
  
  وزارة المال أصدرت البيان الشھري عن عمليات الموازنة والخزينة

  2009 مليار ليرة عن 311انخفض   حتى أيلولالعجز
   مليار ليرة625 سجل  ارتفاعاً قدره والفائض األولي

  
  
  

ً انخفاض شھر أيلول الفائت أظھرت نتائج المالية العامة لغاية  311 بقيمة  في العجز اإلجماليا
 ارتفاع في الفائض األولي ، في حين سجل 2009 مقارنة مع الفترة ذاتھا من العام مليار ليرة

  . مليار ليرة عن العام الماضي625 نحوب
  

  العجز والفائض األولي
  

 الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة،  أن العجز اإلجمالي وأوضح بيان وزارة المال
 24.59أي ,  مليار ليرة3,040 من السنة الجارية بلغ لغاية أيلول )الموازنة وعمليات الخزينة(

 عن  مليار ليرة311 مسجالً انخفاضاً قدره ،في المئة من إجمالي النفقات المحققة خالل ھذه الفترة
 أي ما نسبته ، مليار ليرة3,351 ھابلغ العجز المحقق خاللالتي , الفترة نفسھا من العام الفائت

  . في المئة من إجمالي النفقات26.18
 مليار 1,670 نحو لغاية شھر أيلول من السنة الجاريةوبلغ الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق 

 625من مجمل مجموع النفقات، بارتفاع قدره نحو % 13.51أي ما يعادل نسبته حوالي , ليرة
لفترة ذاتھا من العام ر لليرة في ا مليا1,045 مقارنة مع فائض أولي بلغ نحو2010مليار ليرة 

  .من مجمل مجموع النفقات% 8.17، أي ما نسبته 2009
  

 :ملخص عن وضع المالية العامة  
 2010-لغاية أيلول 2009-لغاية أيلول مليار ليرة

 إجمالي اإلنفاق 12,364 12,800

 اإلنفاق من خارج خدمة الدين*  7,653 8,403

 تسديد فوائد واقساط الدين   *  4,710 4,397

 إجمالي اإليرادات 9,323 9,449

 إجمالي العجز  3,040- 3,351-

 الفائض األولي 1,670 1,045

  .اإليرادات والنفقات الملحوظة في الموازنة ليست موزعة بالتساوي على جميع أشھر السنة: مالحظة
  ولذلك فإنه وعند تنفيذ الموازنة فإن مبالغ اإليرادات والنفقات المحققة في كل من حساب الموازنة

  .الخزينة قد تتقلب بين شھر وآخر وكذلك نسب العجز المحقق ومبالغهوحساب 
  

  
  



  اإليرادات
  

 9,323 تسعة أشھر من السنة الجارية إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خالل وبلغ
  مقارنة بما كانت عليه، في المئة1.33ونسبته مليار ليرة  126أي بانخفاض قدره , مليار ليرة
 ، مليار ليرة في العام الحالي8,809 إيرادات الموازنة وسجلت.  خالل العام الفائتداتھذه االيرا

  . في المئة1.7ونسبته ليرة  مليار 152انخفاض بلغ نحو ب
  

 2010-أيلول 2009-أيلول  
-لغاية أيلول
2009 

-لغاية أيلول
 الفرق 2010

           عمليات الموازنة. 1

 % 152,317- 8,961,6268,809,309 843,026735,874  االيرادات1.1

 % 922,948 6,736,2257,659,173 605,267645,627  االيرادات الضريبية1.1.1

 % 135,725 1,990,8372,126,562 227,494243,408 منھا ايرادات الجمارك

 % 239,150 2,135,5242,374,674 184,330197,898 منھا الضريبة على القيمة المضافة

  االيرادات غير الضريبية1.1.2
237,75990,247 2,225,4011,150,136 

-
1,075,265 

-
% 

            

           عمليات الخزينة. 2

 26,784 487,241514,025 36,14938,385  قبض2.1

 54,504 56,036110,540 7,0367,265 محجوزات/كفاالت/تأمينات/ امانات2.1.1

 31,204 189,166220,370 15,79415,275  البلديات2.1.2

 6,966 67,76974,735 6,4239,746  حساب الودائع2.1.3

 65,890- 174,270108,380 6,8966,099  حسابات الغير االخرى2.1.4

 % 125,533- 9,448,8679,323,334 879,175774,259 مجموع المبالغ المقبوضة.  3
  اضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلھا من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستھالك بھدف المقارنة

  
  النفقات

  
 مليار ليرة مقابل مبلغ 12,364لغاية شھر أيلول الفائت ) الموازنة والخزينة(وبلغ إجمالي اإلنفاق 

األمر الذي يعكس انخفاضا في حجم االنفاق , فترة ذاتھا من العام الفائت مليار ليرة لل12,800
  . في المئة3.41أي ما نسبته نحو ,  مليار ليرة436االجمالي قدره نحو  

وفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام خالل ھذه الفترة من السنة 
 مليار ليرة للفترة ذاتھا من العام الفائت، 8,403بلغ  مليار ليرة وذلك مقارنة مع م7,653الجارية 

  . مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام750أي بانخفاض قدره 
  
  
  
  
  
  
  



 2010-أيلول 2009-أيلول  
-لغاية أيلول
2009 

-لغاية أيلول
 الفرق 2010

           عمليات الموازنة. 1

 9,310 11,233,310 11,224,000 1,326,4751,304,873  النفقات1.2

 6,522,961 6,827,304 681,687613,158  نفقات عامة1.2.1
-

304,343 

 1,250,324 1,742,953 30,258124,317 منھا مؤسسة كھرباء لبنان
-

492,629 

 44,163 525,150 480,987 2,223909 منھا نفقات على حساب موازنات  سابقة

 285,130 4,465,276 4,180,146 602,980644,555  تسديد فوائد1.2.2

 267,562 2,872,808 2,605,246 286,161325,859  فوائد ديون داخلية1.2.2.1

 17,568 1,592,468 1,574,900 316,819318,696 ** فوائد ديون خارجية 1.2.2.2

 28,523 245,073 216,550 41,80847,160 يون خارجية تسديد اقساط د1.2.3

           عمليات الخزينة. 2

 1,130,396 1,576,103 127,024180,023  دفع2.2
-

445,707 

 72,617 494,339 4,9808,421 محجوزات/كفاالت/تأمينات/ امانات2.2.1
-

421,722 

 7,042 406,781 399,739 101,142118,861  البلديات2.2.2

 25,348- 45,657 71,005 3,5632,757  حساب الودائع2.2.3

 5,679- 605,341 611,020 17,33949,984  حسابات الغير االخرى2.2.4

            

 12,363,706 12,800,103 1,453,4991,484,896 مجموع المبالغ المد فوعة.  4
-

436,397 
  

  تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع: اط ديون خارجيةتسديد اقس** 
  
  

  للمراجعة واالستفسار
  باسم الحاج

03724214  
  


