
 
 المكتب اإلعالمي  
 3/1/2013بيروت في   

 
 :2012 العام من األول تشرينشهر نتائج المالية العامة لغاية 

 اً مليار 979الفائض و ليرة اتمليار 3,104العجز 
 
 

 العام من األول تشرين لغاية بلغ  ما 2012 العام من األول تشرين شهر لغاية العامة المالية نتائج أظهرت
 مليار. 654 حونالفائض األولي  في حين بلغ ،ليرة مليار 4,035 قيمته ما الحالي

 
 العجز والفائض األولي

 
 وعملي�ات الموازن�ة( اإلجمالي العجز أن  والخزينة، الموازنة عمليات يلخص الذي المالية وزارة بيان وأوضح
 المئ�ة ف�ي 24.84 نس�بته م�ا أي, لي�رة ملي�ار 4,035 قيمت�ه ما الحالي العام من األول تشرين لغاية بلغ) الخزينة

 العج�ز بل�غ ح�ين ف�ي, لي�رة ملي�ار 1,753 ق�دره ارتفاع�اً  مس�جالً  الفت�رة ه�ذه خ�الل المحقق�ة النفق�ات إجم�الي من
 إجم��الي م��ن المئ��ة ف��ي 16.16 نس��بته م��ا أي لي��رة ملي��ار 2.282 الفائ��ت الع��ام م��ن نفس��ها الفت��رة خ��الل المحق��ق
 .النفقات

 أي, لي�رة ملي�ار 654 نحو الحالية السنة من األول تشرين شهر لغاية تحقق الذي اإلجمالي األولي الفائض وبلغ
 ذاته�ا للفت�رة للي�رة مليار 2,758 حوالي قدره أولي فائض مع مقارنة ليرة مليار 2,104 حوالي قدره بانخفاض

 .2011 العام من
 

 ملخص عن وضع المالية العامة:
 2012-لغاية تشرين األول 2011-األوللغاية تشرين  مليار ليرة  

 16,242 14,119 إجمالي اإلنفاق
 11,553 9,079 * اإلنفاق من خارج خدمة الدين
 4,689 5,040 * تسديد فوائد واقساط الدين   

 12,207 11,838 إجمالي اإليرادات
 4,035- 2,282- إجمالي العجز 
 654 2,758 الفائض األولي

فإن مبالغ  ،وعند تنفيذ الموازنة ،ولذلك  ،أشهر السنة كل والنفقات الملحوظة في الموازنة ليست موزعة بالتساوي علىمالحظة: اإليرادات 
 وحساب الخزينة قد تتقلب بين شهر وآخر وكذلك نسب العجز المحقق ومبالغه. اإليرادات والنفقات المحققة في كل من حساب الموازنة



 
 اإليرادات

 
 الع�ام م�ن الفت�رة ه�ذه خ�الل المحص�لة والخزين�ة الموازن�ة إي�رادات إجم�الي أن الم�الي الوض�ع ملخ�ص وأظهر
 مقارن�ة المئ�ة ف�ي 3.12 نسبته وما ليرة مليار 369 قدره بارتفاع أي, ليرة مليار 12,207 قيمته ما بلغ  الحالي

 أي الح��الي الع��ام ف��ي لي��رة ملي��ار 11,646 س��جلت الموازن��ة إي��رادات ف��إن. الفائ��ت الع��ام خ��الل علي��ه كان��ت بم��ا
 اي�رادات ش�هدته ال�ذي االرتف�اع إلى التحسن هذا ويعود. المئة في 3.5 ونسبته ليرة مليار 394 نحو بلغ ارتفاعاً 

 تق�ارب بقيم�ة المض�افة القيمة على الضريبة وايرادات. المئة في 3.34 أو تقريبا ليرة مليار 61 بقيمة الجمارك
 .المئة في 1.51 أو ليرة مليار 44

 
  Oct-11 Oct-12  لغاية تشرين

 2011-األول
لغاية تشرين 

 النسبة الفرق 2012-األول

             . عمليات الموازنة1

 %3.50 393,710 11,646,410 11,252,700 1,306,536 1,313,762 االيرادات * 1.1
 %5.09 432,252 8,932,041 8,499,789 1,026,714 1,012,596 االيرادات الضريبية 1.1.1

