
 
 المكتب اإلعالمي  
 29/11/2013بيروت في   
 

  :أيلول لغاية العامة المالية وضع

  ليرة مليار 4,959 نحوالعجز اإلجمالي 

  

ى تسعة الالفائت أن العجز اإلجمالي بلغ في األشھر  أيلولأظھرت نتائج المالية العامة لغاية شھر  األول
ة  في 31.89 نسبته، وبلغت ليرة مليار 4,959 نحومن السنة الجارية  نالمئ ات مجموع م ة النفق  لغاي

  .2012 العام من ذاتھا فترةخلل ال في المئة 22.27 نسبته ما مع مقارنة 2013 العام من أيلول شھر

  

  األولي والفائض العجز

ات يلخص الذي المال وزارة بيان وأوضح ة عملي ة، الموازن الي العجز أن  والخزين ة( اإلجم  الموازن
ة من أيلول لغاية بلغ) الخزينة وعمليات نة الجاري ار 4,959 نحو الس رة ملي ا أي ،لي بته م  31.89 نس

اً  مسجالً  ،الفترة ھذه خالل المحققة النفقات إجمالي من المئة في دره ارتفاع ار 1,855 ق رة ملي ا  لي عم
رة خالل كان عليه ھا الفت غ إذ ، ،2012 من نفس ق العجز بل ة  المحق ي األشھر التسعة المقارن امف  الع
  .النفقات إجمالي من المئة في 22.27 نسبته ما أي ليرة مليار 3,104 الفائت

 حقق حيثالمنصرم،  العام عن ليرة مليار 1,802 نحوب األولي الفائض في انخفاضوأشار البيان إلى 
ار 824 نحو بلغ أولي عجز رة ملي ة لي ول شھر لغاي ة 5.3 نحو أي المنصرم، أيل  مجمل من في المئ

ام من نفسھا لفترةخالل ا ليرة مليار 979 حون بلغ أولي فائضب مقارنة ،النفقات مجموع  الماضي، الع
  .النفقات مجموع مجمل من في المئة 7.02 نسبته ما أي

  

  

  



 ملخص عن وضع المالية العامة:
 2013- لغاية أيلول 2012- لغاية أيلول مليار ليرة

 15,551 13,938 إجمالي اإلنفاق

 11,416 9,856 * اإلنفاق من خارج خدمة الدين

 4,135 4,083 * تسديد فوائد واقساط الدين   

 10,592 10,834 إجمالي اإليرادات

 4,959- 3,104- إجمالي العجز 

 824- 979 الفائض األولي

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

  

  

  اإليرادات

غ الي وبل رادات إجم ة إي ة الموازن لة والخزين ن  المحص ث م ى الفصل الثال نةحت ذه الس غ  ھ و بل  نح
ه كانت بما مقارنة المئة في 2.24 نسبته ليرة مليار 242 قدره بانخفاض أي ،ليرة مليار 10,592  علي

 أي الحالي العام في ليرة مليار 9,958 سجلت الموازنة إيرادات إنوفي التفاصيل . الفائت العام خالل
 ً   .المئة في 3.7 ونسبته مليار 382 نحو بلغ انخفاضا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 2013-أيلول 2012-أيلول  
-لغاية أيلول
2012 

-لغاية أيلول
 النسبة الفرق 2013

             . عمليات الموازنة1

9,957,536 886,133846,65510,339,874 االيرادات * 1.1
-

382,338 -3.70% 

7,786,694 637,746607,0787,905,327 االيرادات الضريبية 1.1.1
-

118,633 -1.50% 

 %1.69- 63,499-3,687,545 272,628253,0363,751,044 منھا ايرادات ضريبية مختلفة

 %3.47- 58,121-1,619,120 187,259170,9081,677,241 منھا ايرادات الجمارك

منھا الضريبة على القيمة 
 %0.12 2,480,0292,987 177,859183,1342,477,042 المضافة

2,170,842 248,387239,5772,434,547 الضريبيةااليرادات غير  1.1.2
-

263,705 -10.83% 

1,363,576 182,525155,1461,607,384 منھا ايرادات االتصاالت  ***
-

243,808 -15.17% 

             . عمليات الخزينة2

 %28.33 634,731140,127 44,33650,152494,604 قبض 2.1
2.1.1 

 %6.64 155,7519,695 11,88714,841146,056 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات

