
  
  :تشرين األول حتىالمالية العامة نتائج 
  ٢٠٠٩عن  مليار ليرة ١٥٨ انخفضاإلنفاق 

 
 

، مليار ليرة ١،٤٤٥ حونالفائض األولي بلغ أن  الفائتول األلغاية شھر تشرين أظھرت نتائج المالية العامة 
ً ارتفاع مسجالً  العجز في حين سجلت زيادة في ، نصرمالعام المالفترة نفسھا من مليار ليرة عن  ٨٣حو نب ا

  .٢٠٠٩ھا من العام  ايامقارنة مع الفترة مليار ليرة  ١٤٥اإلجمالي بقيمة 
قيمة تسديد فوائد أن  الى ،الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينةوأشارت وزارة المال اليوم في بيانھا 

ارنة بما كانت عليه في العام مليار ليرة مق ٢٣٩ حون ٢٠١٠في عشرة أشھر من ارتفعت الديون الداخلية 
انخفاض في إجمالي ، وسجل مليار ليرة ٤٠حونخارجية الديون القيمة تسديد اقساط ، وكذلك ارتفعت الفائت

  .٢٠٠٩عما كان عليه في الفترة عينھا من  مليار ليرة ١٥٨ حوناإلنفاق ب
 

 العجز والفائض األولي
 

غاية تشرين األول من بلغ ل) الموازنة وعمليات الخزينة(أن العجز اإلجمالي   وأوضح بيان وزارة المال
في المئة من إجمالي النفقات المحققة خالل ھذه  ٢٦٫٦٣أي ما نسبته  ،مليار ليرة ٣،٧٨١ سنة الجاريةال

العام الفائت في حين بلغ العجز المحقق خالل الفترة نفسھا من  ،مليار ليرة ١٤٥مسجالً ارتفاعاً قدره  ،الفترة
 .في المئة من إجمالي النفقات ٢٥٫٣٣مليار ليرة أي ما نسبته  ٣،٦٣٧

ما نسبته  ،مليار ليرة ١،٤٤٥نحو  الفائتوبلغ الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق لغاية شھر تشرين األول 
أولي  مليار ليرة مقارنة مع فائض ٨٣ حونأي بارتفاع قدره ، من مجمل مجموع النفقات% ١٠٫١٨ حون

من مجمل مجموع % ٩٫٤٩أي ما نسبته ، ٢٠٠٩رة ذاتھا من العام مليار لليرة للفت ١،٣٦٣ حونقدره 
 .النفقات

 :ملخص عن وضع المالية العامة
 ٢٠١٠-١لغاية ت ٢٠٠٩-١لغاية ت مليار ليرة

 14,199 14,357 إجمالي اإلنفاق

 8,972 9,357 اإلنفاق من خارج خدمة الدين* 

 5,227 4,999 تسديد فوائد واقساط الدين   * 

 10,418 10,720 إجمالي اإليرادات

 3,781- 3,637- إجمالي العجز 

 1,445 1,363 الفائض األولي

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



 

  
  
  
  

 اإليرادات
 

مليار  ١٠،٤١٨ حتى الشھر العاشر في السنة الجاريةإجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة  وبلغ
في المئة مقارنة بما كانت عليه خالل العام  ٢٫٨٢مليار ليرة و ما نسبته  ٣٠٢أي بانخفاض قدره  ،ليرة

مليار ليرة  ٣٢٨مليار ليرة في العام الحالي أي انخفاضاً بلغ نحو  ٩،٨٦١وإيرادات الموازنة سجلت . الفائت
 .في المئة ٣٫٢٢ونسبته 

 

تشرين األول   
٢٠٠٩ 

 ولاألتشرين 
٢٠١٠ 

لغاية تشرين 
 ٢٠٠٩ ولاأل

لغاية تشرين 
 النسبة الفرق ٢٠١٠ ولاأل

             عمليات الموازنة. ١

 %3.22- 328,156- 9,861,041 1,227,5711,051,73210,189,197 *االيرادات  ١٫١

 %12.30 946,349 8,638,236 955,662979,0637,691,887 االيرادات الضريبية ١٫١٫١

 %18.97 553,225 3,470,230 307,141312,2932,917,005 ضريبية مختلفةمنھا ايرادات 

 %5.80 129,433 2,361,258 240,988234,6962,231,825 منھا ايرادات الجمارك
منھا الضريبة على القيمة 

