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 المكتب اإلعالمي  
 11/1/2012بيروت في   

 
 اً مليار 1,313بلغ الفائض األولي ارتفاع 
 2011تشرين األول حتى العجز 
 2010عن  مليار ليرة 1,500انخفض 

 
انخفاضًا في العجز اإلجمالي بقيمة  2011أظهرت نتائج المالية العامة لغاية شهر تشرين األول 

، في حين بلغ االرتفاع في الفائض األولي نحو 2010سها من مليار ليرة عن الفترة نف 1,500
 .مليار ليرة بالمقارنة بين الفترة عينها من العامين 1,313

 
 العجز والفائض األولي

 
الموازنة (وأوضح بيان وزارة المال الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة،  أن العجز اإلجمالي 

 16.16مليار ليرة، أي ما نسبته  2,282ما قيمته  2011ول بلغ لغاية تشرين األ) وعمليات الخزينة
مليار ليرة عما  1,500في المئة من إجمالي النفقات المحققة خالل هذه الفترة، مسجًال انخفاضًا قدره 

مليار ليرة أي  3,781، التي بلغ العجز المحقق خاللها 2010كان عليه في الفترة عينها من العام 
 .لمئة من إجمالي النفقاتفي ا 26.63ما نسبته 

مليار ليرة، أي  2,758نحو  2011وبلغ الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق لغاية تشرين األول 
مليار ليرة مقارنة مع  1,313من مجمل مجموع النفقات وبارتفاع قدره نحو % 19.54أي نحو 

% 10.18، أي ما نسبته 2010مليار لليرة في الفترة نفسها من العام  1,445فائض أولي قدره نحو 
 .من مجمل مجموع النفقات
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 :ملخص عن وضع المالية العامة
-ولاأللغاية تشرين  مليار ليرة  

2010 
-ولاأللغاية تشرين 
2011 

 14,119 14,199 إجمالي اإلنفاق
 9,079 8,972 اإلنفاق من خارج خدمة الدين* 
 5,040 5,227 تسديد فوائد واقساط الدين   * 

 11,838 10,418 لي اإليراداتإجما
 2,282- 3,781- إجمالي العجز 
 2,758 1,445 الفائض األولي

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

 
 

 اإليرادات
 

نحو   2011وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة حتى الشهر العاشر من العام 
في المئة مقارنة بما كانت  13.63مليار ليرة ونسبته  1,420مليار ليرة، أي بارتفاع قدره  11,838

أي ارتفاعًا بلغ  2011مليار ليرة في  11,253وسجلت إيرادات الموازنة . عليه خالل العام الفائت
 .2010في المئة، عما كانت عليه  حتى تشرين األول  14.11مليار ليرة ونسبته  1,392نحو 

عد إلى  تمثل تقديرات وزارة االتصاالت، علما أنها لم تحول ب 2011تجدر اإلشارة إلى أن أرقام العام 
فيمثل المبلغ الفعلي الذي حولته  2010أما الرقم المدرج في العام . حساب الخزينة في مصرف لبنان
 .وزارة االتصاالت إلى وزارة المال
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تشرين 

-ولاأل
2010 

تشرين 
-ولاأل

2011 

لغاية تشرين 
 2010-ولاأل

لغاية تشرين 
 النسبة الفرق 2011-ولاأل

             عمليات الموازنة. 1
 %14.11 1,391,659 11,252,700 9,861,041 1,313,762 1,051,732 *االيرادات  1.1

 %1.60- 138,447- 8,499,789 8,638,236 1,012,596 979,063 االيرادات الضريبية 1.1.1
منها ايرادات ضريبية 

 %9.42 326,771 3,797,001 3,470,230 364,221 312,293 مختلفة

 %22.88- 540,357- 1,820,901 2,361,258 189,946 234,696 الجمارك منها ايرادات
منها الضريبة على القيمة 

