
 
 المكتب اإلعالمي  
 3/1/2013بيروت في   

 
 :2012أيلول شهر نتائج المالية العامة لغاية 

 اً مليار 979الفائض و ليرة اتمليار 3,104العجز 
 
 
مليار  3,104بلغ نحو العجز اإلجمالي  أن  2012أظهرت نتائج المالية العامة لغاية شهر أيلول من العام 

 مليار. 979 حونالفائض األولي  في حين بلغ ،ليرة
 

 العجز والفائض األولي
 

الذي يلخص عمليات الموازنة والخزينة،  أن العج�ز اإلجم�الي (الموازن�ة وعملي�ات  المالوأوضح بيان وزارة 
من إجم�الي النفق�ات  في المئة 22.27أي ما نسبته  ،ليرة اتمليار 3,104 نحو 2012 الخزينة) بلغ لغاية أيلول

عم��ا ك��ان حت��ى الش��هر التاس��ع م��ن س��نة  ملي��ار لي��رة 1,001مس��جالً ارتفاع��اً ق��دره  ،المحقق��ة خ��الل ه��ذه الفت��رة
 في المئة من إجمالي النفقات. 16.71مليار ليرة أي ما نسبته  2,103بلغ العجز المحقق  حين ،2011

 7.02أي م�ا نس�بته نح�و  ،ملي�ار لي�رة 979نح�و  2012وبلغ الفائض األولي اإلجمالي الذي تحقق لغاي�ة أيل�ول 
مقارن�ة م�ع ف�ائض أول�ي ق�دره  ،ملي�ار لي�رة 1,357 نح�وبانخف�اض ق�دره في المئة من مجمل مجموع النفقات و

 % من مجمل مجموع النفقات.18.56، أي ما نسبته 2011 مليار لليرة للفترة ذاتها من العام 2,336 نحو
 

 ملخص عن وضع المالية العامة:
 2012-لغاية أيلول 2011-لغاية أيلول مليار ليرة  

 13,938 12,584 إجمالي اإلنفاق
 9,856 8,145 * اإلنفاق من خارج خدمة الدين

 4,083 4,439 * تسديد فوائد واقساط الدين   
 10,834 10,480 إجمالي اإليرادات

 3,104- 2,103- إجمالي العجز 
 979 2,336 الفائض األولي

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

 



 اإليرادات
 

 نح��و 2012الفص��ول الثالث��ة األول��ى م��ن الع��ام إجم��الي إي��رادات الموازن��ة والخزين��ة المحص��لة خ��الل  وبل��غ
ه�ذه  ف�ي المئ�ة مقارن�ة بم�ا كان�ت علي�ه 3.38ملي�ار لي�رة و نس�بته  354أي بارتفاع ق�دره  ،مليار ليرة 10,834

حت�ى ملي�ار لي�رة  10,340زن�ة إي�رادات المواوس�جلت  .2011اإليرادات في األشهر التس�عة األول�ى م�ن الع�ام 
ف�ي المئ�ة. ويع�ود ه�ذا التحس�ن إل�ى االرتف�اع  4.03ملي�ار لي�رة ونس�بته  401أي ارتفاعاً بلغ نحو  2012 أيلول

واي�رادات الض�ريبة عل�ى القيم�ة  ،ف�ي المئ�ة 2.84ملي�ار لي�رة أو  46 نح�و الذي شهدته ايرادات الجمارك بقيمة
 في المئة. 2.21و مليار ليرة أ 54المضافة بقيمة تقارب 

 
 

-لغاية أيلول 2012-أيلول 2011-أيلول  
2011 

-لغاية أيلول
 النسبة الفرق 2012

             . عمليات الموازنة1
 %4.03 400,936 10,339,874 9,938,938 886,133 994,571 االيرادات * 1.1

