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 المكتب اإلعالمي  
 7/3/2013بيروت في   

 
 

 2011المئة عن  في 3.55 زادت  الجمارك ايرادات
 2012تشرين الثاني  ليرة حتى مليار 5,252العجز 

 مليار ليرة 97بلغ ولي األفائض الو
 

بلغ  العجز اإلجماليأن   2012أظهرت نتائج المالية العامة لغاية شهر تشرين الثاني من العام 
 مليار ليرة. 97 بقيمةأولي فائض ، في حين سّجل ليرة مليار 5,252

 

 العجز والفائض األولي
 

 الموازنة( اإلجمالي العجز أن  والخزينة، الموازنة عمليات يلخص الذي المال وزارة بيان وأوضح
 في 28.67 نسبته ما أي ،ليرة مليار 5,252 نحو 2012 الثاني تشرين لغاية بلغ) الخزينة وعمليات

 بلغ ، إذليرة مليار 2,313 قدره ارتفاعاً  مسجالً  ،الفترة هذه خالل المحققة النفقات إجمالي من المئة
 18.76 نسبته ما أي ،ليرة مليار 2,940 نحو 2011عن العام  من نفسها الفترة خالل المحقق العجز

 .النفقات إجمالي من المئة في

أي ما  ،ليرة مليار 97 نحو 2012 الثاني تشرين شهر لغاية تحقق الذي اإلجمالي األولي الفائض وبلغ
 فائض مع مقارنة ليرة مليار 2,518 نحو قدره بانخفاضو % من مجمل مجموع النفقات0.53 نحو
% من مجمل 16.69أي ما نسبته ، 2011 العام من ذاتها للفترة لليرة مليار 2,615 نحو قدره أولي

 مجموع النفقات.
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 :العامة المالية وضع عن ملخص

 2012-لغاية تشرين الثاني 2011-لغاية تشرين الثاني مليار ليرة

 18,320 15,671 إجمالي اإلنفاق
 12,971 10,116 * اإلنفاق من خارج خدمة الدين
 5,350 5,555 * تسديد فوائد واقساط الدين   

 13,068 12,731 إجمالي اإليرادات
 5,252- 2,940- إجمالي العجز 
 97 2,615 الفائض األولي

 تنفيذ وعند فإنه ولذلك .السنة أشهر جميع على بالتساوي موزعة ليست الموازنة في الملحوظة والنفقات اإليرادات: مالحظة
 وكذلك وآخر شهر بين تتقلب قد الخزينة وحساب الموازنة حساب من كل في المحققة والنفقات اإليرادات مبالغ فإن الموازنة

 .ومبالغه المحقق العجز نسب

 

 
 

 اإليرادات
 

 أي ،ليرة مليار 13,068 نحو 2012شهراً من العام  11 خالل المحصلة والخزينة الموازنة إيرادات إجمالي وبلغ
. 2011ا العام خالل هذه اإليرادات عليه كانت بما مقارنة المئة في 2.65 نسبتهو ليرة مليار 337 قدره  بارتفاع
 2.95 ونسبته ليرة مليار 357نحو بلغ ارتفاعاً  أي 2012 العام في ليرة مليار 12,464 الموازنة إيرادات وسجلت

 أو تقريبا ليرة مليار 71 بقيمة الجمارك ايرادات شهدته الذي االرتفاع إلى التحسن هذا من جزء ويعود. المئة في
 .المئة في 0.73 أو ليرة مليار 23 تقارب بقيمة المضافة القيمة على الضريبة وايرادات ،المئة في 3.55
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تشرين الثاني   
2011 

تشرين الثاني 
2012 

لغاية تشرين 
 2011-الثاني

لغاية تشرين 
 النسبة الفرق 2012-الثاني

             . عمليات الموازنة1

 %2.95 356,808 12,463,848 12,107,040 817,438 854,340 االيرادات * 1.1
 %4.26 388,809 9,516,227 9,127,418 584,186 627,629 االيرادات الضريبية 1.1.1

