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 المكتب اإلعالمي  
 17/9/2013بيروت في   
 

 :وضع المالية العامة لغاية شهر حزيران

 مجموع النفقاتفي المئة من  28.12العجز 
 

 م�ن مجم�وع النفق�اتالفائت أن نسبة العجز اإلجم�الي أظهرت نتائج المالية العامة لغاية شهر حزيران 
 في المئ�ة 0.24 ايمليار ليرة  25 حونإلجمالي بلغ الفائض األولي افي حين في المئة،  28.12بلغت 

 من مجمل مجموع النفقات.

 

 العجز والفائض األولي

 

الذي يلخص عملي�ات الموازن�ة والخزين�ة،  أن العج�ز اإلجم�الي (الموازن�ة  وأوضح بيان وزارة المال
المئ�ة م�ن  ف�ي 28.12أي م�ا نس�بته  ،ملي�ار لي�رة 2,862 الفائتاية حزيران وعمليات الخزينة) بلغ لغ

عم��ا ك��ان ف��ي  ملي��ار لي��رة 1,154ارتفاع��اً ق��دره  مس��جالً  ،إجم��الي النفق��ات المحقق��ة خ��الل ه��ذه الفت��رة
أي م�ا  ،ملي�ار لي�رة 1,708تل�ك الفت�رة بل�غ العج�ز المحق�ق خ�الل  إذ ،2012النصف األول م�ن الع�ام 

 في المئة من إجمالي النفقات. 18.26نسبته 

، ملي�ار لي�رة 25نحو  الجاريةذي تحقق لغاية شهر حزيران من السنة وبلغ الفائض األولي اإلجمالي ال
ة مقارن��ة م��ع ملي��ار لي��ر 1,140 ح��ونبانخف��اض ق��دره و % م��ن مجم��ل مجم��وع النفق��ات0.24 ح��ونأي 

% م�ن 12.45أي م�ا نس�بته ، 2012ليرة للفترة ذاته�ا م�ن الع�ام مليار ل 1,164 حونفائض أولي قدره 
 مجمل مجموع النفقات.
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 ن وضع المالية العامة:ملخص ع

 2013-لغاية حزيران 2012-لغاية حزيران مليار ليرة   

 10,180 9,350 إجمالي اإلنفاق 

 7,293 6,477 * اإلنفاق من خارج خدمة الدين 

 2,887 2,872 * تسديد فوائد واقساط الدين    

 7,318 7,642 إجمالي اإليرادات 

 2,862- 1,708- إجمالي العجز  

 25 1,164 ائض األوليالف 

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

 

 اإليرادات

 األش��هر الس��تة األول�ى م��ن الس��نة الجاري��ةإجم��الي إي��رادات الموازن�ة والخزين��ة المحص��لة خ�الل  وبل�غ
مقارن�ة بم�ا كان�ت  ،ف�ي المئ�ة 4.24نس�بته ملي�ار لي�رة و 324بانخف�اض ق�دره أي  ،مليار لي�رة 7,318

أي ، 2013حت��ى حزي��ران لي��رة ملي��ار  6,912إي��رادات الموازن��ة  وس��جلتعلي��ه خ��الل الع��ام الفائ��ت. 
عما كانت علي�ه ف�ي النص�ف األول م�ن الع�ام في المئة 5.74مليار ليرة ونسبته  421انخفاضاً بلغ نحو

2012. 
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-حزيران
2012 

-حزيران
2013 

-لغاية حزيران
2012 

-لغاية حزيران
 النسبة الفرق 2013

             . عمليات الموازنة1

 6,911,641 7,332,313 960,161 1,415,678 االيرادات * 1.1
-

420,672 -5.74% 

 5,425,567 5,645,776 739,876 1,168,330 االيرادات الضريبية 1.1.1
-

220,209 -3.90% 

 2,740,226 2,876,491 391,727 786,985 منها ايرادات ضريبية مختلفة
-

136,265 -4.74% 

 %2.55- 27,930- 1,065,425 1,093,355 163,563 194,103 منها ايرادات الجمارك

 %3.34- 56,014- 1,619,916 1,675,930 184,586 187,242 منها الضريبة على القيمة المضافة