 %5.58 418,134 7,905,327 7,487,193 637,746 729,057 االيرادات الضريبية 1.1.1

 %9.27 318,264 3,751,044 3,432,780 272,628 285,134 منها ايرادات ضريبية مختلفة

 %2.84 46,286 1,677,241 1,630,955 187,259 204,159 منها ايرادات الجمارك

 %2.21 53,584 2,477,042 2,423,458 177,859 239,764 منها الضريبة على القيمة المضافة

 %0.70- 17,198- 2,434,547 2,451,745 248,387 265,514 االيرادات غير الضريبية 1.1.2

 %1.49- 24,333- 1,607,384 1,631,717 182,525 182,525 منها ايرادات االتصاالت  ***

             . عمليات الخزينة2
 %8.67- 46,930- 494,604 541,534 44,336 64,207 قبض 2.1

 %71.44 60,864 146,056 85,192 11,887 15,515 /تأمينات/كفاالت/محجوزاتامانات 2.1.1

 %3.03 6,454 219,650 213,196 15,448 16,511 البلديات 2.1.2

- 15,395- 61,468 76,863 8,788 5,629 حساب الودائع 2.1.3
20.03% 

- 98,853- 67,430 166,283 8,213 26,552 حسابات الغير االخرى 2.1.4
59.45% 

 %3.38 354,006 10,834,478 10,480,472 930,469 1,058,778 .  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 وليسباالتصاالت المعتمدة هي  *** مالحظة: إن أرقام ايرادات

 الخزينة.
 

 
 
 
 
 



 
 النفقات

 
مقاب�ل مبل�غ ف�ي ملي�ار لي�رة  13,938 نح�و  2012بلغ إجمالي اإلنفاق (الموازنة والخزينة) لغاية شهر أيل�ول و

األمر الذي يعكس ارتفاع�ا ف�ي حج�م االنف�اق االجم�الي ق�دره  ،2011مليار ليرة للفترة ذاتها من العام  12,584
 في المئة. 10.77أي ما نسبته نحو  ،مليار ليرة 1,355  نحو

ملي�ار لي�رة  9,856 نح�و 2012لغاي�ة أيل�ول وفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق م�ن خ�ارج خدم�ة ال�دين الع�ام 
ملي��ار لي��رة ف��ي حج��م  1,711أي بزي��ادة ق��درها  2011للفت��رة ذاته��ا م��ن الع��ام  8,145وذل��ك مقارن��ة م��ع مبل��غ 

 اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام.
 
 
 

-لغاية أيلول 2012-أيلول 2011-أيلول  
2011 

-لغاية أيلول
 النسبة الفرق 2012

             . عمليات الموازنة1
 %4.79- 565,331- 11,236,632 11,801,963 1,276,091 1,600,056 النفقات 1.2

 %2.84- 209,033- 7,154,123 7,363,156 625,381 901,696 نفقات عامة 1.2.1

 %53.88 917,769 2,621,253 1,703,484 449,590 361,918 منها مؤسسة كهرباء لبنان
منها نفقات على حساب موازنات  

 %41.88- 383,557- 532,363 915,920 776 2,202 سابقة

 %7.72- 323,423- 3,867,643 4,191,066 609,478 648,075 تسديد فوائد 1.2.2
 %5.79- 151,855- 2,470,290 2,622,145 353,180 332,202 فوائد ديون داخلية 1.2.2.1
 %10.94- 171,568- 1,397,353 1,568,921 256,298 315,873 فوائد ديون خارجية 1.2.2.2

 %13.27- 32,875- 214,866 247,741 41,232 50,285 تسديد اقساط ديون خارجية ** 1.2.3

              
             . عمليات الخزينة2

 %245.62 1,920,075 2,701,785 781,710 513,423 90,425 دفع 2.2
2.2.1 

 %20.55 13,198 77,422 64,224 2,696 11,189 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات
 %107.07 294,340 569,237 274,897 18,048 40,848 البلديات 2.2.2
 %21.61 13,095 73,693 60,598 3,775 3,735 حساب الودائع 2.2.3
 %418.71 1,599,442 1,981,433 381,991 488,904 34,653 حسابات الغير االخرى 2.2.4

              
 %10.77 1,354,744 13,938,417 12,583,673 1,789,514 1,690,481 .  مجموع المبالغ المد فوعة4

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