 %7.29 295,289 4,348,102 4,052,813 223,404 255,812 منها ايرادات ضريبية مختلفة
 %3.55 70,998 2,068,709 1,997,711 186,903 176,810 منها ايرادات الجمارك

 %0.73 22,522 3,099,416 3,076,894 173,879 195,007 منها الضريبة على القيمة المضافة
 %1.07- 32,001- 2,947,621 2,979,622 233,252 226,711 االيرادات غير الضريبية 1.1.2

             . عمليات الخزينة2
 %3.16- 19,745- 604,242 623,987 43,904 38,973 قبض 2.1

 %77.22 78,077 179,182 101,105 12,844 9,686 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات 2.1.1
 %3.04 7,385 250,272 242,887 14,767 14,058 البلديات 2.1.2
 %9.29- 9,007- 87,903 96,910 7,094 8,744 حساب الودائع 2.1.3

 96,200- 86,885 183,085 9,199 6,485 حسابات الغير االخرى 2.1.4
-

52.54% 
 %2.65 337,063 13,068,090 12,731,027 861,342 893,313 المقبوضة.  مجموع المبالغ 3

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

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

 

 
 النفقات

 
 ،ليرة مليار 18,320 نحو 2012 العام من الثاني تشرين شهر لغاية) والخزينة الموازنة( اإلنفاق إجمالي بلغو

 االنفاق حجم في ارتفاعا يعكس الذي األمر ،2011 العام من عينها للفترة ليرة مليار 15,671 مقابلفي 
 .المئة في 16.91 نحو نسبته ما أي ،ليرة مليار 2,650 نحو قدره االجمالي

 12,971نحو  2012 العام من الفترة هذه خالل العام الدين خدمة خارج من اإلنفاق مجموع بلغ التفاصيل، وفي
 2,855 قدرها بزيادة أي 2011 العام من ذاتها للفترة ليرة مليار 10,116 مبلغ مع مقارنة وذلك ليرة مليار
 .العام الدين خدمة خارج من اإلنفاق حجم في ليرة مليار
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تشرين الثاني   
2011 

تشرين الثاني 
2012 

لغاية تشرين 
 2011-الثاني

لغاية تشرين 
 النسبة الفرق 2012-الثاني

             . عمليات الموازنة1
 %2.29- 330,917- 14,096,872 14,427,789 1,470,212 1,180,283 النفقات 1.2

 %1.42- 125,783- 8,747,286 8,873,069 809,589 665,693 نفقات عامة 1.2.1
 %40.70 955,611 3,303,362 2,347,751 482,277 197,148 منها مؤسسة كهرباء لبنان

منها نفقات على حساب موازنات  
 %41.84- 384,287- 534,255 918,542 1,601 1,680 سابقة

 %3.11- 162,704- 5,062,690 5,225,394 622,871 473,618 تسديد فوائد 1.2.2
 %4.53- 146,686- 3,089,582 3,236,268 254,633 238,130 فوائد ديون داخلية 1.2.2.1
 %0.81- 16,018- 1,973,108 1,989,126 368,238 235,488 فوائد ديون خارجية 1.2.2.2

 %12.88- 42,430- 286,896 329,326 37,752 40,972 خارجية **تسديد اقساط ديون  1.2.3

             . عمليات الخزينة2
 %239.86 2,980,863 4,223,621 1,242,758 608,724 370,796 دفع 2.2

2.2.1 
 %64.54 47,844 121,978 74,134 33,410 4,578 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات

 %126.01 373,477 669,860 296,383 51,987 18,742 البلديات 2.2.2
 %13.16 11,518 99,018 87,500 18,755 3,431 حساب الودائع 2.2.3
 %324.70 2,548,024 3,332,765 784,741 504,572 344,045 حسابات الغير االخرى 2.2.4

              
 %16.91 2,649,946 18,320,493 15,670,547 2,078,936 1,551,079 .  مجموع المبالغ المد فوعة4

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

 