 %2.68 75,139 2,881,887 2,806,748 458,429 432,074 المضافة

 ###### ####### 2,752,911 ####### 301,166 72,669 االيرادات غير الضريبية 1.1.2
منها ايرادات االتصاالت  

*** 0 205,903 331,050 1,837,620 1,506,570 455.09% 

             عمليات الخزينة. 2
 %5.11 28,416 585,014 556,598 43,480 42,573 قبض 2.1

2.1.1 
 %23.50- 28,079- 91,419 119,498 6,227 8,958 محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات

 %3.44- 8,141- 228,829 236,970 15,633 16,600 البلديات 2.1.2
 %4.40 3,716 88,166 84,450 11,303 9,715 حساب الودائع 2.1.3
 %52.66 60,920 176,600 115,680 10,317 7,300 حسابات الغير االخرى 2.1.4

 %13.63 1,420,075 11,837,714 10,417,639 1,357,242 1,094,305 مجموع المبالغ المقبوضة.  3
 كية تلك الرسوم التي يجري تحصيلها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنةاضيف الى مبلغ االيرادات الجمر* 

أما . تمثل تقديرات وزارة االتصاالت، علما أنها لم تحول بعد إلى  حساب الخزينة في مصرف لبنان 2011عام الإن أرقام : مالحظة*** 
 .المالالذي حولته وزارة االتصاالت إلى وزارة  فيمثل المبلغ الفعلي   2010عام في الالرقم المدرج 

 
 لنفقاتا

 
مليار ليرة في  14,119نحو  2011لغاية شهر تشرين األول ) الموازنة والخزينة(بلغ إجمالي اإلنفاق 

، األمر الذي يعكس انخفاضًا في 2010مليار ليرة في الفترة إياها من العام  14,199مقابل مبلغ 
 .في المئة 0.56مليار ليرة، أي ما نسبته نحو  80دره نحو حجم االنفاق االجمالي ق

 2011وفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام خالل هذه الفترة من العام 
، أي بزيادة 2010في الفترة ذاتها من العام  8,972مليار ليرة، وذلك مقارنة مع مبلغ  9,079نحو 

 .حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العاممليارات ليرة في  107قدرها 
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تشرين 

-ولاأل
2010 

تشرين 
-ولاأل

2011 

لغاية تشرين 
 2010-ولاأل

لغاية تشرين 
 النسبة الفرق 2011-ولاأل

             عمليات الموازنة. 1
 %3.68 469,957 13,247,506 12,777,549 1,445,543 1,497,079 النفقات 1.2

 %8.69 656,520 8,207,376 7,550,856 844,220 980,735 نفقات عامة 1.2.1
 %40.95 624,853 2,150,603 1,525,750 447,119 275,426 منها مؤسسة كهرباء لبنان

منها نفقات على حساب موازنات  
 %73.65 388,860 916,862 528,002 942 2,852 سابقة

- 4,751,776 4,955,552 560,710 490,276 تسديد فوائد 1.2.2
203,776 -4.11% 

- 2,998,138 3,182,394 375,993 309,586 فوائد ديون داخلية 1.2.2.1
184,256 -5.79% 

فوائد ديون  1.2.2.2
 %1.10- 19,520- 1,753,638 1,773,158 184,717 180,690 خارجية

تسديد اقساط ديون  1.2.3
 %6.35 17,213 288,354 271,141 40,613 26,068 **خارجية 

             عمليات الخزينة. 2

- 871,962 1,421,472 90,252 291,076 دفع 2.2
549,510 

-
38.66% 

2.2.1 
- 11,944- 69,556 81,500 5,332 8,883 محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات

14.66% 

- 277,641 563,333 2,744 156,552 البلديات 2.2.2
285,692 

-
50.71% 

 %5.26 4,201 84,069 79,868 23,471 34,211 حساب الودائع 2.2.3

- 440,696 696,771 58,705 91,430 حسابات الغير االخرى 2.2.4
256,075 

-
36.75% 

              
 %0.56- 79,553- 14,119,468 14,199,021 1,535,795 1,788,155 مجموع المبالغ المد فوعة.  4

 قروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريعتتضمن تسديد اقساط ال: تسديد اقساط ديون خارجية** 

 

 


