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 المكتب اإلعالمي  
 24/1/2012بيروت في   

 
 2010مليار ليرة عن  372انخفض  2011العجز حتى تشرين الثاني 

 في المئة 16.69ملياراً ونسبته بلغت  218والفائض األولي ارتفع نحو  
 

 

 انخفاض�اً ف�ي العج�ز اإلجم�الي 2011أظهرت نتائج المالية العامة لغاية شهر تشرين الثاني م�ن الع�ام 
مليار ليرة، في حين سجل ارتف�اع ف�ي الف�ائض  1،372بقيمة  2010مقارنة مع الفترة ذاتها من العام  

 .مليار ليرة 1،218األولي بنحو  

 

 العجز والفائض األولي
الموازن�ة (وأوضح بيان وزارة المال الذي يلخص عملي�ات الموازن�ة والخزين�ة،  أن العج�ز اإلجم�الي 

 18.76، أي م�ا نس�بته 2011مليار ليرة لغاية تشرين الثاني م�ن س�نة  2،940بلغ ) وعمليات الخزينة
مليار لي�رة عم�ا  1،372في المئة من إجمالي النفقات المحققة خالل هذه الفترة، مسجالً انخفاضاً قدره 

مليار ليرة أي ما نسبته  4،312، عندما بلغ العجز المحقق  2010كان عليه في الفترة نفسها من العام 
 .في المئة من إجمالي النفقات 27.83

ملي�ار لي�رة،  2،615نح�و  2011وبلغ الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق لغاية شهر تش�رين الث�اني 
مليار ليرة،  1،218من مجمل مجموع النفقات وبارتفاع قدره نحو % 16.69أي ما تعادل نسبته نحو 

، أي م�ا نس�بته 2010فت�رة اياه�ا م�ن الع�ام مليار لليرة في ال 1،397مقارنة مع فائض أولي قدره نحو 
 .من مجمل مجموع النفقات% 9.02
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 :ملخص عن وضع المالية العامة
 2011-لغاية تشرين الثاني 2010-لغاية تشرين الثاني مليار ليرة  

 15,671 15,493 إجمالي اإلنفاق
 10,116 9,785 اإلنفاق من خارج خدمة الدين* 
 5,555 5,709 ط الدين   تسديد فوائد واقسا* 

 12,731 11,182 إجمالي اإليرادات
 2,940- 4,312- إجمالي العجز 
 2,615 1,397 الفائض األولي

بين  ، قد تنقلبعند تنفيذ الموازنة، ولذلك .أشهر السنة كلاإليرادات والنفقات الملحوظة في الموازنة ليست موزعة بالتساوي على : مالحظة
 .وكذلك نسب العجز المحقق ومبالغه ،وحساب الخزينة  يرادات والنفقات المحققة في كل من حساب الموازنةشهر وآخر مبالغ اإل

 

 

 اإليرادات
 

نح�و   2011وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة والخزين�ة المحص�لة حت�ى الش�هر الح�ادي عش�ر م�ن س�نة 
في المئ�ة، مقارن�ة بم�ا ك�ان  13.86مليار ليرة ونسبته  1،549مليار ليرة، أي بارتفاع قدره  12،731

، 2011مليار ليرة حت�ى تش�رين الث�اني  12،107وسجلت إيرادات الموازنة . 2010عليه خالل العام 
 .في المئة 14.52مليار ونسبته  1،535أي ارتفاعاً بلغ نحو 

تمث��ل تق��ديرات وزارة االتص��االت، علم��ا أن��ه ت��م تحوي��ل  2011تج��در اإلش��ارة إل��ى أن أرق��ام الع��ام 
حساب الخزينة في مصرف لبن�ان ف�ي ش�هر تش�رين الث�اني م�ن الع�ام   إلى  .ل.مليون ل 1,055,250

فيمث��ل المبل�غ الفعل��ي ال��ذي حولت��ه وزارة االتص��االت إل��ى  2010أم�ا ال��رقم الم��درج ف��ي الع��ام . 2011
 .وزارة المال
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-تشرين الثاني  
2010 

-تشرين الثاني
2011 

لغاية تشرين 
 2010-الثاني

تشرين لغاية 
 النسبة الفرق 2011-الثاني

             عمليات الموازنة. 1
 %14.52 1,535,175 12,107,040 10,571,865 854,340 710,824 *االيرادات  1.1

 %1.51- 140,332- 9,127,418 9,267,750 627,629 629,514 االيرادات الضريبية 1.1.1
 %9.99 367,967 4,052,813 3,684,846 255,812 214,616 منها ايرادات ضريبية مختلفة