 %2.23 224,5554,905 15,44815,530219,650 البلديات 2.1.2

 %52.16 93,52732,059 8,7886,14361,468 حساب الودائع 2.1.3

 %138.61 160,89893,468 8,21313,63867,430 حسابات الغير االخرى 2.1.4

 .  مجموع المبالغ المقبوضة3
930,469896,80710,834,478 10,592,267

-
242,211 -2.24% 

 * اضيفت الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيلھا من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستھالك بھدف المقارنة

قد تم تحديدھا استناًدا للمعلومات  2013المواصالت السلكية والالسلكية لشھر تموز *** مالحظة: إن أرقام االيرادات من وفر موازنة 
 الواردة من وزارة االتصاالت.

  

  النفقات

رة مليار 15,551 انحو) والخزينة الموازنة( اإلنفاق إجمالي بلغو ل لي غ مقاب ار 13,938 مبل رة ملي  لي
ذي األمر ،الفائت العام من ذاتھا لفترةخالل ا ا يعكس ال اق حجم في ارتفاع الي االنف دره االجم   نحو ق
  .المئة في 11.57 نحو نسبته ما أي ،ليرة مليار 1,613

ا 2013 من الفترة ھذه خالل العام الدين خدمة خارج من اإلنفاق مجموع بلغ التفاصيل، وفي ه م  قيمت
رة  9,856 مبلغ مع مقارنة وذلك ،ليرة مليار 11,416 رةلي ا للفت ام من ذاتھ ادة أي المنصرم، الع  بزي
  .العام الدين خدمة خارج من اإلنفاق حجم في ليرة مليار 1,560 قدرھا

  



 2013-أيلول 2012-أيلول  
-لغاية أيلول
2012 

-لغاية أيلول
 النسبة الفرق 2013

             . عمليات الموازنة1

 %9.05 12,253,3971,016,765 1,276,0911,298,56811,236,632 النفقات 1.2

 %13.47 8,117,989963,866 625,381686,7767,154,123 نفقات عامة 1.2.1

 %3.05- 79,870-2,541,383 449,590265,6192,621,253 منھا مؤسسة كھرباء لبنان
منھا نفقات على حساب موازنات  

 سابقة
7763,425532,363 456,700-75,663 

-
14.21% 

 %1.49 3,925,14357,500 609,478566,7973,867,643 تسديد فوائد 1.2.2

 %1.33- 32,808-2,437,482 353,180386,5612,470,290 فوائد ديون داخلية 1.2.2.1

 %6.46 1,487,66190,308 256,298180,2361,397,353 فوائد ديون خارجية 1.2.2.2

 %2.14- 4,601-210,265 41,23244,995214,866 تسديد اقساط ديون خارجية ** 1.2.3

             . عمليات الخزينة2

 %22.07 3,298,030596,245 513,423605,4932,701,785 دفع 2.2
2.2.1 

 %36.70 105,83928,417 2,6968,03577,422 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات

 %0.23 570,5661,329 18,04853,734569,237 البلديات 2.2.2

 %99.59 147,08373,390 3,77528,71473,693 حساب الودائع 2.2.3

 %24.89 2,474,542493,109 488,904515,0101,981,433 حسابات الغير االخرى 2.2.4

              

 %11.57 15,551,4271,613,010 1,789,5141,904,06113,938,417 .  مجموع المبالغ المد فوعة4
 خارجية: تتضمن تسديد اقساط القروض الخارجية الميسرة لتمويل المشاريع ** تسديد اقساط ديون

  

 


