106,653 دفع 2.2

2.2.1 
 محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات

4,369 6,684 41,039 66,851 25,812 62.90% 

 %256.28 352,305 489,772 137,467 22,666 11,188 البلديات 2.2.2

 %13.48- 5,009- 32,142 37,151 2,733 16,488 حساب الودائع 2.2.3

 %203.80 477,248 711,419 234,171 122,863 74,608 حسابات الغير االخرى 2.2.4

              

 %9.68 696,194 7,891,965 7,195,771 1,482,710 1,258,078 مجموع المبالغ المد فوعة.  4
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 اط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريعتتضمن تسديد اقس: تسديد اقساط ديون خارجية** 