 %22.70- 586,595- 1,997,711 2,584,306 176,810 223,048 منها ايرادات الجمارك
منها الضريبة على القيمة 

 %2.61 78,296 3,076,894 2,998,598 195,007 191,850 المضافة
 %128.48 1,675,507 2,979,622 1,304,115 226,711 81,310 االيرادات غير الضريبية 1.1.2

 %501.70 1,660,862 1,991,912 331,050 154,292 0 ***منها ايرادات االتصاالت  
             عمليات الخزينة. 2

 %2.33 14,200 623,987 609,787 38,973 53,189 قبض 2.1
2.1.1 

 %23.92- 31,790- 101,105 132,895 9,686 13,397 محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات
 %3.66- 9,215- 242,887 252,102 14,058 15,132 البلديات 2.1.2
 %1.93 1,835 96,910 95,075 8,744 10,625 حساب الودائع 2.1.3
 %41.14 53,370 183,085 129,715 6,485 14,035 حسابات الغير االخرى 2.1.4

 %13.86 1,549,375 12,731,027 11,181,652 893,313 764,013 مجموع المبالغ المقبوضة.  3
 اضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنة* 

ة في حساب الخزين  إلى  .ل.مليون ل 1,055,250تمثل تقديرات وزارة االتصاالت، علما أنه تم تحويل  2011عام الإن أرقام : مالحظة*** 
فيمثل المبلغ الفعلي الذي حولته وزارة االتصاالت  2010عام في الأما الرقم المدرج . 2011مصرف لبنان في شهر تشرين الثاني من العام 

 .المالإلى وزارة 

 

 النفقات
 

ملي�ار لي�رة  15،671نح�و  2011لغاية شهر تشرين الث�اني ) الموازنة والخزينة(وبلغ إجمالي اإلنفاق 
، األمر ال�ذي يعك�س ارتفاع�ا ف�ي 2010مليار ليرة في الفترة عينها من العام  15،493بلغ في مقابل م

 .في المئة 1.14مليار ليرة، أي ما نسبته نحو  177حجم االنفاق االجمالي قدره نحو 

نحو  2011وفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام خالل هذه الفترة من العام 
، أي بزي��ادة 2010ف��ي الفت��رة نفس��ها م��ن الع��ام  9،785لي��ار لي��رة وذل��ك مقارن��ة م��ع مبل��غ م 10،116

 .مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام 331قدرها 
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-تشرين الثاني  
2010 

-تشرين الثاني
2011 

لغاية تشرين 
 2010-الثاني

لغاية تشرين 
 النسبة الفرق 2011-الثاني

             نةعمليات المواز. 1
 %4.25 588,206 14,427,789 13,839,583 1,180,283 1,062,034 النفقات 1.2

 %9.13 742,360 8,873,069 8,130,709 665,693 579,853 نفقات عامة 1.2.1
 %46.93 749,909 2,347,751 1,597,842 197,148 72,092 منها مؤسسة كهرباء لبنان

 منها نفقات على حساب موازنات 
 %73.73 389,815 918,542 528,727 1,680 725 سابقة

 5,225,394 5,407,295 473,618 451,743 تسديد فوائد 1.2.2
-

181,901 -3.36% 

 3,236,268 3,416,382 238,130 233,988 فوائد ديون داخلية 1.2.2.1
-

180,114 -5.27% 
 %0.09- 1,787- 1,989,126 1,990,913 235,488 217,755 فوائد ديون خارجية 1.2.2.2

 %9.20 27,747 329,326 301,579 40,972 30,438 **تسديد اقساط ديون خارجية  1.2.3
             عمليات الخزينة. 2

 1,242,758 1,653,806 370,796 232,334 دفع 2.2
-

411,048 
-

24.85% 
2.2.1 

 15,310- 74,134 89,444 4,578 7,944 محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات
-

17.12% 

 296,383 589,383 18,742 26,050 البلديات 2.2.2
-

293,000 
-

49.71% 
 %2.36 2,020 87,500 85,480 3,431 5,612 حساب الودائع 2.2.3

 784,741 889,499 344,045 192,728 حسابات الغير االخرى 2.2.4
-

104,758 
-

11.78% 
              

 %1.14 177,158 15,670,547 15,493,389 1,551,079 1,294,368 مجموع المبالغ المد فوعة.  4
 تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع: تسديد اقساط ديون خارجية** 

 

 


