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  مليار ليرة 2,446 ايارى تحالعجز : نتائج المالية العامة

 
 

ملي�ار  2,446 نح�وم�ن الس�نة الجاري�ة أن العج�ز اإلجم�الي  بل�غ  أي�ارأظهرت نتائج المالية العام�ة لغاي�ة ش�هر 
 مليار ليرة. 60نحو قيمته إجمالي عجز أولي في حين سجل ، ليرة

 
 
 

 العجز والفائض األولي
 

الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة،  أن العجز اإلجم�الي (الموازن�ة وعملي�ات  وأوضح بيان وزارة المال
ف��ي المئ��ة م��ن إجم��الي  27.93أي م��ا نس��بته  ،ملي��ار لي��رة 2,446 الس��نة الجاري��ة الخزين��ة) بل��غ لغاي��ة أي��ار م��ن

خالل الفت�رة نفس�ها م�ن الع�ام  عما كان مليار ليرة 726مسجالً ارتفاعاً قدره  ،النفقات المحققة خالل هذه الفترة
 في المئة من إجمالي النفقات. 21.79مليار ليرة أي ما نسبته  1,720 ، حين بلغالفائت

% م�ن 0.68 ح�ونأي ، ملي�ار لي�رة 60نح�و  2013وبلغ الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق لغاية شهر أي�ار 
ملي�ار  741 ح�ونة مقارن�ة م�ع ف�ائض أول�ي ق�دره ملي�ار لي�ر 681 حونبانخفاض قدره و لنفقاتمجمل مجموع ا

 % من مجمل مجموع النفقات.9.39أي ما نسبته ، 2012ليرة للفترة ذاتها من العام ل
 
 

 ملخص عن وضع المالية العامة:
 2013-لغاية أيار 2012-لغاية أيار مليار ليرة  

 8,759 7,892 إجمالي اإلنفاق
 6,253 5,431 * اإلنفاق من خارج خدمة الدين

 2,506 2,461 * تسديد فوائد واقساط الدين   
 6,313 6,172 إجمالي اإليرادات

 2,446- 1,720- إجمالي العجز 
 60 741 الفائض األولي

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

 



 اإليرادات
 

 6,313 م�ن الس�نة الجاري�ةاألش�هر الخمس�ة األول�ى إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خالل  وبلغ 
كان�ت علي�ه خ�الل الع�ام الفائ�ت. م�ا عف�ي المئ�ة  2.28ملي�ار لي�رة ونس�بته  141أي بارتف�اع ق�دره  ،مليار لي�رة

ف�ي  0.59مليار ليرة ونسبته  35أي ارتفاعاً بلغ نحو  2013مليار ليرة في  5,951إيرادات الموازنة  وسجلت
 المئة.

 
-أيارلغاية  2013-أيار 2012-أيار  

2012 
-لغاية أيار
 النسبة الفرق 2013

             . عمليات الموازنة1
 %0.59 34,845 5,951,480 5,916,635 1,513,549 1,362,120 االيرادات * 1.1

 %4.65 208,245 4,685,691 4,477,446 1,251,633 997,714 االيرادات الضريبية 1.1.1
 %12.39 258,993 2,348,499 2,089,506 855,192 596,724 منها ايرادات ضريبية مختلفة

 %0.29 2,610 901,862 899,252 195,611 203,654 منها ايرادات الجمارك
 %3.58- 53,358- 1,435,330 1,488,688 200,830 197,336 منها الضريبة على القيمة المضافة

 1,265,789 1,439,189 261,916 364,406 االيرادات غير الضريبية 1.1.2
-

173,400 -12.05% 

- 766,271 894,605 156,846 196,057 منها ايرادات االتصاالت  ***
128,334 -14.35% 

             . عمليات الخزينة2
 %41.46 105,873 361,261 255,388 71,203 45,653 قبض 2.1

2.1.1 
 %29.12 21,477 95,235 73,758 20,356 17,900 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات

 %1.34 1,491 112,597 111,106 15,947 16,959 البلديات 2.1.2
 %77.10 25,994 59,710 33,716 7,372 6,079 حساب الودائع 2.1.3
 %154.62 56,911 93,719 36,808 27,528 4,715 حسابات الغير االخرى 2.1.4

 %2.28 140,718 6,312,741 6,172,023 1,584,752 1,407,773 .  مجموع المبالغ المقبوضة3
 الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنة ت* اضيف

لمعلومات الواردة من إلى اقد تم تحديدها استناًدا  2013ار *** مالحظة: إن أرقام االيرادات من وفر موازنة المواصالت السلكية والالسلكية لشهر أي
 وزارة االتصاالت.

 
 النفقات

 
ملي�ار  7,892مقاب�ل ف�ي ملي�ار لي�رة  8,759الفائ�ت لغ إجمالي اإلنفاق (الموازنة والخزينة) لغاية شهر أيار وب

ملي�ار  867ح�و ناألمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم االنفاق االجم�الي ق�دره  ،ليرة للفترة ذاتها من العام الفائت
 في المئة. 10.99أي ما نسبته نحو  ،ليرة

 6,253 األش�هر الخمس�ة المنص�رمةوفي التفاصيل، بلغ مجم�وع اإلنف�اق م�ن خ�ارج خدم�ة ال�دين الع�ام خ�الل 
 822أي بزي�ادة ق�درها  فائ�ت،م�ن الع�ام ال هانفس� لفت�رةمليار ليرة خ�الل ا 5,431وذلك مقارنة مع  ،مليار ليرة

 مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام.
 



 
-لغاية أيار 2013-أيار 2012-أيار  

2012 
-لغاية أيار
 النسبة الفرق 2013

             . عمليات الموازنة1
 %4.60 303,102 6,894,883 6,591,781 1,443,468 1,327,764 النفقات 1.2

 %6.24 257,778 4,388,913 4,131,135 805,995 801,019 نفقات عامة 1.2.1
 %6.90- 97,276- 1,311,836 1,409,112 219,625 333,075 منها مؤسسة كهرباء لبنان

منها نفقات على حساب موازنات  
 392,344 526,712 39,340 3,305 سابقة

-
134,368 -25.51% 

 %2.68 62,550 2,400,531 2,337,981 606,766 492,558 تسديد فوائد 1.2.2
 %0.03 379 1,432,140 1,431,761 251,062 264,482 فوائد ديون داخلية 1.2.2.1
 %6.86 62,171 968,391 906,220 355,704 228,076 فوائد ديون خارجية 1.2.2.2

 %14.04- 17,226- 105,439 122,665 30,707 34,187 تسديد اقساط ديون خارجية ** 1.2.3
             . عمليات الخزينة2

 %43.37 563,842 1,864,026 1,300,184 312,722 154,946 دفع 2.2
 %3.24- 2,163- 64,688 66,851 13,415 6,684 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات 2.2.1

 343,131 489,772 71,471 22,666 البلديات 2.2.2
-

146,641 -29.94% 
 %107.12 34,431 66,573 32,142 5,000 2,733 حساب الودائع 2.2.3
 %95.33 678,215 1,389,634 711,419 222,836 122,863 حسابات الغير االخرى 2.2.4

              
 %10.99 866,944 8,758,909 7,891,965 1,756,190 1,482,710 .  مجموع المبالغ المد فوعة4

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