 %8.63 327,697 4,124,698 3,797,001 373,654 364,221 منها ايرادات ضريبية مختلفة
 %3.34 60,905 1,881,806 1,820,901 204,565 189,946 منها ايرادات الجمارك

منها الضريبة على القيمة 
 %1.51 43,650 2,925,537 2,881,887 448,495 458,429 المضافة

 %1.40- 38,542- 2,714,369 2,752,911 279,822 301,166 غير الضريبيةااليرادات  1.1.2
منها ايرادات االتصاالت  

*** 205,903 195,066 1,837,620 1,802,450 -35,170 -1.91% 
             . عمليات الخزينة2

 %4.22- 24,676- 560,338 585,014 65,734 43,480 قبض 2.1
2.1.1 

 %81.95 74,919 166,338 91,419 20,282 6,227 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات
 %2.92 6,676 235,505 228,829 15,855 15,633 البلديات 2.1.2

 %8.34- 7,357- 80,809 88,166 19,341 11,303 حساب الودائع 2.1.3

 98,914- 77,686 176,600 10,256 10,317 حسابات الغير االخرى 2.1.4
-

56.01% 

              
 %3.12 369,034 12,206,748 11,837,714 1,372,270 1,357,242 .  مجموع المبالغ المقبوضة3

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

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

 
 
 



 النفقات
 

 ليرة مليار 16,242 قيمته ما 2012 العام من األول تشرين شهر لغاية) والخزينة الموازنة( اإلنفاق إجمالي لغ
 االنف��اق حج��م ف��ي ارتفاع��ا يعك��س ال��ذي األم��ر, الفائ��ت الع��ام م��ن ذاته��ا للفت��رة لي��رة ملي��ار 14,119 مبل��غ مقاب��ل

 .المئة في 15.03 نحو نسبته ما أي, ليرة مليار 2,122 حوالي قدره االجمالي
 قيمت�ه م�ا الح�الي الع�ام م�ن الفت�رة ه�ذه خ�الل الع�ام ال�دين خدم�ة خ�ارج من اإلنفاق مجموع بلغ التفاصيل، وفي

 ق�درها بزي�ادة أي الماض�ي الع�ام م�ن ذاتها للفترة ليرة مليار 9,079 مبلغ مع مقارنة وذلك ليرة مليار 11,553
 .العام الدين خدمة خارج من اإلنفاق حجم في ليرة مليار 2,473

 
 
 

  Oct-11 Oct-12  لغاية تشرين
 2011-األول

لغاية تشرين 
 النسبة الفرق 2012-األول

             . عمليات الموازنة1
 %4.69- 620,846- 12,626,660 13,247,506 1,390,028 1,445,543 النفقات 1.2

 %3.29- 269,679- 7,937,697 8,207,376 783,574 844,220 نفقات عامة 1.2.1

 %31.18 670,482 2,821,085 2,150,603 199,832 447,119 منها مؤسسة كهرباء لبنان
موازنات  منها نفقات على حساب 

 %41.90- 384,208- 532,654 916,862 291 942 سابقة

 %6.57- 311,957- 4,439,819 4,751,776 572,176 560,710 تسديد فوائد 1.2.2
 %5.44- 163,189- 2,834,949 2,998,138 364,659 375,993 فوائد ديون داخلية 1.2.2.1
 %8.48- 148,768- 1,604,870 1,753,638 207,517 184,717 فوائد ديون خارجية 1.2.2.2

 %13.60- 39,210- 249,144 288,354 34,278 40,613 تسديد اقساط ديون خارجية ** 1.2.3
             . عمليات الخزينة2

 %314.57 2,742,935 3,614,897 871,962 913,112 90,252 دفع 2.2
2.2.1 

 %27.33 19,012 88,568 69,556 11,146 5,332 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات

 %122.54 340,232 617,873 277,641 48,636 2,744 البلديات 2.2.2
 %4.53- 3,806- 80,263 84,069 6,570 23,471 حساب الودائع 2.2.3
 %541.76 2,387,497 2,828,193 440,696 846,760 58,705 حسابات الغير االخرى 2.2.4

              
 %15.03 2,122,089 16,241,557 14,119,468 2,303,140 1,535,795 المبالغ المد فوعة.  مجموع 4

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


