
 
 المكتب اإلعالمي  
 24/12/2013بيروت في   

  
  تشرين األول: لغاية العامة المالية وضع

  ليرة مليارات  5,304 نحوالعجز اإلجمالي 
  

ام أظھرت نتائج المالية العامة لغاية شھر  اليأن  2013تشرين األول من الع غ  العجز اإلجم ار  5,304بل ملي
 .مليار 472 حونولي األعجز ، في حين بلغ الليرة

  
  العجز والفائض األولي

  
ات  وأوضح بيان وزارة المال ة وعملي الي (الموازن الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة،  أن العجز اإلجم

تغاية تشرين األول الخزينة) بلغ ل رة 5,304 نحو الفائ ار لي بته  ،ملي ا نس الي  30.76أي م ة من إجم في المئ
ً النفقات المحققة خالل ھذه الف رة 1,269قدره  ترة مسجالً ارتفاعا ق خالل  ،مليار لي غ العجز المحق في حين بل
  .في المئة من إجمالي النفقات 24.84مليار ليرة أي ما نسبته  4,035الفترة نفسھا من العام الفائت 

 2.74 نحوأي ، مليار ليرة 472نحو  2013شھر تشرين األول وبلغ العجز األولي اإلجمالي الذي تحقق لغاية 
ام  654 حونبينما تحقق فائض أولي قدره  ،من مجمل مجموع النفقات في المئة ا من الع مليار لليرة للفترة ذاتھ

ات4.03أي ما نسبته ، 2012 غ % من مجمل مجموع النفق الي بل ائض ااال، وبالت ي نخفاض في الف  حونألول
 نصرم.مليار ليرة عن العام الم 1,127

 

 مة:ملخص عن وضع المالية العا
- لغاية تشرين األول مليار ليرة

2012 
- لغاية تشرين األول

2013 
 17,245 16,242 إجمالي اإلنفاق

 12,413 11,553 * اإلنفاق من خارج خدمة الدين

 4,832 4,689 * تسديد فوائد واقساط الدين

 11,941 12,207 إجمالي اإليرادات

 5,304- 4,035- إجمالي العجز

 472- 654 األوليالفائض/العجز 

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



  اإليرادات
  
  

ة نحوإجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خالل  وبلغ ار  11,941 عشرة أشھر من السنة الجاري ملي
ام الفائت.  2.18مليار ليرة ونسبته  266أي بانخفاض قدره  ،ليرة ه خالل الع ا كانت علي ة بم ة مقارن ي المئ ف

ة  وسجلت رادات الموازن رة  11,251إي ار لي ذه ملي نة،ھ اضبأي  الس غ نحو  انخف بته  395بل رة ونس ار لي ملي
  عن العام المنصرم. في المئة 3.39

  
  
  

 
-تشرين األول

2012 
-تشرين األول

2013 
لغاية تشرين 

 2012- األول
لغاية تشرين 

 النسبة الفرق 2013- األول

 . عمليات الموازنة1

1,306,5361,293,55811,646,41011,251,094 االيرادات * 1.1
-

395,316-3.39% 

 %1.08- 96,820- 8,835,221 1,026,7141,048,5278,932,041 االيرادات الضريبية 1.1.1

 %0.37- 15,349- 4,109,349 4,124,698 421,804 373,654 منھا ايرادات ضريبية مختلفة

 %4.48- 84,340- 1,797,466 1,881,806 178,346 204,565 منھا ايرادات الجمارك
منھا الضريبة على القيمة 

 %0.10 2,869 2,928,406 2,925,537 448,377 448,495 المضافة

 2,415,873 2,714,369 245,031 279,822 االيرادات غير الضريبية 1.1.2
-

298,496-11.00% 

 1,529,382 1,802,450 165,806 195,066 منھا ايرادات االتصاالت  ***
-

273,068
-15.15% 

 %129,13423.05 689,472 560,338 54,741 65,734 قبض 2.1
2.1.1 

 %9.38 15,609 181,947 166,338 26,196 20,282 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات

 %2.71 6,390 241,895 235,505 17,340 15,855 البلديات 2.1.2

 %23.40 18,911 99,720 80,809 6,193 19,341 حساب الودائع 2.1.3

%113.56 88,224 165,910 77,686 5,012 10,256 حسابات الغير االخرى 2.1.4

 .  مجموع المبالغ المقبوضة3
1,372,2701,348,299 12,206,74811,940,566

-
266,182-2.18% 

 االستھالك بھدف المقارنة* اضيفت الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلھا من قبل االدارة الجمركية كرسوم 
قد تم تحديدھا استناًدا للمعلومات الواردة من  2013*** مالحظة: إن أرقام االيرادات من وفر موازنة المواصالت السلكية والالسلكية لشھر تموز 

 وزارة االتصاالت.

  
  
  
  
  

  



  النفقات
  
ام و رة  17,245 نحو 2013بلغ إجمالي اإلنفاق (الموازنة والخزينة) لغاية شھر تشرين األول من الع ار لي ملي

الي ن ة للفترة ذاتھا من العام الفائتمليار لير 16,242مقابل  اق االجم ي حجم االنف ا ف األمر الذي يعكس ارتفاع
  .في المئة 6.18أي ما نسبته نحو  ،مليار ليرة 1,003حو  نقدره 

 عشرة أشھر من السنة الجارية نحووفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام خالل ھذه 
مليار  860أي بزيادة قدرھا  فائت،للفترة ذاتھا من العام ال 11,553مليار ليرة وذلك مقارنة مع مبلغ  12,413

  .ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام
  
  
  

 

 
-األول تشرين

2012 
-تشرين األول

2013 
لغاية تشرين 

 2012- األول
لغاية تشرين 

 النسبة الفرق 2013- األول

 . عمليات الموازنة1

 %7.12 1,390,0281,272,69912,626,66013,526,096899,436 النفقات 1.2

 %9.53 756,546 8,694,243 7,937,697 576,254 783,574 نفقات عامة 1.2.1

 %4.00- 112,772- 2,708,313 2,821,085 166,930 199,832 مؤسسة كھرباء لبنان منھا
منھا نفقات على حساب موازنات  

 73,570- 459,084 532,654 2,384 291 سابقة
-

13.81%

 %3.36 149,109 4,588,928 4,439,819 663,785 572,176 تسديد فوائد 1.2.2

 %0.45 12,760 2,847,709 2,834,949 410,227 364,659 فوائد ديون داخلية 1.2.2.1

 %8.50 136,349 1,741,219 1,604,870 253,558 207,517 فوائد ديون خارجية 1.2.2.2

 %2.50- 6,219- 242,925 249,144 32,660 34,278 تسديد اقساط ديون خارجية ** 1.2.3

 . عمليات الخزينة2

 %2.87 103,825 3,718,722 3,614,897 420,692 913,112 دفع 2.2
2.2.1 

%33.60 29,759 118,327 88,568 12,488 11,146 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات

 %5.51- 34,021- 583,852 617,873 13,286 48,636 البلديات 2.2.2

%86.59 69,503 149,766 80,263 2,683 6,570 حساب الودائع 2.2.3

 %1.36 38,584 2,866,777 2,828,193 392,235 846,760 حسابات الغير االخرى 2.2.4

 %2,303,1401,693,39116,241,55717,244,8181,003,2616.18 .  مجموع المبالغ المد فوعة4
 ** تسديد اقساط ديون خارجية: تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع

 


