
  
  :2010وضع المالية العامة حتى تشرين الثاني 

  مليار ليرة1,397 في المئة والفائض 27.66العجز 
 
  

 4,275 أن العجز اإلجمالي بلغ نحو 2010أظھرت نتائج المالية العامة لغاية شھر تشرين الثاني من العام 
إجمالي النفقات المحققة خالل ھذه الفترة، في حين بلغ الفائض األولي  في المئة من 27.66مليار ليرة، أي 
 . في المئة من مجمل مجموع النفقات9.04 مليار ليرة، أي أي ما نسبته نحو 1,397اإلجمالي نحو 

  
 
 

 العجز والفائض األولي
 

لموازنة وعمليات ا(وأوضح بيان وزارة المال الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة، أن العجز اإلجمالي 
 في المئة من إجمالي النفقات 27.66 مليار ليرة، أي 4,275 نحو 2010بلغ لغاية تشرين الثاني ) الخزينة

 مليار ليرة عما كان عليه خالل الفترة نفسھا من العام 369المحققة خالل ھذه الفترة، مسجالً ارتفاعاً قدره 
 . في المئة من إجمالي النفقات25.14أي ما نسبته  مليار ليرة 3,907، حين بلغ العجز المحقق 2009

 مليار ليرة، أي أي ما 1,397 نحو 2010وبلغ الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق لغاية شھر تشرين الثاني 
 مليار ليرة مقارنة مع فائض 119 في المئة من مجمل مجموع النفقات، وبانخفاض قدره 9.04نسبته نحو 

 في المئة من مجمل مجموع 9.76، ونسبته 2009يار لليرة للفترة ذاتھا من العام  مل1,516أولي قدره نحو 
 .النفقات

 
 

 :ملخص عن وضع المالية العامة  
- لغاية تشرين الثاني مليار ليرة

2009 
- لغاية تشرين الثاني

2010 

 إجمالي اإلنفاق 15,457 15,541

 اإلنفاق من خارج خدمة الدين*  9,785 10,118

 فوائد واقساط الدين   تسديد *  5,673 5,423

 إجمالي اإليرادات 11,182 11,634

 إجمالي العجز  4,275- 3,907-

 الفائض األولي 1,397 1,516

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

 



 اإليرادات
 

 مليار 11,182 ما قيمته 2010 شھراً من العام 11وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خالل 
. 2009 في المئة مقارنة بما كانت عليه خالل العام 3.89رة ونسبته  مليار لي453ليرة، أي بانخفاض قدره 

 مليار عما كانت عليه في 438 منخفضة بنحو 2010 مليار ليرة في العام 10,572وسجلت إيرادات الموازنة 
 . في المئة3.98، أي بنسبة 2009العام 

 

تشرين الثاني   
2009 

تشرين الثاني 
2010 

لغاية تشرين 
 2009- الثاني

غاية تشرين ل
 النسبة الفرق 2010- الثاني

             عمليات الموازنة. 1

 %3.98- 438,005- 10,571,865 820,673710,82411,009,870  االيرادات1.1

 %12.02 994,690 9,267,750 581,173629,5148,273,060  االيرادات الضريبية1.1.1

 %5.97 145,583 2,584,306 206,898223,0482,438,723 منھا ايرادات الجمارك
منھا الضريبة على القيمة 

 %10.91 294,976 2,998,598 160,565191,8502,703,622 المضافة

 1,304,115 239,50081,3102,736,810  االيرادات غير الضريبية1.1.2
-

1,432,695 
-

52.35% 

              

             عمليات الخزينة. 2

 %2.38- 14,839- 609,787 93,76653,189624,626  قبض2.1
2.1.1 

 %69.58 54,530 132,895 16,50813,39778,365 محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات

 %14.28 31,500 252,102 14,99515,132220,602  البلديات2.1.2

 %12.32 10,429 95,075 9,14310,62584,646  حساب الودائع2.1.3

 ابات الغير االخرى حس2.1.4
53,12014,035241,013 129,715 -111,298 

-
46.18% 

 %3.89- 452,844- 11,181,652 914,439764,01311,634,496 مجموع المبالغ المقبوضة.  3
  المقارنةاضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلھا من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستھالك بھدف* 
 

 النفقات
 

 مليار ليرة، في مقابل 15,457 نحو 2010لغاية شھر تشرين الثاني ) الموازنة والخزينة(وبلغ إجمالي اإلنفاق 
، األمر الذي يعكس انخفاضا في حجم االنفاق االجمالي 2009 مليار ليرة في الفترة ذاتھا من العام 15,541

  . في المئة0.54  مليار ليرة، أي ما نسبته نحو84قدره نحو 
 ما قيمته 2010وفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام خالل ھذه الفترة من العام 

، أي بانخفاض 2009 مليارات ليرة في الفترة عينھا من العام 10,118 مليار ليرة، مقارنة مع مبلغ 9,785
  .لدين العام مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة ا333قدره 

، 2009 مليارات ليرة مقارنة بما كانت عليه في العام 210وسجل ارتفاع في قيمة تسديد فوائد الديون  بنحو 
  . مليار ليرة40وارتفاع في قيمة تسديد اقساط الديون الخارجية بنحو 



  
  

تشرين الثاني   
2009 

تشرين الثاني 
2010 

لغاية تشرين 
 2009- الثاني

لغاية تشرين 
 النسبة الفرق 2010- الثاني

             عمليات الموازنة. 1

 %0.41 56,623 13,803,309 1,078,3961,025,76013,746,686  النفقات1.2

 8,130,709 655,078579,8538,324,005  نفقات عامة1.2.1
-

193,296 -2.32% 

 1,597,842 112,51272,0922,056,863 منھا مؤسسة كھرباء لبنان
-

459,021 
-

22.32% 

 %8.86 43,042 528,727 3,446725485,685 منھا نفقات على حساب موازنات  سابقة

 %4.06 209,591 5,371,021 393,072415,4695,161,430  تسديد فوائد1.2.2

 %7.52 239,062 3,416,382 233,630233,9883,177,320  فوائد ديون داخلية1.2.2.1

 %1.49- 29,471- 1,954,639 159,442181,4811,984,110 **ن خارجية  فوائد ديو1.2.2.2

 0.1544 40328 301579 3024630438261251 تسديد اقساط ديون خارجية 1.2.3

              

             عمليات الخزينة. 2

 1,653,806 106,025232,3341,794,365  دفع2.2
-

140,559 -7.83% 
2.2.1 

 89,444 11,7487,944515,733 محجوزات/كفاالت/ميناتتأ/امانات
-

426,289 
-

82.66% 

 %30.24 136,835 589,383 30,79226,050452,548  البلديات2.2.2

 %8.93 7,006 85,480 2,9015,61278,474  حساب الودائع2.2.3

 %18.98 141,889 889,499 60,584192,728747,610  حسابات الغير االخرى2.2.4

 %0.54- 83,936- 15,457,115 1,184,4211,258,09415,541,051 مجموع المبالغ المد فوعة.  4
  تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع: تسديد اقساط ديون خارجية** 

  
  للمراجعة واالستفسار

  باسم الحاج
03724214 

 