 %10.37 263,691 2,806,748 407,533432,0742,543,057 المضافة

 1,222,805 271,90972,6692,497,310 االيرادات غير الضريبية ١٫١٫٢
-

1,274,505 
-

51.04% 

             عمليات الخزينة. ٢

 %4.85 25,738 556,598 43,61942,573530,860 قبض ٢٫١

٢٫١٫١ 
 %93.18 57,641 119,498 5,8218,95861,857 محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات

 %15.25 31,363 236,970 16,44116,600205,607 البلديات ٢٫١٫٢

 %11.85 8,947 84,450 7,7349,71575,503 حساب الودائع ٢٫١٫٣

 72,213- 115,680 13,6237,300187,893 حسابات الغير االخرى ٢٫١٫٤
-

38.43% 

 %2.82- 302,418- 10,417,639 1,271,1901,094,30510,720,057 مجموع المبالغ المقبوضة.  ٣
 
 االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلھا من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستھالك بھدف المقارنة اضيف الى مبلغ* 
 

  
  
  



  
 النفقات

 
مقابل  ، فيمليار ليرة ١٤،١٩٩ الفائتلغاية شھر تشرين األول ) الموازنة والخزينة(بلغ إجمالي اإلنفاق و

 نحواألمر الذي يعكس انخفاضاً في حجم االنفاق االجمالي  ،الفائتلفترة ذاتھا من العام لمليار ليرة  ١٤،٣٥٧
 .في المئة ١٫١أي ما نسبته نحو  ،مليار ليرة ١٥٨

 حى الشھر العاشر من السنة الجاريةوفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام 
 ٣٨٥العام الماضي أي بانخفاض قدره للفترة ذاتھا من  ٩،٣٥٧مليار ليرة وذلك مقارنة مع مبلغ  ٨،٩٧٢

 .مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام
 

- تشرين أول  
٢٠٠٩ 

- تشرين أول
٢٠١٠ 

لغاية تشرين 
 ٢٠٠٩- أول

لغاية تشرين 
 النسبة الفرق ٢٠١٠- أول

             عمليات الموازنة. ١

 %0.86 109,259 12,777,549 1,444,2901,497,07912,668,290 النفقات ١٫٢

 7,550,856 841,623980,7357,668,927 نفقات عامة ١٫٢٫١
-

118,071 -1.54% 

 1,525,750 201,398275,4261,944,351 منھا مؤسسة كھرباء لبنان
-

418,601 
-

21.53% 
منھا نفقات على حساب موازنات  

 %9.49 45,763 528,002 1,2522,852482,239 سابقة

 %3.93 187,194 4,955,552 588,212490,2764,768,358 تسديد فوائد ١٫٢٫٢

 %8.11 238,704 3,182,394 338,444309,5862,943,690 فوائد ديون داخلية ١٫٢٫٢٫١

 %2.82- 51,510- 1,773,158 249,768180,6901,824,668 **فوائد ديون خارجية  ١٫٢٫٢٫٢

 %17.37 40,136 271,141 14,45526,068231,005 تسديد اقساط ديون خارجية ١٫٢٫٣

               

             عمليات الخزينة.٢

 1,421,472 112,237291,0761,688,340 دفع ٢٫٢
-

266,868 
-

15.81% 
٢٫٢٫١ 

 81,500 9,6468,883503,985 محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات
-

422,485 
-

83.83% 

 %33.57 141,577 563,333 22,017156,552421,756 البلديات ٢٫٢٫٢

 %5.68 4,295 79,868 4,56834,21175,573 حساب الودائع ٢٫٢٫٣

 %1.42 9,745 696,771 76,00691,430687,026 حسابات الغير االخرى ٢٫٢٫٤

 14,199,021 1,556,5271,788,15514,356,630 مجموع المبالغ المد فوعة.  ٤
-

157,609 -1.10% 
  تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع: تسديد اقساط ديون خارجية** 
  

  باسم الحاج: للمراجعة واالستفسار
٠٣٧٢٤٢١٤ 