 1,486,074 1,686,537 220,285 247,348 االيرادات غير الضريبية 1.1.2
-

200,463 -11.89% 

 903,189 1,065,752 136,918 171,147 منها ايرادات االتصاالت  ***
-

162,563 -15.25% 

             . عمليات الخزينة2

 %31.14 96,418 406,064 309,646 44,803 54,258 قبض 2.1

 %1.83 1,813 101,020 99,207 5,785 25,449 امانات/تأمينات/كفاالت/محجوزات 2.1.1

 %0.74 940 128,791 127,851 16,194 16,745 البلديات 2.1.2

 %90.28 34,528 72,773 38,245 13,063 4,529 حساب الودائع 2.1.3

 %133.36 59,137 103,480 44,343 9,761 7,535 حسابات الغير االخرى 2.1.4

 .  مجموع المبالغ المقبوضة3
1,469,936 1,004,964 7,641,959 7,317,705 

-
324,254 -4.24% 

  ها من قبل االدارة الجمركية كرسوم االستهالك بهدف المقارنة* اضيف الى مبلغ االيرادات الجمركية تلك الرسوم التي يجري تحصيل

إلى قد تم تحديدها استناًدا  2013ان *** مالحظة: إن أرقام االيرادات من وفر موازنة المواصالت السلكية والالسلكية لشهر حزير
 لمعلومات الواردة من وزارة االتصاالت.ا

 النفقات

ملي�ار لي�رة مقاب�ل  10,180المنص�رم زينة) لغاي�ة ش�هر حزي�ران بلغ إجمالي اإلنفاق (الموازنة والخو
األمر الذي يعكس ارتفاعا في حجم االنفاق  ،لفترة ذاتها من العام الفائتخالل امليار ليرة  9,350 نحو

 في المئة. 8.88أي ما نسبته نحو  ،مليار ليرة 830حو ناالجمالي قدره 
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األشهر السنة األولى م�ن الس�نة دمة الدين العام خالل وفي التفاصيل، بلغ مجموع اإلنفاق من خارج خ
أي بزيادة ق�درها  فائت،لفترة ذاتها من العام الخالل ا 6,477 ، في حين بلغمليار ليرة 7.293 الجارية

 مليار ليرة في حجم اإلنفاق من خارج خدمة الدين العام. 815

  
-حزيران
2012 

-حزيران
2013 

-لغاية حزيران
2012 

-لغاية حزيران
2013 

 النسبة الفرق

             . عمليات الموازنة1

 %3.84 296,277 8,016,093 7,719,816 1,121,210 1,128,035 النفقات 1.2

 %5.81 281,519 5,129,184 4,847,665 740,271 716,530 نفقات عامة 1.2.1

 %4.01- 59,280- 1,419,816 1,479,096 107,980 69,984 منها مؤسسة كهرباء لبنان

منها نفقات على حساب موازنات  
 81,450- 446,584 528,034 54,240 1,322 سابقة

-
15.43% 

 %1.24 34,012 2,770,730 2,736,718 370,199 398,737 تسديد فوائد 1.2.2

 %3.93- 67,378- 1,648,184 1,715,562 216,044 283,801 فوائد ديون داخلية 1.2.2.1

 %9.93 101,390 1,122,546 1,021,156 154,155 114,936 يةفوائد ديون خارج 1.2.2.2

 19,254- 116,179 135,433 10,740 12,768 تسديد اقساط ديون خارجية ** 1.2.3
-

14.22% 

             . عمليات الخزينة2

 %32.76 533,873 2,163,680 1,629,807 299,654 329,623 دفع 2.2

 %15.94 11,019 80,139 69,120 15,451 2,269 وزاتامانات/تأمينات/كفاالت/محج 2.2.1

 351,936 512,100 8,805 22,328 البلديات 2.2.2
-

160,164 
-

31.28% 

 %97.61 42,476 85,993 43,517 19,420 11,375 حساب الودائع 2.2.3

 %63.73 640,542 1,645,612 1,005,070 255,978 293,651 حسابات الغير االخرى 2.2.4

              

 %8.88 830,150 10,179,773 9,349,623 1,420,864 1,457,658 .  مجموع المبالغ المد فوعة4

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

  


