
  2010 مليار ليرة عن 984العجز اإلجمالي حتى أيلول انخفض 
  ملياراً عن األشھر التسعة من العام الفائت713والفائض ارتفع 

  
  

 مليار 984أظھرت نتائج المالية العامة لغاية شھر أيلول الفائت انخفاضاً في العجز اإلجمالي بقيمة 
 مليار 713، في مقابل ارتفاع في الفائض األولي بنحو 2010اتھا من العام  ليرة مقارنة مع الفترة ذ
  . ليرة عن العام المنصرم

 
  العجز والفائض األولي

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

 في 16.71 مليار ليرة، أي ما نسبته 2,103 سنة الجاريةبلغ لغاية أيلول من ال) وعمليات الخزينة
 مليار ليرة، في حين 984المئة من إجمالي النفقات المحققة خالل ھذه الفترة، مسجالً انخفاضاً قدره 

 في 24.88 مليار ليرة أي ما نسبته 3,088بلغ العجز المحقق خالل الفترة نفسھا من العام الفائت 
 .المئة من إجمالي النفقات

 مليار ليرة، 2,336األولي اإلجمالي الذي تحقق لغاية شھر أيلول من السنة الحالية نحو وبلغ الفائض 
 مليار ليرة، مقارنة 713من مجمل مجموع النفقات، وبارتفاع قدره نحو % 18.56أي ما نسبته نحو 

% 13.08، أي ما نسبته 2010 مليار لليرة للفترة ذاتھا من العام 1,623مع فائض أولي قدره نحو 
 .ن مجمل مجموع النفقاتم
 

   :ملخص عن وضع المالية العامة
 2011-لغاية أيلول 2010-لغاية أيلول مليار ليرة

 12,584 12,411 إجمالي اإلنفاق

 8,145 7,701 اإلنفاق من خارج خدمة الدين* 

 4,439 4,710 تسديد فوائد واقساط الدين   * 

 10,480 9,323 إجمالي اإليرادات

 2,103- 3,088- جز إجمالي الع

 2,336 1,623 الفائض األولي

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

 

  اإليرادات
 

وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خالل األشھر التسعة األولى من السنة الجارية  ما 
 في المئة مقارنة بما 12.41 مليار ليرة ونسبته 1,157 مليار ليرة،  أي بارتفاع قدره 10,480قيمته 

 أي بارتفاع 2011 مليار ليرة في 9,939وسجلت إيرادات الموازنة . فائتكانت عليه خالل العام ال
 . في المئة12.82 مليار ليرة ونسبته 1,130بلغ نحو 



 تمثل تقديرات وزارة االتصاالت، علما أنھا لم تحول بعد إلى  2011تجدر اإلشارة إلى أن أرقام سنة 
 فيمثل المبلغ الفعلي الذي حولته 2010ام أما الرقم المدرج في الع. حساب الخزينة في مصرف لبنان
 .وزارة االتصاالت إلى وزارة المال

 

 2011-أيلول 2010-أيلول  
-لغاية أيلول
2010 

-لغاية أيلول
 النسبة الفرق 2011

             عمليات الموازنة. 1

 %12.82 1,129,629 735,874994,5718,809,3099,938,938 * االيرادات 1.1

 %2.25- 171,980- 645,627729,0577,659,1737,487,193 يرادات الضريبية اال1.1.1

 %8.70 274,843 204,321285,1343,157,9373,432,780 منھا ايرادات ضريبية مختلفة

 495,607- 243,408204,1592,126,5621,630,955 منھا ايرادات الجمارك
-

23.31% 

 %2.05 48,784 197,898239,7642,374,6742,423,458 منھا الضريبة على القيمة المضافة

 1.1317 1301609 9024726551411501362451745  االيرادات غير الضريبية1.1.2

 3.92891 1,300,667 0182,525331,0501,631,717 ***منھا ايرادات االتصاالت  

              

             عمليات الخزينة. 2

 %5.35 27,509 38,38564,207514,025541,534  قبض2.1
2.1.1 

 25,348- 7,26515,515110,54085,192 محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات
-

22.93% 

 %3.26- 7,174- 15,27516,511220,370213,196  البلديات2.1.2

 %2.85 2,128 9,7465,62974,73576,863  حساب الودائع2.1.3

 %53.43 57,903 6,09926,552108,380166,283 الغير االخرى حسابات 2.1.4

              

 %12.41 1,157,138 774,2591,058,7789,323,33410,480,472 مجموع المبالغ المقبوضة.  3
    الك بھدفاضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلھا من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستھ* 

أما الرقم .  تمثل تقديرات وزارة االتصاالت، علما أنھا لم تحول بعد إلى  حساب الخزينة في مصرف لبنان2011إن أرقام سنة : مالحظة*** 
  . فيمثل المبلغ الفعلي الذي حولته وزارة االتصاالت إلى وزارة المال2010المدرج عام 

 

  النفقات
 

 مليار ليرة مقابل 12,584لغاية شھر أيلول الفائت ) والخزينةالموازنة (وبلغ إجمالي اإلنفاق 
 مليار ليرة للفترة ذاتھا من العام الفائت، األمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم االنفاق 12,411

 . في المئة1.39 مليار ليرة، أي ما نسبته نحو 173االجمالي قدره نحو 
 . مليار ليرة453ان بلغ نحو والجدير بالذكر إن ارتفاع اإلنفاق على كھرباء لبن

وفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام خالل ھذه الفترة من العام الحالي ما 
 للفترة ذاتھا من العام الماضي أي بزيادة قدرھا 7,701 مليار ليرة وذلك مقارنة مع مبلغ 8,145قيمته 
 .الدين العام مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة 444

 



 

 2011-أيلول 2010-أيلول  
-لغاية أيلول
2010 

-لغاية أيلول
 النسبة الفرق 2011

             عمليات الموازنة. 1

 %4.62 521,493 1,352,0331,600,05611,280,47011,801,963  النفقات1.2

 %12.07 793,035 660,318901,6966,570,1217,363,156  نفقات عامة1.2.1

 %36.24 453,160 124,317361,9181,250,3241,703,484 منھا مؤسسة كھرباء لبنان

 %74.41 390,770 9092,202525,150915,920 منھا نفقات على حساب موازنات  سابقة

 644,555648,0754,465,2764,191,066  تسديد فوائد1.2.2
-

274,210 -6.14% 

 325,859332,2022,872,8082,622,145  فوائد ديون داخلية1.2.2.1
-

250,663 -8.73% 

 %1.48- 23,547- 318,696315,8731,592,4681,568,921  فوائد ديون خارجية1.2.2.2

 تسديد اقساط ديون خارجية 1.2.3
** 47,16050,285245,073247,741 2,668 

1.09% 

             عمليات الخزينة. 2

 180,02390,4251,130,396781,710  دفع2.2
-

348,686 
-

30.85% 
2.2.1 

 8,393- 8,42111,18972,61764,224 محجوزات/كفاالت/تأمينات/امانات
-

11.56% 

 118,86140,848406,781274,897  البلديات2.2.2
-

131,884 
-

32.42% 

 %32.72 14,941 2,7573,73545,65760,598  حساب الودائع2.2.3

 49,98434,653605,341381,991 ات الغير االخرى حساب2.2.4
-

223,350 
-

36.90% 

              

 %1.39 172,807 1,532,0561,690,48112,410,86612,583,673 مجموع المبالغ المد فوعة.  4
 .تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع: تسديد اقساط ديون خارجية** 

 
 


